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Molnár Jacqueline gyermekkönyv-illusztrátor kiállítása, I. 19. – II. 23.
Molnár Jacqueline nevéhez 40 gyermekkönyv illusztrálása és számos animációs film készítése
fűződik. Munkáiban több technikát használ a kollázstól az akvarellen, akrilfestéken és temperán át
egészen a fényképekig. Jacqueline meséket is ír, 2017-ben jelent meg Robotok c. meséskönyve,
amelyet maga is illusztrált. Legjelentősebb díjai: Szép Magyar Könyv, oklevél (2010), Az év
illusztrátora díj, Magyarország (2014), Finalista Premis Junceda, Barcelona (2015), a barcelonai
Ramon Llull Intézet támogatása (2017), Premis LAUS, Silver, Barcelona (2017). A helsinki tárlaton az
elmúlt 10 év munkáit tekinthetik meg a látogatók. Betekintést nyerhetnek a különböző technikák,
színek, történetek mesés világába, varázslatos utazáson vehetnek részt a többek között Nemes-Nagy
Ágnes, Lázár Ervin és Lackfi János munkáihoz készült illusztrációk segítségével.

Szemtől szemben – A Helsinki Képzőművészeti Akadémia fotókiállítása, III. 2–29.
A Helsinki Képzőművészeti Akadémia nyolc hallgatója vett részt a tavaly rendezett budapesti
fotóművészeti műhelyen. A kurzus középpontjában a modell instruálása és különféle fényképezési
metódusok ismeretlen alkotói környezetben való alkalmazása állt. A kiállításon részt vevő hallgatók –
Susanna Autio, Halle Muhilden Yosef, Toni Vallasjoki, Terhi Nieminen, Titta Aaltonen, Rosaliina
Paavilainen, Kristoffer Ala-Ketola és Kristian Jalava – a budapesti műhelyen készített, illetve a műhely
által ihletett fotóikat mutatják be a galériában.
Megnyitó március 1-jén, csütörtökön 18:00–19:00. A kiállítást Katja Eydel, a fotóművészet
professzora nyitja meg.

Johanna Rytkölä és Bornemisza Eszter közös tárlata, IV. 6. – V. 18.
Johanna Rytkölä finn szobrászművész-keramikus és Bornemisza Eszter magyar textiltervező egyaránt
hazájuk művészeti élvonalát képviselik. Közös tárlatuk az álaluk képviselt művészeti ágak határain
mozog. Johanna Rytkölä vantaa-i szobrászművész, keramikus. Művészete átlagos és hétköznapi
tárgyakból indul ki, alkotásai azonban absztraktak. A budapesti Bornemisza Eszter textilművész
eredetileg matematikusként indult, Finnországban is ismert egyedi munkáit áthatja a kortárs
művészetre jellemző erős kísérletező kedv. Mindkét művész munkáival találkozhatunk a világ
különböző gyűjteményeiben, a jelen kiállítás pedig évtizedek tapasztalatát, hazai és nemzetközi
sikereit foglalja össze.
Megnyitó április 5-én, csütörtökön 18:00–19:00. A kiállítást Raija Rastas textilművész nyitja meg.
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KIÁLLÍTÁSOK MÁS HELYSZÍNEKEN
A Soli Deo Gloria roll-up kiállítás a tamperei Kaleva templomban II. 4. – III. 3.
A tamperei Kaleva templom gyülekezeti termében (Liisanpuisto 1, Tampere) látható kiállítás
eszmetörténeti összefüggésrendszerbe állítja a magyar reformációt: bemutatja egyháztörténeti
jelentőségét, szerepét a magyar történelemben, az egyház és a társadalom megújulásában.
Bemutatja, hogyan hatott a történetírásra, a tudományos életre, a nemzeti nyelv használatára, a
magyar nyelv, irodalom és zene gazdagodására. Az angol nyelvű kiállításhoz finn nyelvű ismertető
tartozik. A kiállítás a Reformáció 500 Emlékév alkalmából a Magyar Nemzeti Kulturális Alap (NKA)
támogatásával valósult meg. A vándorkiállítást tavaly a helsinki Sofia Kultúrközpontban és Järvenpää
Gyülekezeti Központjában lehetett megtekinteni.

Camera Poetica –Susogó nyírfák: Tímár József kiállítása Hankóban, III. 3–21.
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 több finn városban is bemutatja. A tárlat rendhagyó
módon állítja párba a Finnország nemzeti nyelvein született verseket és a finn nyírfa különféle arcait.
A kiállítás megtekinthető a Hankói Könyvtár galériájában (Vuorikatu 3–5, Hanko) március 3–21.
között.
Nyitvatartás: hétfő-szerda 11:00–20:00, csütörtök 11:00–17:00, péntek 9:00–15:00, szombat 9:00–
13:00.

FILMEK
Enyedi Ildikó Testről és lélekről (Kosketuksissa) c. filmje esélyes az Oscar-díjra
Az amerikai filmakadémia a legjobb 5 idegen nyelvű alkotás közé választotta Enyedi Ildikó Testről és
lélekről (2017) c. filmjét, ezzel hivatalosan is Oscar-díjra jelölte a filmet. A magyar filmek már
harmadik éve vannak jelen Oscar élmezőnyében. A díjkiosztót a finn idő szerint március 4-ről 5-re
virradó éjszakán rendezik. A Testről és lélekről elnyerte a tavalyi Berlinálé nagydíját, Borbély
Alexandra pedig megkapta az Európai Filmakadémia legjobb női főszereplőnek járó díját a filmben
nyújtott alakításáért. A filmet a Finnkino mozihálózat is vetíti Finnország-szerte.

Magyar filmek az oului Elokuvakeskusban, III. 14–17.
Az oului Elokuvakeskus Studio mozija (Hallituskatu 7) több magyar filmet is vetít a Magyar Kultúra
Napjai programsorozatának keretében márciusban. Minden előadás ingyenes.
III. 14., szerda, 19:00 Bergendy Péter: A vizsga (The Exam, 2011), 86 perc
III. 15., csütörtök 19:00 Till Attila: Tiszta szívvel (Kills on Wheels, 2016), 103 perc, K12
III. 16., péntek 18:30 Ujj Meszáros Károly: Liza, a rókatündér (Liza, the Fox-Fairy, 2015), 98 perc
III. 17., szombat 16:30 Sopsits Árpád: A Martfűi rém (Strangled, 2016), 123 perc, K18.
III. 17., szombat 18:30 Reisz Gábor: VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan (For Some
Inexplicable Reason, 2014), 96 perc
A filmek színesek, magyar nyelven, angol felirattal láthatók.
További információ: http://www.oulunelokuvakeskus.fi/oek/studio/ohjelma

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

Reisz Gábor filmje áprilisban az Európai Filmheteken
Az Európai Filmheteket idén április 13–22. között rendezik az Eurooppasaliban (Malminkatu 16,
Helsinki). A műsorban szereplő európai filmeket a kulturális örökség témája köti össze.
Magyarországot Reisz Gábor VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan (For Some Inexplicable
Reason, 2014) c. filmje képviseli. A filmeket eredeti nyelven, angol felirattal vetítik, minden program
ingyenes.
Reisz Gábor diplomafilmjének főhőse, Áron igazi lúzer, Budapesten tengődik. Komplexusokkal teli
frissdiplomás bölcsész, akit a szülei tartanak el, amíg munkát nem talál. Amikor a barátnője kidobja,
antialkoholista létére alaposan berúg, másnap pedig arra ébred, hogy kéthavi lakbére árán vett egy
repülőjegyet Lisszabonba. Útnak indul, hogy történjen valami. A film Áron botladozó útkeresésén
keresztül mutatja be keserédes humorral, milyen fiatal felnőttként élni napjaink Budapestjén.
Hossza: 96 perc, színes, K16.
Rendezte: Reisz Gábor. A főszerepben: Ferenczik Áron, Horváth Miklós, Györiványi Bálint
További információ hamarosan: https://www.facebook.com/europeanfilmweeksinhelsinki/

Török Ferenc 1945 című filmdrámája a hónap filmje áprilisban az Orion moziban
Az Orion mozi (Eerikinkatu 15, Helsinki) április folyamán ötször tűzi műsorra Török Ferenc 1945
(2017) c. filmdrámáját. 1945 augusztus 12, 11 óra. Titokzatos szállítmányukkal két fekete ruhás,
fekete kalapos idegen jelenik meg egy kis magyar falu vasútállomásán egy titokzatos csomaggal. A
falu népe az orosz megszállás árnyékában a jegyző fiának esküvőjére készül, de a menyasszony
korábbi vőlegénye is hazatér a hadifogságból. Néhány óra alatt minden megváltozik.
Rendezte: Török Ferenc. Forgatókönyv: Szántó T. Gábor és Török Ferenc
Vetítések: április 7. szombat, 19:10; április 11. szerda, 17:00; április 18. szerda 19:00; április 22.
vasárnap 20:00; április 27. péntek, 17:00.
Jegyek: 6,50 €. További információ: www.kavi.fi

ZENE
XXIX. Nemzetközi Kodály Hét, III. 4–9.
A Nemzetközi Kodály Hét megrendezésének terve Kodály Zoltán (1882–1967) híres gondolatából
született: „a zene mindenkié”. Az immár 29. Kodály Hét minden napján más helyszínen szerepelnek
a részt vevő zeneiskolák jelenlegi és egykori növendékei, valamint tanárai, nagyszerű lehetőséget
kínálva a Kodály-módszerrel történő zeneoktatás eredményeinek bemutatására. A nyitókoncertnek a
hagyományokat követve a Magyar Kulturális és Tudományos Központ (Kaisaniemenkatu 10, Helsinki)
ad otthont március 4-én, vasárnap 15 órai kezdettel. A Kodály Hét eseményei között szerepel többek
között a Helsinki Ifjúsági Vonószenekar és a Crescendo Kamarazenekar ünnepi koncertje a Helsinki
Városháza Dísztermében (Pohjois-Esplanadi 11-13, Helsinki) március 5-én, hétfőn, 18:00-tól; a
Bogányi trió (Bogányi Bernadett – fuvola, Bogányi Bence – fagott és Janne Mertanen – zongora)
kamarakoncertje a Hakasalmi villában (Mannerheimintie 13b, Helsinki) március 6-án, kedden 19:00től. Az eseménysorozat a Kelet-Helsinki Zeneiskola ifjú virtuózainak koncertjével zárul a zeneiskola
épületében (Untuvaisentie 10) március 9-én, pénteken 18:00 órai kezdettel. Minden koncert
ingyenes.
Részletes program: http://www.ihmo.fi/xxix_kansainvalinen_kodaly-viikko/23/
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Ünnepi magyar cimbalomkoncert Joensuuban, III. 15.
Nemzeti ünnepünk tiszteletére Joensuu városa ünnepi eseménysorozatot szervez március 14-15-én,
szerdán és csütörtökön. Március 14-én 18:00-tól Ville Komppa, a Sibelius Akadémia tanára előadást
tart a magyar zene történetéről a Joensuui Könyvtár Muikku termében (Koskikatu 25, Joensuu)
ráhangolva az érdeklődőket az ünnepi koncertre, melyet másnap, március 15-én 19:00-tól rendeznek
a Carelia Teremben (Yliopistokatu 4, Joensuu). A Joensuui Városi Zenekart Hollókői Huba vezényli,
cimbalmon közreműködik Ginzery Enikő. A koncerten Weiner, Draskóczy, Kodály és Eötvös művein
kívül Láng István Cimbiofóniájának (Cimbalom Concerto) ősbemutatója is szerepel a zeneszerző
jelenlétében. A koncert szünetében Megyes Erika és a Carelia étterem magyar finomságait lehet
megkóstolni.
Jegyek a www.ticketmaster.fi oldalon válthatók.

Matti Kyllönen előadása és fotósorozata a Bogányi-zongoráról az MKTK-ban, III. 20.
A hangversenyzongorák egyik legelismertebb finn szakértője, Matti Kyllönen aktívan részt vett a
számos technikai újdonsággal szabadalmaztatott, forradalmian új Bogányi-zongora fejlesztésében és
a helsinki Musiikkitalóba került hangszer építésében. Kyllönen a Magyar Kulturális és Tudományos
Központban (Kaisaniemenkatu 10.) március 20-án, 18 órától előadást tart a Bogányi Gergely által
megálmodott hangszer új megoldásairól, fejlesztéséről és építéséről. Kyllönen azonos témájú
fotósorozata március 20-tól május 4-ig tekinthető meg az intézetben.
Matti Kyllönen a hangversenyzongorákkal kapcsolatos ismereteket a vezető márkák központjaiban
sajátította el: Steinway&Sons Akadémia (Hamburg), Yamaha Piano Technical Academy (Hamamatsu),
Bösendorfer (Bécsújhely) és Fazioli Pianoforti (Sacile). Finnország több hangversenytermének
zongoratechnikusa és hangolója (Finlandia-talo, Musiikkitalo stb.), zongorarestaurátor, a Flyygelin
kanssa c. könyv társszerzője.

A Kelet-Helsinki Zeneiskola diákjainak koncertjei az MKTK-ban, IV. 17., IV. 24. és V. 2.
A Kodály-módszert alkalmazó Kelet-Helsinki Zeneiskola több növendéke készül a Sibelius Akadémiára
vagy konzervatóriumba, hogy tanulmányaik elvégzésével zenei pályára léphessenek. Felvételi
koncertjük műsorát szélesebb közönség előtt is bemutatják a Magyar Kulturális és Tudományos
Központban (Kaisaniemenkatu 10, Helsinki) egy koncertsorozat keretében április 17-én, április 24-én
és május 2-án 18:00-tól. Mindhárom koncert ingyenes.
További információ hamarosan a Kelet-Helsinki Zeneiskola és az MKTK honlapján.

Süle László, Iida-Vilhelmiina Sinivalo és Pentti Lahti jazzkoncertje az MKTK-ban, IV. 26.
Április 26-án, csütörtökön este 18:00-tól folytatódik Süle László zongorista-zeneszerző népszerű
jazzkoncert-sorozata a Magyar Kulturális és Tudományos Központban (Kaisaniemenkatu 10,
Helsinki). Ezúttal Iida-Vilhelmiina Sinivalo (cselló) és Pentti Lahti (szaxofon) közreműködésével adják
elő Süle kifejezetten erre az alkalomra komponált műveit. A koncert ingyenes, az 5 eurós
programfüzet megvásárlásával a fellépő művészek tiszteletdíjához lehet hozzájárulni.
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EGYÉB
Különleges pályázási lehetőség a Balassi Intézet budapesti nyári egyetemére, III. 7-ig
A Budapesti Balassi Intézet 2018. július 23. és augusztus 17. között ismét megrendezi népszerű
nyári egyetemét a magyar nyelv és kultúra iránt érdeklődőknek. A finn függetlenség
centenáriuma alkalmából a Balassi Intézet 5 ösztöndíjas helyet biztosít finn hallgatók részére a
minden nemzet előtt nyitott pályázati eljáráson felül. A pályázat elbírálása során előnyt élveznek,
akik egyetemi tanulmányaik keretében tanulják a magyar nyelvet és kultúrát, akik hungarológiai
témájú kutatásukban használják a magyar nyelvet, valamint akik aktív szerepet vállalnak a finn–
magyar kapcsolatok építésében, és magyar nyelvtudásuk fejlesztése révén ez a szerepük még
hatékonyabbá válhat. A sikeres pályázók részére a nyári egyetem kurzusain való ingyenes
részvétel mellett szállást és teljes ellátást is biztosítanak a szervezők. Az elektronikus pályázatokat
március 7-ig kell benyújtani.
További információ a honlapunkon: http://www.helsinki.balassiintezet.hu/hu/homehun/7slideshow/2910-budapesti-nyari-egyetem/

A Magyar Kultúra Napjai Ouluban, III. 14–20.
Oulu és Siófok idén ünnepli testvérvárosi kapcsolatának 40. évfordulóját, az Oului Finn-Magyar
Társaság pedig alapításának 50. évfordulóját. Ez alkalomból rendezi meg március 14–20. között a
Magyar Kultúra Napjait Oulu városa, a Magyar Kulturális és Tudományos Központtal együttműködve.
Program:
március 14., 19:00 – Marosvári Péter orgonakoncertje a Székesegyházban (Kirkkokatu 3 A, Oulu)
március 14-17. – öt magyar játékfilm az oului Elokuvakeskusban (Hallituskatu 7), részletesebben lásd
a hírlevél FILMEK pontjában
március 17., 18:00–22:00 – az Oului Finn-Magyar Társaság 50. évfordulójának ünnepe az
Aleksinkulmán (Aleksanterinkatu 9, Oulu)
március 20., kedd – Sarkadi Bence bábművész Világjáró Marionettek c. előadása Oulu iskoláiban

Sarkadi Bence és a Világjáró Marionettek Helsinkiben, a Kirjasto 10-ben, III. 21.
Oului vendégszereplését követően Sarkadi Bence Helsinkibe is ellátogat, és saját maga által készített
marionettfiguráival elbeszélt történetekkel kapcsolódik be a Nemzetközi Mesemondó Napba. A
Kirjasto 10-ben (Elielinaukio 2G, Helsinki) március 21-én, szerdán 14:00–16:00 között rendezett
eseményen lengyel, svájci és francia előadók is közreműködnek anyanyelvükön elhangzó, majd
finnre is tolmácsolt mesékkel és versekkel. Sarkadi Bence bábjainak testbeszéddel előadott
történetei nem igényelnek fordítást, gyerekeket és felnőtteket egyaránt elvarázsolnak. Az esemény a
február 21. – március 21. közötti Soknyelvűség Hónapjának (Multilingual Month) része, fő szervezője
az EUNIC Finland, azaz a Finnországban működő Európai Uniós Kulturális Intézetek Szervezete.
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Magyar „nyelvi fürdő” a Magyar Kulturális és Tudományos Központban, IV. 10.
A Helsinki Finn-Magyar Társaság, a Finn-Magyar Társaság és a Helsinki Egyetem április 10-én, kedden
18:00–20:00 között mindenki számára nyitott magyar ”nyelvi fürdőt” rendez a Magyar Kulturális és
Tudományos Központban (Kaisaniemenkatu 10, Helsinki). Az esemény célja, hogy különféle
szórakoztató játékok és feladatok segítségével a kezdőtől a folyékonyan beszélőig minden
nyelvtanuló a maga tudásának megfelelően gyakorolhassa a magyar nyelvet. Az eseményen részt
vesznek magyar nyelvtanárok, valamint magyar fiatalok, akikkel szabadon lehet beszélgetni, érdekes
kérdéseket megvitatni.

A magyar Költészet Napja: családi versdélután az MKTK-ban, IV. 14.
József Attila születésének napja hagyományosan a magyar Költészet Napja. Az ünnep alkalmából a
Finnországi Magyarok Egyesülete (FME) a Magyar Kulturális és Tudományos Központban
(Kaisaniemenkatu 10, Helsinki) április 14-én, szombaton 14 órai kezdettel ismét magyar nyelvű
családi versdélutánt szervez, amelyen az itt élő magyar gyerekek szavalják el kedvenc verseiket. A
program ingyenes.

A Kylien Unkari – Falvak Magyarországa projekt tavaszi eseményei Pohjanmaaban
2018. február 20. és március 22. között a finn–magyar kapcsolatok Pohjois- és Keski-Pohjanmaa
régióban igen élénkek lesznek. A Haapaveden-Siikalatvan Seudun Kuntayhtymä által irányított és a
Keskipiste-, valamint a Rieska-Leader Egyesületek által finanszírozott Falvak Magyarországa-projekt
keretein belül 4 baranyai faluból fogadnak látogatókat 1-1 hétre a térségben. Február 20–27. között
Kovácsszénája lakói érkeznek leendő testvérfalujukba, Mankilába. Március 1–5. között
Boldogasszonyfa lakói látogatják meg Pyhäntä faluját első ízben. Március 9–13. között következik a
nagydobszaiak immár harmadik látogatása Mutkalampiban, végül március 16–22. között
Kővágószőlős küldöttségét fogadják a kalajoki-i Rautioban. A közös élmények és az együttműködés
lehetőségeinek feltérképezése bizonyára még közelebb hozza a testvérfalvak lakóit egymáshoz.

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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