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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.

Babos Pálma és Raija Rastas közös tárlata, V. 24. – VIII. 13.
Raija Rastas textilművész Vantaaban, a seutulai falusi kultúrtáj természeti környezetében alkot.
Természetjáráskor minden nap új kincsekre bukkan, amelyeket munkáiba is beépít. Textiljeinek
hangulata a finom áttetszőségtől és rétegességtől a plasztikus térbeliségig terjed; a légáramban
lebegve újabb és újabb képek, fények és árnyékok jelennek meg rajtuk keresztül, mellyel erős
érzéseket, vágyakat és emlékeket ébresztenek bennünk. A természet törékenysége felkelti
felelősségérzetünket: mit hagyunk az eljövendő nemzedékekre? A különféle varrási és hímzési
technikákkal készített munkák alapanyagai fonalak, rostok, szövetek, valamint különféle keményebb
anyagok: sárgaréz, tükörcserepek és a természet ajándékai. Babos Pálma porcelánból készült szobrai
megidézik a 21. század városait, konfrontálják a nézőt a bennük élők viszonyaival, a szingli és páros
kapcsolatokkal. A kor, amiben élünk, inspirálja szobrait, tükröt tart elénk. A szinte emberivé váló
tornyok ráébresztenek minket az épületek és saját társadalmunk párhuzamaira. Babos Pálma
munkásságában kettéválik a design és a szobrászat területe. 2011 óta tagja a Nemzetközi Kerámia
Akadémiának (IAC).
Megnyitó május 24-én, csütörtökön 18:00–19:00. A kiállítást Erna Aaltonen keramikus nyitja meg.
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KIÁLLÍTÁSOK MÁS HELYSZÍNEKEN
Babos Pálma az ABOUT CLAY c. kerámiakiállításon Fiskarsban, V. 13. – IX. 2.
2018 nyarán a Fiskarsban található ONOMA Kézműves- Formatervező és Művészeti Szövetkezet
kiállítást rendez ABOUT CLAY címmel a fiskarsi vas és acélgyárhoz tartozó Kuparipajában
(Kuparivasarantie 5, Fiskars / Raasepori). Az ABOUT CLAY c. kiállítás egyedülálló válogatást ad az
európai kerámiaművészet legkiválóbb alkotásaiból. A tárlaton szereplő több mint 40 európai művész
között szerepel a finom, aprólékos alkotásairól ismert Babos Pálma is, akinek műveit a Magyar
Kulturális és Tudományos Központ is bemutatja a nyáron.
További információ: https://goo.gl/EGjTKb

Camera Poetica –Susogó nyírfák: Tímár József kiállítása Forssában, V. 15–31.
A Forssai Könyvtár Vinkkeli-kiállítótermében (Wahreninkatu 4) rendezett fotókiállítás a Finnország
nemzeti fája ihlette Susogó nyírfák című műből mutat be összetartozó fényképeket és verseket
május 15–31. között. 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.
Nyitvatartás: hétfő-csütörtök 11:00–19:00, péntek 11:00–17:00, szombat 10:00–14:00.

Molnár Jacqueline gyermekkönyv-illusztrátor kiállítása Tamperében, VI. 4–21.
A Magyar Kulturális és Tudományos Központ 2013 óta vesz részt a tamperei Haihara Alkotóház
művészeti programjában. Az alkotóház egyik nyári vendége Molnár Jacqueline gyermekkönyvillusztrátor lesz, akinek műveit ez év januárjában a Magyar Kulturális és Tudományos Központ is
kiállította. Az egyszerre vicces és bájos alkotásokat a tamperei Metso főkönyvtárban (Pirkankatu 2,
Tampere) is meg lehet tekinteni VI. 4–21-én, hétköznap 10:00–19:00, szombaton 10:00–16:00
között.

FILMEK
Reisz Gábor filmje az Európai Filmheteken, IV. 14.
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, melyet április 14-én, szombaton 17:00 órai kezdettel mutatnak be.
A filmeket eredeti nyelven, angol felirattal vetítik, minden program ingyenes.
Az Európai Filmhetek teljes programja: http://europa.eu/!tv96vY

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.
Vetítések: április 18. szerda 19:00; április 22. vasárnap 20:00; április 27. péntek, 17:00.
Jegyek: 6,50 €. További információ: www.kavi.fi
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Jancsó Miklós Csend és kiáltás c. filmdrámája az Orion moziban, V. 4.
Az Orion mozi 50 éve – filmek 1968-ból c. sorozatában Jancsó Miklós Csend és kiáltás c. filmdrámája
is szerepel május 4-én, 17:00-tól. A filmdráma 1919-ben játszódik: egy alföldi tanyán a
csendőrparancsnok hallgatólagos beleegyezésével rejtegetik Istvánt, a volt vöröskatonát. A környék
rettegésben él, a félelem és a megalázottság érzése lesz úrrá az embereken. A tanya gazdája, Károly
is felügyelet alatt áll. A teljes jogbizonytalansággal visszaélve a szintén a tanyán élő Teréz és Anna
arzénnal mérgezik Károlyt. István hivatalos bejelentést tesz a dologról, noha tudja, hogy ezzel sorsa
megpecsételődött...
A film hossza: 79 perc, fekete-fehér, korhatár: K-12. A filmet finn felirattal vetítik.
A főszerepben: Törőcsik Mari, Kozák András, Madaras József és Latinovits Zoltán
Jegyek: 6,50 €. További információ: www.kavi.fi

Magyar filmsorozat a Kino Engelben, V. 5., V. 19., V. 26.
Folytatódik az 1980-as években indult Magyar Filmsorozat a Magyar Kulturális és Tudományos
Központ és a Finn-Magyar Társaság közös szervezésében! A filmeket a Kino Engelben (Sofiankatu 4,
Helsinki) vetítjük angol felirattal. A program ingyenes!
május 5. 14:00 Till Attila: Tiszta szívvel / Kills on Wheels (akcióvígjáték, 2016)
május 19. 14:00 Vranik Roland: Az Állampolgár / The Citizen (filmdráma, 2016)
május 26. 14:00 Bodzsár Márk: Isteni műszak / Heavenly Shift (dráma-komédia, 2013)
A filmekről részletesebben nemsokára a honlapunkon.

ZENE
Matti Kyllönen fotósorozata a Bogányi-zongoráról az MKTK-ban, III. 20. – V. 4.
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. A zongora elkészülését dokumentáló
fotósorozata március 20-tól május 4-ig tekinthető meg a Magyar Kulturális és Tudományos
Központban (Kaisaniemenkatu 10, Helsinki).

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. 18:00 Julie Svacinova (brácsa, zongorán kísér Mike Peltola) és Idil Tekin (zongora)
április 24. 18:00 Juho Peltonen (cselló) és Touko Manner (nagybőgő), zongorán kísér Kaija Hakkila és
Matilda Kärkkäinen
május 2. 18:00 Siiri Nieminen (cselló), Meri Järvinen (fuvola, zongorán kísér Matilda Kärkkäinen) és
Andrea Puscasu (hegedű)
Mindhárom koncert ingyenes. A részletes műsor hamarosan a honlapunkon.
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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 (fuvolák) közreműködésével adják
elő Süle kifejezetten erre az alkalomra komponált műveit. A koncert ingyenes, az 5 eurós
programfüzet megvásárlásával a fellépő művészek tiszteletdíjához lehet hozzájárulni.

Takács Zoltán és Helena Yli-Jaskari kamarakoncertje az MKTK-ban, V. 15.
Takács Zoltán, a Finn Rádió Szimfonikus Zenekarának elsőhegedű-szólamvezetője és Helena YliJaskari (zongora), az Espoonlahti Evangélikus Gyülekezet kántora komolyzenei kamarakoncertet
adnak a Magyar Kulturális és Tudományos Központban (Kaisaniemenkatu 10, Helsinki) május 15-én,
kedden 18:00 órai kezdettel. A koncerten Hubay Jenő művei hangzanak el a hegedűművészzeneszerző születésének 160. évfordulója alkalmából. Az esemény ingyenes, az 5 eurós
programfüzet megvásárlásával a fellépő művészek tiszteletdíjához lehet hozzájárulni.
A részletes műsor hamarosan a honlapunkon.

Spányi Miklós Kuopióban a Nordic Historical Keyboard Festivalon, V. 24.
Spányi Miklós visszatérő vendége a Kuopióban rendezett Nordic Historical Keyboard Festivalnak.
Idén május 24-én, csütörtökön 18:00-tól ad klavikordkoncertet a Kuopiói Városháza dísztermében
(Tulliportinkatu 31, Kuopio) Rejtett kincsek – a 18. századi billentyűs szonátairodalom ismeretlen
műremekei címmel. A koncert műsorában szerepelnek Eckhard, Müller, Forkel és Bernhard művei.
Részletes műsor hamarosan a honlapunkon. Spányi Miklós koncertje – ahogy a fesztivál
eseményeinek nagy része is – ingyenes.
További információ: http://www.nordicclavichord.org/

Spányi Miklós a Janakkalai Barokk Zenei Napokon, VI. 30.
A Janakkalai Barokk Zenei Napok (VI. 29–VII. 1.) központi helyszínén, a Szent Lőrinc templomban
(Hakoistentie 345, Janakkala) lép fel június 30-án, szombat este 18:00-kor Spányi Miklós.
Koncertjének műsorában olyan észak-német szerzők – Bruhns, Buxtehude és Böhm – ritkán hallható
orgonaművei szerepelnek, akik munkásságukkal hatottak Johann Sebastian Bachra is.
Jegyek 20/18/13 euróért válthatók az esemény honlapján keresztül:
https://janakkalanbarokki.fi/tietoja/lauantai-1-7/

Herczku Ágnes és Nikola Parov a Haapavesi Folk Nép- és Világzenei Fesztiválon, VI. 30.
Finnország egyik legjobb nép- és világzenei fesztiválján a magyar etnozene egyik legkiválóbb
képviselője, Herczku Ágnes és állandó partnere, a bolgár Nikola Parov is fellép. Az énekesnő és a
multiinstrumentalista duója június 30-án, szombaton ad koncertet, a pontos helyszínt később közlik.
Műsorukon magyar, balkáni és közép-kelet európai népek zenéje szerepel a tőlük megszokott,
klasszikus és jazzes hatásokat sem nélkülöző fúziós hangzásban.
Jegyek a fesztivál oldalán válthatók: http://www.haapavesifolk.com/2018/liput
A teljes, részletes műsor nemsokára a fesztivál honlapján: http://www.haapavesifolk.com/2018/
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TÁNC
A Balatonfüred Néptáncegyüttes a Pispalan Soittiisi Néptáncfesztiválon, VI. 13–17.
A Tamperében rendezett Pispalan Soittiisi Néptáncfesztiválon a Balatonfüred Néptáncegyüttes is
részt vesz. A Magyarország-szerte népszerű, 5 korcsoportban összesen 140 táncost számláló
tánccsoportból az ifjak húszfős csoportja érkezik Finnországba. A több díjjal kitüntetett tánckar
művészeti vezetője Bácsi Gabriella. A Balatonfüred Néptáncegyüttessel a következő napokon
találkozhatunk a fesztiválon:
június 15, pénteken 12:00–15:00: tánc- és népdalworkshop az új Laikku Kultúrház Salo termében
(Keskustori 4, Tampere). A program ingyenes.
június 15, pénteken 15:00–16:00: nyitógála a Laikku színpadán (Keskustori 4). A program ingyenes.
június 17, vasárnap 14:00–16:00: Ilo irti! – előadás a hazai és nemzetközi tánccsoportok
közreműködésével a Tampere taloban (Yliopistonkatu 55, Tampere). Jegyek 25 / 10 euróért
válthatók a Tampere talo weboldalán: https://tampere-talo.fi/tapahtumat/pispalan-sottiisi-2018/
További információ és program a fesztivál honlapján: https://sottiisi.fi/ohjelma/

Fiatal magyar táncművészek a Kuopio Tansii ja Soi táncfesztiválon, VI. 16–17.
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 már bemutatkoztak a BODHI PROJECT tavalyi
turnéján, a Suomi 100 ünnepi eseménysorozat keretében. Három táncprodukcióból álló előadásukat
a Kuopio Tanssii ja Soi fesztivál is bemutatja június 16-án, szombaton 15:00-kor és június 17-én,
vasárnap 15:00-kor a Kulttuuriareena 44-ben (Kauppakatu 44, Kuopio).
Jegyeket 27,50 eurótól a fesztivál honlapján lehet váltani:
http://www.kuopiodancefestival.fi/fi/ohjelma/salzburg-experimental-academy-of-dance

EGYÉB
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 és szüleik szavalják el kedvenc
verseiket. A program ingyenes.

Genetikai szeminárium a Magyar Kulturális és Tudományos Központban, IV. 19.
A genetika tudományának egyik legjelentősebb előfutára, gróf Festetics Imre genetikai téziseinek
megjelenése jövő évi 200. évfordulójára készülve a Helsinki Egyetem – Finn Természettudományi
Múzeum és a Magyar Kulturális és Tudományos Központ 2018. április 19-én 16:00-tól szemináriumot
szervez a Magyar Kulturális és Tudományos Központban (Kaisaniemenkatu 10, Helsinki). A
szeminárium előadói Asko Mäki-Tanila professzor (16:00, finn nyelven), Poczai Péter
növénygenetikus (17:00, angol nyelven), és Szabó T. Attila, a Magyar Tudományos Akadémia doktora
(18:00, magyar nyelven). Az előadások ismeretterjesztő jellegűek, azaz a szélesebb közönség
számára is élvezetesek. A szeminárium előzetes regisztrációt nem igényel. Figyelem! Az előadások
tolmácsolás nélkül hangzanak el.
Részletes program a honlapunkon: www.helsinki.balassiintezet.hu/hu/homehun/7-slideshow/3022genetikai-szeminarium-az-mktk-ban-iv-19/.
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Intenzív magyar nyelvi hétvégi kurzus az MKTK-ban, V. 5–6.
A Finn-Magyar Társaság kétnapos magyar tanfolyamot szervez a Magyar Kulturális és Tudományos
Központban (Kaisaniemenkatu 10) a május 5–6-i hétvégén. A kurzus középpontjában a gyakorlati
nyelvhasználat áll különféle beszédhelyzeteken és témákon keresztül. Az oktatást három nyelvi
tudásszinten végzi Koivuvuo Ildikó, Vecsernyés Ildikó és Irene Wichmann.
A kurzus időtartama: május 5., szombat 10:00–16:00 és május 6., vasárnap 10:00–15:30. A
nyelvtanfolyam költsége 80 euro (a Finn-Magyar Társaság tagjai részére 70 euro), mely tartalmazza a
kávézást és a kurzus anyagát mindkét napra. Jelentkezni április 23-ig lehet a toimisto@suomiunkari.fi
címen.

TransOne magyar utcaművész bemutatkozása Pasilában, V. 20. – VI. 10.
A Pasila Street Art utcaművészeti fesztiválon 2017-ben FatHeat képviselte Magyarországot egy
felhajtó egyik oldalának kifestésével (Asemapäällikönkatu 4-6), munkáját idén tavasszal TransOne
fogja folytatni a másik oldal kifestésével. A magyar utcaművész stílusa egyénien absztrakt és
futurisztikus, a Pasila Street Artot szervező Helsinki Urban Art szerint kiemelkedően magas
színvonalú művészetet képvisel, „amely páratlannak számít Finnországban és nemzetközi téren is”.
Az esemény fő partnere az EUNIC Finland (az Európai Unió tagállamai kulturális intézeteinek
hálózata), melynek intézetünk is tagja.
http://www.helsinkiurbanart.com/

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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