Hírlevél 2019/2

2019. IV. 23.

KIÁLLÍTÁSOK

Kaisaniemenkatu 10, 00100 Helsinki
Nyitva hétfőtől péntekig 10–18

Tavaszi sugarak – Nagy Zoltán Gergely fotókiállítása IV. 26. – VI. 10.
Nagy Zoltán Gergely romániai magyar fotóművész Tavaszi sugarak című gyűjteménye a tél és a tavasz
közötti finom átmeneteket tárja fel a természetfotózás eszközeivel. A képeken a napfény meghatározó
motívum, hiszen az egyre melegebben sütő nap és az egyre hosszabb nappalok változtatják meg a téli
tájat. A fotók Romániában készültek, a többségük Erdélyben, az ottani természet ébredését mutatják
be. Nagy Zoltán Gergely a Lancasteri Egyetemen végezte tanulmányait vadvilág és környezetfotó
szakon. Sikeresen szerepelt számos fotópályázaton, például Németországban (GDT Európa Év
Természetfotósa), Franciaországban (Festival de l'Oiseau et de la Nature) és Magyarországon (Év
Természetfotósa), természetfotói többször szerepeltek nemzetközi folyóiratokban.
Megnyitó április 25-én, csütörtökön 18:00–19:00. A kiállítást Kari Wallgren, a Finn Természetfotósok
Egyesületének elnöke nyitja meg.

Összefüggések – Karin Kalman, Tóth Szilvia és Daróczi Péter kiállítása VI. 17. – VIII. 23.
A kiállításon három különböző művészeti ágat és három külön világot képviselő művész mutatkozik be:
Tóth Szilvia és Daróczi Péter, valamint az észt Karin Kalman. Jóllehet a festészet, a lepel-szobor és a
kerámia egymástól távoli műfajok, mindhármuk művészetének hátterében ott rejlik egyfajta művészi
kíváncsisággal átszőtt alázat a természet, a lélek és az anyag számunkra teljességgel kifürkészhetetlen
összefüggései iránt.
Megnyitó június 14-én, pénteken 18:00–19:00. A kiállítást Bereczki Urmas keramikusművész nyitja
meg.

KIÁLLÍTÁSOK MÁS HELYSZÍNEKEN
Magyar művészek a Vantaai Nemzetközi Művészeti Szimpóziumon, IV. 28. – V. 5.
A Vantaai Művészeti Társaság 2019. április 28. és május 5. között nemzetközi szimpóziumot szervez a
Gjutars Alkotóházban (Vanha Kuninkaalantie 6, Vantaa). Az eseményen vantaai művészek mellett a
Vantaa testvérvárosában, Salgótarjánban működő Ceredi Művésztelep alkotói is részt vesznek. A
szimpózium témája a Slow Art. Fő eseményként május 4-én 13:00-tól nyílt délutánt tartanak, mely
során az érdeklődők megtekinthetik a szimpózium idején született művekből rendezett kiállítást,
valamint megismerkedhetnek a művészekkel is.
További információ: www.vantaantaiteilijaseura.fi.
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Áthatások – Kecskés András kiállítása az Yrjö Liipola múzeumban V. 12. – IX. 1.
A kiállítás a Magyar Kulturális és Tudományos Központ és a Sofia Kulturális Központ után az Yrjö Liipola
Múzeumban (Hämeentie 45, Koski TI) is megtekinthető. Kecskés András festményei képsorozatok,
melyek révén a művész vizuális eszközökkel jeleníti meg emlékeit és látomásait a jövőről. Képei
megalkotása során Kecskés számára fontos az olajfesték kínálta lehetőségek kihasználása.
Megnyitó május 5-én, vasárnap 15 órakor.
Változó nyitvatartás: https://koski.fi/taidemuseo/aukioloajat/

Erdélyi magyar népviseletek – Dávid Botond fotókiállítása Heinävesiben V. 7. – 31.
Dávid Botond fotósorozata Helsinki és Kuopió után májusban Heinävesiben is látható (Varjentiinin sali,
Virastokuja 4). Dávid Botond évek óta dokumentálja különböző tájegységek és népcsoportok
hagyományos viseleteit szerte a világban. Ezen gyűjtemény része erdélyi magyar népviseleteket
bemutató fotósorozata, amely kiemeli, hogy a népviselet nem elmúlt korok és nemzedékek múzeumi
emléke, hanem a XXI. században is vonzó, divatos öltözet.

FILMEK
Két magyar film az Espoo Ciné Fesztiválon, V. 10–11.
Ismét szerepelnek magyar filmek a május 6–12. között rendezett Espoo Ciné Fesztiválon. A Saul fia c.
filmdrámájáért Oscar-díjjal kitüntetett Nemes Jeles László új történelmi drámáját, a Napszálltát
(Budapestin auringonlasku, 2018) május 10-én, pénteken 18:30-tól mutatják be a Tapiolasaliban
(Espoon kulttuurikeskus, Kulttuuriaukio 2). A filmet finn és svéd felirattal vetítik. Az Espoo Ciné 30 évesorozatban ismét látható Tarr Béla rendező és Krasznahorkai László forgatókönyvíró alkotása, A torinói
ló (Torinon hevonen, 2011) május 11-én, szombaton a Louhisaliban (Espoon kulttuurikeskus,
Kulttuuriaukio 2). A filmet angol felirattal vetítik.
Jegyek 10 €, további információ: www.espoocine.fi.

Fekete Ibolya Anyám és más futóbolondok a családban c. filmje Poriban, V. 15.
Fekete Ibolya négy generáción átívelő történelmi drámáját, az Anyám és más futóbolondok a
családban (Mom and Other Loonies in the Family, 2015) c. filmet május 15-én, szerdán 18:00-tól
mutatja be a Satakuntai Finn-Magyar Társaság és a Magyar Kulturális és Tudományos Központ a Pori
Városi Könyvtárban (Gallen-Kallelankatu 12, Pori). A filmet angol felirattal vetítik.

ZENE
A Kelet-Helsinki Zeneiskola ifjú virtuózai az MKTK-ban, IV. 23. és V. 7.
A tavaly először megrendezett Ifjú virtuózok-koncertsorozatot a nagy sikerre való tekintettel idén is
folytatjuk. A koncerteken a Kodály-módszert alkalmazó Kelet-Helsinki Zeneiskola olyan növendékei
lépnek fel, akik versenyre készülnek, illetve emelt szintű vagy felsőfokú zenei képzésre felvételiznek
(többek között a Sibelius Akadémiára). Az ifjú virtuózok szélesebb közönség előtt is bemutatják
műsorukat a Magyar Kulturális és Tudományos Központban (Kaisaniemenkatu 10, Helsinki):
Április 23-án, kedden 19:00-tól Ponyi Beáta (zongora), Emilia Simos (hegedű); Mauro Vartiainen és Jasu
Nousiainen (kürt); zongorán kísér Kaija Hakkila.
Május 7-én, kedden 19:00-tól Darja Gustafsson (hegedű); Ellen Simos, Lumia Simos és Ella Yliaho
(zongora).
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Mojzer Áron a Finn Rádió Szinfonikus Zenekara „Ifjú szólisták” koncertjén, IV. 24.
A Finn Rádió Szinfonikus Zenekara (RSO) minden évben lehetőséget biztosít a kiemelkedően
tehetséges fiatal zenészeknek, hogy tudásukat egy nagyszabású koncert és rádiófelvétel keretében a
szélesebb közönséggel is megismertessék. Idén 11 ifjú zeneakadémista mutatkozhat be a
Musiikkitalóban április 24-én, kedden 19:00 órai kezdettel az RSO szólistájaként. A Sibelius Akadémián
tanuló Mojzer Áron Carl Maria von Weber Andante e Rondo ungarese (op. 35) c. művét adja elő.
Jegyek 25 / 22,50 / 10 €-ért kaphatók a www.ticketmaster.fi oldalon.

A Süle-kvartett jazzkoncertje a Magyar Kulturális és Tudományos Központban, V. 3.
Süle László (zongora, zeneszerzés) koncertsorozatának újabb alkalmán, május 3-án, pénteken 18:00tól ezúttal négy hangszer szólal meg a Magyar Kulturális és Tudományos Központban (Kaisaniemenkatu
10, Helsinki). Süle partnerei Iida-Vilhelmiina Sinivalo (cselló), Heli Siekkinen (bandoneón) és Joakim
Berghäll (baritonszaxofon) lesznek. A műsorban a szokott módon Süle kifejezetten erre az estre írt
művei hallhatók. A koncert ingyenes, a műsorfüzet ára 5 euró.

Záborszky Katariina és Tatu Eskelinen Savonlinnában, V. 3–4.
Záborszky Katariina hegedűművész május 3-án, pénteken mesterkurzust tart a Savonlinnai Zeneiskola
növendékeinek, majd május 4-én, szombaton 15:00-kor zongorakísérőjével, Tatu Eskelinennel
kamarakoncertet ad a Zeneiskola Melartin termében (Sotilaspojankatu 1, Savonlinna). A műsorban
többek között J. S. Bach, Sibelius, Brahms és Franck művei szerepelnek.
Záborszky Katariina koncertje és mesterkurzusa a Magyar Kultúra Hetei programsorozat része, amit
idén savonlinnai partnereinkkel és a Budavári Önkormányzattal együtt szervezünk, a tavaly megkötött
Savonlinna-Budavár testvérvárosi szerződést ünnepelve.
Jegyek 10 / 5 €-ért kaphatók a koncert kezdete előtt, készpénzes fizetéssel.

Pétery Dóra és Tóth Mónika a kuopiói Nordic Historical Keyboard Festivalon, V. 27–28.
A Nordic Historical Keyboard Festival programjában idén két koncerten lép fel magyar előadó: Pétery
Dóra (orgona, klavikord) és Tóth Mónika (barokkhegedű). Május 27-én, hétfőn 20:00-tól Pétery Dóra
ad orgonakoncertet a Szent János templom (Ampujanpolku 2, Kuopio) barokk orgonáján Bach és
Weckmann műveiből. A koncert ingyenes.
Május 27-én, kedden 18:00-tól Tóth Mónika és Pétery Dóra a Kuopiói Művészeti Múzeumban
(Kauppakatu 35, Kuopio) adnak koncertet Zimmermann-művekből. A koncertre múzeumi belépőjegyet
(8 / 5 €) kell váltani.
Részletes műsor hamarosan a fesztivál honlapján http://www.nordicclavichord.org/.

IRODALOM
Az európai irodalom Finnországban – finn műfordítók kerekasztal-beszélgetése, V. 16.
Tizenkét európai ország irodalmát finnre tolmácsoló műfordítók tartanak kerekasztal-beszélgetést V.
16-án 17:00–20:00 között a Rikhardinkatu könyvtár olvasótermében (Rikhardinkatu 3, 3. emelet) az
általuk képviselt nyelvből már lefordított, illetve lefordításra való művekről, illetve az adott ország
irodalmának európai és finnországi megítéltségéről. A magyar irodalom helyzetéről Anna Tarvainen, a
magyar irodalom avatott ismerője fog beszélni. Az esemény szervezője az EUNIC-Finland, a
Finnországban működő Európai Uniós kulturális intézetek szervezete.
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Erdős Virág a 29. Lahti Nemzetközi Írótalálkozón, VI. 14–15.
Az idei Lahti Nemzetközi Írótalálkozó magyar résztvevője a magyar irodalmi hagyományt szervesen
magába építő közéleti költészetéről és gyermekverseiről ismert Erdős Virág lesz. A találkozó témája
idén „Az író természete” (Kirjailijan luonto). Erdős Virág június 14-én, pénteken 21:00-től magyar
nyelven olvas fel műveiből a Tirra Étteremben (Loviisankatu 8, Lahti) rendezett open mic alkalmon,
majd 15-én, szombaton 18:00-tól a Lahti Koncertközpont Felix Krohn Termében (Sibeliuksenkatu 8,
Lahti) rendezett versesten is fellép. Az írótalálkozó többi programjának a Lahti Kansanopisto (Harjukatu
46, Lahti) ad otthont.
További információ és teljes program: http://www.liwre.fi

TÁNC
A Frenák Pál Társulat és Simkó Beatrix & Grecsó Zoltán Kuopióban, VI. 14–16.
Finnország legrangosabb táncfesztiválján, az idén 50. alkalommal megrendezett Kuopio Tanssii ja Soi
Táncfesztiválon (június 12–18.) kitűnő magyar táncosok szerepelnek.
A Frenák Pál Társulat skandináv mitológiát feldolgozó Lutte c. előadásával június 14-én, pénteken
21:00-kor és június 15-én, szombaton 21:00-kor lép fel a Kuopiói Városi Színházban (Niiralankatu 2,
Kuopio). Jegyek 48,50 €-ért válthatók a www.lippu.fi-n.
Simkó Beatrix és Grecsó Krisztián az #Orpheus #Eurydice c. előadásával június 15-én, szombaton 15:00kor és június 16-án, vasárnap 15:00-kor a Kulttuuriareena 44-ben (Kauppakatu 44, Kuopio). Jegyek
mindkét előadásra 27,50 €-ért válthatók a www.lippu.fi-n.

ELŐADÁSOK
A magyar konyha ízei – Magyar gasztronómiai utazás az MKTK-ban, V. 14.
Két finn szakács, Sami Garam és Niko Tähti beszélgetnek a témáról saját tapasztalataikon keresztül, a
szakember szemszögéből május 14-én, kedden 18 órától a Magyar Kulturális és Tudományos
Központban (Kaisaniemenkatu 10, Helsinki). Milyennek látják a magyar gasztronómiát? Milyenek a
magyar ételek, az ételkészítési szokások, a jó vendéglők, piacok, boltok? Hogyan fogadták a magyarok
a finn ízeket? Ezekről és sok másról is szó esik az est folyamán. Sami Garam sokak számára ismerős
különböző gasztronómiai tévéműsorokból, készített sorozatot többek között a magyar konyháról is.
Niko Tähti három évig dolgozott Budapesten a finn nagykövetség szakácsaként. Társszervezőnk a
Helsinki Finn-Magyar Társaság.

Gálfi István magyar nyelvű előadása a Mont Blanc meghódításáról az MKTK-ban, V. 17.
Gálfi István és fia, Botond 2005-ben meghódították Nyugat-Európa legmagasabb hegycsúcsát, a Mont
Blancot (4810 m). Botond mindössze 14 éves volt ekkor, ami még különlegesebbé teszi ezt a kivételes
teljesítményt. A hegymászók a Finnországi Magyarok Egyesületének szervezésében magyar nyelvű,
fényképes élménybeszámolót tartanak május 17-én, pénteken 18:00 órától a Magyar Kulturális és
Tudományos Központban (Kaisaniemenkatu 10, Helsinki). A programot büfé és kötetlen beszélgetés
zárja.
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Anssi Halmesvirta előadása Bibó Istvánról az MKTK-ban, VI. 5.
Anssi Halmesvirta eszmetörténész Bibó István és a zsidókérdés Magyarországon a II. világháború után
címmel tart előadást, illetve mutatja be új könyvét (The Narrow Path of Freedom, István Bibó´s Public
Moralism, UPEF, Jyväskylä, 2019) június 5-én, szerdán 18:00-kor a Magyar Kulturális és Tudományos
Központban (Kaisaniemenkatu 10, Helsinki). A mű Bibó István politikai gondolkodó és 1956-os
forradalmi államminiszter közéleti moralizmusát elemzi. Bibó a demokrácia védelmében a politizálást
erkölcsi alapra kívánta helyezni. Nyugaton Bibót az ún. harmadik út elméletének kidolgozójaként
ismerték, aki kísérletet tett a kapitalizmus és a szocializmus pozitívumainak egyesítésére.
Magyarországon Bibó munkássága a rendszerváltozás utáni élte reneszánszát, műveit ekkor a plurális
demokrácia zsinórmértékeként forgatták.
Anssi Halmesvirta magyar témájú könyvei az eseményen megvásárolhatók.

EGYÉB
Nyári Egyetem magyarul tanulóknak Debrecenben, 2019. VII. 21. – VIII. 17.
A Debreceni Nyári Egyetem július 21. és augusztus 17. között több két- és négyhetes magyar nyelv és
kultúra kurzus indul. Minden nyelvi tudásszintnek hirdetnek tanfolyamot. Jelentkezni 2019. június 30ig lehet. A Debreceni Nyári Egyetem január és június, illetve október és december között is indít
különféle egy- és kéthetes nyelvi kurzusokat.
További információ és jelentkezés: www.nyariegyetem.hu

Szilvay Réka és Anna Tarvainen elismerésben részesült
Áder János, Magyarország köztársasági elnöke március 15. alkalmából Magyar Arany Érdemkeresztet
adományozott Szilvay Réka hegedűművésznek a magyar zenekultúra finnországi és nemzetközi
terjesztésében elért kiemelkedő előadóművészeti és zenepedagógiai teljesítményéért. A kitüntetést
Urkuti György nagykövet adja át Magyarország Nagykövetségén.
Anna Tarvainen kapta 2018-ban a Rácz István-díjat, melyet évente ítélnek oda Finnországban és
Magyarországon a másik ország kultúrájáért végzett kiemelkedő tevékenységért. Anna Tarvainen a
magyar irodalom finnországi megismertetésében elért eredményeiért részesült a díjban. A díjat Urkuti
György nagykövet és Irmeli Kniivilä, a Finn-Magyar Társaság elnöke adták át a Magyar Költészet Napján
a Magyar Kulturális és Tudományos Központban rendezett irodalmi esten.
Gratulálunk a kitüntetettnek!

A hírlevelünkben szereplő programok ingyenesek, amennyiben a jegyárat nem tüntettük fel.
Az előadások, szemináriumok és beszélgetések finn nyelvűek, amennyiben nem tüntettünk fel más
nyelvet.
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, friss információk az intézeti honlapon:
http://www.helsinki.balassiintezet.hu/hu/
és facebook oldalunkon: https://www.facebook.com/unkarinkulttuuri
Kaisaniemenkatu 10, 00100 Helsinki, tel: +358 (0)9 6229 460
hungarian.culture@unkarinkulttuuri.fi, www.helsinki.balassiintezet.hu

