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Teema: residenssitoiminta
Vuoden ensimmäisessä kulttuuri- ja tiedeinstituuttien uutiskirjeessä painottuu instituuttien vilkas
residenssitoiminta. Uutiskirje tarjoaa esimerkkejä vuoden 2019 alussa käynnissä olevista residensseistä ja niissä
työskentelevistä taiteilijoista ja tutkijoista.

Residenssit tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua kansainvälisen toimintakentän malleihin ja
lainalaisuuksiin. Tapaamiset ja kansainvälisten toimintamallien oppiminen ovat ensiarvoisen tärkeitä
kansainvälisen uran rakentamisessa. Lue lisää verkkosivultamme
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Suomen Ranskan instituutti

Puuseppämestari Antrei
Hartikainen Pariisissa
Suomen Ranskan instituutin vuosi 2019 on
käynnistynyt puuseppämestari Antrei Hartikaisen

Vuoden 2019 nuori taiteilija Nastja Säde Rönkkö. Kuva: Leena Vaskin

 

Suomen Lontoon-instituutti

Puoli vuotta ilman internetiä ja työn tulevaisuus 3D-tulosteina
Mitä tapahtuu ihmiselle, tämän sosiaaliselle ja yhteiskunnalliselle osallistumiselle, jos jättäytyy
kokonaan internetin ulkopuolelle? Vuoden nuori taiteilija Nastja Säde Rönkkö on tutkinut tätä
Suomen Lontoon-instituutin tukemassa residenssissä lokakuusta 2018 lähtien. Six Months Without
-hanke jatkuu maaliskuun loppuun asti. Siihen asti Rönkköä voi käydä tervehtimässä päivisin
Somerset House Studiolla tai lähettää hänelle postia osoitteella: Nastja Säde Rönkkö, Somerset
House Studios, Strand, London, WC2R 1LA. Lue lisää

Kuvataiteilija Anu Suhonen puolestaan osallistuu Suomen Lontoon-instituutin työn tulevaisuutta
käsittelevään teemaresidenssiin. Kuukauden työjakson aikana Suhonen tarkastelee kiihtyviä työn
ja kulutuksen prosesseja tulostamalla 3D-malleja Lontoon kaduilta löytämistään roskista.
Tuloksena syntyvä installaatio on esillä Block336-galleriassa Lontoon Brixtonissa 8.2.–9.3. Lue
lisää
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Vuoden nuori muotoilija Antrei Hartikainen. Kuva: Aurélien
Mole.

yksityisnäyttelyllä. Suunnittelija on tunnettu
perinteistä puuseppäosaamista moderniin muotoiluun
yhdistelevästä kädenjäljestään. Hänelle myönnettiin
Vuoden nuori muotoilija 2018 -palkinto.

Antrei Hartikaisen näyttelyssä on esillä
veistoksia, huonekaluja ja esineitä, jotka
korostavat taiteen ja käyttöesineen välisiä
rajapintoja ja kohtaamisia. 

Antrei Hartikaisen näyttelyn ja residenssin
myötä käynnistyy Institut finlandais’n uusi IF
Studios -vierailuohjelma. Se tukee
suomalaisten taiteilijoiden, kuraattoreiden ja
muiden luovien alojen tekijöiden
kansainvälistymistä. Projektin eri ohjelmat
toteutetaan yhdessä suomalaisten ja
ranskalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa.
Antrei Hartikaisen näyttelyn ja vierailun
yhteistyökumppanina on Design Forum
Finland.  Lue lisää
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Jonna Kina: Somnivm, 2017–2018, 35mm film transferred to 4K/HD, 12min 39sec, color, sound, installation view, Beaconsfield Gallery,
London, 2018.

 

Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutti

Residenssitoimintaa New Yorkissa jo 29 vuoden ajan
Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutissa käynnistyi jo residenssitoiminnan 29. vuosi. Residenssit luovat
vuoropuhelua suomalaisten ja amerikkalaisten visuaalisen alan ammattilaisten välille. Lähes kolmen
vuosikymmenen aikana instituutti on tarjonnut sadoille suomalaisille kuvataiteilijoille, arkkitehdeille ja
muotoilijoille mahdollisuuden työskennellä ja verkostoitua New Yorkissa.

Instituutin oman residenssiohjelman vuoden 2019 kauden avaavat muotoilija Linda Bergroth ja arkkitehti Olli
Hakanen. International Studio & Curatorial Programin (ISCP) kanssa yhteistyössä toteutettavaan residenssiin
saapuu taiteilija Erkka Nissinen, Kuvataideakatemian ja Saastamoisen Säätiön tukemaan residenssiin
puolestaan taiteilija Jonna Kina. Lue lisää (englanniksi)
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Kukka Pitkänen: Joka hetki putoaa

 

Suomen Saksan instituutti

Uutta yhteistyötä Saksassa
Ahrenshoopin taiteilijaresidenssi käynnistyi Saksassa yli 125 vuotta sitten. Taiteilijakoloniana 1800-luvulla
aloittanut Künstlerhaus Lukas jakaa nykyään joka toinen vuosi 135 residenssistipendiä. Taiteellisen laadun
lisäksi residenssiohjelma korostaa alueiden rajat ylittävää vuoropuhelua.

Künstlerhaus Lukasin residenssiverkostoon kuuluu useita yhteistyökumppaneita Pohjois-Euroopasta. Tänä
vuonna verkosto laajenee Suomeen, kun residenssivaihto-ohjelma ArsHäme ry:n kanssa alkaa. Yhteistyötä on
ollut käynnistämässä Suomen Saksan-instituutti, joka kuuluu Künstlerhaus Lukasin neuvottelukuntaan.

Residenssiyhteistyön ensimmäinen stipendiaatti on kuvataiteilija Kukka Pitkänen Hämeenlinnasta.  Pitkänen on
mukana myös "Junge Kunst aus Nordeuropa – wer wenn nicht wir?“ -ryhmänäyttelyssä, joka avataan
maaliskuussa Ahrenshoopin uudessa taidemuseossa. Lue lisää
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Suomen Viron-instituutti

Kaksi uutta residenssiä

Suomen Tanskan kulttuuri-instituutti

Residenssitoiminta alkaa

Anni Hella tekee Roomassa kulttuurihistorian alaan kuuluvaa väitöskirjaa. Kuva: Gerd Norrgård

 

Suomen Rooman-instituutti

Wihurin rahaston stipendiaatti Anni Hella tekee tutkimusta
Roomassa
Keskiaikaista luostariyhteisöä väitöskirjatyössään tutkiva Anni Hella työskentelee Wihurin stipendiaattina
Roomassa 1.8.2018–30.7.2019. Wihurin stipendiä on jaettu yhteistyössä Jenny ja Antti Wihurin rahaston kanssa
vuodesta 1965 lähtien. Se on tarkoitettu vuoden ajan kestävään työskentelyyn tohtorikoulutettavalle, joka tekee
tutkimustaan jollakin instituutin keskeisellä alalla. Niitä ovat muun muassa antiikin ja keskiajan historia,
klassillinen filologia, arkeologia ja taidehistoria.

Suomen Rooman-instituutti sijaitsee Suomen valtion vuonna 1950 ostamassa arvokkaassa Villa Lanten
renessanssihuvilassa. Instituutti tarjoaa yhteistyössä muiden säätiöiden ja yhdistysten kanssa vuosittain 3–5
nuorelle tutkijalle apurahoja, asunnon ja tukiverkoston Roomassa tai muualla Italiassa tehtävää tutkimusta
varten. Lue lisää
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käynnistyy Narvassa
Suomen Viron-instituutti aloittaa residenssitoiminnan
vuonna 2019 Narvassa kahdella residenssillä.

Monialainen Reconfiguring Territories -
residenssiohjelma yhdistää muotoilua,
arkkitehtuuria, kaupunkisuunnittelua ja
taidetta. Uudessa Vaba Lava -keskuksessa
puolestaan käynnistetään suomalaisille
esiintyville taiteilijoille suunnattu residenssi,
jossa tarjotaan harjoitustilaa ja
esiintymismahdollisuus. Taiteilijat vetävät
paikallisille koululaisille työpajoja residenssin
aikana. Vaba Lavan residenssiä tukee Jenny ja
Antti Wihurin rahasto. Lue lisää

myös Tanskan kulttuuri-
instituutissa
Suomen Tanskan kulttuuri-instituutin ohjelmassa on
vuonna 2019 kolme kuvataiteen residenssiohjelmaa
ja yksi tanssitaiteen residenssiohjelma – lisätietoja
residenssiohjelmista kevään aikana instituutin
verkkosivuilla, finin.dk

Suomen Benelux-instituutti

Brysselissä keskustellaan
hyvinvointivaltioiden
tulevaisuudesta
Eurooppalaisten kulttuuri-instituuttien EUNIC-
verkoston ja Benelux-instituutin For a New
European Social Contract -projekti koostuu neljästä
paneelikeskustelusta, joissa tarkastellaan Euroopan
tulevaisuutta kansalaisten oikeuksien, erityisesti
suojelun ja huolenpidon näkökulmasta.

Sarjan kolmas keskustelu – Rethinking the
Welfare State – järjestetään 26.2. klo 18
Euroopan historian talossa Brysselissä.
Keskustelussa ajatushautomo Demos
Helsingin Jaakko Kuosmanen kertoo
Suomen perustulokokeilusta. Lisätietoa ja
ilmoittautumiset

Suomalais-norjalainen kulttuuri-instituutti

ARKKI-työpajoja Norjassa
Suurten kulttuuri-instituutioiden rakennusprojektit
ovat juuri nyt ajankohtaisia Helsingissä ja Oslossa.
ARKKI – Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu
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Arkkitehtuurikoulu ARKKI: Labyrintti

järjestää 9.2. Labyrintti-työpajan Oslon Henie Onstad
Kunstsenterissä. Työpajassa lapset ja nuoret oppivat
lisää labyrinteista ja Arkin arkkitehtien avulla
pääsevät myös suunnittelemaan ja rakentamaan oman
labyrinttinsa. Arkin työpajoja järjestetään
helmikuussa myös useissa kouluissa Oslon ja
Akerhusin alueella. 

Kahdeksannet suomalaisen elokuvan päivät käynnistyvät
Budapestissa

FinnAgora

Suomalaisen elokuvan päivät
Budapestissa
Budapestissa järjestetään helmikuun alussa
suomalaisen elokuvan päivät (Finn Filmnapok) jo
kahdeksatta kertaa. Luvassa on kymmenen
elokuvanäytöstä, ammattilaisvieraita sekä
lisäohjelmaa kuten festivaalisauna ja hevikeikka. Lue
lisää

  

  

  

 

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttiverkostoon kuuluu 17 eri puolilla maailmaa sijaitsevaa instituuttia.
Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry (SKTI) vahvistaa instituuttien keskinäistä yhteistyötä sekä avustaa
instituutteja yhteiskuntasuhteiden hoidossa, hallintopalveluissa ja kotimaan viestinnässä.

SEURAA MEITÄ FACEBOOKISSA!

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry
www.instituutit.fi

Kalliolinnantie 4 (1. krs)
00140 Helsinki

skti@instituutit.fi

 

 Ellet halua enää mitään viestejä Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuteilta, klikkaa tästä  
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