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Akkor most beszéljünk az időjárásról?! – Radák Eszter olajfestményei, 2013.XII.5–
2014.I.14.
Radák Eszter olajfestményei 2013.XII.5–2014.I.14-ig tekinthetők meg a galleria U-ban. Radák Eszter
barátságos stílusával, a kellemes iránti érzékenységével szerethető műalkotásokat hoz létre.
Figuratív festészete a szivárvány színeinek burjánzásában ölt testet; minden megnyilvánulásában
olyan, mintha az egész világ az otthona, és minden ember az ismerőse lenne.
További információ: http://www.eszterradak.info/Home.html
http://www.helsinki.balassiintezet.hu/fi/homefi/7-slideshow/584-radak/

Hatházi László olajfestményei, I.15–II.12.
Hatházi László András a magyar képzőművészek fiatalabb generációjának képviselője. Eddigi
munkássága során többek között üvegházakat (Botanic Anima) és kirakatokat (Under Construction)
festett; az urbánus, mesterséges, elhagyott terekre és flórákra koncentrálva. Hatházi László japán
és kínai témákat ábrázol, amelyeket saját környezetéből gyűjtött. Új alkotásaiban élénk színeket,
egyszerű formákat és ipari zománcfestéket használ, amellyel különleges színárnyalatokat ér el.
Megnyitó I.14-én 18:00–19:00-ig
A kiállítás II.19–VI.1-ig a Järvenpää-i Művészeti Múzeumban (Järvenpään taidemuseo) is
megtekinthető lesz, a részleteket lásd alább!

Lennart Meri gyűjtőútjai, II.19–III.20.
Lennart Meri (1929–2006) 1992–2001-ig Észtország köztársasági elnöke, valamint író és
filmrendező volt. Számos utazást tett a finnugor népek körében, könyveket írt és
dokumentumfilmeket készített e témában. A Lennart Meri gyűjtőútjait bemutató kiállítást az általa
1989-ben alapított Észt Intézettel együttműködve rendezzük. A kiállításhoz kapcsolódó
szemináriumról és filmvetítésekről részletesebb információ a Magyar Kulturális és Tudományos
Központ honlapján lesz olvasható.
További információ: http://www.viro-instituutti.fi/
http://www.helsinki.balassiintezet.hu/fi/
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EGYÉB KIÁLLÍTÁSOK
Hétköznapi történetek - Kutatás a Téli Háború magyar önkénteseinek emlékei után
Lapuában (1940)
A Museo Militariaban (Vanhankaupunginkatu 19, Hämeenlinna) 2013.XII.6–2014.IV.30-ig látható
projekttel Niina Ala-Fossi és Vilisics Ferenc a Téli Háború idején Finnországba érkezett első magyar
önkéntes zászlóalj emlékeit dokumentálta Lapuában. A lapuai nemzetközi kiképzőtáborban a
magyar fiatalemberek nagy hatást tettek a helyi lakosságra. A kiállítás az egykori szemtanúk
visszaemlékezéseit, az önkéntesekről készült korabeli felvételeket és a kiképzés helyszíneit mutatja
be.
Nyitvatartási idő: hétfő–vasárnap 11:00–17:00
További információ: http://www.museomilitaria.fi/

Hatházi László olajfestményei a Järvenpää-i Művészeti Múzeumban (Kirjastokatu 8),
II.19–VI.1.
Részletesebb információ fentebb: Kiállítások /galleria U

Szirtes János kiállítása Tamperében, a Galleria Emilben (Keskustori 4), I.8–I.24.
Szirtes János az egyik legismertebb kortárs magyar művész. Tehetsége egyaránt megnyilvánul a
festészet, a videoművészet, fotóművészet és a performansz terén, többszörösen is díjazták a
különböző művészeti ágakban. A Galleria Emilben Szirtes vitatott önarckép-kiállításának egy része
látható, amelyet Budapesten 2012-ben mutatott be a Várfok Galéria. Emellett a művész
videoalkotásait is megtekintheti a finn közönség.
További információ: http://szirtesjanos.com/

Rófusz Kinga gyermekkönyv-illusztrációi a Tampere-talo Téli kertjében (Yliopistonkatu 55),
II.10–III.3.
A kiállításon látható akrilfestmények művészi gyermekkönyv-illusztrációk, amelyek kortárs magyar
írók – Máté Angi, Schein Gábor, Bátky András, Zalán Tibor és Jászi Attila – meséihez és verseihez
készültek. 2010-ben az IBBY (International Board on Books for Young People) Schein Gábor Irijám
és Jonibe c. könyvét választotta Az év gyermekkönyvének, Rófusz Kingát pedig Az év
illusztrátorának.
További információ: http://www.rofuszkinga.hu

IRODALOM
Tamperei képregény magyarul – Fogadott fiúk és munkáslányok: Kilenc képregény Tampereből
Pauli Kallio és Tiitu Takalo Ottopoikia ja työläistyttöjä: Yhdeksän tarinaa Tampereelta c. képregénye
már magyar nyelven is olvasható. Az albumot a Museokeskus Vapriikki és a Tamperei Finn–Magyar
Társaság adta ki Tampere és Miskolc testvérvárosi kapcsolatának 50. évfordulója alkalmából.
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ZENE ÉS TÁNC
Koncert a Magyar Kultúra Napja alkalmából a Magyar Kulturális és Tudományos Központban,
I.22. 18:00
Süle László zongoraművész és zeneszerző Hannu Rantanen nagybőgőssel ad koncertet a Magyar
Kultúra Napja alkalmából a Magyar Kulturális és Tudományos Központban I.22-én 18:00 órai
kezdettel.
A belépés ingyenes, műsorfüzet 5€
További információ: http://helsinki.balassiintezet.hu/fi/

Kodály-koncert Lahtiban, a Sibelius-taloban (Ankkurikatu 7), I.30. 19:00
A Sinfonia Lahti Kodály Zoltán Galántai táncok c. művével nyitja tavaszi évadát.
Kodály 1933-ban, a Budapesti Filharmóniai Társaság nyolcvanéves fennállásának emlékére írta az
ünnepi kompozíciót, s a nagyzenekari feldolgozás tárgyául a múlt század elejéről való galántai
cigánynóták dallamait választotta. A vérbő verbunkos-muzsikát virtuóz zeneszerzői technika és
széleskörű zenei műveltség birtokában emelte Kodály a magasrendű szimfonikus alkotások
színvonalára. A koncert karmestere Okko Kamu, szólistája Viviane Hagner hegedűművész, aki
Bartók Béla II. hegedűversenyét adja elő a zenekarral. Az estet Jean Sibelius VI. szimfóniája zárja,
amelynek egyedi hangzása egyházi zenei dallamokra épül.
Jegyek: Lippupalvelu

EGYÉB
Magyar feltalálók - 2014-es naptár
A Finnországi Magyarok Egyesülete 2014-es, kétnyelvű falinaptárt adott ki, amely magyar
feltalálókat és találmányokat mutat be. A naptár ára 10 €. Érdeklődni a Magyar Kulturális és
Tudományos Központban vagy a maria.karancsi@gmail.com címen lehet.

A Magyar Kulturális és Tudományos Központ év végi rendkívüli nyitva tartása
2013.XII.16–XII.20 10:00-14:00-ig
2013.XII.23–2014.I.3. zárva

Hírlevelünk minden olvasójának áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk!
Örömmel fogadunk információkat Finnországban rendezendő, a magyar kultúrával kapcsolatos
eseményekről.
Ha szeretne feliratkozni hírlevelünkre ill. lemondani azt, írjon a
hungarian.culture@unkarinkulttuuri.fi -címre.
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