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KIÁLLÍTÁSOK

Yrjö Liipola kisplasztikái a galleria U-ban 2014.XI.27–2015.I.15.
A Koski Tl Művészeti Alapítvány a Magyar Kulturális és Tudományos Központban Yrjö Liipola (1881–
1971) szobrászművész magyarországi kisplasztikából, grafikáiból és fotóiból rendez kiállítást. Yrjö
Liipola a Turkui Rajziskolában folytatott tanulmányai végeztével 1904-ben Magyarországra költözött az Orosz birodalomhoz tartozó Finn Nagyhercegségből, hogy ily módon, emigránsként kerülje
el az orosz katonai behívást. A Finnországban leginkább monumentális köztéri szobrairól ismert Yrjö
Liipola 1904–1934-ig Magyarországon élt és alkotott. A szobrászat mellett a Helsingin Sanomat és a
Turun Sanomat tudósítójaként, valamint finn konzulként is dolgozott.
A kiállítást XI.27-én 18:00 órakor Olli Urmas nyitja meg az Yrjö Liipola Művészeti Múzeum képviseletében.
2014.XII. 2-án 17:00 órai kezdettel Yrjö Liipola szemináriumra kerül sor a Magyar Kulturális és Tudományos Központban, amelyen Olli Urmas, Martti Turtola és Aira Tuomisto előadásait hallhatjuk.
A kiállítás megtekintése és a szemináriumon való részvétel ingyenes.
További információ: http://www.helsinki.balassiintezet.hu/hu/homehun/7-slideshow/1116-yrjoliipola-kiallitas/

Balla András fotói a galleria U-ban, 2015.I.22–III.2.
Balla András (szül. 1945) a Budapesti Kertészeti Egyetem elvégzése után, 1975-ben vágott neki komolyan a fényképezésnek. Hagyományos, száz éves kamerákkal is dolgozik, s ezt a tudást is tovább
adja tanítványainak. Művészettörténeti tanulmányai átszövik fotográfiai tevékenységét. Esztergomban él, kertépítő mérnökként és fotóművészként, az Esztergomi Fotóklub vezetőjeként és alapítójaként munkássága meghatározó a helyi művészek körében, és a város kulturális életében.
Harmincöt éve vezeti az Esztergomi Fotóbiennálét, alapító-kitalálója az Esztergomi Művészek Céhének, az Origo-csoportnak, hat évig vezette a Fiatalok Fotóművészeti Stúdióját, a Fotóművészeti
Szövetség felvételi bizottságában és elnökségében is dolgozott. 1985-től számos nemzetközi és
magyar díjat nyert, a közelmúltban az Élő Művészetért Alapítvány díját, 2009-ben a Magyar Fotográfia nagydíját is átvehette.
További információ hamarosan a honlaunkon: http://www.helsinki.balassiintezet.hu/hu/
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KIÁLLÍTÁSOK MÁS HELYSZÍNEKEN
Vály Sándor: Selection from an Artist's Life, Galleria Sculptor XI.12–30.
A Finn Szobrászok Szövetségének Sculptor Galériájában (Helsinki, Eteläranta 12) november végéig
látható válogatás Vály Sándor 2005 és 2013 között készült rövidfilmjeiből. A filmek az alkotómunka
pillanatait mutatják be, amelyek gyakran tragikomikus helyzetek elé állítják a művészt. Vály azokat
a helyzeteket igyekszik ábrázolni, amelyek az elkészült művek előtt állva már láthatatlanná válnak.
A kiállítás alatti hétvégéken (szombat-vasárnap) 14:00 órakor Jovanka Tribojevic zeneszerző zongorára írt improvizációi hallhatók, melyeket a kiállítás némafilmjei ihlettek. XI.29-én, szombaton Juha
Valkeapää hangművész és Jovanka Tribojevic közös improvizációjára kerül sor.
Nyitva tartás: kedd–péntek 11:00–17:00, szombat–vasárnap 12:00–16:00.
További információ: http://www.nayttely.info/index.php?article_id=5702
www.sculptors.fi

Czitrom Béla szobrai és grafikái, Galleria Joella 2014.XI.5–30.
Czitrom Béla szobrászművész kiállításán (Galleria Joella, Läntinen Rantakatu 21, Turku) a művész
utóbbi években készült bronzszobrai és grafikái láthatók.
Nyitva tartás: hétfő–péntek 11:00–17:00, szombat 11:00–15:00, vasárnap 12:00–16:00.
További információ: http://www.turun-taidegraafikot.fi/ttg_vanhat/joella/citrom/citrom.html

Viktor Vasarely kiállítása az EMMA Modern Művészeti Múzeumban 2014.X.8–2015.I.11.
(Espoo Museum of Modern Art, Näyttelykeskus WeeGee, Ahertajantie 5, Tapiola)
Viktor Vasarely (szül. Vásárhelyi Győző, 1906, Pécs – 1997, Párizs) az optikai festészet, vagy op-art
legjelentősebb képviselője volt mind életműve, mind számos elméleti munkája révén, amelyekben
egyebek között a mozgást úgy jellemzi, mint „azt az erőszakot, amellyel a szerkezetek szemünk
recehártyáján közvetlen ingert okoznak". Ez a nonfiguratív képzőművészeti irányzat a mértani alapformák ötletes variálásán alapul. A kiállítás válogatás az 1948 és 1979 közötti korszakokból, az
1950-es évek kinetikus irányzatának és az 1960-as évek egyik meghatározó művészeti stílusának, az
op-artnak az alkotásaiból.
Nyitva tartás: kedd, csütörtök, péntek 11:00–18:00, szerda 11:00-20:00 (18:00–20:00-ig ingyenes),
szombat-vasárnap 11:00–17:00
Jegyek: 12€ (felnőtt), 18 éven aluliaknak és 70 éven felülieknek ingyenes, 10 € (nyugdíjasok, diákok, katonák, munkanélküliek és 10 főnél nagyobb csoportok)
További információ: http://www.emma.museum/vasarely

Orosz István – Lerajzolt idő c. kiállítása a Porvoo-i főkönyvtárban (Taidesilta) 2014.XII.16–
2015.I.11.
Orosz István geometrikus grafikáiból a Porvoo-i főkönyvtár Taidesilta galériáján (Papinkatu 20) rendeznek kiállítást. A festőművész, grafikus és rajzfilmrendező matematikai pontosságú képeiről vált ismertté, amelyek lehetetlenségeket, optikai illúziókat és anamorfózisokat ábrázolnak. „Vannak dolgok, amiket képes vagyok elképzelni és lerajzolni. És vannak dolgok, amiket el tudok képzelni, de lerajozni nem.
De le tudom-e rajzolni azt, amit nem tudok elképzelni?”
Nyitva tartás: hétfő–csütörtök 10:00–19:00, péntek 10:00–17:00, szombat 10:00–15:00.
A belépés ingyenes.
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SZÍNHÁZ
Csehov Ványa bácsija Ascher Tamás rendezésében
Csehov Ványa bácsi című darabja Ascher Tamás rendezésében a helsinki Városi Színház kisszínpadán (Helsingin Kaupunginteatteri, pieni näyttämö, Eläintarhantie 5). A premier 2014 szeptemberében volt, műsoron 2015. március végéig, a színház tatarozásának kezdetéig. A szereposztásban
többek között Santeri Kinnunen, Esko Salminen és Martti Suosalo.
Jegyárak: 27–44 €
További információ: http://www.hkt.fi/ohjelmisto/play.php?name=vanj

ZENE
Scheuring Kata koncertje a Magyar Kulturális és Tudományos Központban XI.28.
Scheuring Kata fuvolaművész november 28-án, pénteken 18:30-tól ad koncertet a Magyar Kulturális és Tudományos Központban (Kaisaniemenkatu 10). Az est során Albert Roussel, Frank Martin,
Franz Schubert, Paganini és Szergej Prokofjev művei szólalnak meg. Zongorán kísér Terhi Laitinen és
Naoko Ichihashi.
A belépés ingyenes, a műsorfüzet helyszíni megvásárlásával (5 euró) lehet hozzájárulni a fellépő
művészek tiszteletdíjához.
További
információ:
http://www.helsinki.balassiintezet.hu/hu/homehun/7-slideshow/1104scheuring-kata-koncertje-11-28/

Zalai Antal koncertjei Finnországban
Zalai Antal (szül. 1981) generációjának egyik legtehetségesebb hegedű-szólistája. 1993 óta rendszeresen koncertezik Magyarországon és külföldön; fellépett a moszkvai Csajkovszkij Konzervatórium
nagytermében, a washingtoni Kennedy Központban, a párizsi Unesco Teremben és a genfi Victoria
Hallban, a New York-i Central Parkban.
Koncertek:
Avauksia -fesztivál, Lahti: XI.29., szombat és XI.30., vasárnap 16:00 Kalevi Aho -sali (Hämeenkatu 4.)
Jegyek: 20/10€, https://www.tiketti.fi/Avauksia-festivaali-Kalevi-Aho-sali-Lahti-lippuja/28374 vagy
a helyszínen egy órával a koncert előtt.
Kauniainen: XII.2., kedd 19:00 Uusi Paviljonki (Läntinen koulupolku 3.)
Jegyek: 15/10€, www.lippupalvelu.fi vagy a helyszínen
További információ: http://www.antalzalai.com/index.html
www.avauksia.com és www.kauniainen.fi/uusipaviljonki

A Schema Quartet és Süle László a Magyar Kulturális és Tudományos Központban XII.4.
A Schema Quartet Süle László zongoraművész-zeneszerzővel ad koncertet a Magyar Kulturális és
Tudományos Központban (Kaisaniemenkatu 10) XII.4-én 18:00 órai kezdettel. A kvartett tagjai
Helmi Horttana (hegedű), Elisa Rusi-Matero (hegedű), Matleena Vehmaa (brácsa) és Szilvay Csilla
(cselló). A koncerten Süle László szerzeményeit hallhatjuk, köztük a "The Bridge of Sorrow" című
művet, amelyet a 2014 őszén rendezett holokauszt emlékünnep alkalmából komponált a kvartett
számára.
A belépés ingyenes, a műsorfüzet helyszíni megvásárlásával (5 euró) lehet hozzájárulni a fellépő
művészek tiszteletdíjához.
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A Finn Kodály Kórus hagyományos karácsonyi koncertje XII.10-én a Munkkiniemi templomban
A Finn Kodály Kórus hagyományos karácsonyi koncertje a Munkkiniemi templomban (Tiilipolku 6.)
lesz XII.10-én, szerdán 18:30-kor. Az egy órás műsorban ismert és ritkábban hallott karácsonyi dalok szerepelnek. Az 1992-ben alapított helsinki vegyes kar tevékenységével névadója, Kodály Zoltán életművét kívánja ápolni. A koncerten a kóruson kívül egy vonósduó is fellép. A kórus művészeti vezetője Julia Lainemaa.
A műsorfüzet ára 10 euró, megvásárolható a koncert színhelyén vagy a kórustagoktól elővételben.
További információ: http://suomenkodalykuoro.wordpress.com/

Süle László jazzkoncertje meglepetésvendéggel a Magyar Kulturális és Tudományos Központban 2015.I.29.
Süle László nagysikerű jazzkoncert-sorozata I.29-én 18:00 órakor folytatódik a Magyar Kulturális és
Tudományos Központban (Kaisaniemenkatu 10). Partnere ezúttal még maradjon meglepetés.
További információ hamarosan honlapunkon: http://www.helsinki.balassiintezet.hu/hu/

A Meta4 kvartett új lemeze - Bartók String Quartets No. 1 & 5 (Hänssler Classic)
A Meta4 kvartett frissen megjelent lemezén Bartók Béla I. és V. vonósnégyese hallható. A 2001-ben
alapított Meta4 az egyik legsikeresebb finn vonósnégyes, világszerte koncerteznek, és aktívan részt
vesznek különböző zenei versenyeken. 2007-ben a Finn Oktatási Minisztérium Finnország díját
nyerték el nemzetközi sikerük elismeréseként, 2008–2010-ig a BBC New Generation Artist programjában vettek részt, 2013-ban pedig a Jenny & Antti Wihuri Alapítvány díját kapták meg. A kvartett
tagjai többek között Hatto Beyerle és Johannes Meissl tanítványai voltak, Antti Tikkanen a Sibelius
Akadémián Garam Lajos növendéke volt.
A Bartók String Quartets No. 1 & 5 az együttes harmadik lemeze a Hänssler Classic kiadásában.
További információ: http://www.meta4.fi/

EGYÉB
Kitüntetések október 23-án
Áder János köztársasági elnök úr az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából
magas állami kitüntetésben részesített a finn–magyar kulturális kapcsolatok terén kiemelkedő
munkát végző személyeket.
Lehtinen Ildikót a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki a finnugor néprajz és muzeológia terén elért kimagasló eredményeiért, valamint a finnugor néprajzi kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett munkájáért. Lehtinen Ildikó széles körben elismert kutató és több mint hatvan monográfia illetve egyéb tudományos publikáció szerzője.
Jorma Vuorinent a Magyar Arany Érdemkereszttel tüntették ki a finn–magyar civil kapcsolatok erősítéséért végzett kiemelkedő munkájáért. Jorma Vuorinen 2012–2014 között töltötte be a Finn–
Magyar Társaság elnöki tisztségét, 1991 óta aktív tag a Társaságban, 1996 óta pedig a mikkeli szervezet elnöke.
A kitüntetéseket Forrai Kristóf nagykövet úr adta át a helsinki magyar nagykövetségen, a nemzeti
ünnepünk alkalmából rendezett fogadáson. Gratulálunk a kitüntetetteknek!
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Év végi nyitva tartás
A Magyar Kulturális és Tudományos Központ 2014.XII.22–2015.I.6-ig zárva lesz.

Örömmel fogadunk információkat Finnországban megrendezésre kerülő, a magyar kultúrával kapcsolatos eseményekről.
Ha szeretne feliratkozni hírlevelünkre, ill. lemondani azt, írjon intézeti címünkre:
hungarian.culture@unkarinkulttuuri.fi
Legfrissebb információink az intézeti honlapon: http://www.helsinki.balassiintezet.hu/hu/
és facebook oldalunkon: https://www.facebook.com/pages/Unkarin-kulttuuri-ja-tiedekeskusMagyar-Kultur%C3%A1lis-%C3%A9s-Tudom%C3%A1nyos-K%C3%B6zpont/288232061849?fref=ts
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