На следната страница ще намерите повече информация
за Дните на японската култура в България:
https://www.facebook.com/DaysJapaneseCulture
За други новини и интересни факти относно Япония
последвайте:
Facebook: https://www.facebook.com/EmbassyOfJapanInBulgaria
Twitter на български език: @EmbassyOfJapan
Twitter на японски език: @EmbassyBulgaria
Instagram: @jpembinbulgaria

ПРИВЕТСТВИЕ ОТ
Н. ПР. ХИРОШИ НАРАХИРА
ПО ПОВОД ОТКРИВАНЕТО
НА 32-РИТЕ ДНИ
НА ЯПОНСКАТА КУЛТУРА
Тази година посрещаме 32-рото издание на Дните на японската култура в България, които
благодарение на вашата сърдечна подкрепа, Посолството на Япония организира всяка есен от
1990 г. насам. Горди сме, че успяваме да запазим тази есенна традиция през всичките тези
години и сме изключително радостни от факта, че събитията получават такъв голям интерес
от страна на българската публика.
Тази година, макар все още да има наложени ограничения във връзка с разпространението
на COVID-19, ще ви представим по разнообразни начини пъстрите лица на японската култура.
Както и в миналогодишното издание, ще се възползваме максимално от онлайн технологиите,
за да могат събитията да бъдат достъпни за всички. Очаквайте ги с нетърпение!
Дните не само запознават българския народ с японската култура, но и допринасят за задълбочаването на двустранните приятелски отношения. Всяка година тези събития се осъществяват благодарение на съорганизаторската подкрепа на Клуб „Приятели на Япония в България
– Нихон Томоно Кай“. Тяхното активно съдействие се е превърнало в символ на традиционното
приятелство между двете страни. Искрено се надявам, че провеждането на Дните на японската култура ежегодно ще допринесе за укрепването на тези приятелски взаимоотношения и
занапред.
Накрая бих искал да изкажа своите сърдечни благодарности към всички организации, спонсори
и лица за огромното съдействие, което ни оказват.
Искрено се надявам, че ще можем да разчитаме на Вашата безценна подкрепа за провеждането на това мероприятие и за в бъдеще.

Хироши НАРАХИРА
Извънреден и пълномощен посланик
на Япония в Република България
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ПРИВЕТСТВИЕ ОТ
ДОЦ. Д-Р БОЯН ЖЕКОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЛУБ
„ПРИЯТЕЛИ НА ЯПОНИЯ В
БЪЛГАРИЯ – НИХОН ТОМОНО КАЙ”
За тридесет и две години Дните на Японската култура се превърнаха в културен феномен
в България. Културата на Япония, традиционна и съвременна, популярна и загадъчна е докосвала
умовете и сърцата на хиляди българи от различни поколения. Впечатленията за Япония, познанията за японския начин на живот и японските умения за правене на нещата са оставали трайни
следи в българското общество. Общността на българите, свързани с Япония, е все по-голяма, а
връзката между двата народа, все по-силна.
Тайнството на отделни елементи от японската култура са били винаги загадка за чужденеца и е нужно постоянство и време, за да бъдат осмислени. Първият спомен за Япония, за
много българи е бил свързан с учудването от поздрав без ръкуване и с маска на лице. Днес ние
българите, както и много хора по света, във време на криза и катарзис, вече като японците
се поздравяваме без ръкуване и ходим с маски на лицето. Взаимното опознаване на духа на
нашите два народа ще ни помогне да бъдем готови за следващи предизвикателства. Именно
традиционните Дни на японската култура са основа за устойчивост и надграждане на това
познание и тези отношения.
Японското правителство и японското посолство в София, с японско постоянство и устойчивост, вече 32 години организират тези празници на японския дух у нас. За всички тези усилия,
наследявани и развивани от екипа на посолството, поднасям дълбоки благодарности от името
на членовете на клуба и от свое име.
Японският начин за правене на бизнес е част от японската култура. Японският бизнес и
българският бизнес, работещ с Япония, имат огромен принос за сближаването на двете държави
и съществен принос в подпомагането на Дните на японската култура в България. Това подпомага и сбъдването на идеите на членовете на Нихон Томоно Кай, за което искрено им благодаря.
Бих искал да благодаря и на организациите и членовете на клуб „Приятели на Япония в
България – Нихон Томоно Кай“ за вдъхновението да изучават и поддържат в Българя древния
японски дух, претворен в изкуството, образованието, бойните изкуства и съвременна култура.
Нека всички заедно да се насладим на богатата програма на 32-те Дни на японската
култура в България!
Доц. д-р Боян ЖЕКОВ
Председател на клуб „Приятели на
Япония в България - Нихон Томоно Кай“
3
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Изложба „Кимоното - елегантност,
история и усещане за вечност!“
ПЛОВДИВ
2-4 септември, 16:00 ч.
КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР-МУЗЕЙ
„ТРАКАРТ“
Архелогически подлез
Вход свободен

Организират:
Снежана Накатани Sneji Art
Гост- изпълнител д-р по Музикознание
и Музикално изкуство Нели Койчева
Японски майстори:
Хидеко Накатани, Кьоко Уеда
С подкрепата на:
Посолството на Япония в България

Основната идея на изложбата е
да покаже автентичното японско
изкуство, както и да запознае българската дама с изяществото на
кимоното. Изложбата включва онлайн лекции директно от Япония
с майстор по икебана, чайна церемония и калиграфия, представяне
на японски традиционни песни, кимона, японски порцелан (Арита-яки),
хайку и др.

-ри
32ДНИ
НА
ЯПОНСКАТА
КУЛТУРА
В БЪЛГАРИЯ
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7-ми София Екиден Маратон 2021

СОФИЯ
6 септември
старт от 09:00 ч.
ПРЕД НАЦИОНАЛНИЯ СТАДИОН
„ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

-ри
32ДНИ
НА
ЯПОНСКАТА
КУЛТУРА
В БЪЛГАРИЯ
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Организират:
Спортен клуб „София в Европа“
Българска федерация
„Спорт за всички“
С подкрепата на:
Фондация „София – Европейска столица
на спорта“
Столична община
Под патронажа на:
Посолството на Япония в България

Екиден маратонът се провежда в чест на 136 год. от Съединението на Княжество България и
Източна Румелия с желание да се
популяризира щафетното бягане
и в България. Маратонът, който
се организира в столицата за
седма поредна година, дава възможност на фирми и корпорации
за работа в екип в състезателна
обстановка и излъчва Екиден отборните шампиони на България
за 2021 г. в отделните категории
в щафетното бягане.

Изложба на икебана
„Полет в красотата“
СОФИЯ
8-11 септември
Официално откриване:
8 септември, 18:30 ч.
Работилница по икебана:
11 септември, 14:00-16:00 ч.
ГАЛЕРИЯ СЕРДИКА

3

Организират:
Sogetsu Sofia Study Group
С подкрепата на:
Посолство на Япония в България

ул. „Цар Самуил“ 90 Б, ет. 2
Вход свободен

Изложбата ще популяризира японското
изкуство икебана чрез модерни и
традиционни техники и тенденции,
като ще даде възможност на публиката
да присъства на демонстрациите
и да се докосне до японския начин на
аранжиране на цветя. Чрез участието
си в работилницата по икебана,
участниците ще усетят вълнението
от това изкуство и ще направят своя
аранжировка.
Sogetsu Sofia Study Group е група от
лицензирани преподаватели и техните
ученици по икебана към школа Sogetsu
School of Ikebana, Tokyo.

-ри
32ДНИ
НА
ЯПОНСКАТА
КУЛТУРА
В БЪЛГАРИЯ
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Изложба „Мрежи от независими
пространства: Токио“

ВАРНА
11-25 септември
Официално откриване:
11 септември, 18:00 ч.
Дискусионен форум:
18 септември, 16:00 ч.
МОРСКА ГРАДИНА
(до Кривото дърво)
Вход свободен

Организират:
Сдружение „Трансформатори“
В партньорство с:
ВСУ „Черноризец Храбър“
Школа по изкуствата „Дедал“
Дирекция АГУП на Община Варна
С подкрепата на:
Фонд “Култура” на Община Варна
Програма “Мобилност”
на Национален фонд “Култура”
Под патронажа на
Посолството на Япония в България

Изложбата разказва за общи градски
пространства за риболов, земеделие,
къмпинг, готвене, детска игра, клубове
и квартални общности в най-големия
метрополис в света. Тя рисува един
слабо познат образ на Токио, като
представя архитектура, ползване,
поведение и управление на единични
примери и мрежи от независими пространства и ги разглежда като устойчив модел за обединяване на хора със
споделени интереси.
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32ДНИ
НА
ЯПОНСКАТА
КУЛТУРА
В БЪЛГАРИЯ
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Фотоизложба „Токио 雰囲気 ”
(„Атмосферата на Токио“)
ВАРНА
16-30 септември
Откриване:
16 септември, 18:30 ч.
“THE BOOKSTORE”

5

Организират:
Японски клуб „Кизуна” Варна
С подкрепата на:
Посолство на Япония в България

ул. „Преслав” 12
Вход свободен

Фотоизложба, състояща се от около 20 фотографии на различни
кътчета из Токио. Кадрите са заснети в периода 2013 - 2019 г. Целта
на фотоизложбата е да запознае посетителите с някои не-емблематични места на мегаполиса. Ще се потопим в едни различни, скрити,
неочаквани сцени от големия град, изпълнени с апетитни аромати и
неподправена атмосфера.
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32ДНИ
НА
ЯПОНСКАТА
КУЛТУРА
В БЪЛГАРИЯ
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Панорама на японското кино

БУРГАС
23-26 септември
ПРИМОРСКИ ПАРК,
ОТКРИТА СЦЕНА „ОХЛЮВА”
Вход свободен

Организират:
Посолството на Япония в България
С подкрепата на:
Японската фондация
Община Бургас

СОФИЯ
7-10 октомври
ДОМ НА КИНОТО
ул. „Екзарх Йосиф” 37
Вход с билети - 2 лв.

Прожекция на японски филми, част от филмовата панорама на
Японската фондация за 2021 г. Тази година в рамките на събитието ще бъдат излъчени 4 нови заглавия от фонда на филмотеката на Японската фондация.

БУРГАС, 23 септември, 20:30 ч.
.....................................
СОФИЯ, 7 октомври, 18:30 ч.
TОРМОЗ С БЕНТО
『今日も嫌がらせ弁当』
реж.: Ремпей Цукамото
2019, 106 мин.
© 2019 ”BENTO HARASSMENT“ Film Partners

-ри
32ДНИ
НА
ЯПОНСКАТА
КУЛТУРА
В БЪЛГАРИЯ
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БУРГАС, 24 септември, 20:30 ч.

.....................................
СОФИЯ, 8 октомври, 18:30 ч.
В ТЪРСЕНЕ НА МИЙ
『先生と迷い猫 』
реж.: Йошихиро Фукадзава,
2015, 107 мин.
© 2015 Finding Calico Film Partners
© 2015 The Headmaster and
The Stray Cat Film Partners

БУРГАС, 25 септември, 20:30 ч.

.....................................
СОФИЯ, 9 октомври, 18:30 ч.
ПИКАНТНА РИБА ТРЕСКА
『映画 めんたいぴりり』
реж.: Кан Егучи,
2019, 115 мин.
© 2019 ”Mentai-piriri“ Production Committee

БУРГАС, 26 септември, 20:30 ч.

.....................................
СОФИЯ, 10 октомври, 18:30 ч.
РЕКА ТАКАЦУ
『高津川』
реж.: Йошинари Нишикори,
2020, 113 мин.
© 2019 The Takatsu River Movie Partners
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ЯПОНСКАТА
КУЛТУРА
В БЪЛГАРИЯ
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Изложба „СКРИТИ ПОСЛАНИЯ съвременно японско изкуство”

СОФИЯ
22 септември – 20 октомври
Официално откриване:
22 септември, 18:00 ч.
ТРИЪГЪЛНА КУЛА НА РЕГИОНАЛЕН
ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ НА СОФИЯ
бул. „Княгиня Мария Луиза“ 16
Вход свободен

Организират:

АМАТЕРАС Фондация
Музей на историята на София
Съорганизатори:

София Хартиен Арт Фест (СХАФ) 2021
Столична община
Министерство на Културата
С подкрепата на:

Посолството на Япония в България

Изложбата показва селекция от произведения на японски автори,
участвали в различни събития, свързани с българо-японски културен
обмен в периода 2006 – 2021. Някои от произведенията са получили
престижни награди в СОФИЯ ХАРТИЕН АРТ ФЕСТ, а други са носители
на важни призове в Япония
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Концерт с японски и български песни
на Детския хор на БНР
СОФИЯ
23 септември, 19:00 ч.
АУЛАТА НА СОФИЙСКИЯ
УНИВЕРСИТЕТ
бул. „Цар Освободител” 15
Вход с покани

8

Организират:

Асоциация на завършилите
Токайския университет в България
Деткия хор на БНР
Катедра Музика към Софийския
университет
С подкрепата на:

Посолството на Япония в България

Концерт на Детския хор на БНР. Хорът, създаден през 1960 г.,
участва в значими събития и юбилеи в рамките на двустранните
приятелски отношения на Япония и България. Днес хоровата традиция продължава с успех главният диригент на хора Маестра Венеция
Караманова. Концертът включва песни от японския, българския и европейския репертоар на хора.
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Изложба на икебана
„Силата на цветята”

СОФИЯ
24-28 септември
Официално откриване:
24 септември, 18:00 ч.
Презентация и демонстрация:
25 септември, 11:00 ч.
СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА

Организират:

Сдружение за икебана „Кагецу”
С подкрепата на:

Посолство на Япония в България

пл. „Славейков” 4, филиал „Сердика”
Вход свободен

Изложба и демонстрация за изработване на композиция на икебана
„Силата на цветята“. Организатори са Сдружение за икебана „Кагецу“,
чиито членовете са последователи на школата „Согецу“ и философията
є. Въплъщавайки думите на основателя Софу Тешигахара - „Цветята
придобиват човешки вид в икебана.“, авторите на композициите ще
покажат на посетителите завладяващата красота на цветята и как
човешкото докосване прибавя за това тяхно очарование.
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Европейски ден на езиците и ден
на отворените врати
в Катедра Японистика
„Япония – по следите на миналото“
СОФИЯ
26 септември, 10:00 ч.
ЦЕНТЪР ЗА ИЗТОЧНИ ЕЗИЦИ
И КУЛТУРИ
бул.„Тодор Александров” 79

10

Организират:

Катедра Японистика,
СУ„Св. Климент Охридски”
С подкрепата на:

Посолството на Япония в България

Вход свободен

Тазгодишното издание на деня на отворените врати цели запознаване на широката публика с дейността на Катедра
„Японистика“ посредством програма,
фокусирана върху японската история.
Предвижда се онлайн лекция на водещия
специалист проф. Сенда, демонстрация
на традиционни японски бойни изкуства,
викторина, с участие на публиката, при
която, под формата на игра, ще бъдат
популяризирани базови факти, свързани с
японската история, както и много други
изненади.
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Лекция на тема
„Японските замъци и крепости”

СОФИЯ и ОНЛАЙН
26 септември, 12:00-14:00 ч.
ЦЕНТЪР ЗА ИЗТОЧНИ ЕЗИЦИ
И КУЛТУРИ
бул.„Тодор Александров” 79

Организират:

Посолството на Япония в България
С подкрепата на:

Катедра Японистика,
СУ„Св. Климент Охридски”

вход свободен

Лекция на проф. Йошихиро Сенда
от Университета „Нара“, който специализира в архитектурата на замъците и тяхната история. По време
на лекцията професорът ще разкаже
за разнообразието на японския фолклор
и култура, като представи няколко замъка от различни региони. Ще се запознаем със самурайски замъци и такива
на различни японски етнически групи.
Лекцията ще се проведе като част
от събитието „Ден на отворените
врати“, което се организира от Катедра „Японистика“ към СУ.
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НА
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В БЪЛГАРИЯ
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Пътуваща изложба на Японската
фондация „Строежна среда:
друг поглед към Япония“
СОФИЯ
4-15 октомври
Официално откриване:
4 октомври, 18:00 ч.
УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА,
СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

12

Организират:

Посолството на Япония в България
Университет по архитектура,
строителство и геодезия
С подкрепата на:

Японската фондация

Вход свободен

Пътуващата изложба на Японската фондация „Строежна среда: друг
поглед към Япония“ се организира от месец май 2018 година насам и представя 80 примера от архитектурата, строителното инженерство и
ландшафта на всеки регион в Япония под формата на текстов, снимков
и видео материал.
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13

Изложба на икебана
„Есенна цветна приказка”

ПЛОВДИВ и ОНЛАЙН
6-10 октомври
ДОМ НА КУЛТУРАТА „БОРИС ХРИСТОВ”

Организират:

Miracle Ikebana
С подкрепата на:

ул. „Гладстон“ 15

Фондация EU-JAPAN FEST

Вход свободен

Под патронажа на:

Посолството на Япония в България
Miracle Ikebana представя своята поредна сезонна изложба, посветена на есента. Мирослава Иванова - Хосен и нейните ученици ще пресъздадат топлите багри на есента в цветна приказка от икебана
композиции в стил Согецу. Посетителите ще могат да участват и
в работилница по икебана.
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Изложба на наградени български
творби от Националния конкурс
за детско хайку с рисунка
„Златна есен” 2020/2021
СОФИЯ
7-10 октомври
Официално откриване:
9 октомври, 11:30 ч.
ДОМ НА КИНОТО - фоайе
ул. „Екзарх Йосиф” 37
Вход свободен

14

Организират:

Български хайку съюз
Сдружение за икебана „Сога”
С подкрепата на:

Посолството на Япония в България
Фондация за талантливи деца
по шах и хайку „Иванка и Георги
Янкови“
Хайку клуб – Пловдив

Ще бъде представена изложба на наградени творби на български деца от Националния конкурс за детско хайку с рисунка на тема
„Златна есен”. В съчетание с рисунка или апликация хайку предлага неограничени възможности за още по-оригинално визуално изразяване на
децата под формата на японското изкуство хайга.
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15

Онлайн семинар на Shiseido

СОФИЯ и ОНЛАЙН
13 октомври, 10:00 ч.
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И
СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
вход с покани

Организират:

Посолството на Япония в България
Университет за национално и
световно стопанство
Японо-българската бизнес
асоциация

Шисейдо (Shiseido Company, Limited) е световноизвестна японска компания, която
се занимава с производство и продажба на
козметика. Конкурирайки се с водещи козметични марки, Шисейдо непрестанно се
стреми към иновации и подобрения. По
време на семинара ще бъдат засегнати
различни теми като японския стил на управление, пътя към глобализация, бизнес
стратегиите, необходимите качества за
управление на бизнес, бъдещия план на компанията Shiseido след COVID-19 и др.
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Изложба на темари
ВАРНА
15-20 октомври
АРТ ГАЛЕРИЯ „LE PAPILLОN“
ул. „Драгоман“ 12
Вход свободен

16

Организират:

Японски клуб „Кизуна“ – Варна
„Темари“ ЕООД – Варна
С подкрепата на:

Посолството на Япония в България

Изложба на декоративни топки темари - древно японско фолклорно
изкуство, комбиниращо геометрия и бродерия. Темари се изработват
на ръка от памучни или копринени парчета плат, които се оформят
като топка, и се омотават с памучни конци. Накрая се декорират с
бродерии от цветни нишки.
Рали Донева-Коева е сертифициран член на Японската Темари Асоциация и притежава сертификат за Shihan – трето от четири нива за
изработката на традиционните японски декоративни топки темари.
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17

Ден на японските традиции
и бойни изкуства

СОФИЯ
16 октомври, 11:00-16:00 ч.
ПРОСТРАНСТВОТО ПРЕД НДК
Вход свободен

Организират:

Клуб „Приятели на Япония
в България – Нихон Томоно Кай“
Посолството на Япония в България
Със съдействието на:

Столична Община
Представители на японските бойни изкуства ще демонстрират
своите умения и ще проведат демонстрации и тренировки на открито, а български клубове и школи по японски традиционни и съвременни изкуства, които членуват в Клуб „Приятели на Япония в България
– Нихон Томоно Кай“, ще покажат пред гостите на събитието пъстрата картина на японската култура.
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Лекция за японската кухня
от официалния готвач
в резиденцията на Посланика
СОФИЯ и ОНЛАЙН
22, 29 октомври, 5, 12 ноември
КУЛИНАРНА АКАДЕМИЯ HRC

18

Организират:

Кулинарна Академия HRC
Посолството на Япония в България

бул. „Янко Сакъзов“ 30

Нодзоми Фурутани, готвач в резиденцията на посланика, ще представи специална лекция върху японската кухня в
Кулинарна Академия HRC. Лекцията ще се
концентрира върху базовите техники при
приготвянето на японска храна и презентацията на ястието.
Освен студентите на академията, широката публика също ще има възможност да
се докосне до японската кулинарна култура
чрез онлайн предаването на събитието.
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19

Изложба на цветно кири-е и темари
„Красотата на Япония“

ПЛОВДИВ
5-24 ноември
ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ
ул. „Княз Александър I-ви“ 15

Организират:

СНЦ „НАКАМА“
Асоциация „Кири-е Интърнешънъл“
С подкрепата на:

Фондация EU-JAPAN FEST
Посолството на Япония в България
7 ноември, 11:00 ч.  
Работилничка темари за начинаещи
6 ноември, 15:00 ч.
Лекция на Маяно Онодера за сенга
6-7 ноември, 16:00 ч.
Работилничка по цветно кири-е
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13-14 ноември, 11:00 ч.
Работилничка по кири-е
20-21 ноември, 11:00 ч.
Работилничка по кири-е

Изложбата ще представи пред широката публика цветовете и
красотата на Япония чрез две от най-красивите и интересни японски
изкуства – кири-е (сенга) и темари. По време на изложбата ще се проведат съпътстващи събития – сенсей Маяно Онодера – собственик
на гaлерията “Senga Art and Space” ще представи изкуството кири-е
в лекция, а през уикендите желаещите ще могат да се докоснат от
първо лице до изкуствата кири-е и темари в работилничките.

Лекция върху философията
на Дзен
СОФИЯ и ОНЛАЙН
6 ноември, 10:00 ч.
СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
РЕКТОРАТ
бул. „Цар Освободител” 15
Вход с покани

20

Организират:

Посолството на Япония в България
Софийски университет
„Св. Климент Охридски“
Японо-българската бизнес
асоциация

Дзен-будисткият монах и дизайнер на
японски градини, известен в цял свят,
Шунмьо Масуно ще се преобрази в ролята на лектор, за да ни научи как чрез
дзен да постигаме спокойствие и да
продължаваме напред въпреки неспокойното ежедневие.

-ри
32ДНИ
НА
ЯПОНСКАТА
КУЛТУРА
В БЪЛГАРИЯ
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21

Виртуална разходка в традиционна
японска градина

СОФИЯ и ОНЛАЙН
13 ноември, 10:00 ч.
СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
РЕКТОРАТ
бул. „Цар Освободител” 15
Вход с покани

Организират:

Посолството на Япония в България
Софийски университет
„Св. Климент Охридски“
Японо-българската бизнес
асоциация

Дзен-будисткият монах Шунмьо Масуно ще ни разкаже за японските
градини, които се основават на идеологията на дзен и традиционната японска мисъл. Лекцията ще се съсредоточи върху философията
на дзен, както и приликите и разликите между японските градини и
тези в западен стил.
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22

Самостоятелна изложба на
Какуко Ишии „МИЗУХИКИ.
ИНОВАЦИИ ОТ ЯПОНИЯ”
СОФИЯ
24 ноември - 8 декември
Официално откриване:
24 ноември, 18:00 ч.
ГАЛЕРИЯ “СРЕДЕЦ” КЪМ
МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА
бул. „Ал. Стамболийски” 17
Вход свободен

Организират:

АМАТЕРАС Фондация
Галерия „Средец” на
Министерство на културата
Съорганизатори:
София Хартиен Арт Фест
(СХАФ) 2021
Столична община
Министерство на културата
С подкрепата на:

Посолството на Япония в България

Самостоятелна изложба на Какуко Ишии,
която печели Гранд При Аматерас през 2020
г. в специалния раздел „Аматерас - годишен
конкурс за хартиено изкуство“ на София Хартиен Арт Фест 2020. Изложбата е фокусирана върху стара техника, претворена по
нов начин, в различни обекти и произведения.
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32-ри ДНИ НА ЯПОНСКАТА КУЛТУРА В БЪЛГАРИЯ – 2021 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
28

2-4 СЕПТЕМВРИ

ПЛОВДИВ

ИЗЛОЖБА „КИМОНОТО - ЕЛЕГАНТНОСТ, ИСТОРИЯ И УСЕЩАНЕ ЗА ВЕЧНОСТ!“
6 СЕПТЕМВРИ

СОФИЯ

7-МИ СОФИЯ ЕКИДЕН МАРАТОН 2021
8-11 СЕПТЕМВРИ

СОФИЯ

ИЗЛОЖБА НА ИКЕБАНА „ПОЛЕТ В КРАСОТАТА”
11-25 СЕПТЕМВРИ

ВАРНА

ИЗЛОЖБА „МРЕЖИ ОТ НЕЗАВИСИМИ ПРОСТРАНСТВА: ТОКИО”
16-30 СЕПТЕМВРИ

ВАРНА

ФОТОИЗЛОЖБА „АТМОСФЕРАТА НА ТОКИО”
23-26 СЕПТЕМВРИ, БУРГАС

7-10 0КТОМВРИ, СОФИЯ

ПАНОРАМА НА ЯПОНСКОТО КИНО
22 СЕПТЕМВРИ - 20 ОКТОМВРИ

СОФИЯ

ИЗЛОЖБА „СКРИТИ ПОСЛАНИЯ - СЪВРЕМЕННО ЯПОНСКО ИЗКУСТВО“
23 СЕПТЕМВРИ

СОФИЯ

КОНЦЕРТ С ЯПОНСКИ И БЪЛГАРСКИ ПЕСНИ НА ДЕТСКИЯ ХОР НА БНР
24-28 СЕПТЕМВРИ

СОФИЯ

ИЗЛОЖБА НА ИКЕБАНА „СИЛАТА НА ЦВЕТЯТА”
26 СЕПТЕМВРИ

СОФИЯ

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В КАТЕДРА ЯПОНИСТИКА
26 СЕПТЕМВРИ

СОФИЯ

ЛЕКЦИЯ НА ТЕМА „ЯПОНСКИТЕ ЗАМЪЦИ И КРЕПОСТИ”
4-15 ОКТОМВРИ

СОФИЯ

ПЪТУВАЩА ИЗЛОЖБА НА ЯПОНСКАТА ФОНДАЦИЯ „СТРОЕЖНА СРЕДА: ДРУГ ПОГЛЕД КЪМ ЯПОНИЯ“
6-10 ОКТОМВРИ

ПЛОВДИВ / ОНЛАЙН

ИЗЛОЖБА НА ИКЕБАНА „ЕСЕННА ЦВЕТНА ПРИКАЗКА”
7-10 ОКТОМВРИ

СОФИЯ

ИЗЛОЖБА НА НАГРАДЕНИ БЪЛГАРСКИ ТВОРБИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС ЗА ДЕТСКО ХАЙКУ
13 ОКТОМВРИ

СОФИЯ / ОНЛАЙН

ОНЛАЙН СЕМИНАР НА SHISEIDO
15-20 ОКТОМВРИ

ВАРНА

ИЗЛОЖБА НА ТЕМАРИ
16 ОКТОМВРИ

СОФИЯ

ДЕН НА ЯПОНСКИТЕ ТРАДИЦИИ И БОЙНИ ИЗКУСТВА
22, 29 ОКТОМВРИ; 5, 12 НОЕМВРИ

СОФИЯ / ОНЛАЙН

ЛЕКЦИЯ ЗА ЯПОНСКАТА КУХНЯ ОТ ОФИЦИАЛНИЯ ГОТВАЧ В РЕЗИДЕНЦИЯТА НА ПОСЛАНИКА
5-24 НОЕМВРИ

ПЛОВДИВ

ИЗЛОЖБА НА КИРИ-Е И ТЕМАРИ „КРАСОТАТА НА ЯПОНИЯ“
6 НОЕМВРИ

СОФИЯ / ОНЛАЙН

ЛЕКЦИЯ ВЪРХУ ФИЛОСОФИЯТА НА ДЗЕН
13 НОЕМВРИ

СОФИЯ / ОНЛАЙН

ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА В ТРАДИЦИОННА ЯПОНСКА ГРАДИНА
24 НОЕМВРИ - 8 ДЕКЕМВРИ
ИЗЛОЖБА „МИЗУХИКИ. ИНОВАЦИИ ОТ ЯПОНИЯ“

СОФИЯ

