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Avaa Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien viesti selaimessa.

Instituuttien työ jatkuu myös poikkeusoloissa
COVID-19-pandemia on vaikuttanut kaikkien Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien työhön ja toimintaan
maailmalla. Instituutit ovat suljettuina ja niiden henkilökunta on siirtynyt etätöihin. Osa instituuttien vakituisesta
henkilökunnasta ja harjoittelijoista on palannut Suomeen, mutta jokaisessa instituuttimaassa työskentelee
edelleen instituuttiverkostoomme kuuluvia henkilöitä poikkeustila-arjen oloissa.
Myös Helsingissä toimiva instituuttiyhdistys (Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry) työskentelee
etäyhteyksin. Pidämme säännöllisesti yhteyttä verkoston jäseniin ja jaamme
yhteistyökumppaneillemme ja sidosryhmillemme tietoa instituuttien tilanteesta. Facebook-sivultamme
löytyy esimerkiksi aihesanalla #harkkaripäiväkirjat linkkejä blogiteksteihin, joita instituuttiharjoittelijat
kirjoittavat poikkeuksellisesti etenevästä harjoitteluajasta. Kerromme myös nopeasti
verkkoympäristöön siirtyneistä instituuttien hankkeista.
– Poikkeuksellinen tilanne on haastava kaikille – myös etäyhteyksiin ja verkostomaiseen työskentelyyn
tottuneelle instituuttien väelle. On löydettävä uusia toimintatapoja, kun instituuttien henkilökunta
työskentelee nyt eri maissa, eri aikavyöhykkeillä ja hyvin vaikeissakin oloissa. On hienoa huomata,
että instituuttiverkoston luovuus ja yhteen hiileen puhaltaminen onnistuvat poikkeusoloissakin, toteaa
instituuttiyhdistyksen toiminnanjohtaja Tove Ekman.

Together Alone -hankehaku rohkaisee uusiin toimintatapoihin
Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuteissa tunnetaan suurta huolta kulttuurialan nopeasti vaikeutuneesta tilanteesta.
Koronakriisin myötä instituuttienkin mahdollisuudet tehdä työtään suomalaisen taiteen, kulttuurin ja tieteen
kansainvälisyyden hyväksi ovat mutkistuneet. Samaan aikaan tuon työn merkitys on korostunut: vaikka
maailmalle lähteminen on väliaikaisesti mahdotonta, kansainväliset yhteydet halutaan säilyttää. Suomen
kulttuuri- ja tiedeinstituuttiverkosto ryhtyi kriisin edetessä pikaisesti toimiin ja käynnisti taiteilijoiden tueksi
yhteishankkeen.
– Haluamme Together Alone -haun avulla rohkaista tekijöitä – alasta riippumatta – miettimään uusia
tapoja toimia tilanteessa, jossa liikkuvuus ja fyysiset kontaktit eivät ole mahdollisia. Tuemme
osaltamme taiteilijoita tilanteessa, jossa suuri osa kevään, kesän ja mahdollisesti jo syksynkin töistä
on siirtynyt tai peruuntunut. Kansainvälisen yhteistyön jatkuvuuden turvaaminen on tärkeää myös
poikkeustilanteessa, sillä verkostojen merkitys korostuu jatkossa entisestään, sanoo Suomen Beneluxinstituutin johtaja Kati Laakso.
Together Alone -ohjelmahaun ensimmäinen kierros saatiin päätökseen ennen pääsiäistä. Se keräsi
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129 korkeatasoista hakemusta taiteilijoilta ja kollektiiveilta ympäri maailmaa. Raati valitsi niiden
joukosta viisi projektia osaksi Together Alone -ohjelmakokonaisuutta. Ensimmäisellä kierroksella valitut
taiteilijat/ryhmät ovat
– Shimmer Rotterdam ja PUBLICS: Across the Way With...
– Simo Vassinen, Roope Mokka ja Maria F. Scaroni: Bodytalk - Kehojuttuja
– Charles Quevillon ja Maija Tammi yhteistyössä Tedd Robinsonin kanssa: Hydra Human Hybrid
– Maria Korkeila: Untitled
– Mikki Nordman: World Wide Window

Hankehaun seuraavat deadlinet ovat 20.4. ja 4.5.
Lisätietoa Together Alone -ohjelmahausta ja seuraavista hakuajoista
Lisätietoa ohjelmahaussa jo valituista projekteista

Audiovisual Culture © Jaakko Nousiainen

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.
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SEURAA MEITÄ FACEBOOKISSA JA TWITTERISSÄ!

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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