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Csendes napok a kempingben – Négy szobrász Magyarországról, V. 24–VI. 23. és VIII. 1–11.
„Három nő és egy férfi. Ami összeköti őket – a dolgok szokatlan szemlélete, ahogy az érzéki-konkrét világból
kiemelik, mi őket érdekli, ahogy a plasztikai formaadás új lehetőségeit keresik. Ketten közülük – Cseh Lili és
Mamikon Yengibarian – szorosan kötődnek a táji motívumokhoz. A tájkép fogalma az elmúlt évtizedekben
nagyon megváltozott, az egykoron kizárólagosan festészeti műfaj ma már új olvasatot kapott az installációk,
a land art és a szobrászat által. Cseh Lili teáscsészékben és feltekert tájszőnyegben alkotja újra a tájat,
Kempingje pedig nem más, mint egy összecsukható táj hordozható házzal. A több évtizede Magyarországon
élő örmény szobrász, Mamikon Yengibarian is egy tájképi motívumot mintáz meg, egy felhőt. Turcsányi Villő
műveivel már találkozhattunk Vantaaban: zárt, forgatható formák elemelkednek a földtől, mintha legfőbb
álmuk a súlytalanság lenne. Szanyi Borbála Csendes napok című sorozata az otthonokból lassan eltűnő
csipkék és szőttesek világából meríti témáját.” (Nagy T. Katalin, a kiállítás kurátora)

Északi tájak magyar és finn ecsettel – Mikola Nándor és Carl Wargh kiállítása, VIII. 18.–IX.9.
A Suomi100 jubileumi évhez kapcsolódó kiemelt esemény Mikola Nándor és Carl Wargh Merellä ja rannalla,
északi tájak magyar és finn ecsettel című közös kiállítása, amely a két jelentős életmű bemutatásán kívül
híven ábrázolja a művészek barátságát is. A tárlat a finn táj sokszínűségét állítja középpontba, így
csatlakozik a jubileumi év koncepciójához.
Carl Wargh 1938-ban született Vaasában, ahol jelenleg is él, tanulmányait a Finn Művészeti Akadémián és
az Iparművészeti Tanszéken végezte, ezen kívül mestere volt Oskar Kokoschka Salzburgban, és a leningrádi
Repin Intézetben is tanult. Műveit több tucat múzeum gyűjteménye őrzi Finnország- és Svédország-szerte.
A magyar származású, de pohjanmaaivá vált Mikola Nándor (1911, Budapest – 2006, Vaasa) az akvarellnek
szentelte az életét. A közkedvelt és elismert művész finn, elsősorban pohjanmaai alföldet ábrázoló
tájképeinek hangulatát eredetibbnek tartják, mint több született finn festő műveiét. Életművével
megújította és tovább fejlesztette az akvarelltechnikát, ami hatással volt a finn akvarellművészet pozitív
megítélésére is. Kiállításmegnyitó VIII. 17-én.

KIÁLLÍTÁS MÁS HELYSZÍNEN
Camera Poetica – Susogó nyírfák: Tímár József kiállítása Tammelában, IV. 29–VI. 28.
A Hämeen luontokeskus (Härkätie 818, Letku (Tammela)) kiállítása a Finnország nemzeti fája ihlette Susogó
nyírfák című műből mutat be összetartozó fényképeket és verseket. A mű a Camerata Poetica
könyvsorozatban jelent meg finnül, svédül, angolul, németül és magyarul. A Magyar Kulturális és
Tudományos Központ a kiállítást Finnország szuverenitásának centenáriuma alkalmából idén több finn
városban is bemutatja. A fényképész munkáiból tizenhárom finn, svéd és számi nyelven alkotó kiváló finn
költő választott ki egy-egy képet, amelyhez saját verset írtak. A tárlat így rendhagyó módon állítja párba a
Finnország nemzeti nyelvein született verseket és a finn nyírfa különféle arcait.
Nyitvatartás: szerda-vasárnap 10:00–16:00.
További információ: http://www.nationalparks.fi/en/hamenaturecentre
http://suomifinland100.fi/project/camera-poetica-suhisevat-koivut/
Kaisaniemenkatu 10, 00100 Helsinki, tel. +358 (0)9 6229 460
hungarian.culture@unkarinkulttuuri.fi, www.helsinki.balassiintezet.hu

FILMEK
Jancsó Miklós Csillagosok, katonák c. filmje az Orion moziban, VI. 10.
”Az 1918-as szovjet polgárháború idején játszódó Csillagosok, katonák sivár világábrázolásából hiányzik
minden, ami segítené a néző azonosulását bármelyik szereplővel, hiszen az egymás elleni harcban a fehérek
és a vörösök csupán sakkfigurák.” – Penelope Houston: ”The Horizontal Man”, Sight and Sound Summer
1969. (https://kavi.fi/fi/elokuva/203005-punaiset-ja-valkoiset)
A főszerepben: Madaras József, Molnár Tibor és Kozák András. A filmet finn felirattal vetítik június 10-én,
szombaton, 17 órai kezdettel. Jegyek 6,50 euróért válthatók meg a helyszínen vagy a www.kavi.fi oldalon.

Hajdu Szabolcs Ernelláék Farkaséknál c. filmje Sodankyläben, VI. 14–18.
Az idei, 32. Sodankylä Midnight Sun Filmfesztivál (2017. június 14–18.) „Új gyöngyszemek” szekciójában
bemutatott friss, figyelemreméltó alkotások között a megszokottnál több kelet-európai film szerepel. Itt
kapott helyet Hajdu Szabolcs ízig-vérig családi drámája, az Ernelláék Farkaséknál (2016), amelyet a rendező
saját színdarabjából, saját családjának szerepeltetésével saját otthonában forgatott. A példátlanul kis
költségvetéssel készült kitűnő film elnyerte a Karlovy Vary nemzetközi filmfesztivál nagydíját.
A filmet írta és rendezte: Hajdu Szabolcs. Szereplők: Gelányi Imre, Hajdu Lujza, Hajdu Szabolcs.
Vetítések a Kis sátorban június 14-én, szerdán, 16.15-kor és a Nagy sátorban 16-án, pénteken 10-kor.
A folyamatosan bővülő műsor a http://msfilmfestival.fi/en/ oldalon található.

Az Oscar-díjas Saul fia az Orion moziban, VII. 18., VII. 27., VIII. 10.
A történet 1944-ben, az auschwitzi koncentrációs táborban játszódik, ahol Saul, a sonderkommandó tagja a
gázkamrákat takarítja, hogy így hosszabbítsa meg pár hónappal az életét. A túlélésért folytatott harcban
szembe kerül saját moráljával, életével és józan eszével. Nemes Jeles László első rendezése édesapja,
Nemes András és Tarr Béla filmjeinek intenzitásával bír. A Saul fiát 2016-ban a világ 177 filmes szakértője
választotta be az új évszázad 40 legjobb alkotása közé a BBC által kezdeményezett felmérésben.
Rendezte: Nemes Jeles László; írta: Nemes Jeles László és Clara Royer. Szereplők: Röhrig Géza, Molnár
Levente, Urs Rechn. A filmet finn felirattal vetítik VII. 18-án, 17:00-kor, VII. 27-én 21:00-kor és VIII. 10-én
19:00-kor. Jegyek 6,50 euróért válthatók meg a helyszínen vagy a www.kavi.fi oldalon.

TÁNC ÉS SZÍNHÁZ
A Fehér Liliom táncegyüttes Rautióban, Tavastkenkäben, Oulainenben és Nivalában, VII. 7–10.
A hagyományos cigánytáncokat bemutató Fehér Liliom táncegyüttes Kővágószőlősről, a finn Rautio
testvérfalujából érkezik Finnországba, hogy a térségben lévő falvakban fellépjen, ezzel is erősítse az alakuló
finn-magyar testvérkapcsolatokat. Fellépéseik: július 7., péntek, Rautio, a Rautio-hét eseményeinek
részeként; július 8., szombat 17:00, Tavastkenkä – faluház; július 9., vasárnap 14:00, Oulainen – a Wanha
Woima keretében; július 10., hétfő – Nivala, a Konekapina, veterán járgányok nosztalgiaparádéjába
illeszkedve. A táncegyüttes a Kylien Unkari – Falvak Magyarországa projekt keretében mutatkozhat be
Finnországban.

A Just Filming finn-magyar-észt koprodukciós dráma a Tamperei Színházi Fesztiválon, VIII. 7–13.
Kristian Smeds színházi produkciójában két kiváló színész szerepel: Láng Annamária és az észt Juhán Ulfsak
találkozásából nagyszerű páros tánc születik, amelyből nem hiányzik a szenvedély, az őrület és a humor
sem. A darab erős vizualitása és zeneisége a filmművészet iránti szeretetet is kifejezi.
A Finn Nemzeti Színház előadása; nyelv: Broken English. Broken Suomi.
Előadások: augusztus 10, 19:00, augusztus 11, 17:00, augusztus 12, 14:00
Jegyek és további információ: http://www.teatterikesa.fi/ohjelmisto/paaohjelmisto/just-filming/,
www.lippupiste.fi.
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ZENE
Bartók Béla, Ligeti György és Süle László művei a 32. Porvooi Nyári Zenei Napokon, VI. 28–VII. 2.
Az Avanti Kamarazenekar által szervezett 32. Suvisoitto koncertsorozata bővelkedik a magyar vonatkozású
programokban. Az eseménysorozat művészeti vezetője, Lotta Wennäkoski hegedűművésznő a Zum Beispiel
étteremben (Rihkamakatu 2, Porvoo) Bartók és Ligeti-műveket, valamint saját magyar népzenei
feldolgozásait adja elő június 30-án, pénteken, este 22:00-tól az Avanti Kamarazenekar közreműködésével.
Július 1-jén, szombaton 13:00-kor a Süle László (zongora) – Pentti Lahti (szaxofon) – Heikki Nikula
(basszusklarinét) alkotta trió Süle Parallel Timelines c. ötrészes művét mutatja be a porvooi Haaga-Helia
Campuson (Taidetehtaankatu 1, Porvoo). A koncert ingyenes.
A 18 eurós éttermi koncertjegyek megváltása és az asztalfoglalás az Avanti Kamarazenekar honlapján a
legegyszerűbb; a 32. Suvisoitto teljes műsora is itt található: www.avantimusic.fi/suvisoiton-ohjelma/

Szilvay Réka a 40. Joroineni Zenei Napokon, VII. 28.
A nemzetközi hírű Szilvay Réka hegedűművésznőt, a Sibelius Akadémia professzorát hangszere egyik
legkiválóbb szólistájának és kamarazenészének tartják Finnországban. A 40. alkalommal megrendezett
Joroineni Zenei Napokon (július 21–30.) Heini Kärkkäinennel (zongora) adnak kamarakoncertet július 28-án,
pénteken 14:00-kor a hangulatos Järvikyläi Udvarházban (Järvikylän Kartano, Kartanotie 6, Joroinen).
Jegyeket 35 euróért lehet vásárolni a www.lippu.fi oldalról.
További információ: www.joroinenmusicfestival.fi/tapahtumakalenteri/reka-szilvay/

Spányi Miklós és Somlai Petra a Vantaai BRQ Fesztiválon, VIII. 6–13.
A Vantaa BRQ régizenei fesztiválon Spányi Miklós (klavikord) és Somlai Petra (fortepiano) is fellépnek.
Spányi Aapo Häkkinen klavikordművésszel együtt nyitja meg a “Mágikus billentyűk” koncertsorozatát
augusztus 6-án, vasárnap 18:00-kor a Vantaai Szent Lőrinc kápolnában (Pyhän Laurin kappeli, Pappilankuja
3, Vantaa). A duó Bach tanítványai címmel Bernhard és Müthel darabjait adja elő. A koncert
különlegessége, hogy a zenészek megszólaltatnak egy eredeti, XIX. századi, C. F. Schmahl által készített
klavikordot. Ugyanehhez a koncertsorozathoz tartozik Somlai Petra és a Holland Bart van Oort estje is. A
két fortepianoművész Dussek és Mozart műveit adja elő augusztus 11-én, pénteken a Szent Lőrinc
templomban (Pyhän Laurin kirkko, Pappilankuja 3, Vantaa) Bécs meghódítói címmel.
Jegyeket a www.brq.fi és a lippupiste oldalról, illetve a helyszínen lehet megvásárolni. További információ
és műsor nemsokára a honlapunkon, illetve a fesztivál honlapján: www.brq.fi.

A Trio la Rue Kodály-kamarakoncertje az MKTK-ban, VIII. 22.
A Trio la Rue (Susanna Arminen – hegedű; Markus Pelli – cselló; Virva Garam – zongora) kamarakoncertet
ad a Kodály Emlékév tiszteletére augusztus 22-én, kedden 18:00 órakor a Magyar Kulturális és Tudományos
Központban. A műsorban többek között Kodály-kamaraművek is elhangzanak. A koncert ingyenes. További
információ és részletes műsor augusztusban a honlapunkon.

MAGYAR NYELVŰ PROGRAM
Berg Judit a Magyar Kulturális és Tudományos Központban, VI. 14. és Lahtiban, VI. 16.
Az idén június 16–17 között megrendezésre kerülő Lahti Nemzetközi Írótalálkozó magyar résztvevője Berg
Judit gyermekíró lesz. Ez alkalomból a Magyar Kulturális és Tudományos Központban (Kaisaniemenkatu 10,
Helsinki) magyar nyelvű író-olvasó találkozót tartunk június 14-én, szerdán 18:00 órai kezdettel.
Az írónő Lahtiban június 16., péntek délután 14:00-től magyar nyelven olvas fel műveiből a városi könyvtár
auditóriumában. A nemzetközi írótalálkozónak a Lahti Kansanopisto (Harjukatu 46, Lahti) ad otthont.
A rendezvény minden érdeklődő számára ingyenes. További információ: http://www.liwre.fi
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EGYÉB
Szegedi Kata divattervezőnő a Helsinki Fashion Weeken, VII. 21–26.
Az idei Helsinki Fashion Weekre (július 21–26.) Szegedi Kata, az egyik legsikeresebb fiatal magyar
divattervező is meghívást kapott. 2009-ben még tanulmányai befejezése előtt elnyerte a legjobb fiatal
magyar divattervezőnek járó díjat, és a 2014-es év legjobb magyar estélyi ruháját is ő tervezte. Budapesti
divatszalonjában innovatív, modern darabok várják a kozmopolita nőt, akit magabiztosság és erős
egyéniség jellemez. A Helsinki Divathéten Szegedi Kata és szalonja a 2018-as év kollekciójával ismerteti meg
a közönséget.
További információ: www.kataszegedi.com, http://helsinkifashionweeklive.com/.

Fat Heat magyar utcaművész bemutatkozása Pasilában, VIII. 18.
Pasila egy része március óta az utcaművészeté. A teljes projektet az erre szakosodott Helsinki Urban Art
egyesület vezeti neves külföldi és finn street art-művészek közreműködésével. Az első nagyobb közös
festést augusztus közepén rendezik az esemény fő partnere, az EUNIC Finland (az Európai Unió tagállamai
kulturális intézeteinek hálózata) együttműködésével, melynek intézetünk is tagja.
További információ: http://www.helsinkiurbanart.com/tulossa-pasilan-katutaidekaupunginosa/

Művészetek Éjszakája az MKTK-ban, VIII. 24.
Délutántól érdekes, játékos feladatokkal és Budapestről közvetített koncertekkel várjuk az érdeklődőket a
Magyar Kulturális és Tudományos Központban (Kaisaniemenkatu 10, Helsinki). További információ és
részletes program augusztusban a honlapunkon.

A HelloWood ismét a Vartiosaarin, VIII. 3–IX. 9.
A favázszerkezeteiről és közösségi építészeti projektjeiről ismert magyar HelloWood alkotócsoport 2014
után ismét Finnországba látogat. Akkor egy különleges fahidat állítottak, idei projektjük pedig egy úszó
szauna lesz, amelyet a tervek szerint közösségi keretek között építenek fel. A szaunát valószínűleg a
Vartiosaari Alkotóház használhatja a jövőben. Az esemény kapcsolódik az Északi Országok I.
Környezetművészeti Szimpóziumához, amely Vartiosaarin, Suomenlinnán és az Északi Országok
Kultúrközpontjában zajlik.
További információ: http://www.hellowood.eu/, http://www.nordicenviroart.org/.

Nyári nyitvatartás
A Magyar Kulturális és Tudományos Központ június 26. és július 31. között zárva tart. Napfényes nyarat
kívánunk mindenkinek!

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/unkarinkulttuuri
Kaisaniemenkatu 10, 00100 Helsinki, tel. +358 (0)9 6229 460
hungarian.culture@unkarinkulttuuri.fi, www.helsinki.balassiintezet.hu

