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Kultura Chin - Kultura Herbaty
W czwartek 21 marca Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze zaprasza na godzin? 16:00 na
spotkanie autorskie z Remigiuszem Jakubowskim - twórc? filmów dokumentalnych po?wi?conych
tematyce Chin oraz autorem ksi??ki „Chiny: Imperium Herbaty”.
Spotkanie autorskie obejmowa? b?dzie prelekcj? oraz pokaz dwóch filmów „Chiny: Kolebka
herbaty” i " Taoi?ci ze wzgórz Hanghzou".
Filmy zosta?y wyprodukowane przez European Film Group od grudnia 2013 do maja 2017 roku.
S? to unikatowe obrazy, nawi?zuj?ce do ?wiatowego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego,
religijnego i gospodarczego Pa?stwa ?rodka na przestrzeni wieków, pocz?wszy od czasów
staro?ytnych do wspó?czesno?ci. Zrealizowane w formie dokumentu, z elementami reporta?u
podejmuj? m. in. tematyk? kultury herbaty, religii, gospodarki, natury. Przybli?aj? fascynuj?ce
wydarzenia a tak?e codzienne ?ycie zwyk?ych ludzi. S? niezwykle interesuj?cym studium
socjologicznym spo?ecze?stwa chi?skiego na przestrzeni ponad 25 wieków.
Remigiusz Jakubowski to dziennikarz, scenarzysta, re?yser, autor filmów dokumentalnych. Wielki
zwolennik dialogu mi?dzy kulturami Wschodu i Zachodu. Twórca o wyj?tkowej wra?liwo?ci na
pi?kno przyrody. Potrafi doceni? symbioz? cz?owieka z natur? i duchowy wymiar egzystencji.
Od po?owy lat 90. ubieg?ego wieku swoje zainteresowania skupia wokó? problematyki gospodarki
oraz kultury pa?stw Azji po?udniowo-wschodniej i Oceanii, m.in. Indonezji, Chin, Singapuru, Birmy.
Wietnamu, Sri Lanki. Jest pomys?odawc? i inicjatorem powo?ania Stowarzyszenia Kultury Herbaty.
Ksi??ka autorstwa Remigiusza Jakubowskiego „Chiny: Imperium Herbaty” jest to publikacja
wyj?tkowa, zw?aszcza dla osób, które chc? zrozumie? Chiny i Wschód. Ta niezwyk?a opowie?? o
herbacie, pi?tym chi?skim wynalazku, zwyczajach, technice wyrobu, jej w?a?ciwo?ciach
prozdrowotnych i odmianach jest tak?e ksi??k? o ?yciu i losach ludzi, religii oraz historii Pa?stwa
?rodka na przestrzeni ponad dwóch tysi?cy lat. Interesuj?ce studium spo?ecze?stwa Chin i
znaczenia kultury herbaty w codziennym ?yciu mieszka?ców najstarszej cywilizacji. Napisana w
formie reporta?u dokumentalnego i ?wietnie zilustrowana, z obecno?ci? autora we wszystkich
wa?nych miejscach dla kultury herbaty nadaje ksi??ce niepowtarzalny aspekt poznawczy i
edukacyjny.
Podczas spotkania b?dzie mo?na kupi? ksi??k? z imienn? dedykacj? od autora.
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