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Pertti's Choice -popup Lontoossa elokuussa 2019. Kuva © Sam Rockman.

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit

Instituuttien vuosi 2019: kolmen miljoonan yleisömäärä ja 1
500 tapahtumaa
Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry kerää vuosittain kattavaa tietoa kulttuuri- ja tiedeinstituuttien toiminnasta
maailmalla ja koostaa näistä tilastoja. Toiminta- ja tapahtumatilastot perustuvat instituuttien toiminnastaan
ilmoittamiin tietoihin.
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Kuva © Lupe Clemente

Suomen Madridin-instituutti

Johtajan tehtävä avoinna
Madridissa
Iberialais-amerikkalainen säätiö hakee johtajaa
Suomen Madridin-instituuttiin. Johtajan toimikausi
on kolmevuotinen ja sitä voidaan jatkaa erillisellä
sopimuksella enintään kahdella vuodella. Hakuaika
tehtävään päättyy 20.3. ja toimikausi alkaa 1.1.2021.
Lisätiedot ja hakuohjeet instituutin verkkosivulta 

Kuva © Krisztián Bódi

FinnAgora

FinnAgora etsii uutta
johtajaa
Suomen instituutti Unkarissa etsii uutta johtajaa.
Toimikausi alkaa 1.12.2020. Johtajan tehtävään
kuuluu kehittää monipuolista vuorovaikutusta
Suomen ja Unkarin välillä. 
Hakemukset ansioluetteloineen, motivaatiokirjeineen
ja palkkatoivomuksineen pyydetään lähettämään
20.3. mennessä. Lisätiedot ja tarkemmat hakuohjeet

 Instituuttien vuoden 2019 tilastot pähkinänkuoressa:

– 1 500 tapahtumaa
– noin 900 yhteistyökumppania ympäri maailmaa
– toimintaa yhteensä 31 maassa
– yli 3 miljoonan tavoitettu yleisömäärä

Lue lisää uutisestamme
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Iiu Susirajan Dry Joy -näyttelyn avajaiset kiinnostivat
Kristiansandissa. Kuva © Jacob Buchard

LOGO – Malin Bergström

 

Suomen Benelux-instituutti

Naiset & LUMA – naistenpäivän aamiaiskeskustelu
Suomen Benelux-instituutti ja pohjoismaiden diplomaattiset edustustot Brysselissä järjestävät perjantaina 6.3.
kansainvälisen naistenpäivän aamiaiskeskustelun, jossa keskitytään luonnontieteellisillä, teknisillä ja
matemaattisilla aloilla työskenteleviin naisiin.

LUMA-aloilla naisia on edelleen vähän, vaikka kiinnostus aloja kohtaan on kasvussa. Aamiaiskeskustelussa
mietitään muun muassa ratkaisuja sukupuolten välisen tasa-arvon parantamiseksi ja sitä, kuinka naiset voivat olla
luomassa tulevaisuuden innovaatioita LUMA-aloilla. Paneelissa kuullaan mm. Katja Toropaista, joka on
voittoa tavoittelemattoman, monimuotoisuutta ja inkluusiota teknologiassa, taloudessa ja työelämässä ajavan
Inklusiivi-järjestön perustaja ja Slushin entinen kuraattori. Lue lisää
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Suomalais-norjalainen kulttuuri-instituutti

Iiu Susirajan näyttely
puhuttaa Norjassa
Turkulaisen kuvataiteilija Iiu Susirajan tuotantoa
reilun kymmenen vuoden ajalta tarkasteleva Dry Joy
-näyttely avattiin helmikuussa Sørlandets
Kunstmuseumissa Kristiansandissa. Viime vuonna
Nykytaiteen museo Kiasmassa nähty näyttely on
huomioitu Norjan päämedioita myöten. Susirajan
performatiiviset omakuvat on koettu humoristisina,
provosoivina sekä naisen yhteiskunnallisen roolin ja
täydellisyyttä vaalivan selfiekulttuurin kritisoijina.
Dry Joy on toteutettu yhteistyössä taiteilijan,
Sørlandets Kunstmuseumin ja Kiasman kanssa, ja se
on osa Suomalais-norjalaisen kulttuuri-instituutin
ohjelmaa. Näyttely on avoinna 7.6. asti. Lue lisää

Kuva: Whatagirlsfeelz © Taika Mannila

Suomen Madridin-instituutti

Meet the Artists: nuori,
nainen ja taiteilija -
keskustelu Madridissa
Vaikuttavatko ikä tai sukupuoli taiteilijan asemaan?
Suomenruotsalaiset taiteilijat Linn Henrichson ja
Taika Mannila sekä espanjalaistaiteilija Maite
Ortega keskustelevat työstään nuorina
naistaitelijoina Suomen Madridin-instituutissa
perjantaina 13.3. Aihetta käsitellään taiteilijoiden
omien kokemusten kautta niin pohjoismaisesta kuin
espanjalaisestakin näkökulmasta. Lue lisää
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Suomen Japanin instituutti

Tom of Finlandin taidetta
nähdään ensi kertaa
Japanissa
Suomen Japanin instituutti juhlistaa Touko
Laaksosen syntymän 100-vuotisjuhlavuotta
yhteistyössä Tom of Finland Foundationin ja Suomen
Tokion suurlähetystön kanssa järjestämällä Leather
and Feathers: the World of Tom of Finland -näyttelyn

Carl Larssonin Lisbeth ja kirsikankukka vuodesta 1899. Kuva © Uppsala auktionsverk. Andersudde, Anders Wiklöfs samling, Åland

 

Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus

Hanasaari esittelee taiteilijapariskunta Karin ja Carl
Larssonin työtä
Karin ja Carl Larsson – Kodin lämpö -näyttely esittelee Karin ja Carl Larssonin taiteellista työtä huonekalujen
ja tekstiilien kautta, ja esillä on myös Carl Larssonin alkuperäismaalaus Lisbeth ja kirsikankukka vuodelta 1899.
Vesivärimaalaus kuuluu ahvenanmaalaisen liikemiehen Anders Wiklöfin yksityiskokoelmaan, eikä se ole
aiemmin ollut julkisesti esillä Suomessa.

Näyttely on esillä Hanasaaren galleriassa 25.2.–10.5. Galleria on poikkeuksellisesti avoinna vain maanantaista
lauantaihin klo 12–18. Näyttelyyn on vapaa pääsy. Lue lisää
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TOM OF FINLAND: Untitled (From the Athletic Model Guild
”Men of the Forests of Finland” series), 1957. Tom of Finland
Foundation permanent collection. © 1957–2020 Tom of
Finland Foundation.

Tokiossa.  Näyttelyn kuraattorina toimii Shai
Ohayon. Suomen Japanin instituutti järjestää
näyttelyn yhteydessä runsaasti oheisohjelmaa, muun
muassa asiantuntijaluentoja sekä elokuvanäytöksiä.
Näyttely on esillä Parcon Gallery X:ssä 24.4.–11.5.
Lue lisää

Kuva © Tõnu Tunnel

Suomen Viron-instituutti

Avoin haku residenssiin
Narvassa
Suomen Viron-instituutti, Viron taideakatemian
Narvan residenssi ja Trojan Horse -kollektiivi
järjestävät monialaisen (Re)configuring Territories -
hankkeen 2020–2021 Koneen Säätiön tuella.

Kuva © FABRIKKEN

Suomen Tanskan kulttuuri-instituutti

Open call kuvataiteen
residenssiohjelmaan
Kööpenhaminassa
FIDA on Suomen Tanskan kulttuuri-insituutin
residenssiohjelma suomalaisille ja Suomessa asuville
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Ohjelmaan kuuluvat vuosittain kevätkoulu, roolipeli
ja residenssijakso. Paikkana on Viron taideakatemian
residenssi Narvassa Itä-Virossa.

Nyt haettavana on residenssijakso arkkitehdille,
muotoilijalle, kirjoittajalle tai taiteilijalle ajalle 18.5.–
30.6. Hakuaika päättyy 15.3. Lue lisää

 

kuvataiteilijoille. Residenssiohjelma toteutetaan
yhteistyössä Kööpenhaminassa sijaitsevan Fonden
FABRIKKEN for Kunst og Designin kanssa.
Ohjelma esittelee suomalaisia ja Suomessa asuvia
taiteilijoita Tanskan kuvataidemarkkinoille sekä
rakentaa verkostoja Suomen ja Tanskan
kuvataidekentän ammattitaiteilijoiden välille. Haku
elo-syyskuun residenssijaksolle päättyy 27.3. Lue
lisää

Tuula Närhinen tutkii Thamesin penkasta laskuveden aikaan
löytämiään esineitä. Kuva © Rosaliina Elgland / Suomen
Lontoon-instituutti

Suomen Lontoon-instituutti

Tuula Närhisen Deep Time
Deposits -näyttely tonkii
Thamesin pohjamutia
Below Zero -taidepalkinnon voittaja Tuula Närhisen
näyttely on esillä Beaconsfield Galleryssa Lontoossa
5.4. saakka. Ympäristötaiteilija Närhinen keräsi
kuukauden ajan Deep Time Deposit -näyttelyään
varten esineitä Thames-joen pohjamudasta ja kuvasi
niitä 1800-luvun valokuvaustekniikalla. Below Zero
on Suomen Lontoon-instituutin ja Beaconsfield
Galleryn taidepalkinto, joka jaettiin nyt toista
kertaa. Lue lisää

© Susanna Majuri, Elskär fyr (2006)

Suomen Saksan-instituutti

Helsinki School -
valokuvataidetta Lyypekissä
ja Leipzigissa
Helsinki Schoolin teoksia esitellään ensimmäistä
kertaa Lyypekissä. A Fresh Breeze from the North -
näyttelyssä luontoaiheita tulkitsevat Elina
Brotherus, Joakim Eskildsen, Tiina Itkonen, Ilkka
Halso, Jaakko Kahilaniemi, Sanna Kannisto, Anni
Leppälä, Susanna Majuri, Jorma Puranen, Riitta
Päiväläinen, Mikko Rikala ja Santeri Tuori.
Näyttelyn yhteydessä julkaistava The Nature of Being
-taidekirja on maaliskuussa mukana myös Suomen
Saksan-instituutin ohjelmassa Leipzigin
kirjamessuilla. Lyypekin-näyttely jatkuu 26.4.
saakka. Lue lisää
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Kuva © Sanni Tunturipuro

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry

Kulttuuri- ja
tiedeinstituuttiverkosto
KULTA ry:n jäseneksi
Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry on liittynyt
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:n
jäseneksi. KULTA ry parantaa kulttuurin ja taiteen
yhteiskunnallista arvostusta ja taloudellisia
toimintaedellytyksiä. Se käy myös keskustelua
kunnianhimoisesta kulttuuripolitiikasta. Suomen
kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry puolestaan tukee
instituutteja edunvalvonnassa Suomessa.

– On instituuttiverkostolle merkittävää olla
mukana kulttuurialaa laajasti yhdistävässä
edunvalvontaorganisaatiossa, sillä yhteinen
ääni lisää alan yhteiskunnallista painoarvoa,
toteaa Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit
ry:n toiminnanjohtaja Tove Ekman. 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 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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