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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 bőr- és lepel-szobor,
valamint 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.

8/9 – A Vantaa-i Művésztársaság kiállítása, VIII. 30. – X. 4.
A Vantaa-i Művésztársaság Vantaa-ban, a K Galériában működik. Az egyesület fő tevékenysége
kiállítások szervezése, alkotóházuk működtetése, valamint műtárgykölcsönzés. Magyarországi
alkotóházi csereprogramjuk 2002-ben kezdődött, és azóta is tart. E csereprogram nyomán született
meg a kiállítás gondolata. A 8/9 című kiállítás nyolc művész közös tárlata, amely kilenc év munkáit
mutatja be. Az alkotások Magyarországon születtek, vagy az ott szerzett benyomások, élmények
inspirálták őket. A művek tükrözik az alkotók személyiségét, és különböző technikákkal készültek:
vannak köztük fotók, festmények, installáció. A kiállításon részt vevő művészek: Päivi Allonen, Anu
Eskelin, Jan Heinonen, Tiina Herttua, Anna Semerdijev, Soili Talja, Veera Tiainen és Adolfo Vera.
Megnyitó augusztus 29-én, csütörtökön 18:00–19:00. A kiállítást a Vantaa-i Művésztársaság elnöke,
Jan Heinonen nyitja meg.

KIÁLLÍTÁS MÁS HELYSZÍNEN
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.
Jegyek 6 / 4 / 1 €. Változó nyitvatartás: https://koski.fi/taidemuseo/aukioloajat/
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ZENE
Bartal Zsuzsanna zongoraművész a Helsinki Kamarazenei Fesztiválon, VII. 3. és 6.
A Helsinki Kamarazenei Fesztiválon Bartal Zsuzsanna zongoraművész is fellép. Július 3-án, szerdán
19:00-től a G18 koncertteremben (Yrjönkatu 18, Helsinki) ad koncertet kamarapartnereivel Britannia
nemesei címmel. A műsorban Britten, Elgar, V. Williams és Walton brit zeneszerzők művei szerepelnek.
Bartal Zsuzsanna a július 6-i, szombati Gálakoncerten is szerepel a Sziklatemplomban (Lutherinkatu 3,
Helsinki) 19:00-től. A koncerten Debussy, Rachmaninov, Arvo Pärt és Brahms kamaraművei szólalnak
meg. Jegyek a Britannia nemesei c. koncertre 25€ / 15 €-ért, a Gálakoncertre 30 € / 20 €-ért válthatók
a www.tiketti.fi oldalon vagy a helyszínen.
A fesztivál teljes műsora, valamint jegyinformáció: http://www.helsinkichamber.com/?lang=en.

Várady Júlia operaénekesnő a Savonlinnai Nyári Akadémia tanára, VII.30. – VIII. 4.
Várady Júlia (szoprán) július 30. – augusztus 4. között tart mesterkurzust a Savonlinnai Nyári
Akadémián. A kurzuson részt vevő hallgatók közös koncertet adnak augusztus 3-án, szombaton 15:00
órai kezdettel a Melartin-saliban (Sotilaspojankatu 1, Savonlinna).
Jegyek 20 / 15 € (június 30-ig elővételben 18 / 13 €) a www.nettilippu.fi oldalról.
További információ: http://savonlinnamusicacademy.com.

Szabó Balázs orgonaművész a Sibelius Akadémia nyári Orgonaakadémiáján, VIII. 5.
A Sibelius Akadémia augusztus 1–7. között megrendezett nemzetközi orgona-mesterkurzusán Szabó
Balázs Junior Prima-díjas orgonaművész is tanítani fog. Szabó Balázs augusztus 5-én, hétfőn 16:00-tól
a Janakkalai templomban (Hakoistentie 345, Janakkala) ad koncertet.
További információ: http://www.sibeliussummeracademy.fi/organ-academy.

TÁNC
A sepsiszentgyörgyi Százlábú Néptáncegyüttes a Kaustineni Folkfesztiválon, VII. 8–12.
A Kaustineni Folkfesztiválon a sepsiszentgyörgyi Százlábú Néptáncegyüttes is részt vesz. Az erdélyi
táncokat bemutató csoport nyolc bemutatót tart a fesztivál különböző színpadjain:
július 8., hétfő: 19:30 Keskipohjanmaa-areena
július 9., kedd: 17:30 Kestikievari, 20:00 Keskipohjanmaa-areena
július 10., szerda: 13:00 Keskipohjanmaa-areena, 21:00 Kaustinen-Sali
július 12., péntek: 10:00 Keskipohjanmaa-areena, 14:15 Mondo, 16:00 Juhlapiha
Napijegy: 34 € a helyszínen, illetve a www.tiketti.fi és www.lipputoimisto.fi oldalakról.
További információ és részletes jegyárak: https://kaustinen.net/

Fehér Ferenc a Full Moon Kortárstánc-fesztiválon Pyhäjärviben, VII. 31. – VIII. 3.
Fehér Ferenc táncművész-koreográfus a közönség kívánságára ismét részt vesz a Full Moon
Kortárstánc-fesztiválon Pyhäjärviben. A fesztivál ideje alatt tánckurzust tart az érdeklődőknek Ugly but
cute címmel, emellett egyszereplős koreográfiája, az IMAGO július 31-én 18:30-tól tekinthető meg az
Inmet-Areenában (Susitie 48, Pyhäsalmi), a Mikó Dáviddal közösen előadott The Station pedig
augusztus 2-án 19:00-től látható szintén az Inmet-Areenában.
Jegyek 22,50 / 17,50 €-ért (IMAGO), illetve 28 / 22,50 €-ért (The Station) válthatók a fesztivál ideje alatt
működő infópultnál, az előadások helyszínén, vagy az alábbi linken:
www.lipputoimisto.fi/?q=T%C3%A4ydenkuun+Tanssit.
A fesztivál programja: http://www.fullmoondance.fi/FMD2019/en/
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EGYÉB
Művészetek Éjszakája a Magyar Kulturális és Tudományos Központban, VIII. 15.
Idén a Magyar Kulturális és Tudományos Központban (Kaisaniemenkatu 10, Helsinki) augusztus 15-én,
csütörtökön 15–18 óráig a Művészetek Éjszakája alkalmából magyar természetfilmeket mutatunk be.
A három varázslatos film a sikeres Vad Magyarország sorozat részei, rendezőjük Mosonyi Szabolcs. A
filmek nyelve magyar, angol felirattal.
15 óra: Vad Szigetköz – A szárazföldi delta (2013, 52 perc) – az ország legnagyobb szigetének
egyedülálló
állatés
növényvilága
Nyugat-Magyarország
északi
részén.
Trailer:
https://www.youtube.com/watch?v=wf9pZGEn940
16 óra: Vad Kunság: A Puszta rejtett élete (2016, 52 perc) – az Alföld titokzatos, ám annál színesebb
élete. Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=UxRWZKrl9tc
17 óra: Vad Balaton (2018, 65 perc) – Közép-Európa legnagyobb tavának eddig nem ismert arca.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=l7CMEIUgkuk
Ugyanezen a napon a kulturális intézet folyosógalériájában fiatal magyar egyetemisták pop up kiállítására kerül sor. A Finn- és Svédországban, valamint Magyarországon tanuló fiatalok közös hobbija
a képzőművészet, a tárlaton az így született festmények, fotók láthatók.

Utált, majd kedvelt – Kozári Hilda művészettörténeti előadása az MKTK-ban, VIII. 22.
Habár Leonardo da Vinci halála óta 500 év telt el, művészi és tudományos munkássága továbbra is
foglalkoztatja az utókort. Kortársai vajon megértették őt? A bátor festőnő, a barokk Artemisia
Gentileschi, a magányos zseni, Csontváry Kosztka Tivadar, a modern Helene Schjerfbeck, az absztrakt
művészet úttörője, Hilma af Klint és a titokzatos Ország Lili manapság sokkal érthetőbbek, mint a
kortársak számára voltak. Havis Amanda, a Sibelius-emlékmű, a budapesti Szabadság-szobor – a sort
még számos olyan, manapság népszerű, kedvelt műalkotással lehetne folytatni, melyek saját korukban
megütközést, sőt dühöt váltottak ki. Kiben vagy miben van a hiba? Van egyáltalán?
Kozári Hilda Helsinkiben élő képzőművész rendhagyó előadása augusztus 22-én, csütörtökön 18 órától
a Magyar Kulturális és Tudományos Központban (Kaisaniemenkatu 10). A rendezvény finn nyelvű.

Nyári nyitvatartás
A Magyar Kulturális és Tudományos Központ június 24. és július 31. között zárva tart.
Kellemes nyarat kívánunk mindenkinek!

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
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