Megalakult a Marokkó-Magyar Társaság
Establishing of the Moroccan-Hungarian Association
Őexc. Karima Kabbaj, a Marokkói Királyság magyarországi nagykövete örömmel jelentette be a Marokkó-Magyar Társaság megalakulását a szervezet első rendezvényén: a Bézi Péter által rendezett
“Marokkóban álmodtam...” című kiállítás megnyitóján, a Hotel
Benczur Munkácsy termében. Az eseményen nagy számban voltak
jelen a vendégek: nagykövetek és az Észak-afrikai ország barátai, köztük Balogh Sándor, az AHU alapítója és elnöke, aki évek óta nagyon
sokat tesz Afrikáért. A Nagykövet beszédében elmondta: a Németh
Kata képeit bemutató kiállításnak különös jelentőséget ad, hogy idén
ünnepeljük a marokkói-magyar diplomáciai kapcsolatok felvételének
60. évfordulóját. Hozzátéve, hogy a tehetséges művész képeinél semmi sem tudja jobban megjeleníteni hazája gazdag kultúráját és lakóinak életét, jól tükrözve a két ország erős barátságát. Kifejezte reményét,
hogy a Társaság sokoldalú tevékenységével jelentősen hozzájárul az
emberek, a közösségek és a kormányok közötti kapcsolatok erősítéséhez a kölcsönös tisztelet, a bizalom és a megértés szellemében.
Évekkel ezelőtt kezdődött Németh Kata érdeklődése Marokkó
iránt, amely azóta szenvedélyes vonzalommá vált és szüntelen művészi
inspirációt jelent számára. Festményei személyes élményeit örökítik
meg, ahogy ő látja ezt a különleges országot, nagyszerű lakóit, kultúráját és értékeit, s amelyről gyakran álmodik.
“Remélem, hogy a képek ugyanúgy megérintik Önöket, ahogy
Marokkó megérintett a látogatásaim során” – mondta a festő a megnyitón.
A kiállítás megtekinthető: 2019. május 16-ig.
Popper Anna

H. E. Karima Kabbaj, Ambassador of the Kingdom of Morocco
to Hungary was delighted to announce the founding of the MoroccanHungarian Association (MHA), at their first event, the opening of
the exhibition „I dreamed in Morocco…” organised by Péter Bézi in
the Munkácsy Hall of Hotel Benczur. The event was attended by a
large number of guests: ambassadors, and friends of the North African
country, including Sándor Balogh, founder and president of the African-Hungarian Union (AHU), who has done a lot for Africa in
recent years. In her speech the Ambassador said that the exhibition
displaying Kata Németh’s paintings is of particular importance, because we celebrate the 60th anniversary of establishing diplomatic
relations between Morocco and Hungary. Adding that nothing
couldn’t portray better the rich culture of her country and the lives of
the people than the artworks of this talented artist, reflecting the
solid friendship of the two nations. She also expressed her hope that
the Association – with its various activities – will greatly contribute
to promoting the ties between the people, communities and governments, based on mutual respect, trust and understanding.
Kata Németh became interested in Morocco many years ago and
she is passionate about the country, that provides endless artistic inspiration. Her paintings capture her personal experiences and aspects
of this amazing country, its great people, culture and values, that she
has often in her dreams.
“I hope the pictures touch you as much as Morocco touched me
during my several visits” - the painter said at the opening.
The exhibition can be visited until the 16th of May, 2019.
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