HíRLEVÉL – 2015. ÁPRILIS
Március 24 – április 10.
Helyszín: Indira Gandhi National Centre for the Arts (IGNCA)
STEIN AURÉL KELETKUTATÓ (1862 – 1943)
A Magyar Tudományos Akadémia (Orientalisztikai Könyvtár) dokumentumfotó kiállítása
Dr. Kelecsényi Ágnes kurátor rendezésében.
Stein Aurél keletkutató régészeti kutatásai elsősorban Közép-Ázsia területén folytak, de a
hires tudós számos indiai egyetem vendégprofesszora is volt. Kutatásai jelentős
mértékben hozzájárultak India és Közép-Ázsia múltjának és kultúrájának szélesebbkörű
megismertetéséhez. A kiállítás végigvezeti a látogatót Stein Aurél életútján és
kutatásainak legfontosabb állomásain.

Március 30 – április 2.
Helyszín: DMTKK
A BOLDOGSÁG SZíNEI
Neelam Mansharamani kiállítása
Megnyitó március 30-án hétfőn, 18 órakor
A művész munkáit 27 különböző indiai és nemzetközi kiállításon láthatta ezideig a
közönség. A jelenlegi, DMTKK-ban zajló kiállítását sérült gyermeke, Chirag tiszteletére
rendezi, aki élete minden területén inspirációt nyújt és erőt ad számára.
(A kiállítás munkanapokon 10-16 óra között tekinthető meg)
Április 7-12.
Helyszín: DMTKK
A VIRÁGOK LELKE
Violaine Vaganay kiállítása
Megnyitó április 7-én kedden, 18 órakor
“Feladatom előtt szerényen állok, Isten ajándékait, a virágokat, mint a színek finom
palettáját elbűvölve szemlélem, melyek kiállításom inspirálói” – vallja a francia művész.
Violaine Vaganay francia művész mérnöki pályafutását félbeszakítva forult a festészet felé,
amely számára az öröm és a derű forrása. A természet csodáit, a szélben táncoló virágokat,
törékeny szirmokat, apró rügyeket a fantázia világába repítve különös érzékenységgel festi
meg. (A kiállítás munkanapokon 10-16 óra között tekinthető meg)

Április 9-10. csütörtök, péntek 10-12 óra
Helyszín: DMTKK
HÚSVÉTI TOJÁSFESTÉSI MŰHELY
Gyermekprogram

A magyar húsvéti tojásfestési hagyományok megismertetése indiai kisiskolásokkal műhely
keretében, meghívott iskoláknak.

Április 19-26.
Helyszín: Delhi, Pune, Mumbai
A KODÁLY VONÓSNÉGYES KONCERTSOROZATA
Indiai koncertkörút
A világhírű vonósnégyes tagjai, Falvay Attila (hegedű), Bangó Ferenc (hegedű), Fejérvári
János (brácsa) és Éder György (gordonka) immár hatodik alkalommal járnak
koncertkörúton Indiában.
A koncertsorozat programja:
- Április 10. péntek, 19.30 óra – Baha’í Auditorium, Baha’í House of Worship, Újdelhi
- Április 12. vasárnap – Mazda Hall, Pune
- Április 14-15. kedd-szerda - Experimental Theatre, NCPA, Mumbai

Április 14 – május 8.
Helyszín: DMTKK
IZELíTŐ A MAGYAR VADVILÁGBÓL
Fotókiállítás Mesterházi József természetfotóiból
Ünnepélyes megnyitó április 14-én, kedden, 18 órakor
Mesterházi József fotóin a Bakony és a Balaton vidékének vadvilága elevenedik meg
természetes környezetében. A szenvedélyes erdész és fotóművész felvételein keresztül
bepillantást nyerhetünk a természet varászlatos titkaiba, tanúi lehetünk ritka természeti
jelenségeknek és az évszakok váltakozásának. Képei számos magyarországi kiállításon
szerepeltek, és vadászmagazinokban, köztük a Hunting Pressben, valalmint
könyvillusztrációkon is megjelentek.
(A kiállítás munkanapokon 10-16 óra között tekinthető meg)

Április 15 – 20.
Helyszín: DMTKK
EURÓPAI UNIÓ FILMFESZTIVÁL
Filmvetítések
A 20 ország részvételével zajló, kortárs európai filmeket bemutató, India nagyvárosaiban
zajló (Delhi, Chennai, Mumbai, Kolkata, Coimbatore, Ahmedabad, Chandigarh, Jodhpur)
fesztivál vetítéseinek a DMTKK is helyt ad néhány alkalommal:
- Április 15. szerda, 17 óra:
A berni követ (76 perc) – Magyarország
- Április 16. csütörtök, 19 óra: Soof (96 perc) – Hollandia
- Április 18. szombat, 17 óra: Ida (82 perc) – Lengyelország
- Április 20. hétfő, 17 óra:
The Age of Cannibals (93 perc) - Németország
- Április 20. hétfő, 18.45 óra: The Candidate (106 perc) - Szlovákia

Április 15. szerda, 17 óra
Helyszín: DMTKK
EURÓPAI UNIÓ FILMFESZTIVÁL
A BERNI KÖVET
Játékfilm, rendezte Szász Attila (2014), színes, 75 perc
Szász Attila filmjében 1958. augusztus 16-án két magyar emigráns betör a berni
magyar nagykövetségre és túszul ejti a nagykövetet. Miközben az épületet
körbeveszi a svájci rendőrség, a berlini magyar emigránsok pedig spontán
tüntetésbe kezdenek az utcán, a követség falai között feszültséggel és
fordulatokkal teli túszdráma bontakozik ki. Az igaz történeten alapuló
forgatókönyvet Köbli Norbert (A vizsga) írta.

Április 16. csütörtök, 18 óra
Helyszín: DMTKK
Fábri filmklub
SZABADSÁG - KÜLÖNJÁRAT
Játékfilm, rendezte Fazekas Péter (2012), színes, 53 perc
A Szabadság – különjárat című új magyar film egy, a hazai mozikban többször
visszaköszönő témát dolgoz fel eredeti módon. 1956 júliusában három magyar fiatal
megpróbálja eltéríteni a Budapest–Szombathely belföldi repülőjáratot, hogy Nyugaton
kezdhessenek új életet.

Április 17. péntek, 18 óra
Helyszín: DMTKK
A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA – ARANY JÁNOS (1817-1882)
Irodalmi est Dr. Köves Margit vezetésével
Arany János költő, esszéista, kritikus és drámafordító az egyik legmaradandóbb életművet
hagyta maga után a magyar irodalomban. Irodalmi munkásságáról a Magyar Költészet
Napja alkalmából emlékezünk meg, költeményei angol és hindi nyelven is elhangzanak.

Április 24. péntek, 18 óra
Helyszín: DMTKK
KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR EMLÉKNAP
Megemlékezés Kőrösi Csoma Sándorról születésének 231. évfordulója alkalmából. A Kőrösi
Csoma Sándor Hungarológiai Díj kiosztása az esszéversenyen helyezést elért magyar
nyelvtanfolyamos hallgatóknak
Április 30. csütörtök, 18 óra
Helyszín: DMTKK
DíJKIOSZTÓ ÜNNEPSÉG
Díjkiosztó ünnepség a DMTKK évi gyermekrajzversenyén helyezést elért tanulók részére

