15 kwietnia 2018

godzina 15.00
Pokaz filmu

godzina 11.00
Bajki i baśnie japońskie
Wiśnie i kwiat lotosu

Hannah. Nieznana historia buddyzmu
w reżyserii Marty György-Kessler i Adama Penny’ego

Serdecznie zapraszamy!

godzina 12.00
Wernisaż wystawy

Poznanie. Zapominanie. Przebudzenie.
Japońska sztuka buddyjska
z kolekcji polskich
Trudno znaleźć w kulturze japońskiej taką jej dziedzinę, na
którą buddyzm nie wywarłby tak przemożnego wpływu.
Na wystawie prezentujemy najcenniejsze przykłady japońskiej
sztuki buddyjskiej z kolekcji polskich, a wśród nich na szczególną uwagę zasługuje rzeźba: posągi przedstawiające buddów,
bodhisattwów, bóstwa buddyjskiego panteonu oraz wybitnych
mnichów. Te figury są materialnym wykładem buddyjskiej nauki,
przemawiając do widza językiem symboli. Ważnym elementem
wystawy jest malarstwo ukazujące m.in. mandale (jap. mandara)
przedstawiające Czystą Ziemię Buddy Amidy oraz obrazy przyjścia-i-powitania (jap. raigōzu), na których Amida w otoczeniu
orszaku bodhisattwów wychodzi na spotkanie swojego umierającego wyznawcy. Nie mniej ważne są drzeworyty ukiyoe, ukazujące japońskie społeczeństwo okresu Edo.

Projekt Buddyzm to sześć wystaw, kilkanaście wykładów, sesja naukowa,
pokazy filmów, spotkania, koncerty i oprowadzania kuratorskie. Tradycyjna sztuka japońska i tybetańska, współczesne interpretacje buddyzmu w formie japońskiego komiksu – mangi, czy w końcu najnowsze
instalacje dwóch wybitnych japońskich artystek to tylko zapowiedź czekających nas wydarzeń w najbliższych miesiącach w Muzeum Manggha.
W roku 2018 Muzeum Manggha podejmuje temat buddyzmu, historycznej
i kulturowej roli, jaką ten ważny ruch religijny i filozoficzny odegrał w krajach Dalekiego Wschodu, oraz jego wpływu na kulturę Zachodu.

BUDDYZM

Przez kilka stuleci po narodzinach nowych form buddyzmu
wpływał on mocno na główny nurt kultury. Czerpiąc dalej
inspiracje z Chin, w sposób właściwy dla rodzimego geniuszu
twórczo przekształcał płynące stamtąd formy kultury, przyczyniając się do powstania wszystkich tych dziedzin sztuki,
jakie kojarzą się z tradycyjną Japonią. Od rzeźby i malarstwa,
przez Drogę Herbaty i kaligrafię, po poezję haiku i teatr nō – we
wszystkich tych i w wielu innych zjawiskach kulturowych widać
wpływy buddyzmu; często twórcy danych sztuk byli buddyjskimi duchownymi.
Wystawa prezentuje dzieła ze zbiorów polskich: Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum
Narodowego w Poznaniu, Muzeum Narodowego w Warszawie,
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie.
Scenariusz i aranżacja: Anna Król
Wystawa czynna do 26 sierpnia 2018

godzina 12.00
Wernisaż wystawy

Bogactwo umysłu.
Skarby sztuki Himalajów
Wystawa stwarza rzadką okazję do obcowania z oryginalną
sztuką Tybetu i Nepalu. W ramach wystawy Bogactwo umysłu.
Skarby sztuki Himalajów zaprezentowanych zostanie ponad 100
unikalnych obiektów: posągów, tanek (malowideł na płótnie)
oraz przedmiotów rytualnych, wypożyczonych od prywatnych
kolekcjonerów, z ośrodków medytacyjnych i fundacji. Zgromadzone na ekspozycji dzieła charakteryzuje zarówno kunsztowność wykonania, jak i zgodność z wymogami ikonograficznymi
i ikonometrycznymi.

PROGRAM
WYDARZEŃ

kwiecień–sierpień
2018

O prawdziwej wartości tych dzieł decyduje jednak głębokie
znaczenie symboliczne, jakie mają one dla praktykujących
buddyzm Diamentowej Drogi (Wadżrajany). Sztuka wywodząca
się z tej wielowiekowej tradycji, która pozostaje żywa nie tylko
na Wschodzie, ale rozwija się także na Zachodzie, jest bowiem
ściśle związana z naukami o naturze umysłu i z praktyką medytacyjną.
Szczegółowy program wydarzeń towarzyszących dostępny jest
na stronie www.skarbyhimalajow.pl.
Kuratorzy: Manfred Seegers, Eva Seegers, Stefanie Karrasch
Partnerzy wystawy: Buddhism Foundation Diamond Way,
Fundacja Stupa House
Wystawa czynna do 27 maja 2018

16 kwietnia 2018, w godzinach 9.00–18.00
Oblicza sztuki buddyjskiej
Sesja naukowa przygotowana we współpracy
z Instytutem Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ
Program:
9.30–10.00
Krzysztof Kosior – Buddharupa w therawadzie
10.00–10.30
Krzysztof Jakubczak – Podsumowanie sporu o anikoniczność wczesnej sztuki buddyjskiej
10.45–11.15
Agnieszka Helman-Ważny – Sztuka iluminacji w książkach tybetańskich
11.15–11.45
Agata Bareja-Starzyńska – Cam – buddyjski taniec rytualny w relacji z Mongolii prof. W. Kotwicza z 1912 roku
12.00–12.30
Jakub Zamorski – „Król Dizang” i „pan Jizō”. Kilka uwag
o „sinizacji” i „japonizacji” buddyzmu na przykładzie
przedstawień bodhisattwy Ksitigarbhy.
12.30–13.00
Anna Wójcik – „Trzech śmiejących się…” – słów kilka
o jedności nauk i sztuk
14.00–14.30
Elvira Eevr Djaltchinova-Malec – Podróż do wyzwolenia,
czyli tam i z powrotem
14.30–15.00
Ewa Kamińska – Rola kaligrafii i malarstwa tuszowego
w buddyzmie zen
15.15–15.45
Anna Zalewska – Japońska poezja buddyjska – „pieśni
drogi”, „pieśni na stopach Buddy” i inne
15.45–16.15
Urszula Mach-Bryson – Japońska sztuka buddyjska:
Mandala Taima
16.30–17.00
Maciej Kanert – Strażnik / opiekun / zbawiciel – funkcje
rzeźby buddyjskiej w Japonii
17.00–17.30
Anna Król – Buddyzm i sztuka współczesna
17.30–18.00
Anna Maria Piskorska, Jarosław Zapart – Kino buddyjskie? Trzy wizje przekładu idei buddyjskich na język filmu
Kurator sesji: dr Krzysztof Jakubczak

21 kwietnia, godzina 12.00
Dzień Wolnej Sztuki w Muzeum Manggha

godzina 12.00

Patroni medialni / Media Patrons

Wernisaż wystawy

BUDDA 2.0 Manga. Komiks. Ilustracja
Wystawa BUDDA 2.0 powstała jako odpowiedź na tragiczne
wydarzenia z marca 2011 roku, gdy Japonię nawiedziło wielkie
trzęsienie ziemi i tsunami. Projekt połączył japońskich autorów komiksów specjalizujących się w różnych dziedzinach:
w powieściach dla młodzieży, thrillerach i romansach, w historiach o yakuzie, sporcie czy wielkich robotach. Pojawiają się
tu starsi i współcześni twórcy, laureaci prestiżowych nagród
Shōgakukan Manga i Kōdansha Manga. Wielu z nich zmierzyło
się z taką tematyką po raz pierwszy, a efektem ich pracy jest
zwariowany, eklektyczny zbiór ilustracji przedstawiających
postacie z buddyjskiego – i nie tylko – panteonu.
Podczas gdy niektóre bóstwa ukazane są tu zgodnie z klasyczną ikonografią, przyjmując właściwe sobie pozycje i atrybuty,
inne używają laptopów, noszą klapki i jedzą rāmen. Bywają
radosne, zamyślone, gniewne, przede wszystkim jednak –
uważne i opiekuńcze. W tym niecodziennym, humorystycznym
projekcie miejsce tradycyjnych przejawów sztuki buddyjskiej
zajmuje forma na wskroś współczesna: manga. Autorzy bawią
się stylem i konwencją, udowadniając, że w szczytnym celu
żartować można nawet z samego Buddy.
Pomysłodawcą projektu jest założony specjalnie na tę okoliczność Komitet Organizacyjny Wystawy Świat buddyjski według
autorów komiksów (Mangaka ni yoru hotoke no sekaiten jikkōiinkai). Wystawa BUDDA 2.0 to pierwsza zagraniczna odsłona tego
przedsięwzięcia.
Kuratorka: Anna Śmiałek
Aranżacja: Masakazu Miyanaga
Wystawa czynna do 26 sierpnia 2018

godzina 12.00
Wernisaż wystawy

Tomoko Ishida. Musunde. Hiraite.
Złóż dłonie. Otwórz dłonie
Muzeum Manggha po raz kolejny gości wybitną japońską
artystkę Tomoko Ishidę. Po raz pierwszy prezentowała ona
swoją instalację w 2005 roku, w ramach wystawy zbiorowej
Współogród, przedstawiającej prace współczesnych artystów
polskich i japońskich.
Tomoko Ishida, która jest żoną buddyjskiego mnicha i na co
dzień mieszka w świątyni zen w północno-wschodniej Japonii,
uprawia sztukę na wskroś przesiąkniętą myślą buddyjską.
Tworzy unikatowe, efemeryczne instalacje ze skręconych wąskich pasków papieru zwanych koyori. Dla artystki liczy się nie
tyle efekt czy trwałość dzieła, ile sam proces jego powstawania.
Z pozoru żmudny i monotonny, z czasem przekształca się w „zen”
tworzenia, a pochodzący z różnych źródeł papier, pod jej palcami
zmieniający się w dzieło sztuki, uosabia czas, myśli i uczucia ludzi,
którzy się z nim stykają.
Instalacje Tomoko Ishidy często wypełniają całe pomieszczenie, tworząc cienie, które stają się ich częścią. W ten sposób
światło i cień dodatkowo rozszerzają moc skromnego materiału,
którym się autorka posługuje.
Artystka tak mówi o swojej pracy: „Większość ludzi tworzy
sztukę po to, żeby żyć. Dla mnie jest to jedyny sposób, aby
upewnić się, że żyję”.
Idea wystawy i aranżacja: Tomoko Ishida
Koordynacja: Wioletta Laskowska-Smoczyńska
Wystawa czynna do 24 czerwca 2018

Buddyzm stał się ideową domeną kinematografii
Kraju Kwitnącej Wiśni. To dzięki dziełom jidaigeki
kinematograficzny buddyzm ujrzał w pełni światło
projektorów. Haiku – najważniejsza forma poetycka
Kraju Wschodzącego Słońca, która później znajdzie
swoją transpozycję w filmowych arcydziełach Ozu,
czy Kitano, stanie się odbiciem buddyjskiej estetyki.
Wszystkim trzem wykładom towarzyszyć będą pokazy
fragmentów najwybitniejszych arcydzieł „kina buddyjskiego” Yasujiro Ozu i Akiry Kurosawy

Buddyzm jako etyczny i estetyczny wzór
dla twórców kina japońskiego
Spotkanie I w ramach Specjalnej Edycji Akademii Kina
Japońskiego, poświęconej buddyjskim inspiracjom
w kinie Japonii i innych krajów Dalekiego Wschodu,
których kulturę kinematograficzną wciąż stymulują
buddyjskie egzystencjalne „drogowskazy”:

godzina 18.00
godzina 13.30
Spotkanie herbaciane – Wiosna
Prelekcja Szymona Bogusza Buddyzm i droga herbaty,
pokaz ceremonii herbacianej oraz poczęstunek czarką
herbaty przygotowany przez Stowarzyszenie Chadō
Urasenke Tankōkai

22 kwietnia 2018
godzina 10.30
Warsztaty edukacyjne dla dzieci i rodziców

Wokół mandali
Obowiązują zapisy

godzina 12.00
Oprowadzanie kuratorskie po wystawach Poznanie.
Zapominanie. Przebudzenie. Japońska sztuka buddyjska
z kolekcji polskich oraz Bogactwo umysłu. Skarby sztuki
Himalajów

godzina 16.00
Koncert muzyki koreańskiej

Pansori – tradycyjny śpiew koreański
Występują:
Youngji Oh – pansori (tradycyjny śpiew koreański),
perkusja
Modern Ensemble (Korea Południowa)
Yunsuk Eom – gayageum
Hyunsuk Eom – haegeum
W programie:
Dohun Lee, Mong II na głos żeński (2017–2018)**
Hyewon Lee, Nowy utwór na gayageum (2018)*
Hwang Hye-Jeong, Now I Can Smell the Roses na głos
żeński, haegeum i gayageum (2018)**
Yoon Shin, The Great King Denied to Die na głos solo,
perkusję i gayageum (2018)**
Haegeum / Hyunsuk Eom, Utwór na sanjo haegeum**
Pansori / Youngji Oh Pansori, Simcheongga – tradycyjna
pieśń koreańska**

godzina 19.00
Występują:
Youngji Oh – pansori (tradycyjny śpiew koreański)
Modern Ensemble (Korea Południowa)
Yunsuk Eom – gayageum
Hyunsuk Eom – haegeum
Jihye Kim – skrzypce
Soyeon Lim – fortepian
David F. Rafferty (USA) – elektronika
W programie:
Hyewon Lee, Voice na głos żeński i fortepian (2018)*
David F. Rafferty, Alpha na skrzypce, fortepian i elektronikę (2018)*
Eunsil Kwon, Mimesis II na gayageum i skrzypce (2018)*
Jeongyeon Lee, Tick tock, tick tock: A Master of Time II
na haegeum, gayageum i fortepian (2018)**
Kompozytor krakowski, Nowy utwór na skrzypce i fortepian (2018)*
Dohun Lee, Minifiction II na głos żeński, haegeum,
gayageum, skrzypce i fortepian (2017–2018)**
*

prawykonanie światowe
prawykonanie polskie

**

Koncert zorganizowany na zamknięcie 30. Międzynarodowego Festiwalu Kompozytorów Krakowskich

10 kwietnia 2018

Przygotowanie i prowadzenie: dr hab. Piotr Kletowski,
Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Ale buddyzm to także „współodczuwanie” drugiej
istoty, pomoc potrzebującym. Ta głęboko etyczna
postawa znajduje również swój wyraz w moralitetach
filmowych, tworzonych przez reżyserów kina japońskiego takich jak Mizoguchi, Kurosawa, Ozu, Kinoshita,
Kobayashi, a zwłaszcza Kon Ichikawa, ale również
w filmach reżyserów reprezentujących kinematografie
innych azjatyckich państw, gdzie buddyzm też odcis
nął swoje estetyczne i etyczne piętno na społecznej
i indywidualnej aktywności mieszkańców: Korei (Kim
Ki-duk), Tajwanu (Edward Yang), Chin Kontynentalnych
(Kaige Chan), Hongkongu (Wong Kar-Wai), Tajlandii
(Apichatpong Weerasethakul). „Buddyzm – w ujęciu
tajwańskiego reżysera Hou Hsiao-Hsiena, wielokrotnie
odwołującego się do estetycznych i etycznych motywów zaczerpniętych z buddyzmu – jest dla mieszkańca
Żółtego Kontynentu życiowym drogowskazem. Nawet
ci, którzy nie uważają się za buddystów, a postępują
właściwie, są buddystami”.

25 kwietnia 2018, godzina 18.00
Wykład

16 maja 2018, godzina 18.00
Wykład i spotkanie

Krzysztof Jakubczak

Grzegorz Polak – Buddyzm therawady
Spotkanie z Wojciechem Czypickim – Fundacja Theravada
Wykład przygotowany we współpracy z Instytutem
Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ

Rozwój buddyzmu w Indiach
Wykład przygotowany we współpracy z Instytutem
Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ

28 kwietnia 2018

18 maja 2018

godzina 17.00

godzina 19.00
Noc Muzeów w Muzeum Manggha

Oprowadzanie po wystawie Bogactwo umysłu. Skarby
sztuki Himalajów

godzina 18.00
Wykład i medytacja
dr René Staritzbichler – Czy księżyc istnieje, gdy nikt na
niego nie patrzy? Buddyzm a fizyka kwantowa (wykład
tłumaczony konsekutywnie)
Wykład oraz medytacja przygotowane we współpracy
z Fundacją Stupa House

29 maja, godzina 19.00

17 czerwca 2018, godzina 12.00

Spektakl japońskiego teatru tańca butoh –

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Poznanie. Zapominanie. Przebudzenie. Japońska sztuka buddyjska
z kolekcji polskich

Atsushi Takenouchi
Atsushi Takenouchi po raz pierwszy zetknął się z tańcem butoh
w 1980 roku, kiedy rozpoczął współpracę z grupą teatralną
Hoppo-butoh-ha na Hokkaido w Japonii. Kilka lat później,
w roku 1986, zakończył działalność zespołową i skupił się
na tworzeniu własnego unikalnego stylu tańca – jinen. Ten
japoński termin oznacza „samoistność” i odnosi się do ruchu
rodzącego się z dialogu tancerza z miejscem, w którym tańczy.
Solowe spektakle Takenouchiego, inspirowane przede wszystkim potęgą natury, są indywidualnym wyrażeniem momentu
współtworzonego jednocześnie przez człowieka, środowisko
i odwieczną przyrodę.

W programie oprócz zwiedzania wystaw koncert

Oblicza japońskiej kultury
w jej współczesnej muzyce
godzina 20.00
Miho Kurihara – fortepian
Miho Kurihara, Mirosław Błaszczak – słowo o kulturze
i muzyce Japonii

Jest to ósmy występ artysty w Muzeum Manggha. I tym razem
towarzyszy mu Hiroko Komiya – jej eksperymentalna muzyka
odwołująca się do dźwięków natury stanowi akompaniament
tańca. Komiya stworzyła oryginalną kolekcję instrumentów,
takich jak muszle, dzwonki, kamienie czy cynowe naczynia.
Podczas spektakli wykorzystuje także wodę i tradycyjne instrumenty japońskie oraz używa własnego głosu, traktując
go jak instrument „organiczny”. Te niezwykłe improwizacje są
nieodłącznym elementem opowieści tanecznych Atsushiego
Takenouchiego.

Tradycja
29 kwietnia 2018, godzina 12.00
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Bogactwo
umysłu. Skarby sztuki Himalajów

6 maja 2018
godzina 10.30
Japoński Dzień Dziecka Kodomo no hi
Superbohaterowie
Kodomono hi – Dzień Dziecka – ma w Japonii długą tradycję.
Z tej okazji rodzice wraz z dziećmi wieszają na długich masztach
całe rodziny karpi: na samym szczycie proporzec fukinagashi,
potem karpia tatę – magoi, mamę – higoi, oraz małe karpie,
przy czym ich liczba uzależniona jest od liczby dzieci w danym
domu. Co roku można oglądać takie karpie przed Muzeum Sztuki
i Techniki Japońskiej Manggha. Według starojapońskiej religii
shintō wierzono, że nowo narodzonemu dziecku należy zapewnić
opiekę bogów, przywoływano je więc za pomocą bambusowego
patyczka umieszczanego przed domem.
Z biegiem czasu rodzice, chcąc zwrócić na swoje dziecko
uwagę i zapewnić mu pomyślność, ustawiali nie patyczki, lecz
gigantyczne maszty dochodzące nawet do 20 metrów długości. Potem wieszano na nich kolorowe tkaniny, które szybko
zmieniły się w karpie. Historia karpi jest równie długa jak historia bambusowych masztów. Wierzono w Japonii, że karpie po
przepłynięciu pod prąd trudnego odcinka rwącej rzeki zmieniają się w smoki, w silne zwierzęta obdarzone nadzwyczajną
dobrocią i wiarą. Dlatego rodzice, wieszając karpie, składali
równocześnie życzenia pomyślności swoim dzieciom. Tak jak
karpie pragnęli, aby ich dzieci posiadały siłę woli, aby w równie
skuteczny sposób stawiały czoła przeciwnościom losu, aby były
tak dobre i śmiałe jak karpie koinobori.
Jak co roku zapraszamy dzieci do Muzeum Sztuki i Techniki
Japońskiej Manggha na wspaniałą zabawę, a tegorocznym
tematem będą postacie z japońskich bajek i opowieści.

Kozaburo Hirai – fantazja Sakura Sakura
Haruna Miyake – wariacje na temat Akatombo
Muzyka w japońskim filmie anime
Joe Hisaishi – Nausicaä z Doliny Wiatru z filmu o tym tytule
Joe Hisasishi, opracowanie Miho Kurihara – Zabawna
bójka z filmu Laputa – podniebny zamek
Joe Hisaishi, opracowanie Tadaomi Idogawa – Księżniczka Mononoke z filmu o tym tytule
Joe Hisaishi, opracowanie Tadaomi Idogawa – Again
z filmu Spirited Away. W krainie bogów

Współczesna klasyka
Minako Tokuyama – Musica Nara

godzina 19.00 i 21.00
Pokaz ceremonii herbaty
przygotowany przez Stowarzyszenie
Chadō Urasenke Tankōkai
Godzina 19.00–21.00 – Origami w ogrodzie
Godzina 19.00–23.00 – Kaligrafia japońska
Godzina 21.00–23.00 – Quiz dla zwiedzających
Godzina 22.00 - Kimonowy pokaz mody
Prowadzenie Anna Bielak

19 maja 2018
godzina 17.00
Oprowadzanie po wystawie Bogactwo umysłu. Skarby
sztuki Himalajów

Już po raz drugi w Muzeum Manggha gościć będziemy grupę
Godyahei-cho z pokazem japońskiego tańca awaodori. Wystąpią:
Hideaki Oka, Yoshiaki Yamashiro, Mitsue Kanoh – tancerze
Masae Ando – shamisen
Grupa Godyahei została założona w maju 1946 roku, tuż po zakończeniu drugiej wojny światowej. Styl tańca grupy, nazywany Godyahei-cho, charakteryzuje się umiarkowanym tempem akompaniamentu
ohayashi, połączonym z fascynującą pracą stóp suri-ashi, przypominającą klasyczny teatr japoński nō. Ta odrębność doprowadziła
Godyahei do osiągnięcia wielkiej popularności nie tylko w Japonii, ale
również w całej Europie, Azji i w innych miejscach na świecie.
Pokaz przygotowany we współpracy ze Związkiem Pracodawców Shokokai

21–22 czerwca 2018
30 maja 2018, godzina 18.00
Wykład i spotkanie
Maciej Kanert – Buddyzm w Japonii
Spotkanie z rōshi Marią Malewską i rōshi Mikołajem
Markiewiczem (Buddyjska Wspólnota Zen Kannon),
Ośrodek Tu i Teraz
Wykład przygotowany we współpracy z Instytutem
Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ

Melodia ludowa z Okinawy
Naoko Zukeran – Sam Sara III
Naoko Zukeran – 2 Impromptu (nr 3 i nr 4) z 4 Impromptu
z melodiami ludowymi z Okinawy

godzina 17.00
Pokaz japońskiego tańca awaodori

2 i 3 czerwca 2018, godzina 10.30
Chwila na oddech
warsztaty sumie (malarstwo tuszem i pędzlem na papierze ryżowym) i rozważania na temat sztuki i estetyki
japońskiej
Dwie grupy – I i II stopień
Sumie to styl w japońskim malarstwie, jest unikalną sztuką,
której początki w Japonii sięgają XIII wieku. Jest to malarstwo związane z filozofią zen i w swoisty sposób wyrażające
tę filozofię. W związku z tym charakteryzuje się ono prostotą
myśli, czynu i formy. Sumie (sumi – czarny tusz, e – obraz) jest
w większości monochromatyczne. Obraz buduje się, używając
podstawowych pociągnięć pędzla, takich jak linie i plamy, od
głębokiej czerni poprzez wszystkie odcienie szarości do bieli tła
papieru. Technika ta przez swą spontaniczność nie pozwala na
retusz czy przemalowywanie.
Sumie jest „ilustracją” jedynego w swoim rodzaju momentu,
który zainspirował artystę i sprowokował go do szybkiego „zrealizowania” wizji, nie pozostawiając miejsca na intelektualną
analizę. W tej sztuce udaje się wyrazić ludzkie emocje w najbardziej czystej formie i tak sumie wydaje się najbardziej prostym,
„czystym” stylem w malarstwie.
Prowadzenie: Lidia Rozmus
Lidia Rozmus urodziła się w Polsce i ukończyła historię sztuki
na Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku 1980 wyemigrowała
to Stanów Zjednoczonych, gdzie pracuje jako artysta grafik,
maluje sumie i obrazy olejne, pisze haiku i pełni funkcję re-

Spotkanie z jiutamai
Warsztaty i pokaz tradycyjnego tańca japońskiego
Hanasaki Tokijyo

21 czerwca 2018, godzina 17.30–21.00
22 czerwca 2018, godzina 17.30–18.30
Warsztaty tańca jiutamai
Dzięki skodyfikowanej formie i przekazywanym z pokolenia na
pokolenie choreografiom, z których każda stanowi zamkniętą
opowieść, odwołującą się do życia codziennego, tradycyjnych
wierzeń lub przekazów historycznych, taniec jiutamai porównać można do zwierciadła, w którym odbijają się wszystkie
najważniejsze elementy tradycyjnej kultury japońskiej. Udział
w warsztatach jest więc doskonałą okazją do bezpośredniego
doświadczenia tego kulturowego bogactwa Japonii.

22 czerwca 2018, godzina 19.00
Spotkanie z tańcem jiutamai
Zapraszamy na spotkanie z tańcem jiutamai, podczas którego
widzowie będą mieli okazję nie tylko podziwiać ten klasyczny
taniec japoński w znakomitym wykonaniu mistrzyni Hanasaki
Tokijyo, ale również dowiedzieć się czegoś więcej o jego historii, tajnikach techniki oraz miejscu, jakie ta forma sztuki zajmuje współcześnie w kulturze Japonii.
Spotkanie i warsztaty poprowadzi Hanasaki Tokijyo, mistrzyni tańca jiutamai, głowa szkoły Hanasaki-ryu z siedzibą w Tokio, prezes
Stowarzyszenia Hanasaki Jiutamai. Hanasaki Tokijyo jest zarazem
nauczycielką i performerką, regularnie występuje w Teatrze Narodowym w Tokio, a także na wielu innych scenach w całej Japonii.
Jest również jedną z najbardziej znanych przedstawicielek swojego stylu na arenie międzynarodowej: wielokrotnie występowała
między innymi we Francji, na Litwie oraz w Polsce.
Mistrzyni asystować będzie jej uczennica Hana Umeda, mieszkająca
w Warszawie tancerka i performerka klasycznych tańców japońskich.
Warsztaty otwarte są dla osób na każdym poziomie zaawansowania.
Informacje na temat zapisów na stronie www.manggha.pl

BUDDYZM

godzina 12.00

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Bogactwo
umysłu. Skarby sztuki Himalajów

9 maja 2018, godzina 18.00
Wykład i spotkanie
Joanna Grela – Buddyzm tybetański
Spotkanie z Lamą Rinczenem – Bencien Karma Kamtsang Poland
Wykład przygotowany we współpracy z Instytutem
Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ

godzina 18.00
Wykład i medytacja

Petra Foerster i Krzysztof Barański – Posągi z gliny – jak
tradycyjny buddyjski sposób tworzenia posągów odżywa
w Europie (wykład tłumaczony konsekutywnie)
Wykład oraz medytacja przygotowane we współpracy
z Fundacją Stupa House

daktora artystycznego w amerykańskim magazynie „Modern
Haiku”. Jest autorką kilku książek artystycznych zawierających haiku, haibun i haiga, które otrzymały nagrodę Merit
Book Award (Haiku Society of America) za projekty graficzne,
za haibun i antologię. Jej obrazy były wystawiane i haiku
publikowane między innymi w USA, Japonii, Polsce i Australii.
Jej nauczyciele to: Madeleine Stanley-Jossem, Qigu Jiang,
a obecnie Shozo Sato.
Program warsztatów oraz informacje o zapisach na stronie
www.manggha.pl

godzina 17.00
Oprowadzanie po wystawie Bogactwo umysłu. Skarby
sztuki Himalajów

godzina 18.00
Wykład i medytacja
dr Joan Paul Pozuelos – Umysł w buddyzmie i psychologii. Jak możliwe jest subiektywne doświadczanie rzeczywistości? (wykład tłumaczony konsekutywnie)
Wykład oraz medytacja przygotowane we współpracy
z Fundacją Stupa House

13 maja 2018
godzina 10.30
Budō – pokaz japońskich sztuk walki
Już po raz czwarty Muzeum Manggha gościć będzie
przedstawicieli japońskich sztuk walki – poza obejrzeniem pokazów walk, m.in. iaido, kendo, karate, aikido,
jujutsu, kyudo, naginata, będzie też znakomita okazja,
by porozmawiać z uczestnikami pokazów.
Koordynacja: Janusz Grząśko

godzina 12.00
Oprowadzanie kuratorskie po wystawach Poznanie. Zapominanie. Przebudzenie. Japońska sztuka buddyjska z kolekcji
polskich oraz Bogactwo umysłu. Skarby sztuki Himalajów

15 maja 2018, godzina 18.00
Specjalna Edycja Akademii Kina Japońskiego, poświęcona inspiracjom buddyjskim w kinie dalekowschodnim
Spotkanie II

Buddyzm w świecie samurajów i jego kinematograficzne peregrynacje
Przygotowanie i prowadzenie: dr hab. Piotr Kletowski,
Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu
Jagiellońskiego

Prezentacja wyjątkowej i unikatowej sztuki tworzenia
patchworkowych kimon.
Informacje na temat zapisów na stronie www.manggha.pl

20 maja 2018, godzina 12.00
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Bogactwo
umysłu. Skarby sztuki Himalajów

3 czerwca 2018, godzina 11.00
Bajki i baśnie japońskie – Brzoskwinie i Momotarō

12 maja 2018

21–24 czerwca 2018
Wystawa i warsztaty Sanae Hattori
Quilt. Kimono – instalacja

23 maja 2018, godzina 18.00
Wykład i spotkanie
Jakub Zamorski – Buddyzm w Chinach
Spotkanie z Anną Jedynak – Związek Buddystów Czan
Wykład przygotowany we współpracy z Instytutem
Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ

godzina 12.00
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Poznanie. Zapominanie. Przebudzenie. Japońska sztuka buddyjska
z kolekcji polskich

5 czerwca 2018, godzina 18.00
26 maja 2018

Specjalna Edycja Akademii Kina Japońskiego, poświęcona inspiracjom buddyjskim w kinie dalekowschodnim

godzina 17.00

Spotkanie III

Oprowadzanie po wystawie Bogactwo umysłu. Skarby
sztuki Himalajów

godzina 18.00
Wykład i medytacja
dr Grzegorz Kuśnierz – Buddyzm Diamentowej Drogi:
starożytna mądrość we współczesnym świecie
Wykład oraz medytacja przygotowane we współpracy
z Fundacją Stupa House

Kino buddyjskie nie tylko w Japonii – buddyjskie inspiracje w kinematografiach
chińskiej, koreańskiej i tajlandzkiej
Przygotowanie i prowadzenie: dr hab. Piotr Kletowski,
Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ

6 czerwca 2018
Wystawa

Yuta Ikehara Przestrzenie wyobrażone
27 maja, godzina 12.00
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Bogactwo
umysłu. Skarby sztuki Himalajów

godzina 19.00
Koncert muzyki wietnamskiej
w wykonaniu Ngô H ng Quanga oraz Nguyêna Lê
Nguyên Lê, urodzony w Paryżu, jest uznanym i poszukiwanym
muzykiem na międzynarodowej scenie jazzowej, nigdy jednak
nie przestał budować swojej tożsamości muzyka pomiędzy
Wschodem a Zachodem. Jego pierwszy album z 1966 roku
Tales form Viet-Nam był połączeniem jazzu i tradycyjnej muzyki
wietnamskiej. Od 2011 roku rozwija kontakty i angażuje się
w liczne projekty współpracy z muzykami w Wietnamie.
Ngô H ng Quang jest młodszym o 24 lata od Nguyêna muzykiem
multiinstrumentalistą. Urodził się niedaleko Hanoi. Jego Wietnam jest
daleki od wojny, która nawiedzała starsze pokolenie. Używa specjalnych
instrumentów mniejszości etnicznych, takich jak np. dan tre, dan moi
(instrumenty podobne do skrzypiec), dan tihn (lutnia bez ramy). Jego
ciekawość i otwartość skłoniły go po latach pracy w konserwatorium
w Hanoi do osiedlenia się w Rotterdamie, by uczyć się kompozycji
w Królewskim Konserwatorium w Hadze i kontynuować własne muzyczne badania muzyki wietnamskich mniejszości etnicznych.

Współczesny artysta japoński, związany z prestiżowym
Biwako Biennale, tworzy obiekty malarskie w formie tradycyjnych parawanów, które ozdabia niezwykle bogatą kolorystycznie, dekoracyjną kompozycją malarską. Typowa dekoracja parawanu – pejzaż – zmienia się tu w formę abstrakcji,
choć wciąż możemy się w niej doszukać aluzji do natury.
Równocześnie obfitość użytych form przywodzi na myśl
„barokową” odmianę buddyzmu (zespół świątyń w Nikko),
a kolorystyka stosowana przez Ikeharę nawiązuje do bogactwa buddyjskich szat liturgicznych.
Wystawa czynna do 26 sierpnia 2018
Kuratorka: Anna Śmiałek

godzina 18.00
Wykład
Jolanta Gablankowska-Kukucz – Nowe ruchy buddyjskie / wspólnoty krakowskie, z udziałem przedstawicieli
szkół: Zen Kuan Um, Wspólnoty Dzogczen i Shambhali
Polska

26 czerwca 2018, godzina 19.00
Koncert rōkyoku – Nanafuku Tamagawa
Zapraszamy na występ ambasadorki kultury Japonii i mistrzyni
rōkyoku, pani Nanafuku Tamagawy.
Rōkyoku jest stosunkowo młodą, bo powstałą w 2. połowie XIX
wieku formą opowiadania, opartą na melorecytacji przy akompaniamencie shamisenu. Ze względu na melancholijny charakter repertuaru forma ta współcześnie jest często określana
mianem naniwabushi, czyli „rzewne historie”.
Nanafuku Tamagawa jest jedną z najbardziej uznanych artystek
tego gatunku. Występuje głównie w Tokio, ale równie chętnie
popularyzuje sztukę rōkyoku za granicą. W Polsce będziemy ją
gościć po raz pierwszy.
Koncert przygotowany we współpracy z Ambasadą Japonii
w Polsce.

29 czerwca – 26 sierpnia 2018
Wystawa Kyoko Kumai Powietrze
Kyoko Kumai jest jedną z najbardziej uznanych w świecie
artystek japońskich. Tworzy duże trójwymiarowe obiekty-instalacje wykonane z cienkiego stalowego włókna. W połączeniu
z charakterystyczną dla Japończyków wnikliwą obserwacją
i wrażliwością na przyrodę obiekty te nabierają funkcji znaku
plastycznego zjawisk (powietrza, wiatru, ognia). W pracach
artystki idea i uczucie harmonijnie współgrają z kunsztem
i formą, co stanowi kwintesencję japońskiej duchowości.
Sama autorka w następujący sposób komentuje swoją pracę:
Tworzę to, co pragnę zobaczyć. A raczej powinnam powiedzieć,
że tworzę rzeczy, których wcześniej nie widziałam. Z jakichś
powodów chciałabym, by były one nostalgiczne. Pragnę, żeby były
owocem ciągu myśli powstałych jako rezultat trwającej już cztery
miliardy lat podróży różnych form życia. Mam nadzieję, że w ten
sposób mogę zaprosić widzów do wspólnej duchowej podróży.
W Muzeum Manggha gościmy Kyoko Kumai po raz drugi,
a praca zatytułowana Powietrze jest darem artystki do kolekcji
naszego Muzeum.
Wystawa czynna do 26 sierpnia 2018
Kuratorka: Wioletta Laskowska-Smoczyńska

8 lipca, godzina 12.00
Spotkanie herbaciane – Lato
Ofiarowanie czarki herbaty pamięci prof. Etsuko Yamaguchi oraz poczęstunek herbatą

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha zastrzega sobie możliwość zmiany planowanych wydarzeń.
Uprzejmie prosimy o śledzenie bieżących wiadomości na naszej stronie www.manggha.pl oraz na FB.

