
10.8.2021 Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit

https://gruppo.createsend.com/t/ViewEmail/r/A7DC053F918CE9322540EF23F30FEDED/C67FD2F38AC4859C/?tx=0&previewAll=1&print=1&s… 1/12

 
Avaa viesti selaimessa.

 

 

Helmikuu 2021

 

 

A I S T I T / coming to our senses yhdistää instituutteja

A I S T I T / coming to our senses johdattaa aistituntemuksiin ja ruumiilliseen
empatiaan. Nykytaidehanke tulee porrastetusti esille Pariisiin, Lontooseen,
Berliiniin, Helsinkiin ja Gentiin maaliskuusta 2021 alkuvuoteen 2022.

Neljä suomalaista kulttuuri-instituuttia (Suomen Saksan-instituutti, Suomen
Benelux-instituutti, Suomen Ranskan instituutti sekä Suomen Britannian- ja
Irlannin-instituutti) kutsuivat kuvataiteilija Hans Rosenströmin ja kuraattori,
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koreografi Satu Herralan tutkimaan aisteja ja niiden fyysisiä, poliittisia ja
teknologisia ulottuvuuksia tämän päivän yhteiskunnassa. A I S T I T / coming
to our senses saattaa yhteen kuva- ja esitystaiteilijoita eri taustoista ja tuo esiin
maailman, joka on hauras, yhteennivoutunut ja täynnä nyansseja.

Tervetuloa mukaan keskustelutilaisuuteen kuraattoreiden ja hankkeen
komissiotaiteilijoiden kanssa Zoomin välityksellä tänään tiistaina 2. helmikuuta
kello 20 Suomen aikaa! Rekisteröidy keskusteluun täällä.

Lisätietoa

 

 

 

Ilmainen sarjakuvakirja esittelee sosiaalisia innovaatioita

Suomen Britannian- ja Irlannin-instituutti julkaisi futuriikin tasa-arvoa
edistävistä sosiaalisista innovaatioista. Sarjakuvamuotoinen kirja juhlistaa
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instituutin 30. toimintavuotta.

Tasa-arvoinen tulevaisuus – Sosiaalisia innovaatiota Suomesta, Irlannista ja
Britanniasta ilmestyy suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Innovaatiot on valittu
haastattelemalla asiantuntijoita kolmessa maassa. Piirrosjäljestä vastaa kolme
eturivin sarjakuvataiteiljaa: suomalainen Maria Björklund, englantilainen
Darryl Cunningham ja pohjoisirlantilainen PJ Holden.

Tervetuloa mukaan kirjan julkistustilaisuuteen, joka järjestetään Zoomissa
huomenna keskiviikkona 3.2. kello 19–20 Suomen aikaa! Ilmoittaudu täällä.

Lisätietoa

 

 

 

Pohjoismaiden ulkoministerit mukana Hanalys 2021:ssa

Tervetuloa Hanalys 2021 -keskustelutilaisuuteen keskiviikkona 10.2. klo 10
alkaen! Verkossa järjestettävässä keskustelussa Pohjoismaiden ulkoministerit
esittelevät viisi perspektiiviä ilmastonmuutokseen. Tilaisuuteen osallistuvat
ulkoministerit Pekka Haavisto, Ann Linde, Ine Eriksen Søreide, Jeppe
Kofod ja Guðlaugur Þór Þórðarson. Ministerit keskustelevat
ilmastonmuutoksen vaikutuksista Pohjoismaiden ulko- ja
turvallisuuspolitiikkaan. Ilmoittaudu tilaisuuteen täällä!

Lisätietoa

 

https://mailer.gruppo.fi/t/r-l-juuytrht-l-i/
https://mailer.gruppo.fi/t/r-l-juuytrht-l-d/
https://mailer.gruppo.fi/t/r-l-juuytrht-l-h/
https://mailer.gruppo.fi/t/r-l-juuytrht-l-k/


10.8.2021 Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit

https://gruppo.createsend.com/t/ViewEmail/r/A7DC053F918CE9322540EF23F30FEDED/C67FD2F38AC4859C/?tx=0&previewAll=1&print=1&s… 4/12

 

 

Kuva: Hayley Lê. Graafinen ilme: Ervin Latimer.
 

Possibilities of Potential Selves -näyttelyn avajaiset
verkossa

Possibilities of Potential Selves on Vuoden nuori suunnittelija 2020 Ervin
Latimerin muoti-installaatio Suomen Tukholman-instituutissa. Installaatio tutkii
vaatteen, kuvan, videon, tekstin ja äänen avulla sukupuoli-identiteettiemme
rajattomia mahdollisuuksia. Näyttely on osa Stockholm Design Weekin
ohjelmaa. Instituutti järjestää näyttelylle avajaiset verkossa tiistaina 9.2. klo 19
alkaen. Ilmoittaudu avajaisiin tästä.

Näyttelyn yhteydessä instituutti järjestää kaksi maksutonta englanninkielistä
webinaaria Zoom-palvelussa. Monimuotoisuus design- ja muotiyliopistoissa
Ruotsissa ja Suomessa keskiviikkona 10.2. klo 14–15. Ilmoittaudu tästä.

Kenelle design on? – Monimuotoisuus liikestrategiana torstaina 11.2. klo 15–
16. Ilmoittaudu tästä.

Lisätietoa
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Bodytalk. Kuva: Maria F. Scaroni
 

Taidepodcastissa mietteitä Together Alone -hankkeesta

Yhteistyössä Suomen Tanskan kulttuuri-instituutin kanssa, FALLUCKA -
taidepodcast sekä sen vierailevaksi juontajaksi kutsuttu kuraattori ja tutkija
Irene Campolmi ovat sukeltaneet syvemmälle Suomen kulttuuri- ja
tiedeinstituuttien keväällä 2020 lanseeraamaan Together Alone -hankkeeseen.
Introsta sekä kahdesta jaksosta koostuvassa podcastissa perehdytään
tarkemmin kahteen Together Alone -ohjelmahaun kautta valittuun projektiin -
Bodytalk ja DEMO / Contagion - ja kuullaan projektien takana olevien
tekijöiden mietteitä itse projekteista sekä COVID-19:n tuomista haasteista ja
mahdollisuuksista.

Kuuntele podcast
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Making the Market: Lunch Break Talk – Crisis creates
Change

Suomen Benelux-instituutti järjestää Making the Market -sarjan kolmannen
osan suomalaisten muotoilumessujen tulevaisuudesta ja siitä, kuinka
muotoiluala reagoi koronakriisiin. Liity kuuntelemaan online-keskustelua
keskiviikkona 10.2. klo 12, kun Artekin toimitusjohtaja Marianne Goebl,
Maniera-gallerian toinen perustaja Amaryllis Jacobs, sekä muotoilija Jonas
Lutz tutkivat mahdollisuuksia ja haasteita, joita uudet työskentelytavat tuovat
mukanaan. Moderaattorina toimii luova johtaja, journalisti ja PR-ammattilainen
Dieter Van Den Storm.

Making the Market on toteutettu yhteistyössä Ornamon, Suomen Saksan-
instituutin ja Suomen Ranskan-instituutin kanssa.

Lisätietoa
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Hankkeen puitteissa toteutettiin mm. kattava tietokanta Suomen Rooman-instituutin keräämälle antiikin Ostiaa
koskevalle valokuva-aineistolle. Kuvassa Ostian teatteria koristavat marmoriset teatterinaamiot. Kuva: Suomen
Rooman-instituutti
 

Tiedeinstituutit avoimen tutkimusdatan airueina

Tiedeinstituuttien yhteistyössä toteutetun Avoin tutkimusdata -hankkeen
tulokset on julkaistu. Hanke toimi vuosina 2018–2020 ja mukana olivat
Ateenan, Japanin, Lähi-idän ja Rooman instituutit. Hanke sai avustusta opetus-
ja kulttuuriministeriöltä ja sen tavoitteena oli tiedeinstituuttien
tutkimusaineistojen digitaalisen hallinnan vakiinnuttaminen kansallisten ja
kansainvälisten vaatimusten mukaisesti.

Hankkeessa tuotettu materiaali, mm. Digitaalisen aineistonhallinnan käsikirja ja
Toimintamalli digitaaliseen aineistonhallintaan on julkaistu Suomen Rooman-
instituutin verkkosivuilla.

Lisätietoa
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Wild at Heart -näyttelyn avajaisissa Helsinki Design Weekillä. © Suomen Saksan-instituutti / kuva: Otto Virtanen
 

Wild at Heart -kiertonäyttely tavoitti vuosina 2019–2020
huikeat 43 446 kävijää

Tero Kuitusen kuratoima muotoilunäyttely Wild at Heart vieraili viidessä
maassa esitellen 11 suomalaisen muotoilijan luomaa nykydesignia. Mukana oli
Eero Aallon, COMPANYn, Klaus Haapaniemen, Antrei Hartikaisen, Tuuli-
Tytti Koivulan, Tero Kuitusen, Mifukon, Sofia Okkosen, Teemu Salosen ja
Milla Vaahteran teoksia. Näyttely matkusti 13 kuukauden aikana Wienistä
Budapestin, Tukholman ja Helsingin kautta Tokioon. Tervetuloa seuraamaan
näyttelyn maailmankiertuetta loppuraportin avulla.

Wild at Heart -projektin taustalla oli Suomen Saksan-instituutin, Finnagoran,
Suomen Tukholman-instituutin ja Suomen Japanin-instituutin lisäksi mm.
Vienna Design Week, Habitare ja Helsinki Design Week.

Lisätietoa
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Petra Pakkanen (kuva: Kaisa Autto), Pauliina Ståhlberg (kuva: Jaakko Nousiainen), Eero Yrjö-Koskinen (kuva:
Aleksi Kallioja)
 

Uusia johtajia aloittanut työnsä instituuteissa

Uudet johtajat ovat aloittaneet työnsä Ateenassa, Madridissa ja Budapestissa.
Tammikuussa 2021 työnsä johtajina aloittivat Petra Pakkanen Suomen
Ateenan-instituutissa, Pauliina Ståhlberg Suomen Madridin-instituutissa ja
Eero Yrjö-Koskinen Suomen Unkarin-instituutissa. SKTI uutisoi
johtajanimityksistä aikaisemmin vuoden 2020 aikana. Voit lukea
johtajanimityksistä lisää SKTI:n verkkosivuilta.

Petra Pakkanen Suomen Ateenan-instituutin johtajaksi

Pauliina Ståhlberg Suomen Madridin-instituutin johtajaksi

Eero Yrjö-Koskinen Suomen Unkarin-instituutin johtajaksi
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Suomen Viron-instituutti 30
– juhlistetaan oppimista ja
yhteistyötä
Suomen Viron-instituutti täyttää 30
vuotta. Vaikka koronapandemia
vaikeuttaa tapahtumien suunnittelua,
on instituutin tarkoitus juhlistaa tänä
vuonna pyöreitä vuosia.

Festivaalilla nähdään Anu Kuivalaisen dokumentti Lauluja rakkaudesta. Grafiikka: Richard Besenczi
 

Finn Filmnapok viettää 10-vuotisjuhlaa

Suomalaisen elokuvan päivät, Finn Filmnapok tuo suomalaisia elokuvia
unkarilaisen yleisön nähtäville jo 10. kertaa 3.-10.2.2021! Pandemian vuoksi
festivaali järjestetään verkossa. Juhlavuoden kunniaksi festivaalin ohjelmisto
on laajempi kuin koskaan, ja se koostuu niin uutuuselokuvista kuin suosikeista
vuosien varrelta. Tapahtumalla on vakiintunut yleisö Budapestissa, ja
verkkofestivaali mahdollistaa uusien katsojien saavuttamisen eri puolilta
Unkaria. Elokuvia voi katsoa vain Unkarin alueelta, mutta oheisohjelmaa voi
seurata mistä vain.

Lisätietoa
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Lue johtaja Anu Heinosen tunnelmia
juhlavuodesta täältä.

 

 

 

Grafiikka: Eija Vehviläinen

 

Suomen Pietarin-instituutti
tuotteistaa kuosinsa
Suomen luonnosta ja suomalaisen
designin estetiikasta inspiroitunut
kuvittaja Eija Vehviläinen loi Suomen
Pietarin-instituutille uuden kuvion,
joka tulee jo pian koristamaan
instituutin kangaskasseja,
postikortteja, kirjanmerkkejä ja
pinssejä.

 

 

 

 

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttiverkostoon kuuluu 17 eri puolilla maailmaa
sijaitsevaa instituuttia. Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry (SKTI) vahvistaa
instituuttien keskinäistä yhteistyötä sekä tukee instituutteja edunvalvonnassa,

hallintopalveluissa ja kotimaan viestinnässä.

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry

Kalliolinnantie 4 (1. krs) 
00140 Helsinki 

+358 40 738 1544 

instituutit.fi 
skti@instituutit.fi 

 
Facebook 
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Twitter 
 

Ellet halua meiltä mitään viestejä, klikkaa tästä.
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