Latin-Amerika Szalon az Országházban

Latin America Salon at the Parliament
Budapest emblematikus épületében, a Parlament Vadász Termében
került sor az Országgyűlés
Magyar–Latin-Amerikai
Baráti Tagozata és Ecuador budapesti nagykövetsége szervezésében a LatinAmerika Szalon soros
eseményére május 28-án,
amelyen megemlékeztek
Oswaldo Guayasamín
ecuadori festőművész születésének 100. évfordulójáról. Bartos Mónika parlamenti képviselő, az Országgyűlés Magyar–LatinAmerikai Baráti Tagozatának elnöke köszöntötte a
vendégeket, köztük a latin-amerikai országok budapesti nagyköveteit, országgyűlési képviselőket és a meghívott spanyol szakos egyetemistákat. Ezt követően őexc. María del Carmen González Cabal,
Ecuador magyarországi nagykövete beszédében méltatta a neves művész életét. A festő munkásságát dr. Deák Máté, a Pécsi Tudományegyetem Ibero-Amerikai Központ kutatója mutatta be a festő művein
keresztül.
A megemlékezés az Almeida Duo gitárkoncertjével ért véget. A
neves ecuadori gitárművész, Julio Almeida és tehetséges fia széles repertoárjából válogatott latin-amerikai, francia, olasz és magyar művek
hangzottak el nagyszerű előadásban.
P. A.

The next meeting of
the Latin America Salon
was held on the 28th of
May in the Hunters’ Hall
of the Parliament, the
most emblematic building
of Budapest. The event
was organised by the Hungarian–Latin American
Friendship Group of the
Parliament and the Embassy of Ecuador in Budapest. Participants commemorated the 100th anniversary of the birth of
Ecuadorian painter Oswaldo
Guayasamín.
Mónika Bartos, MP,
President of the Hungarian–Latin American Friendship Group of the Parliament, greeted the
guests: the ambassadors of Latin American countries, MPs, and university students of Spanish faculties invited. Then H.E. María del
Carmen González Cabal, Ecuador’s Ambassador to Hungary, praised
the life and career of the famous artist in her speech. The painter’s
oeuvre was introduced by Dr. Máté Deák, researcher of the IberoAmerican Centre at the University of Pécs, through the artists’ creations.
The celebration ended with a guitar concert by the Almeida Duo.
The renowned Ecuadorian guitarist Julio Almeida, and his talented
son presented a wide repertoire of selected Latin American, French,
Italian and Hungarian compositions with a prime rendition.
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