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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 „burka-projektjének”
képeit mutatja be a kiállításon, amelyet e két utazása során egészített ki.
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.
A kiállítást Heli Halla-aho nyitja meg IV.21-én, csütörtökön 18 órakor.
További információ: http://kulcsaragnes.5mp.eu/web.php?a=kulcsaragnes

Rabóczky Judit: RABO című kiállítása, V.27–VI.30. és VIII.1–12.
Rabóczky Judit Magyarországon és külföldön jelentős sikereket elért fiatal szobrászművész. A Magyar
Képzőművészeti Egyetem szobrász szakán végzett 2007-ben, alkotásait ezt követően magán- és közgyűjtemények egyaránt megvásárolták.
A RABO című kiállítás anyaga áttekintést ad a művész eddigi pályájáról, rendkívüli szobrászi képességeiről. Fantáziaalakjait újrahasznosított vasból készíti, anyaghasználatát kizárólagosan a hegesztett
vas és a pirogránit jellemzi. Vasportréi és önarcképei, álarcai, angyalai, mozgásban lévő emberi alakjai
megformálásánál a hajlított és hegesztett vasszalagok illetve drótok expresszív tér- és tömegképző
lehetőségeit használja ki.
Megnyitó V.26-án, csütörtökön 18 órakor.

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

KIÁLLÍTÁSOK MÁS HELYSZÍNEKEN
Vály Sándor Young Dionysos c. hangművészeti kiállítása Tamperében, IV.13–30.
A galleria Himmelblauban (Finlaysoninkuja 9., Tampere) látható kiállítás a Tampere Biennale 2016
része. A Young Dionysos (2015) válogatás a Young Dionysos-sorozatok festményeiből, filmjeiből, preparált zongoráiból és fotóiból. „A Young Dionysos növekvő, hangokat, formákat és mozgást ötvöző
mű, egyetlen éjszaka eseménye, amelyet tizenöt éves koromban, a görögországi Dionysos-ünnepen
tapasztaltam.” Vály Sándor 1968-ban született Magyarországon, 1990 óta Finnországban él. Művészetét a koncepcionális és filozófiai dimenzió jellemzi; erre építve mozog a kortárs művészet különböző területein. 2000-ben elnyerte a Finn Kritikusok Szövetsége Kritiikin Kannukset -díját.
Nyitva tartás: szerda–péntek 11:00–17:00, szombat–vasárnap 12:00–16:00. A belépés ingyenes.
További információ:
http://www.tamperemusicfestivals.fi/biennale/ohjelma/festivaaliohjelma/aanitaidenayttelyt/galleria
-himmelblau/

Pro Finlandia – Finnország útja a függetlenséghez Németország, Nagy-Britannia, Ausztria
és Magyarország szempontjából 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). 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 centenáriumi projekthez kapcsolódik.
További információ: http://www.arkisto.fi/news/1649/55/Pro-Finlandia-Suomen-tie-itsenaeisyyteenNaekoekulma-Saksa-Iso-Britannia-Itaevalta-ja-Unkari-Kansallisarkisto

A téli háború magyar önkéntesei című kiállítás Mikkeliben, I.27–VIII.31.
A téli háború magyar önkéntesei című kiállítás Helsinki után idén a Jalkaväkimuseoban (Gyalogsági
Múzeum, Jääkärinkatu 6–8, Mikkeli) látható. 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, miket tapasztaltak Finnországban, és milyen emlékeik vannak róluk a finneknek.
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.helsinki.balassiintezet.hu/hu/ket-torteneti-kiallitas-mikkeliben/
http://www.jalkavakimuseo.fi

A Makovecz Imre templomai című kiállítása Korsoban és a Rekolai templomban
A kiállítás IV.11–30-ig Korsoban (Seurakuntakeskus, Merikotkantie 4., Vantaa), V.23–VI.21-ig a
Rekolai templomban (Kustaantie 22., Vantaa) tekinthető meg. Makovecz Imre az organikus építészet
legjelentősebb képviselője, sajátos formanyelvet alakított ki. A kiállításon Máté Gábor fotói és
Makovecz Imre rajzai láthatók. A kiállítást korábban Helsinkiben a galleria U-ban, Porvooban
(Gammelbacka seurakuntakeskus), Tamperében (Kaleva templom) és Mikkeliben (Mikkelin
seurakuntakeskus) tekinthette meg a közönség.
További információ: http://www.helsinki.balassiintezet.hu/hu/makovecz-imre-templomaivantaaban/
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FILM
Az Oscar-díjas Saul fia immár a finn mozikban
Nemes Jeles László első nagyjátékfilmje kapta a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Oscar-díjat. A
fiatal rendező döbbenetes erejű holokausztdrámájának világpremierje 2015 májusában volt a
Cannes-i Filmfesztiválon, ahol a zsűri nagydíját, a nemzetközi kritikusok FIPRESCI-díját, a francia
Francois Chalais-díjat, és a hangmérnöki munkáért a Vulcan-díjat, ezt követően pedig a Golden Globe
–díjat is megkapta. 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 (Question in Details) 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, új fordulatot vesz az est. A főszereplők nem is sejtik, hogy egy régi titok kapcsolja össze őket.
Hirtelen feszültté válik minden.
Rendező: Dyga Zsombor, forgatókönyvíró: Dyga Zsombor, operatőr: Marosi Gábor, szereplők: Tompos Kátya, Elek Ferenc, Rába Roland
Az European Film Weeks vetítései angol feliratosak, a belépés ingyenes.
További információ: http://ec.europa.eu/finland/service/tapahtumat_fi.htm

Sodrásban – Gaál István filmje az ARTOVA moziban, IV.19.
A klasszikus alkotás vetítésére IV.19-én 18:00 órakor kerül sor az Arcada auditóriumában (JanMagnus Janssonin aukio 1, Arabia, Helsinki).
Egy Tisza-parti faluban együtt tölti nyári szünidejét hat fiú és két lány. Az összeszokott társaság fürödni megy. Gyönyörű az idő, mindenki vidám. A fiatalok napoznak, lubickolnak, virtuskodnak a hűs
hullámokban, hirtelen azonban észreveszik, hogy egyikük hiányzik. A film a fiatalok személyiségének
megváltozásáról, felelősséget vállaló felnőtté válásukról szól. A rendező és Sára Sándor operatőr
munkáját több díjjal is elmerték.
Sodrásban (1964) 35 mm, fekete-fehér, angol felirat

A Fehér Isten az Orion moziban, V.6. és V.10.
Aki nem tudta megnézni Mundruczó Kornél szimbolikus filmjét a finn mozikban, V.6-án, pénteken 17
órakor és V.10-én, kedden 19 órakor bepótolhatja a Finn Filmarchivumban (Orion, Eerikinkatu 15.,
Helsinki). A film szinte Disney-szerű vidámsággal kezdődik. Főszereplője egy korcs kutya, amelyet
elválasztanak szerető gazdájától. Megpróbáltatásai egyre keményebbé válnak, s végül a többi
üldözött kutyával együtt fellázad az elnyomás ellen.
Rendező: Mundruczó Kornél, forgatókönyv: Mundruczó Kornél, Petrányi Viktória, főszereplők: Psotta
Zsófia, Zsótér Sándor, Horváth Lili
Finn és svéd feliratozással, korhatár 16 év.
További információ: https://kavi.fi/fi/elokuva/1558317-white-god
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A Hideg napok az Orion moziban, VI.14. és VI.17.
A Hideg napok az Orion moziban (Eerikinkatu 15.), VI.14-én 17 órakor és VI.17-én 19 órakor. 1942ben a magyar hadsereg tisztjei razziát rendeltek el a Bácskában, melynek eredményeként kétezerötszáz szerbet és nyolcszáz zsidót öltek meg. A Duna jegén robbantott lékben, ahová az áldozatokat
lőtték, háromezer-háromszáz ember tűnt el "nyomtalanul". A vérengzés négy résztvevője közös cellában várja ítéletét, és felidézi az öt évvel azelőtti rettenetes "hideg napokat".
Rendező: Cseres Tibor regénye nyomán Kovács András
Forgatókönyv: Kovács András és Cseres Tibor
Jegyek: https://kavi.fi/fi/ohjelmisto/lipunmyynti

Sodankyläi Filmfesztivál, VI.15–19.
A Sodankyläi Filmfesztiválon magyar filmklasszikusokat láthat a közönség, melyeket Horváth György,
a Titanic Filmfesztivál vezetője mutat be. Részletesebb információ a Sodankyläi Filmfesztivál programjának megjelenését követően.

IRODALOM
Rosa Liksom irodalmi estje a Magyar Kulturális és Tudományos Központban, IV.15.
Rosa Liksom irodalmi estje a Magyar Kulturális és Tudományos Központban (Kaisaniemenkatu 10.)
IV.15-én, pénteken 17 órakor. Rosa Liksom a Hytti Nro 6. című regényéről beszél, amely magyarul is
megjelent Jávorszky Béla fordításában (A 6-os számú fülke, Széphalom Könyvműhely, Budapest,
2013). A beszélgetés során, melynek moderátora Anna Tarvainen műfordító lesz, szó esik Rosa magyarországi és erdélyi utazásairól is, Rosa pedig Magyarországon élt vagy élő emberek élményeit,
történeteit, elbeszéléseit szeretné hallani. Az est nagyszerű alkalmat kínál a művésznő Tavasz a Kárpátokban című kiállításának megtekintésére is.
További információ: http://www.helsinki.balassiintezet.hu/hu/rosa-liksom-irodalmi-est/

ZENE
Süle László és Tuomo Dahlblom jazzkoncertje az MKTK-ban, IV.14.
Süle László jazzkoncert-sorozata IV.14-én, csütörtökön 18 órakor folytatódik a Magyar Kulturális és
Tudományos Központban (Kaisaniemenkatu 10.). Ez alkalommal Süle László zongoraművész, zeneszerző partnere Tuomo Dahlblom gitárművész lesz. Süle Lászlónak számos lemeze jelent meg saját és
más szerzők műveivel, több jazz-formációban és klasszikus kamaraegyüttesben játszott. Tuomo
Dahlblom világszerte turnézott már, főleg ritmikus jazzt játszva. Finnországban számos televíziós és
popszessziós projektben vett részt. Süle Lászlóval már fiatalon együtt lépett fel Jyväskyläben.
A koncerten ismét Süle László szerzeményeit hallhatjuk, amelyek e duó számára komponált.
A belépés ingyenes, a műsorfüzet helyszíni megvásárlásával (5 euró) lehet hozzájárulni a fellépő művészek tiszteletdíjához.
További információ: http://www.helsinki.balassiintezet.hu/hu/sule-laszlo-es-tuomo-dahlblom/

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

Pétery Dóra klavikordművész Hämeenlinnában IV.21. és a Kamppi kápolnában IV.24.
Pétery Dóra klavikordművész ismét Finnországba látogat a Nordic Historical Keyboard Festival meghívására és Anna Maria McElwain klavikordművésszel két koncertet ad. IV.21-én 18 órakor Johann
Jacob Froberger és Johann Joseph Fux műveiből játszanak a Heavy Metal – nemzetközi páncélkiállítás
megnyitóján a Häme-i várban (Kustaa III:n katu 6., Hämeenlinna), IV. 24-én 15 órakor pedig Helsinkiben, a Kamppi kápolnában (Simonkatu 7.) lépnek fel, ahol Johann Gottfried Müthelin, Muzio
Clementin, W. A. Mozartin és Carl Philipp Emanuel Bach szerzeményeit hallhatja a közönség.
További információ: http://www.helsinki.balassiintezet.hu/fi/dora-petery-suomeen/

Takács Zoltán és Raimo Sariola koncertje az MKTK-ban, IV.26.
Takács Zoltán (hegedű) és Raimo Sariola (cselló) IV.26-án, kedden 18 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,
jelenleg a Finn Rádió Szimfonikus Zenekarának első hegedűse. 1989-ben megkapta a tekintélyes Bartók-díjat. Raimo Sariola a Sibelius Akadémián szerzett zenei doktori diplomát. Számos díjat nyert,
többek között megosztott I. díjat az 1972-es Turkui Csellóversenyen. Korábban a Helsinki Konzervatóriumban tanított, jelenleg a Sibelius Akadémia csellótanára.
A belépés ingyenes, a műsorfüzet helyszíni megvásárlásával (5 euró) lehet hozzájárulni a fellépő művészek tiszteletdíjához.
További inform: http://www.helsinki.balassiintezet.hu/fi/takacsin-ja-sariolan-konsertti-26-4/

A Schema Quartet koncertje a Magyar Kulturális és Tudományos Központban, V.24.
A Schema Quartet tavaszi koncertjén, V.24-én 18 órakor a Magyar Kulturális és Tudományos Központban (Kaaisaniemenkatu 10.) Süle László, Dohnányi Ernő és Jussi-Matti Haavisto szerzeményeit
adja elő. Helmi Horttana és Elisa RusiMatero a Finn Rádió Szimfonikus Zenekarában játszanak. Szilvay
Csilla a Kelet-Helsinki Zeneiskolában tanít, akárcsak Matleena Vehmas, aki a Riihimäki Zeneiskolának
is tanára.
A belépés ingyenes, a műsorfüzet helyszíni megvásárlásával (5 euró) lehet hozzájárulni a fellépő művészek tiszteletdíjához.

Tom Lumen a XII. Tamperei Gitárfesztiválon VI.4. és VI.10. valamint Espooban VI.5.
A világszerte ismert magyar gitárművész koncertjeit virtuóz gitárjáték és jókedv jellemzi. Különleges
elektro-akusztikus gitárján, fingersstyle-technikával egy egész zenekar szólal meg: szólódallam, kísérő, basszus és dob. Műsorában lendületes dalok váltakoznak romantikus melódiákkal. Saját szerzeményein kívül kedvenc előadóinak – Queen, Nat King Cole, Beatles; Billy Idol – számait is eljátsza.
VI.4. 21:00 Jazz Bar Paapan Kapakka (Koskikatu 9., Tampere), a belépés ingyenes
VI.10. 22:00 Ravintola Telakka (Tullikamarin aukio 3, Tampere), jegyek elővételben 16,49 €, a helyszínen 20 €
VI. 5. Saunalahden koulu (Brinkinmäentie 1, Espoo), a kezdési időpontról és a jegyárakról később
tájékoztatunk.
Lisätietoja: http://tgf.fi/ és www.tomlumen.com
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MAGYAR NYELVŰ RENDEZVÉNYEK
Versek a Magyar Kulturális és Tudományos Központban, IV.16.
A Finnországi Magyarok Egyesülete (FME) és az MKTK 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.

Finnországban élő magyar kutatók előadás-sorozata az MKTK-ban, VI.3.
A Magyar Kulturális és Tudományos Központ (Kaisaniemenkatu 10.) magyar nyelvű előadás-sorozatot
szervez, melynek célja a Finnországban élő magyar kutatók és egyetemi oktatók munkájának megismertetése. A következő előadást VI.3-án 18 órakor Poczai Péter növénygenetikus, a finn Természettudományi Múzeum kurátora tartja „Afrikai csucsorfélék, mint a jövő alternatív növényei” címmel. A
fekete csucsorfélék elsősorban mérgező vagy gyomnövényként ismertek, de a Solanum nigrum
komplex fajainak (burgonya, paradicsom és padlizsán) a rokonai. Ezen növények levelei és bogyói
fogyaszthatóak, vitaminban és ásványi anyagokban gazdagok. Több faj genetikai erőforrásként is
értékes, mivel felhasználhatók a Solanum fajok rezisztencia nemesítésében.
Magyar nyelvű előadás, a belépés ingyenes.

EGYÉB
A magyar zenepedagógia Finnországban – YLE Areena
A finn zenei életet feldolgozó Klassinen Suomi című dokumentumfilmsorozat 6. része a zenei képzést
mutatja be. A filmben kiemelt hangsúlyt kapott a Kodály-módszer finnországi meghonosítása és a
Szilvay-család munkássága: a Kelet-Helsinki Zeneiskolában végzett munkájuk, világhírű ifjúsági vonósaik. A műsor megtekinthető a finn közszolgálati televízió műsortárában.
YLE Areena: http://areena.yle.fi/1-3077381

A Finnugor Népek Világkongresszusa Lahtiban, VI.15–17.
A Finnugor Népek VII. Világkongresszusát VI.15–17-ig rendezik Lahtiban (Sibeliustalo, Ankkurikatu 7.).
A kongresszus fő témája: „Finnugor népek a fenntartható fejlődés felé”. A Világkongresszus közös
fórumot kínál az uráli népek számára a nyelvük és kultúrájuk megőrzésével, élénkítésével valamint az
őshonos és kisebbségi népek jogaival kapcsolatos kérdések megvitatására.
További információ: http://lahti2016.fucongress.org

Kalevala maailmalla internetes szolgáltatás
A Kalevalaseura (Kalevala Társaság) gondozásában, Dr. Petja Kauppi szerkesztésében elkészült a Kalevala maailmalla (A Kalevala a nagyvilágban) elnevezésű internetes szolgáltatás, amely a
kalevalamaailmalla.kalevalaseura.fi címen található. A honlapon több mint 100 cikk olvasható a Kalevala fordítóiról és fordításairól. A fordítások 27 nyelvet képviselnek, a magyar fordítók közül egyelőre
Barna Ferdinánd, Reguly Antal, Vikár Béla és Nagy Kálmán szerepelnek. A Kalevalaseura folyamatosan
frissíteni fogja a fordítások adatbankját.
További információ: Elina Lampela, tel.: 040 538 5216, elina.lampela@kalevalaseura.fi

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

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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