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KIÁLLÍTÁSOK

Kaisaniemenkatu 10, 00100 Helsinki
Nyitva hétköznap 10:00–18:00

Rosa Liksom: Tavasz a Kárpátokban című kiállítása, III.4–IV.19.
Rosa Liksom 2010-ben meghívást kapott a kolozsvári egyetem magyar tanszékére, hogy tartson
előadást a finnül tanuló hallgatók számára. Második magyar vonatkozású utazására íróként került
sor 2014-ben, ekkor a Budapesti Könyvfesztiválon vett részt. A sokoldalú művész „burkaprojektjének” képeit mutatja be a kiállításon, amelyet e két utazása során egészített ki.
Megnyitó III.3-án, csütörtökön 18:00 órakor.
További információ: http://www.rosaliksom.com/burka-projekti/

Kulcsár Ágnes: Álmok országa című kiállítása, IV.22–V.19.
Kulcsár Ágnes festőművész és grafikus; festményeinek középpontjában a természet ornamentikája,
annak egyedi ábrázolása áll. Festményein a tájról, az elmúlásról, az újjászületésről, az alkotás
misztériumáról – s e témák közvetítésével magáról, gondolatairól, vágyairól mesél. A képek
expresszív színvilága összhangban áll a természettel és a konkrét tárgyakkal.
Megnyitó IV.21-én, csütörtökön 18:00 órakor.
További információ: http://kulcsaragnes.5mp.eu/web.php?a=kulcsaragnes
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KIÁLLÍTÁSOK MÁS HELYSZÍNEKEN
Pro Finlandia – Finnország útja a függetlenséghez Németország, Nagy-Britannia, Ausztria és
Magyarország szempontjából c. kiállítás a Finn Nemzeti Levéltárban 2015.XII.10–2016.VI.17.
A Finnország függetlenségéhez vezető utat bemutató Pro Finlandia -kiállítássorozat második része
2016 júniusáig látható a Finn Nemzeti Levéltárban (Rauhankatu 17, Helsinki). A kiállítás egy négy
kiállításból álló sorozat második része, amely bemutatja, milyennek látták Európában Finnországot, a
finneket és a finn törekvéseket a függetlenség elnyerése előtti évtizedekben, valamint a független
Finnország első éveiben. A kiállítás-sorozat a Finnország függetlenségét ünneplő Suomi 100
elnevezésű centenáriumi projekthez kapcsolódik. A Finn Nemzeti Levéltárban decemberben
megnyílt kiállítás a finn-német, finn-brit, finn-osztrák és finn-magyar kapcsolatokat mutatja be. A
kiállításra ingyenes a belépés.
További információ: http://www.arkisto.fi/news/1649/55/Pro-Finlandia-Suomen-tieitsenaeisyyteen-Naekoekulma-Saksa-Iso-Britannia-Itaevalta-ja-Unkari-Kansallisarkisto

Két történeti kiállítás Mikkeliben
A téli háború magyar önkéntesei (I.27–VIII.31.) és A magyar légierők története (I.27–II.29.) című
kiállítások a Jalkaväkimuseoban (Gyalogsági Múzeum), Jääkärinkatu 6-8, Mikkeli. Az 1939–1940-es
finn–szovjet téli háború idején 350 magyar önkéntes indult Finnországba. A kiállítás bemutatja
többek között, hogy miért mentek ezek a magyar katonák oly messzire hazájuktól és miket
tapasztaltak Finnországban. Milyen emlékeik vannak róluk a finneknek? A magyar légierő történetét
bemutató kiállításon 105 év távlatában ismerheti meg a látogató a magyar katonai repülőket,
valamint kaphat információkat a légierő szerepéről, fejlődéséről háború és béke idején.
A Jalkaväkimuseo I.1–V.31-ig szerdától vasárnapig 11–16 óráig tart nyitva, más időpontokban
megrendelésre, VI.1–VIII.31-ig minden nap 10–17 óráig, kivéve VI.24–26.
Jegyárak: felnőttek 8€, nyugdíjasok 4€, diákok 4€.
További információ: http://www.jalkavakimuseo.fi/

Makovecz Imre Templomok című kiállítása Mikkeliben és Korsoban
A kiállítás III.1–17-ig Mikkeliben (Seurakuntakeskus, Savilahdenkatu 20.), IV.11–30-ig Korsoban
(Seurakuntakeskus, Merikotkantie 4., Vantaa) tekinthető meg. Makovecz Imre az organikus építészet
legjelentősebb képviselője, sajátos, korábban nem létező formanyelvét alakított ki. Az általa
tervezett épületek úgy illeszkednek környezetükbe, hogy nem nyomják el a természetet és a
természet formáit. Arra törekedett, hogy magyar archetípusokat ábrázoljon és építsen, s ezzel a
magyar szecesszió, valamint a nemzeti romantika építészeinek munkáját, elképzeléseit folytatta. A
kiállításon Máté Gábor fotói és Makovecz Imre rajzai láthatók. A kiállítást korábban már Helsinkiben
a galleria U-ban, Porvooban (Gammelbacka seurakuntakeskus) és Tamperében (Kaleva templom)
tekinthette meg a közönség.
Nyitva: hétfő–péntek 9:00–15.15.
További információ: http://www.helsinki.balassiintezet.hu/hu/rendezvenyeink/1668-makoveczimre-templomai-mikkeliben/
.
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FILM
A Saul fia Golden Globe-díjas
Nemes Jeles László első nagyjátékfilmje kapta a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Golden Globedíjat Los Angelesben. A fiatal rendező döbbenetes erejű holokausztdrámája az első magyar alkotás,
amely elnyerte a Hollywoodban akkreditált újságírók és filmkritikusok díját. A Saul fia világpremierje
2015 májusában volt a Cannes-i Filmfesztiválon, ahol a zsűri nagydíját, a nemzetközi kritikusok
FIPRESCI-díját, a francia François Chalais -díjat, és a hangmérnöki munkáért a Vulcan-díjat is
megkapta.
„Ha az ember csinál egy, úgymond holokausztfilmet, még egyáltalán nem esélyes sem Cannes-ban
sem pedig máshol. Az számít igazán, ha valaki újat mond, ahol etika és esztétika együtt van.
Esetünkben egy ember szintjén meséljük el ezt a történetet, nem máshogy. Ha úgy tetszik, nem
isteni nézőpontból, ahogy szokták, ahogy egy „klasszikus” holokausztdrámát mesélnek el. Ez
érdekelheti a világot.” Nemes Jeles László
A filmet Oscar-díjra is jelölték.
A Saul fia (Son of Saul) március 4-től szerepel a finn mozik műsorán.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=I6MJZnDV27U
További információ: http://www.finnkino.fi/Event/301417/

A Köntörfalak az Európai Filmek Hetén, IV.19.
A Köntörfalak című filmet az European Film Weeks keretében láthatja a közönség IV.19-én, kedden
17:00 órakor az Eurooppasaliban (Malminkatu 16., Helsinki).
A történet egyetlen pesti éjszakán játszódik. A belvárosban, egy félresikerült randin szóba elegyedik
egymással két vadidegen. Két teljesen más világ találkozik, és amikor éppen közelednének
egymáshoz, teljesen új fordulatot vesz az est. A főszereplők nem is sejtik, hogy egy régi titok
kapcsolja össze őket. Hirtelen feszültté válik minden.
Az European Film Weeks vetítései angol feliratosak, a belépés ingyenes.
További információ: http://ec.europa.eu/finland/service/tapahtumat_fi.htm

SZÍNHÁZ
Székely Csaba: Szeretik a banánt, elvtársak? -felolvasószínházi előadás a Magyar Kulturális
és Tudományos Központban, III.15. 18:00
A Magyar Kulturális és Tudományos Központ és az European Theatre Collective együttműködésében
megvalósuló felolvasószínházi sorozat Székely Csaba monodrámájával folytatódik. Ezúttal magyar
nyelven hangzik el a fiatal drámaíró díjnyertes darabja, amelyet 2009-ben írt a BBC World Service
nemzetközi hangjátékversenyére, és megnyerte vele a Legjobb európai dráma díját. 2012-ben a
Richard Imison -díjat (legjobb új drámaíró) kapta.
A fanyar humorú előadás egyszerűnek látszó történet keretében, egy gyermek szemszögéből
ábrázolja a nem is olyan egyszerű világot, betekintést nyújtva a vasfüggöny mögé: a naiv, Forrest
Gump stílusú mesélő, akinek apja Ceauşescu elnyomó gépezetének magas beosztású hivatalnoka,
anyja depressziós, bátyja pedig meg akarja ölni – fülig szerelmes.
Rendezte: Kozma Dávid
Előadja: Kozma Dávid
Hangtechnika: Romulus Chiciuc
MAGYAR NYELVŰ ELŐADÁS! A belépés ingyenes.
További információ: http://theatrecollective.com/wp/
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ZENE
XXVII. Nemzetközi Kodály Hét, III.13–19.
Szilvay Csaba, aki évtizedekig élt Finnországban zenetanárként, 1989-ben kezdeményezte a Kodály
Hét megrendezését, s e hagyomány azóta folytatódik megszakítás nélkül. A hét folyamán minden
nap más helyszínen szerepelnek a résztvevő zeneiskolák növendékei, nagyszerű lehetőséget kínálva
a Kodály-módszerrel történő zeneoktatás eredményeinek bemutatására.
Ez alkalommal három nagyobb koncert alkotja a hét programját. A Musiikkisilta (Zenehíd) című
nyitókoncertre a hagyományokat követve a Magyar Kulturális és Tudományos Központban
(Kaisaniemenkatu 10., Helsinki) kerül sor III.13-án, vasárnap 15:00 órakor. III.17-én, csütörtökön
19:00 órakor a Music for all című koncerten a Sziklatemplomban (Temppeliaukion kirkko,
Lutherinkatu 3., Helsinki) Szervánszky Valéria és Ronald Cavaye, a Kodály Hét mesterkurzusának
tanárai Schubert, Debussy, Kurtág és Bartók műveit adják elő. A zárókoncert – Nuoret taiturit (Ifjú
virtuózok) – III.19-én, szombaton 15:00 órakor lesz a Kelet-Helsinki Zeneiskola Ahti Sonninen
termében (Untuvaisentie 10.).
A koncertekre ingyenes a belépés. További információ hamarosan a Magyar Kulturális és
Tudományos Központ honlapján: http://www.helsinki.balassiintezet.hu/hu/

Süle László jazzkoncertje a Magyar Kulturális és Tudományos Központban, IV.14.
Süle László jazzkoncert-sorozata IV.14-én, csütörtökön 18:00 órakor folytatódik a Magyar Kulturális
és Tudományos Központban (Kaisaniemenkatu 10.). Ez alkalommal Süle László zongoraművész,
zeneszerző meglepetés-partnerrel adja elő saját szerzeményeit.
Süle László a Metropolia Szakfőiskola tanára. Számos lemeze jelent meg saját és más szerzők
műveivel, több jazz-formációban és klasszikus kamaraegyüttesben játszott.
A belépés ingyenes, a műsorfüzet helyszíni megvásárlásával (5 euró) lehet hozzájárulni a fellépő
művészek tiszteletdíjához.

Takács Zoltán és Raimo Sariola koncertje a Magyar Kulturális és Tudományos Központban,
IV.26.
Takács Zoltán (hegedű) és Raimo Sariola (cselló) IV.26-án, kedden 18:00 órakor koncerteznek a
Magyar Kulturális és Tudományos Központban (Kaisaniemenkatu 10.) , műsorukon Händel, Haydn és
Kodály művei szerepelnek. Takács Zoltán hegedűművész, kamarazenész számos ismert zenekarban
játszott, a Tapiola Sinfonietta szólamvezetője és az Adelaide-i Szimfonikus Zenekar vendég
szólamvezetője volt, jelenleg a Finn Rádió Szimfonikus Zenekarának első hegedűse. 1989-ben
megkapta a tekintélyes Bartók-díjat.
Raimo Sariola 1990-ben szerzett zenei doktori diplomát a Sibelius Akadémián. Számos díjat nyert,
többek között megosztott I. díjat az 1972-es Turkui Csellóversenyen. Számos lemezfelvétele készült,
pl. Jean Sibelius gordonka-művei (Finlandia Records), valamint Einojuhani Rautavaara concertója a
Finn Rádió Szimfonikus Zenekarával (Windsor CT). Raimo Sariola 1976–78-ig a Helsinki
Konzervatóriumban tanított, 1980-tól a Sibelius Akadémia csellótanára.
A belépés ingyenes, a műsorfüzet helyszíni megvásárlásával (5 euró) lehet hozzájárulni a fellépő
művészek tiszteletdíjához.

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

MAGYAR NYELVŰ RENDEZVÉNYEK
Finnországban élő magyar kutatók előadás-sorozata az MKTK-ban, IV.1.
A Magyar Kulturális és Tudományos Központ (Kaisaniemenkatu 10.) magyar nyelvű előadássorozatot szervez, melynek célja a Finnországban élő magyar kutatók és egyetemi oktatók
munkájának megismertetése. A következő előadást IV.1-én 18:00 órakor Rácz András tartja „A Krímfélszigettől a Don-medencéig, avagy merre tart az ukrajnai háború?” címmel. Rácz András történészpolitológus, Oroszország-szakértő, a Finn Külügyi Intézet (Ulkopoliittinen Instituutti) Oroszországgal
és a poszt-szovjet térséggel foglalkozó kutatási programjának főmunkatársa.

A Finnországi Magyarok Egyesületének versdélutánja, IV.16.
A Finnországi Magyarok Egyesülete (FME) a Magyar Költészet Napja alkalmából magyar nyelvű
családi versdélutánt szervez, amelyen Finnországban élő magyar gyerekek szavalják el kedvenc
verseiket.
Helyszín a Magyar Kulturális és Tudományos Központ (Kaisaniemenkatu 10.), a műsor 14:00 órakor
kezdődik. A belépés ingyenes.

EGYÉB
Richly Gábor „A téli háború és Magyarország” című előadása Järvenpääben, Kouvolában
és Kuopioban
Richly Gábor, a Magyar Kulturális és Tudományos Központ igazgatója III.8-án, kedden 19:00 órakor
Järvenpääben (Järvenpää-talo, Hallintokatu 4.), III.18-án, pénteken 17:00 órakor Kouvolában
(Ravintola Neville, Salpausselänkatu 27.) valamint IV.12-én, kedden 17:00 órakor Kuopioban (Városi
könyvtár, Maaherrankatu 12.) „A téli háború és Magyarország” címmel tart előadást. Bár a téli
háború alatt az egész világ szimpatizált Finnországgal, kevés államból érkezett olyan mértékű
segítség, mint Magyarországról: önkéntes zászlóalj, hadianyag és humanitárius adományok a Finn
Vöröskereszt számára. Emellett a hazai Finnország-kép is jelentősen megváltozott a téli háború
hatására: a sokáig vitatott „halszagú rokonság” egyszeriben felértékelődött, Suomi a kortársak
számára szebb jövő ígéretét hordozó mintává, követendő példává vált. A rendezvényeket Finn–
Magyar Társaság helyi egyesületei szervezik. A belépés ingyenes.

Magyar kézimunka Lahtiban márciusban
III.19–20-ig kerül sor Lahtiban (Sibeliustalo, Ankkurikatu 7.) a foltvarrás (patchwork) találkozóra. A
rendezvényre (Valtakunnallisen Tilkkuyhdistyksen Tilkkupäivät) az egyesület közel 400 tagja
jelentkezett az ország különböző részeiből. Lahti magyar testvérvárosából, Pécsről is érkeznek
szakemberek, akik nonstop műhelyfoglalkozásokat tartanak és foltvarrás-kiállítást hoznak magukkal.
A látogatásuk viszonzás arra, hogy tavaly augusztusban a lahti foltvarrók Vesijärvi-tó témájú munkái
ki voltak állítva Pécsett. A Sibeliustaloban is megtekinthetők lesznek ezek a munkák.
Közönségrendezvények III.20-án, vasárnap 11:00–15:00 óráig. Előadások: 11:00, 12:30, 14:00,
valamint nonstop foglalkozások 11:00–14:00-ig külön térítés ellenében. Belépti díj 5 euró, 12 éven
aluliaknak és férfiaknak ingyenes.
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Bogányi Tibor és Pasi Tuominen kitüntetése
Sauli Niinistö köztársasági elnök a Finn Oroszlán lovagrend első osztályú érdemrendjét adományozta
Bogányi Tibor karmesternek, aki jelenleg a pécsi Pannon Filharmonikusok vezető karmestere. Pasi
Tuominen nagykövet december 8-án, Jean Sibelius születésének 150. évfordulóján adta át
Budapesten a kitüntetést, amellyel Bogányi Tibor fáradtságot nem ismerő, a finn zene magyarországi
megismertetéséért végzett munkáját ismerték el. Bogányi korábban a Turkui Filharmonikusok vezető
karmestereként és a Lappeenrantai Városi Zenekar művészeti vezetőjeként tevékenykedett.
Pasi Tuominen nagykövet megbízatása lejártával, a Finnország és Magyarország közötti kapcsolatok
ápolása és a gazdasági együttműködés előmozdítása terén végzett munkája elismeréséül a Magyar
Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetésben részesült. A kitüntetést Szabó László államtitkár, miniszterhelyettes adta át decemberben.
Gratulálunk!

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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