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Ziua şi ora: luni, 23 August 2010, 18:00 – 21:00
(accesul în sală se face începând cu 17:30; conferinţa se desfăşoară între 18:00-20:00 şi 
este urmată de o recepţie)

Locul de desfăşurare: CASA UNIVERSITARILOR, Sala de spectacole
                                           (adresă: Str. Dionisie Lupu nr. 46, Bucureşti)  

Conferinţa va fi suţinută în japoneză, cu traducere consecutivă în română
Intrarea este liberă.  
Întrucât locurile sunt limitate, doritorii sunt rugaţi să se înscrie trimiţând un 
mesaj (care să cuprindă numele, instituţia, numărul de telefon şi adresa de e-mail) la adresa 
ancafocseneanu@yahoo.com. 
Organizatori: Universitatea din Bucureşti 
                    Fundaţia Tokyo

Fundaţia Tokyo     Fundaţia Tokyo este o organizaţie independentă, non-profit care propune strategii 
concrete bazate pe o analiză lucidă a problemelor combinată cu o înţelegere profundă a realităţilor cotidiene.
Promovăm formarea atât în Japonia, cât şi în străinătate a unor lideri implicaţi în problemele societăţii, cu o 
viziune profundă şi de perspectivă.
Suntem convinşi că această combinaţie unică a cercetării în domeniul politicilor şi dezvoltării resurselor umane 
va contribui la schimbarea în bine a societăţii actuale.

Universitatea din Bucureşti beneficiază de “Fondul pentru dezvoltarea studiului limbii japoneze” administrat de 
Fundaţia Tokyo. Datorită acestui fond, din 1994 se derulează un program prin care se acordă burse studenţilor 
cu rezultate de excepţie şi sprijin pentru proiecte de cercetare în scopul promovării studiului limbii japoneze.

Cu sprijinul Ambasadei Japoniei la Bucuresti

HAIKUHAIKU
spiritul japonez reflectat în 

cea mai scurtă formă 
de poezie din lume

Madoka MAYUZUMI

MADOKA MAYUZUMI      Poetă de haiku, Consilier 
special pentru schimburi culturale al Agenţiei naţionale 
pentru cultură
         În 1994 obţine premiul editurii Kadokawa, ediţia 
a 40-a, pentru volumul B-side summer format din 50 de 
haiku-uri. În 2002, cu volumul Iubire în Kyoto câştigă 
Premiul literar Kenkichi Yamamoto, ediţia a doua.
        Este în prezent reprezentantul colaboratorilor 
Asociaţiei “Redescoperirea Japoniei prin cultură” .  
        Începând cu aprilie 2010 activează în Franţa în 
calitate de Consilier special pentru schimburi culturale 
trimis de Agenţia naţională pentru cultură.

Haiku-ul este format doar din 17 silabe (more), fiind cea 
mai scurtă formă de poezie din lume, dar el surprinde diferite 
elemente ale gândirii, viziunii asupra naturii, filozofiei şi 
esteticii japoneze, precum şi farmecul şi eleganţa lumii nipone. 
În haiku există regula conform căreia trebuie să se facă referire 
la  anotimpuri .  Japonezii  sunt extrem de sensibi l i  la  
schimbările aduse de anotimpuri şi iubesc profund natura, iar 
în timp au dezvoltat un respect deosebit pentru formele fixe, 
bazate pe astfel de reguli.

Acest respect pentru formă nu este specific numai 
haiku-ului, ci se regăseşte în toată cultura tradiţională japoneză.

În această conferinţă, vorbind despre haiku şi rolul 
acestuia în Japonia contemporană, vom face multiple referiri 
la diferite aspecte ale spiritualităţii japoneze.


