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Дните на японската култура в България поставят жалони, мар-
киращи едно общо пространство. Пространство, което прави въз-
можно съчетаването на различни традиции, вярвания, умения и
достижения, което създава условия за тяхното опазване, съживяване
и развитие. Тези дни са израз на качествено новото равнище на кул-
турния обмен между нашите страни и народи. Те съответстват
на стремежа ни да общуваме пълноценно, без да търсим пътища, по
които духовните ценности да не срещат прегради.

Положително е, че всяка година се осъществяват разнообразни
проекти. Те се явяват като много важна част от запознаването на
българските граждани с утвърдената културна идентичност на
японския народ. Магията на ритми, гласове и мелодии, на визуални
представи и мъдри послания, идващи от дълбините на японската
традиция, е несъмнен принос в нашето общуване.

Именно предаването на тази многоликост и хилядолетно съх-
ранено минало на бъдещите поколения е не само наш дълг, но и от-
говор на желанието на хората от нашите две приятелски страни.
Нека не забравяме пророческите думи, приписвани на митичния
певец, поет и музикант от древността Орфей, живял по нашите
земи: "Светът може да бъде завладян с лира, а не с меч". В днешния
взаимосвързан свят утвърждаването и развитието на едно общо
пространство на диалог успешно се гради, преди всичко, върху осно-
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вата на общосподелени позиции и отговорности по проблеми и
ценности на развитието на съвременното човечество.

Използвам случая да отбележа един символичен факт. Наскоро
професор Коичиро Мацуура, личност авторитетна и уважавана, до-
принесла изключително много за духовното развитие на човечест-
вото предаде поста генерален директор на ЮНЕСКО в ръцете на
посланик Ирина Бокова. Изпитвам удовлетворение от огромното
признание за България чрез избора на госпожа Бокова и се надявам, че
под нейното ръководство ще продължи успешно започнатото от
господин Мацуура реформиране на най-влиятелната организация в
световен мащаб в сферата на образованието, науката и културата.
Радвам се, че България получи точно от Япония щафетата в тази из-
ключително важна за развитието на човешката цивилизация област.

На добър час на Дните на японската култура в България през
2010 година.

Георги Първанов
Президент на Република България
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ПРИВЕТСТВИЕ
ОТ Н. ПР. ЦУНЕХАРУ ТАКЕДА
ПО ПОВОД ОТКРИВАНЕТО
НА ХХI ДНИ
НА ЯПОНСКАТА КУЛТУРА
В БЪЛГАРИЯ

Вероятно мнозина от вас възприемат Япония като далечна
страна. По време на мандата ми като посланик тук, обаче, както и
благодарение на многобройните ми срещи с различни хора, аз усетих не-
щата по съвсем различен начин. Убеден съм, че между народите на Япо-
ния и България има много общи черти. Уважение към другите хора;
сърце, което пази красивата природа; и преди всичко душа, която съх-
ранява и уважава традициите и самобитната си култура. Взаимното
познаване на обичаите и високите културни достижения, разбирането
и чувството на уважение към тях са задължителните елементи, които
изграждат приятелските връзки и поставят две държави в отношения
на доверие и партньорство.

Дните на японската култура в България се провеждат ежегодно
от 1990 г. насам. Благодарение на любезната подкрепа и участието на
различни хора и институции и от двете страни, тази година стана
възможната реализация на тяхното 21-во издание. Всяка година про-
грамата включва разнообразни прояви, чрез които мнозина от вас се
докосват отблизо до нашата култура и изкуство. Изключително съм
щастлив, че Дните на японската култура вече са се утвърдили като
едно от традиционните културни събития през есента в България.
Програмата на двадесет и първите поред Дни включва, както и до-
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сега, многостранно представяне на Япония – от поглед към старите
традиционни изкуства като икебана, чайна церемония и гравюрите
на дърво укийо-е до съвременното японско кино. Нов акцент, който до-
пълнително ще разшири обхвата на представянето на Япония в Бъл-
гария, са планираното провеждане на Японско-българска бизнес седмица
и лекцията, посветена на енергоспестяването и японския опит в тази
област.

За мен ще бъде изключително удовлетворение, ако тези събития
станат повод повече българи да опознаят културата и традициите
на Япония, както и ако тяхното организиране допринесе за по-ната-
тъшното развитие на добрите контакти между нашите две страни
и активизира двустранния диалог в широк спектър сфери.

Накрая бих искал да използвам предоставената ми възможност
да поднеса най-искрените си благодарности на Президента на Репуб-
лика България г-н Георги Първанов за топлите приветствени думи по
повод откриването на Дните на японската култура тази есен, както
и на всички български и японски институции и компании за ценната и
навременна подкрепа.

Цунехару Такеда
Извънреден и пълномощен посланик на
Япония в Република България



ДНИ НА
ЯПОНСКАТА

КУЛТУРА
В БЪЛГАРИЯ

-ви
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Япония в Нощта на музеите
и галериите в Пловдив

За шести пореден път в Пловдив ще се проведе вече традици-
онната Нощ на музеите и галериите, която през последните
няколко години се превърна в едно от най-мащабните културни
събития в региона и страната. Тази година особен акцент в
програмата е представянето на културата и традициите
(оригами, калиграфия, кимона и др.) на Япония в уъркшопове в
достъпен за широката публика формат с участието на япон-
ските доброволци от J-CAT.

1

ПЛОВДИВ
24 септември (петък)

19:00 ч.~ 24:00

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ
МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ, ЦЕНТЪР
ЗА СЪВРЕМЕННА ИСТОРИЯ
(ул.”Ангел Букорещлиев” 14)

Вход свободен

Организира: Регионален
исторически музей в гр. Пловдив
Със съдействието на: J-CAT
и Посолството на Япония
в Р България

21
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ДНИ НА
ЯПОНСКАТА
КУЛТУРА
В БЪЛГАРИЯ

21-ви

2 Японска гравюра укийо-е
ЛЕКЦИЯ И УЪРКШОП

СОФИЯ
14 октомври (четвъртък)
18:00 ч.

ГАЛЕРИЯ ЗА ЧУЖДЕСТРАННО
ИЗКУСТВО, ЗАЛА „РЬОРИХ”
Вход с покани

(Покани за събитието можете да полу-

чите в посолството на Япония)

ПЛОВДИВ
15 октомври (петък)
15.00 ч.

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ
МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ,
ЗАЛА СЪЕДИНЕНИЕ,
пл. „Съединение” № 1

Вход свободен

Организират: Посолството на
Япония и Японската фондация
Със съдействието на: Регионален
Исторически музей – Пловдив
и Община Пловдив

Японската гравюра върху дърво укийо-е придобива изклю-
чителна популярност сред широките градски слоеве в Япо-
ния през 17-18 в., а през 19 в. оказва решаващо влияние и върху
художниците-импресионисти като Моне, Ван Гог и др. с из-
разното богатство на линиите, семплите, но елегантни
цветови решения и свободата на въображението, която
провокира. Една от причините за разпространението на
укийо-е в Япония са гравираните дъски, които правят въз-
можно създаването на неограничен брой копия.
Българската публика ще проследи процеса на създаване на



ДНИ НА
ЯПОНСКАТА

КУЛТУРА
В БЪЛГАРИЯ

-ви
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отпечатъка от бял
лист до напълно завър-
шена цветна гравюра,
както и част от про-
цеса на изработване на
гравираната дъска, с по-
мощта на която се от-
печатват гравюрите.
По повод 250-годишни-
ната от рождението
на прочутия художник
на укийо-е Кацушика Хо-
кусай, отбелязвана през
2010 г., за целите на уър-
кшопа е избрана една от най-известните му творби „Голя-
мата вълна край бреговете на Канагава”.

3

21

BUJUTSU EMBUKAI
ДЕМОНСТРАЦИЯ НА БОЙНИ ИЗКУСТВА

Публиката ще има възможност да види на живо демонстра-
ции на традиционни японски бойни изкуства като джу-
джуцу, сумо, джудо, карате-до, киокушинкай, айкидо, катори
шинторю и кендо.

СОФИЯ
17 октомври (неделя)
16:00 ч. - 19:00 ч.
СПОРТНА ЗАЛА „СОФИЯ“
(В БОРИСОВАТА ГРАДИНА)
Вход свободен

Организира: BUJUTSU ACADEMY
Със съдействието на: ДЖАЙКА
Алумни в България/JICA Alumni
Bulgaria и Посолството на Япония
в Р България



Нишата токонома е особено про-
странство в японския дом, което
ясно отразява японската естетика
и усещане за единство с приро-
дата чрез окачения калиграфски сви-
тък или картина, чрез
поставените там керамични съ-
дове и цветя. Стилът за подреж-
дане на цветя в токонома се
нарича сейка и води началото си от
70-те години на 18 в. Пет основни
клончета символизират четирите
посоки на света, подредени около
своеобразен център, а тяхната ви-
сочина ги обединява в три различни
групи – „небесна”, „земна” и „чо-
вешка”.
Идеята за непрекъснатия кръгов-
рат в природата е в основата на
тази икебана демонстрация, чието
мото е „Планина, поле, вода”. Пада-
щият над планините дъжд се пре-
връща в реки, които напояват
земята на хората, вливат се в мо-
рето, а сетне се връщат обратно
към небето. Изразните средства
са цветята, а техниките обединя-
ват традиция и новаторство.
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ДНИ НА
ЯПОНСКАТА
КУЛТУРА
В БЪЛГАРИЯ

21-ви

4 Демонстрация и уъркшоп по
икебана с участието на
майстор Римей Ого (школа Корю)

СОФИЯ
23 октомври (събота)
18:00 ч., НДК, зала 11
(кино „Люмиер”)
Вход с покани
(Покани за събитието можете
да получите в посолството на Япония)

Организира: Посолството на
Япония в Р България
Със съдействието на:
София Клуб (Япония)
и с любезната финансова
подкрепа на:



ДНИ НА
ЯПОНСКАТА

КУЛТУРА
В БЪЛГАРИЯ
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Изложбата "Традиции и вдъхновения" се посвещава на 15-го-
дишния юбилей на Школата по икебана "Сога". "Вдъхнове-
ния" е заглавието на първия албум на Рима Мирска,
създателката на Школата. В него тя с невероятно есте-
тическо чувство, с много любов и ентусиазъм съчета уме-
нията си в изкуството икебана с красивите традиции на
българския бит. Албумът се прие с голям успех от българи
и чужденци. От Школата по икебана „Сога” се надяват и с
изложбата да постигнат същото.

„Традиции и вдъхновения”
ИЗЛОЖБА НА ИКЕБАНА

СОФИЯ
22-29 октомври
Откриване

Официално откриване
22 октомври (петък)
18:00 ч., ПАРТЕР ФОАЙЕ НА
ЗАЛА "БЪЛГАРИЯ"
(ул. „Бенковски” № 1)

Вход свободен

Организират: Школа по икебана
„Сога” и Николсен Кера Глас ЕООД
Със съдействието на:
Посолството на Япония
в Р България
и Софийска филхармония
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ДНИ НА
ЯПОНСКАТА
КУЛТУРА
В БЪЛГАРИЯ

21-ви

6 Панорама на съвременното
японско кино в НАТФИЗ

СОФИЯ
2-8 ноември
(вторник - понеделник)
всеки делничен ден от 18:30 ч.
събота и неделя от 17:00 ч.
УЧЕБНО КИНО НА НАТФИЗ
ул. “Г. Раковски” № 114

Вход свободен

Организират: Посолството
на Япония, Японската фондация,
НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”

Филмите са озвучени на японски език

със субтитри на английски език.

2 ноември вторник
СЦЕНА КРАЙ МОРЕТО
「「ああのの夏夏、、いいちちばばんん静静かかなな海海」」
реж. Такеши Китано, 
1991, 101 мин.

Китано Такеши (роден през 1947
г.) е не само актьор и режисьор.
Той е още романист, поет, худож-
ник, комедиант, издател и една от

най-експонираните медийни личности на Япония.Филмите
на „Бийт Такеши”, както е по-известен Китано, са сравни-
телно тихи, с малко диалози, като в повечето от тях има
сцени на внезапно и крайно насилие. „Сцена край морето”
е по-различен, защото този път Китано не прибягва до
обичайното за него насилие. Глухонямо момче, което ра-
боти като боклукчия в крайморски град, открива счупен
сърф, опитва се да го поправи и се научава да го кара. Това
е в общи линии целият сюжет, но той обхваща възхити-
телна любовна история, много хумор и някои болезнени ис-
тини за човешката природа.

В програмата 
очаквайте:
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3 ноември сряда
CLIMBER’S HIGH! 
「「ククラライイママーーズズ･･ハハイイ」」
реж. Масато Харада
2008, 145 мин.
На 12 август 1985 г. става най-голя-
мата самолетна катастрофа до-
сега. 520 пътници загиват, има
само четирима оцелели. Филмът
проследява перипетиите на един
репортер, който открива смисъла на живота чрез своите
репортажи и катеренето на планини. Какви са новините
и какво е да си репортер? Как трябва да работи и да оце-
лява един служител в голяма компания? Какво значение
имат за него семейството и приятелите? Завладяваща
история, която държи до последно зрителите на ръба на
напрежението. Филмът е отличен с наградата „Синя
лента” на японската филмова критика за най-добър филм
за 2008 г. и с наградата на Японската филмова академия
през 2009 г.

4 ноември четвъртък
СЪБУДИ СЕ! 
「「魂魂萌萌ええ！！」」
реж. Джунджи Сакамото
2006, 125 мин.

Токио в днешно време. Три години
след пенсионирането си Секигучи,
примерен съпруг и баща на две деца,
внезапно умира. Малко преди погре-
бението мобилният му телефон за-
гадъчно иззвънява. Вдига Тошико, а последвалият разговор с
женския глас отсреща изведнъж й разкриват истината на
умело прикривания двойнствен живот на покойния й съпруг.
Това е филм за борбата на една жена на средна възраст да на-
мери себе си и да изгради живота си наново. Режисьорът
Джунджи Сакамото рисува героинята си с много чувство за
хумор, което варира от весела закачливост до почти груба
ирония. Този подход напомня за шедьоврите на Сакамото
„Лице” (2000 г.) и „Кораб без родина” (2005 г.).
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5 ноември петък
ИЗРАНЕНИ АНГЕЛИ 
「「傷傷だだららけけのの天天使使」」
реж. Джунджи Сакамото
1997, 118 мин.
Филмът е по мотиви от едноимен-
ната телевизионна новела, популярна
в Япония през 70-те години на мина-

лия век. Макар действието да се развива в средата на 90-те
години на ХХ в., Джунджи Сакамото прави доста отпратки
към миналото, особено чрез саундтрака на филма. Това е
екшън с комични нотки, описващ дългото пътуване на двама
детективи-неудачници, водени в постъпките си от чувст-
вото си за дълг и човечност. В главните роли са Ецуши Тойо-
кава („Яцу Хакамура”) и Клод Маки („Сцена край морето”).

6 ноември събота

КИНЖАЛЪТ НА КАМУИ 
「「カカムムイイのの剣剣」」
реж. Таро Рин 
1985, 132 мин., анимация
Филмът е по мотиви от истори-
ческата поредица на Тецу Яно, пуб-
ликувана през 1985 г. Някъде на
остров в Тихия океан е скрито голя-
мото съкровище на Капитан Кид,
събирано в седем морета или поне
така гласи легендата... Япония през
втората половина на ХІХ в. е арена
на сложни политически процеси. Ре-
жимът на шогуните в Едо е подко-
паван от въставащите провинции
и от нарастващото влияние на
външния свят. Джиро, малко момче
от смесен японски и айну произход,
е отгледано от гостилничар и дъ-
щеря му в малко селце в Северна

Япония. Една нощ тайнствен нинджа убива семейството
му. Когато се връща у дома, Джиро намира телата и един
странен кинжал... Така започва неговият дълъг и изпълнен с
приключения път към съкровището и справедливата раз-
плата. ДНИ НА 

ЯПОНСКАТА 
КУЛТУРА 
В БЪЛГАРИЯ

21-ви
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7 ноември           неделя

ХОТЕЛ „ХИБИСКУС” 
「「ホホテテルル・・ハハイイビビススカカスス」」

реж. Юджи Накае 
2002, 92 мин.
Хотел „Хибискус” има само една
стая за гости. Деветгодишната
Миеко живее там  щастливо за-
едно със своя баща, майка, баба и
полу-брат и полу-сестра, които са
от друг баща. Един ден, на връщане
от училище, тя намира момче на име Нотоджима, който
става единственият гост в хотела. Скоро лятото на
Миеко се превръща във вълнуващо и тайнствено преживя-
ване...

8 ноември             понеделник

ПРОЛЕТТА НА ЕЦУКО КАМИЯ 
「「紙紙屋屋悦悦子子のの青青春春」」
реж. Кадзуо Куроки 
2006, 111 мин.
Това е последната творба на режи-
сьора Кадзуо Куроки от пореди-
цата филми, ситуирани в Япония
по време на Втората световна
война, подобно на „Утре” (1988 г.),
автобиографичния „Момчешко лято през 1945” (2002 г.) и
„Лицето на Джидзо” (2004 г.). Възрастна двойка на покрива
на една болница се потапят в спомени за миналото и вой-
ната. По-нататък историята увлекателно рисува картини
на любов, приятелство и саможертва, на чиито фон све-
товната военна трагедия изпъква в още по-тъмни краски.
Филмът е отличен с няколко национални награди.
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В чаeния свят  има над 1000  вида практики за ритуалното
приготвяне на чай и само 7 групови практики. Това, което
ще видите, е нещо необичайно, нещо което по принцип не
се показва пред публика, дори рядко се практикува в чай-
ната стая, защото са необходими години практика. Ще ви-
дите хора от различни държави, които щe  демонстрират
пред вас хармонията и единството в  тази практика наре-
чена Шаза. Тя се явява реализация на идеята, залегнала в пътя
на чая – за приятелство и мир, които могат да се зародят
от чаша чай, приготвена с любов и приета с благодарност.

14
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7 Демонстрация на чайна 
церемония

СОФИЯ
10 ноември (сряда)
18:30 ч., НДК, зала 6 
(от Вход А3)
Вход с покани
(Покани за събитието можете да 
получите в посолството на Япония)

Организира: Българско сдружение
„Чадо Урасенке Танкокай”

Със съдействието на: Посолството
на Япония в Р България 
и любезната финансова 
подкрепа на:
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Сдружение за популяризиране на японската култура „Ура-
сенке” е основано през 1992 г. като клуб на любителите на
чайната церемония и японска култура. През 2001 г. е при-
знато от  централата на Урасенке, Зайдан Хожин Урасенке
Конничиан Киото, Япония като Българско сдружение Чадо
Урасенке Танокай. 

15
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8 Дни на световноизвестния 
японски художник 
и общественик Икуо Хираяма 
във Варна

ВАРНА
14-15 октомври
(четвъртък – петък)
Организират: Център “Икуо Хи-
раяма” - София, Културна фондация
на Икуо Хираяма - Токио, Музей на
Икуо Хираяма “По пътя на копри-
ната” – Хокуто, Музей за изкуство
на Икуо Хираяма - Сетода 
Със съдействието на: Българска
Академия на науките

В програмата:

14 октомври (четвъртък)
Официално откриване на
Второ училище в България
за изкуство и културен диа-
лог “Икуо Хираяма” при СОУ
“Гео Милев”, гр. Варна
11:00 ч.
СОУ “ГЕО МИЛЕВ”, ВАРНА
Вход свободен

Кръгла маса “Музеят: 
Отворена врата за поколе-
нията към културното 
наследство, неговото 
опознаване и опазване”.
15:30 ч.
ЗАЛА „ОДЕСОС”, 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ ВАРНА
Вход с покани

15 октомври (петък)
Официално откриване 
на изложбата
„Пътят на коприната
на ИКУО ХИРАЯМА –
кръстопът на култури 
в обещание за мир”
17:00 ч.
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ НА
ВАРНА
Вход с покани

За повече информация: Център 

"Икуо Хираяма", тел.: 02/ 981 49 76;

http://cih-sofia.blogspot.com/

Посветени  на 80-годишни-
ната от рождението на
професор Икуо Хираяма, него-
вите  изкуство, мисия,  дей-
ности  и проекти като
посланик  на добра воля  на
ЮНЕСКО и Кандидатурата на
град Варна за културна сто-
лица на Европа през 2019 г.
Под патронажа на Кмета на град Варна и Посланика на
Япония в Република България 
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9Българо-японска бизнес седмица 

СОФИЯ
16 ноември (вторник)

ВАРНА
18 ноември (четвъртък)

ПЛОВДИВ
19 ноември (петък)
Вход свободен, с регистрация на

www.jicabg.org

Организират: ДЖАЙКА Алумни в
България/JICA Alumni Bulgaria
Със съдействието на: на TOKAI
Alumni, Българо-японски икономиче-
ски комитет и Посолство на
Япония в Р България  
За допълнителна информация:

www.jicabg.org

• Лектори представляващи успешни японски бизнес 
проекти в Източна Европа.

• Представяне на японския опит на малките и 
средни предприятия за изход от глобалната икономи-
ческа криза и новото в японския стил на мениджмънт 

• Дискутиране на възможностите за нарастване 
на двустранния бизнес.

Гост лектор: Проф. Осаму Иияма 
(College of International Management, 
Ritsumeikan Asia Pacific University)
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10 Политика и технологии на Япония
за енергоспестяване (лекция) 

СОФИЯ
18 ноември (четвъртък)
Аула на Софийския универси-
тет „Св. Климент Охридски”
Вход свободен

Точното време на провеждане на лек-

цията ще бъде обявено допълнително на

www.bg.emb-japan.go.jp)

Организира: Посолството 
на Япония в Р България  

Лекторът Сатоши Такакуса, който е заместник-изпълни-
телен директор и шеф на технологичния отдел на япон-
ската компания JFS (Japan Facility Solutions. Inc.), ще изнесе
лекция за политиката и технологиите на Япония, насочени
към намаляване на енергопотреблението.  
Лекцията ще представи съвременното състояние на пот-
реблението на енергия в Япония, мерките, които предпри-
ема страната за постигане на енергоспестяване в
сградите, за подобряване на капацитета на електричес-
ката инфраструктура, както и за намаляване на вредното
влияние върху околната среда при използването на някои
основни уреди и техника. Ще бъдат представени и кон-
кретни примери за ефективно енергоспестяване от япон-
ската практика. Ще бъдат предложени някои мерки,
насочени към намаляване на въглеродните емисии с до 80 %
до 2050 г.
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11КУРОСАВА. ОТРАЖЕНИЯ 
ПОСВЕЩАВА СЕ НА 100-ГОДИШНИНАТА 

ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АКИРА КУРОСАВА 

23.XI -  23.XII

СОФИЯ
23 ноември (вторник)
18:30 ч.
Международна изложба                                                           
АРТ ЦЕНТЪР ФОРУМ 
ул. Георг Вашингтон 24

Вход свободен

Лектория – 
Д-р Андроника Мартонова –
ИИИзк, БАН
20 ноември - 11:00 ч.
27 ноември - 11:00 ч.
НДК, в партньорство 
с Киномания

Допълнителна информация за мястото

на провеждане на лекторията в НДК ще

бъде своевременно публикувана в ин-

тернет на адрес www.bg.emb-

japan.go.jp, както и в програмата на

КИНОМАНИЯ 2010

Организират: АМАТЕРАС СТУДИО
Партниращи организации: 
АРТ ЦЕНТЪР ФОРУМ, БАН,
НХА „Николай Павлович”
Със съдействието на: Кинома-
ния 2010, НДК и Посолство на
Япония
и с любезната финансова 
подкрепа на:

Проектът  включва раз-
лични по своя характер
инициативи, които ще
покажат не само конкрет-
ното творчество на ве-
ликия японски режисьор,
но и отражението, което
той има върху светов-
ната култура и изкуство.
Освен като режисьор и
сценарист, Акира Куросава
е известен и със своите
рисунки. Проектът цели
да покаже не само кино
произведенията на ве-
ликия режисьор, но и раз-
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лични изобразителни форми на отражения в съвременното
изобразително изкуство – графика, инсталация, видео, фо-
тография, експонати и др. Проектът включва лектория,
японска графика и кимона, уъркшопи и експерименти.



21ВИ ДНИ НА ЯПОНСКАТА КУЛТУРА 
В БЪЛГАРИЯ – 2010

21ST DAYS OF JAPANESE CULTURE 
IN BULGARIA – 2010


