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Chiaroscuro – Bereczki Urmas kerámiái, X. 12. – XI. 10.
Az észt-magyar származású Bereczki Urmas Magyarországon, Finnországban, Svédországban,
Olaszországban (Firenze, Faenza) folytatta keramikusi tanulmányait. Bereczki nagyrészt fekete
agyagból készült organikus, néha emberi alakokra emlékeztető, időnként ősi civilizációk formavilágát
idéző kerámiái a világosabb háttéren absztrakt alakzatokat képeznek. Részben erre utal a kiállítás
címe, a reneszánsz és a barokk festészet korából származó chiaroscuro kifejezés, mely a modern fotó
és filmművészet történetében sem ismeretlen. Bereczki Urmas kerámiáit többek között Tallinn, Riga,
Kauniainen, Debrecen, Szombathely, Ljubljana és Pärnu különféle múzeumaiban és galériáiban
állították ki.

Babos „Zsili” Bertalan festményei 2017. XI. 11. – 2018. I. 12.
Akik már jártak Budapesten, biztosan ismerik a romkocsma fogalmát, és talán már jártak is a
Szatyorban, a Púderben, a Wonderlandban, vagy a Circusban, melyek berendezését ”Zsili” és csapata
tervezte és kivitelezte. A sokoldalú tehetséggel megáldott művész azonban elsősorban
olajfestményeket készít, melyeket a galleria U-ban is megtekinthetnek az érdeklődők 2017.
november 11 – január 12. között. Babos ”Zsili” Bertalan 2007-ben végzett a Budapesti
Képzőművészeti Egyetemen, tiszteli azt, ha valaki hozzáértő a művészetben, nagyra értékeli a
hagyományt és a művészet nagy alakjait, életének legmeghatározóbb része azonban az innováció.
Átlépi az egyes irányzatok határait anélkül, hogy különösebben nagy hűhót csapna a dologból.
Európa-szerte voltak kiállításai.
A kiállításmegnyitó november 16-án, csütörtökön 18:00–19:00 között.

KIÁLLÍTÁSOK MÁS HELYSZÍNEKEN
Kozári Hilda Vantaa Black Sense c. kiállítása a Galleria K-ban Vantaaban, IX. 8. – XII. 20.
A Helsinkiben élő Kozári Hilda képzőművész Vantaa Black Sense címmel multiszenzoros installációkiállítást hozott az 1950-es években épült régi tikkurilai könyvtárban működő Galleria K-ba (Asematie
7). Milyen árnyalatok emelkednek ki a koromfekete színből, amikor minden érzékünket használjuk?
A kiállítás kurátora Anne Kaarna-Suomi, a tervezésben Esa Vesmanen belsőépítész is részt vett. A
kiállítás középpontjában a Vantaa Black Sense, egy nagyméretű, multiszenzorosan befogadható,
háromszög alapú építmény áll. Falain tapintható, illatos érzék-grafittik találhatók a művész számára
fontos helyszínekről és a graffiti régi, sokrétű történelméből. Közönségtalálkozók, workshopok idején
a mágikus fekete doboz megnyílik, és odabent apró kalandok várják a bátor látogatókat.
Nyitvatartási idő: szerda 12:00–18:00, csütörtök–péntek 11:00–17:00, hétvégén: 12:00–16:00
További információ: http://www.artsimuseo.com/vantaa-black-sense/
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Soli Deo Gloria – A magyar reformáció öt évszázada a Järvenpääi Gyülekezeti Központban
A Järvenpääi Gyülekezeti Központba (Kirkkotie 1) októberben érkező angol nyelvű kiállítás
eszmetörténeti összefüggésrendszerbe állítja a magyar reformációt: bemutatja előzményeit,
születésének körülményeit, egyháztörténeti jelentőségét, szerepét a magyar történelemben, az
egyház és a társadalom megújulásában. Bemutatja, miként válhatott az Erdélyi Fejedelemségből a
magyarországi reformáció központjává, és hogyan hatott a történetírásra, a tudományos életre, a
nemzeti nyelv használatára, a magyar nyelv, irodalom és zene gazdagodására. A kiállítás emléket állít
a magyar protestantizmus nagy alakjainak, nagy múltú kollégiumainak, és a hozzájuk kötődő híres
tanároknak és diákoknak.

Camera Poetica – Susogó nyírfák: Tímár József kiállítása Kajaaniban, XI. 2–27.
A fotókiállítás a Finnország nemzeti fája ihlette Susogó nyírfák című műből mutat be összetartozó
fényképeket és verseket. Az album a Camera 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.
A kiállítás megtekinthető a Kaukametsä Kongresszusi- és Kultúrközpont aulájában (Koskikatu 4 A,
Kajaani) november 2–27. között.

FILMEK
Magyar filmsorozat a Kino Engelben, X. 28. – XI. 25.
Idén is folytatódik az 1980-as években indult Magyar Filmsorozat a Magyar Kulturális és Tudományos
Központ és a Finn-Magyar Társaság közös szervezésében! 2017 őszén három, hangulatában
egymástól meglehetősen eltérő filmet mutatunk be. A filmeket a Kino Engelben (Sofiankatu 4,
Helsinki) vetítjük angol felirattal. A program ingyenes!
október 28. 14:00 Hajdu Szabolcs: Ernelláék Farkaséknál / It’s not the Time of My Life (2016)
november 11. 14:00 Sopsits Árpád: A martfűi rém / Strangled (2016)
november 25. 14:00 Szász Attila: Félvilág / Demimonde (2015)
A filmekről részletesebben honlapunkon.

ZENE
Szabadi Vilmos, Marko Ylönen és Tuomas Turriago Kodály-kamarakoncertje, X. 20.
A Kodály-emlékév és nemzeti ünnepünk tiszteletére Szabadi Vilmos hegedűművész, Marko Ylönen
csellista és Tuomas Turriago zongorista és zeneszerző ünnepi kamarakoncertet ad október 20-án
18:00-tól a helsinki Szent János templomban (Johanneksenkirkko, Korkeavuorenkatu 12). A három
kiváló művész műsorában Kodály-darabokon kívül Dohnányi és Vecsey-művek is elhangzanak. A
koncert ingyenes.
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Rokon népek jazzkvartettjének koncertjei a Caisában, X. 21. és a Martinusban, X. 22.
Idén október 21-én tartjuk a finnugor nyelvrokonságot ünneplő Rokon Népek Napját. Az esemény
alkalmából alakult finn-észt-magyar etnojazzkvartett (Arja Paju – FI – basszusgitár, Hannu Risku – FI –
ütőhangszerek, Siim Aimla – EE – szaxofon, Süle László – zongora) finn, észt és magyar népi
dallamokra írt és improvizált darabokat ad elő október 21-én, szombaton 18:00-tól a Caisa
Kultúrközpontban (Mikonkatu 17 C, Helsinki). A koncert ingyenes.
A kvartett október 22-én, vasárnap 17:00-től a vantaai Martinus Koncertközpontban
(Martinlaaksontie 36, Vantaa) is fellép. Jegyek (15 €, 20 €) a http://www.ticketmaster.fi oldalon
válthatók.

Süle László és Mikko Iivanainen jazzkoncertje az MKTK-ban, XI. 9.
Süle László nagysikerű jazzkoncert-sorozata folytatódik: Süle (zongora, zene) ezúttal Mikko
Iivanainen (gitár) társaságban lép fel a Magyar Kulturális és Tudományos Központban november 9én, csütörtökön 18:00 órai kezdettel. A műsorban ismét Süle László saját szerzeményei hangzanak el.
A koncert ingyenes, az 5 eurós műsorfüzet helyszíni megvásárlásával a művészek tiszteletdíjához
járulhatnak hozzá.

A Canarro gypsy-swingegyüttes turnéja Hyvinkääben és Helsinkiben, XI. 14–17.
A Finnországban már több alkalommal, de eddig még csak duóként fellépett, azóta négytagúvá
kiegészült Canarro gypsy-swingegyüttes négy koncertből álló turnét tart Finországban:
november 14., kedd, Ravintola Kapsäkki (Hämeentie 68, 00550 Helsinki)
november 15., szerda 18:00 Hyvinkää, Ravintola Harlekiini, (Kauppatori 1, 05800 Hyvinkää)
november 16., csütörtök 19:00 Art Jazz & Inna In Style Club (Sysimiehentie 39A, 00670 Helsinki)
november 17., péntek 18:00 – Magyar Kulturális és Tudományos Központ (Kaisanimenekatu 10)
További információ hamarosan a honlapunkon!

A Balázs Elemér Group Kodály-etnojazzkoncertjei Helsinkiben és Vantaaban, XI. 28-29.
A Kodály-emlékév alkalmából Finnországba látogat a Balázs Elemér Group, Magyarország egyik
legismertebb jazz-zenekara. A magyar népzenét a jazz műfajával kitűnően ötvöző zenekar Kodály
Zoltán által gyűjtött népi dallamok feldolgozásait adja elő november 28-án 18:00-tól a Caisa
Kultúrközpontban (Mikonkatu 17 C, Helsinki). A koncert ingyenes. A Balázs Elemér Group november
29-én, szerdán 19:00-től a vantaai Martinus Koncertközpontban (Martinlaaksontie 36, Vantaa) is
fellép. Jegyek (15 €, 20 €) a http://www.ticketmaster.fi oldalon válthatók.

TÁNC
A szombathelyi Szökős táncegyüttes a Hollo ja Martta fesztiválon Hollolában, X. 27.–XI. 4.
A Nyugat-magyarországi Egyetem néptánccsoportja, a Szökős táncegyüttes is fellép a hollolai Hollo ja
Martta nemzetközi folkfesztiválon október 27. és november 4. között. A táncegyüttes magyarországi
és határon túli régiók táncait, zenéit és viseleteit bemutató széles repertoárral rendelkezik, Európa
tíz országában szerepelt sikeresen, 2016-ban pedig elnyerte a Kiváló Táncegyüttes-címet és az Arany
Fejszét, a húsz nemzetközi néptánccsoportot felvonultató zakopanei folkfesztivál fődíját.
További információ a fesztivál programjáról: https://www.hollojamartta.fi/.
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BODHI PROJECT: Fiatal magyar táncosok Suomi 100 előadása Helsinkiben, XII. 9.
A SEAD – Salzburg Experimental Academy of Dance táncakadémia egyéves nemzetközi
táncprojektjének, a BODHI PROJECTnek hatfős tánccsoportjában idén két fiatal magyar táncos is
szerepel. Kancsó Luca és Horváth Máté Finnországban is bemutatkoznak a BODHI PROJECT itteni
turnéján, méghozzá a Jarkko Mandelin által koreografált Act One: Expressions c. darab
ősbemutatóján december 9-én, szombaton a STOA Kultúrközpontban. A táncosok és Jarkko
Mandelin közös munkája a Suomi 100 ünnepi eseménysorozat része. További információ hamarosan
a honlapunkon!

MAGYAR NYELVŰ PROGRAMOK
Szabó Magda Az ajtó című regényéből készült film vetítése az MKTK-ban, XI. 2.
Az idén 100 éve született írónő egyik legismertebb könyve Az ajtó, mely két különleges asszony
barátságát bemutató, önéletrajzi ihletésű történet. Szabó István 2012-es filmadaptációja a
Finnországi Magyarok Egyesületének szervezésében november 2-án 19 órától kerül vetítésre a
Magyar Kulturális és Tudományos Központban. A program ingyenes, az angol felirattal vetített filmet
követően egy rövid magyar nyelvű kvízjátékra hívjuk az érdeklődőket.

Toldi estéje – zenés Arany-est a Magyar Kulturális és Tudományos Központban, XI.7.
200 éve született Arany János, a magyar irodalom egyik legnagyobb alakja, a magyar nyelv talán
legnagyobb művésze. Az Arany-emlékév tiszteletére Sudár Annamária előadóművésznő és
Heinczinger Miklós, a kiváló versmegzenésítéseiről ismert Misztrál együttes tagja zenés Arany-estet
tart a Magyar Kulturális és Tudományos Központban (Kaisaniemenkatu 10) november 7-én, kedden
18:00-tól. Az esten Arany Toldi estéje c. művéből hangzanak el részletek népi hangszeres zenei
betétekkel.

A Finnországi Magyarok Egyesületének Magyar Bálja Tikkurilában, XI. 18.
A Finnországi Magyarok Egyesülete 2017. november 18-án 17:00-tól szervezi meg az immáron
hagyományos báli mulatságát Tikkurilában, az Unikkotie 17. szám alatt. A program: háromfogásos
vacsora, vidám játékok, tombola és tánc. Az est zenei műsorát a magyarországi Régió zenekar és
Kádárné Hegedűs Veronika szolgáltatják. Jelentkezni november 10-ig lehet a
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BkeQa-FijwAlCqtJxHupyyFKK2ikK79cu1XzWrXcis/edit#gid=0 – űrlapon, vagy Jelinkó Árpádnál az
arpad.jelinko@gmail.com email-címen.
Belépődíjak: 35€/20€, az FME tagjainak: 20€ / 10€
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EGYÉB
Szabadi Vilmos Bartók-előadása a Sibelius Akadémián, X. 23.
Szabadi Vilmos világhírű hegedűművész, a Liszt Ferenc Zeneakadémia tanszékvezetője Bartók 2., Hdúr hegedűversenyének eredeti kéziratáról tart előadást a Sibelius Akadémia N-épületének N 210-es
termében (Nervanderinkatu 13, Helsinki) október 23-án, hétfőn 18:00-19:30 között. Szabadi
csaknem 50 alkalommal előadta a művet a világ különböző koncerttermeiben, a közreműködésével
készült lemezfelvételen Sir Solti György vezényletével, emellett kutatóként is jól ismeri a kéziratot.
Figyelem: az előadás angol nyelvű! A program ingyenes.

Barátságos finnugor sakkverseny Heinolában, XI. 17–19.
A Finnországi Sakkozók Szövetsége sakkversenyt rendez finnugor rokon népek sakkozói részére
november 17–19. között Heinolában, a Finn Sportfőiskolán (Urheiluopistontie 400, Vierumäki). A
tornát Finnország és Észtország százéves függetlensége, a magyar, a finn és az észt államok
százéves kapcsolata és az oroszországi finnugor népek százéves nemzetiségi jogainak tiszteletére
rendezik. Az eseményen négy csapatban (finn, észt, magyar és oroszországi finnugor) mérkőzik
meg 25-25 sakkozó, ki-ki képviselve saját nemzetét, és annak sakk-körét a szakköröktől a
szövetségekig. További információ hamarosan a honlapunkon!

A Nemzetközi Kodály Intézet tanárainak Kodály-mesterkurzusai Finnországban, XI. 20–22.
A Kodály-emlékév alkalmából a Kecskeméten működő Nemzetközi Kodály Intézet négy
zenepedagógusa, Nemes László, Körtvési Katalin, Novák Anikó és Rajk Judit Finnországba látogatnak,
hogy Kodály-módszeren alapuló tanári továbbképzést és diákoknak szóló mesterkurzusokat
tartsanak a Lahti Konzervatóriumban, a Kelet-Helsinki Zeneiskolában és a rovaniemi Lapp
Zeneiskolában. Az iskolák tanárai és diákjai számára ingyenes kurzusok az UNESCO Egyesült
Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete támogatásával valósulhattak meg.

Richly Gábor Az 1956-os forradalom és Finnország című előadása Loviisában, XI. 21.
Richly Gábor, a Magyar Kulturális és Tudományos Központ igazgatója IX. 21-én 17 órai kezdettel Az
1956-os forradalom és Finnország címmel tart finn nyelvű előadást a Loviisai Gyülekezeti Központban
(Kuningattarenkatu 22, 1. emelet). A magyarok 1956-ban fegyverrel fordultak szembe a sztálinista
diktatúrával, amit a kommunista vezetők csak a Szovjetunió katonai segítségnyújtásával tudtak
leverni. Finnország a kényes szovjet viszony miatt hivatalosan nem tudott kiállni a magyar ügy
mellett, de a finn társadalom sokféle formában kimutatta szimpátiáját, segítőkészségét.

Magyartanárok találkozója a Magyar Kulturális és Tudományos Központban, XI. 24–25.
A Magyar Kulturális és Tudományos Központ a budapesti Balassi Intézettel, a Finn–Magyar
Társasággal és a Finnországi Magyarok Egyesületével együttműködve ismét másfél napos találkozót
és továbbképzést hirdet. November 10-ig várjuk mindazoknak a tanároknak a jelentkezését, akik a
magyar nyelvet finnek vagy itt élő magyar gyerekek számára tanítják. További információ:
klara.pojjak@unkarinkulttuuri.fi.
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Magyar Karácsonyi Vásár a Magyar Kulturális és Tudományos Központban, XII. 3.
A Helsinki Finn Magyar Társaság hagyománnyá vált Magyar Karácsonyi Vására december 3-án,
advent első vasárnapján 11:00–15:00 között lesz a Magyar Kulturális és Tudományos Központban
(Kaisaniemenkatu 10). A vásárban magyar kolbászokat, édességeket, könyveket és sok más
ajándékot vásárolnak az érdeklődők.

Gazdag Béla kitüntetése
Áder János köztársasági elnök úr Gazdag Béla táncművész-táncpedagógusnak Magyar Arany
Érdemkeresztet adományozott a magyar néptánckultúra finnországi megismertetéséért és
terjesztéséért, valamint a finn–magyar társadalmi és szakmai kapcsolatok fejlesztéséért.
Gazdag Béla a budapesti Állami Balettintézet Táncművészeti Főiskoláján diplomázott
táncpedagógusként. Magyarországon a székesfehérvári Alba Regia táncegyüttes, a martonvásári
Százszorszép táncegyüttes és a várpalotai Bányász táncegyüttes művészeti vezetője volt. 1991 óta
él Finnországban, több oktatási és kulturális intézmény (többek között Színház- és Filmművészeti
Főiskola, Finn Nemzeti Opera, Turkui Táncművészeti Akadémia, Oului Szakfőiskola
Táncpedagógusképző szaka, Kuopioi és Tamperei Konzervatórium), valamint amatőr együttesek
tánctanára. Emellett táncházak vezetője, számos finn fesztivál munkatársa, állandó tanácsadója.
Szakmai kapcsolatai révén igen sok magyar táncegyüttes finnországi bemutatkozását tette
lehetővé. Gratulálunk a kitüntetettnek!

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
Részletesebb információk az intézeti honlapon: http://www.helsinki.balassiintezet.hu/hu/
és facebook oldalunkon: https://www.facebook.com/unkarinkulttuuri
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