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Kuraattoriksi pyydettiin suomalaista kuvataiteilijaa HANS ROSENSTRÖMIÄ, 
joka on tunnettu installaatioista, jotka käsittelevät katsojan psyykkistä ja 
fyysistä suhdetta tiettyyn aikaan ja paikkaan. Rosenström kutsui työparik-
seen mukaan kuraattori, tutkija ja koreografi SATU  HERRALAN, jonka tausta 
on esittävän taiteen alalla.

Yhdessä he kuratoivat A I S T I T / coming to our senses -ohjelma-
kokonaisuuden, joka koostui sekä uusista tilausteoksista että olemassa ole-
vista esityksistä, valokuvista, veistoksista sekä ääni- ja video installaatioista. 
Mukaan valittiin sekä suomalaisia että ulkomaalaisia taiteilijoita, joiden työs-
kentely pohjautuu vahvasti aistihavaintoihin. 

Ohjelmakokonaisuus jakautui viiteen eri lukuun, jotka esitettiin 
vaiheittain Pariisissa, Lontoossa, Berliinissä, Helsingissä ja  Gentissä vuosina 
2021 ja 2022. Kuhunkin kaupunkiin koostettiin omanlaisensa tapahtuma-
kokonaisuus, joka toteutettiin yhteistyössä paikallisten instituutioiden ja 
festivaalien kanssa. 

Ajatus kansainvälisestä taidehank-
keesta, jossa aistituntemukset ja suhde ympä-
ristöön ovat keskiössä, syntyi joulukuussa 2018 
neljän suomalaisen kulttuuri- ja tiedeinstituutin 
 johtajan yhteiskokouksessa. Aihe tuntui ajan-
kohtaiselta, mutta kukaan ei voinut aavistaa, 
kuinka pinnalla se tulisi myöhemmin olemaan 
maailmanlaajuisen pandemian viedessä meiltä 
 mahdollisuuden totuttuun kosketukseen ja 
yhdessäoloon muiden kanssa. 

Johdanto
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Ensimmäinen luku, When our eyes touch, toteutui Pariisissa 
ja Île-de- Francen alueella. Alvar Aallon suunnittelemassa, Bazoches-sur- 
Guyonnen kylässä sijaitsevassa Maison Louis Carréssa oli esillä ryhmänäyt-
tely ja Suomen Ranskan instituutin tiloissa Pariisissa esitettiin muun muassa 
tilaus teos DAFNA MAIMONILTA. 

Toisessa luvussa, Weaving, yearning, KALLE NION ja HANS 

ROSENSTRÖMIN tilausteos oli koettavissa julkisessa tilassa King’s Crossin 
alueella Lontoossa. Kolmannessa luvussa Resonant bodies, KINDL – Centre 
for Contemporary Art -taidekeskuksessa Berliinissä esitettiin ryhmä näyttely, 
johon lukeutui mm. tilausteos TERIKE HAAPOJALTA. 

Kaikki tilausteokset sekä suurin osa muissa kaupungeissa nähtyjä 
teoksia olivat esillä Helsingissä neljännessä luvussa Coming to our senses, 
joka esitettiin osana Helsingin juhlaviikkojen 2021 ohjelmaa: Taidehallissa, jul-
kisessa tilassa Taidehallin ja Temppeliaukion ympäristössä sekä kulttuurikes-
kus Stoassa, jossa KID KOKON ja työryhmän tilausteos Katoaminen — passio 
sai maailman ensi-iltansa. Gentin viimeinen luku, Disappearing, siirrettiin 
pandemian vuoksi alkuperäisestä esitysaikataulusta lopulta kesään 2022. 

A I S T I T / coming to our senses on kaikkien aikojen mittavin 
Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien yhteishanke, jonka avulla syntyi uutta, 
rajat ylittävää taidetta ja yhteistyötä mahdollistamalla tekijöiden, toimijoi-
den ja yleisöjen kohtaamiset viidessä eri Euroopan kaupungissa. Hanke loi 
uusia yhteistyö- ja toimintamalleja, joissa korkealaatuinen sisältö tuotettiin 
tehokkaasti olemassa olevaan kansainväliseen verkostoon, nosti suomalaisia 
taiteilijoita esille kansainvälisesti merkittävissä kulttuuritiloissa, tiivisti taitei-
lijoiden, paikal listen partnereiden ja Suomen kulttuuri-instituuttien välistä 
yhteistyötä vaikuttavuuden ja näkyvyyden lisäämiseksi sekä edisti taiteen 
ja taiteilijoiden liikkuvuutta haastavana pandemia-aikana. 

A I S T I T / coming to our senses saavutti yhteensä 37  745 suu-
ruisen yleisön yhdessä 15 yhteistyökumppanin kanssa. Hanke saavutti hyvän 
näkyvyyden sekä kotimaisessa että kansainvälisessä mediassa. Hankkeesta 
kirjoittivat muun muassa Helsingin Sanomat, Artforum, Purple Magazine, 
Berliner Morgenpost, i-D Magazine, Connaissance des arts, CRASH  Magazine 
ja KUNSTFORUM. 

A I S T I T / coming to our senses on hieno esimerkki yhteis-
työn voimasta, ja se toimii tulevaisuudessa oivana referenssinä vastaaville 
hankkeille.

Lämmin kiitos hankkeen rahoittajille ja mahdollistajille: 
Alfred Kordelinin säätiö, 
Jenny ja Antti Wihurin rahasto, 
Niilo Helanderin Säätiö, 
Opetus- ja kulttuuriministeriö, 
Saastamoisen Säätiö, 
Suomen Kulttuurirahasto, 
Helsingin juhlaviikot sekä 
Svenska kulturfonden. 

Suuri kiitos myös hankkeen kuraattoreille, taiteilijoille sekä 
yhteis työ  kumppaneillemme. 

Pääpartnerit

BERLIINI 
KINDL – Centre for Contemporary 
Art, Viron suurlähetystö Berliinissä

PARIISI
Association Alvar Aalto en France /
Maison Louis Carré, Suomen 
 Pariisin-suurlähetystö 

LONTOO
LIFT Festival, Argent LLP

HELSINKI
Helsingin Taidehalli, Helsingin 
 juhlaviikot, Kulttuurikeskus Stoa

GENT 
Kunstencentrum Voo?uit
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A I S T I T /  
 coming to our senses  
lukuina

Neljän suomalaisen  kulttuuri- ja tiede instituutin  järjestämä kansain välinen 
nykytaide kokonaisuus, joka oli esillä viidessä Euroopan  kaupungissa vuosina 
2021–2022.

 4 instituuttia

 5 maata

 15 yhteistyökumppania

 2 kuraattoria

 45 työllistettyä taiteilijaa

 4 näyttelyä

 5 uutta tilaustyötä

 12 esitystä

 1 julkinen taideteos

 26 oheistapahtumaa 

Kokonaisbudjetti:

580 501 €

Tavoitettu yleisö:

37 745

… josta ulkopuolisen  
rahoituksen määrä:
461 200 €

… josta uusiin  
tilaustöihin satsattiin:
243 455 €

In-kind:
90 124 €

Näyttely- ja esityskävijät, 
oheistapahtumien kävijät 
ja A I S T I T -sosiaalisten 
median kanavien seuraajat 
yhteenlaskettuna

Hankkeesta kirjoittivat muun muassa 
Helsingin Sanomat, Artforum, Purple 
 Magazine, Berliner Morgenpost, i-D  Magazine, 
 Connaissance des arts, CRASH Magazine 
ja KUNSTFORUM.
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When our eyes touch  PARIISI

Maison Louis Carré  22. toukokuuta – 1. elokuuta 2021

Institut finlandais   19. toukokuuta – 1. elokuuta 2021

A I S T I T / coming to our senses -nykytaidekokonaisuuden 
ensimmäinen luku toteutettiin Pariisissa ja Bazoches-sur-Guyonnen kylässä 
19.5.–1.8.2021. When our eyes touch -näyttelykokonaisuus rakentui kehon 
haavoittuvuuden ja kosketuksen tärkeyden ympärille ja se toteutettiin kah-
dessa eri lokaatiossa. Näyttelyn ensimmäinen osa oli esillä yksityisessä ja 
intiimissä Maison Louis Carré -talossa. Alvar ja Elissa Aallon pariisilaiselle 
galleristi Louis Carrélle suunnittelema asuintalo sijaitsee 40 kilometriä Parii-
sista lounaaseen, Bazoches-sur-Guyonnen kylässä. Samanaikaisesti näytte-
lyn toinen osa oli esillä Suomen Ranskan instituutin tiloissa Pariisissa. 
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TAITEILIJAT MAISON LOUIS CARRÉ -TALOSSA

Etel Adnan 1, Axel Antas 2, Simone Fattal 1, Terike Haapoja 3, Anna- Maria 
 Häkkinen 4, Kapwani Kiwanga 5, Laurent Millet 6, Maija Mustonen 4, Laure 
 Prouvost 7 ja Hans Rosenström 8

Maison Louis Carré
22. 5. – 1. 8.     2021

1

2
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Institut finlandais
19. 5. – 1. 8.     2021

 TAITEILIJAT SUOMEN RANSKAN INSTITUUTISSA

Axel Antas 1, Laurent Millet 2 & Dafna Maimon 

1 2
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Dafna Maimon
Leaky Teeth

 DAFNA MAIMONIN tilaustyö Leaky Teeth oli esillä Suomen 
Ranskan instituutin suuressa salissa ja elokuvateatterissa heinäkuussa 2021. 
Maimon, joka tunnetaan kapinahenkisistä kertomuksistaan ja fyysisesti 
lumoavista näytteille panoistaan, kutsui yleisön tiedostamaan oman kehol-
lisen älykkyytensä ja keskinäisen riippuvuutensa.
 Maimon kehitteli elämää sykkivän universumin kokeellisilla 
kehotekniikoilla, hurmaavilla materiaaleilla ja absurdilla huumorilla, joiden 
avulla teoksen kokija upotettiin kehojemme onkaloihin ja mysteereihin. Näyt-
tely koostui installaatiosta, videoteoksesta sekä sarjasta piirroksia. Videoteos 
kertoo esihistoriallisesta luolanaisesta, joka fantasioi ihmis kunnan vaihto-
ehtoisesta historian kulusta. Siinä ihmiset tunnistavat olevansa huokoisia 
ja läpäiseviä olentoja, jotka elävät keskinäisen vastavuoroisuuden virrassa 
yhdessä toistensa ja ympäristönsä kanssa.
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Pariisin oheisohjelma 20. 5. 2021 Online-keskustelu
Verkossa järjestetty keskustelutilaisuus, jossa mukana olivat 
Treat-teoksen taiteilijat MAIJA MUSTONEN ja ANNA- MARIA 

 HÄKKINEN sekä kuraattori SATU HERRALA. 
 

10. 6. 2021 Elokuvanäytös Suomen Ranskan 
  instituutin tiloissa

IF Screenings No. 25 
MIKA TAANILA: Patentti Nr. 314805, 2020, Suomi, 2’16’’ 
MINNA LÅNGSTRÖM: The Other Side of Mars, 2019, Suomi, 56’

Instituutilla ja Maison Louis Carréssa esillä olleiden näyttelyiden osalta 
tehtiin yhteistyötä paikallisesti: Association Alvar Aalto en France / Maison 
Louis Carré, Galerie Jérôme Poggi, Galerie Balice Hertling, Galerie Nathalie 
Obadia ja Suomen Pariisin-suurlähetystö.
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Weaving, yearning   LONTOO 
King’s Cross   13. toukokuuta — 22. kesäkuuta 2021

KALLE NION ja HANS ROSENSTRÖMIN julkisen tilan ääni- instal-
laatio Weaving, yearning kulki vilkkaan King’s Crossin alueen läpi Lontoossa 
13.5.-22.6.2021. Tämä A I S T I T -kokonaisuuden toinen luku oli kaupunki-
tilassa pehmeästi leijaileva moniääninen laulu, joka muodosti näkymättömän 
langan kutoen kuulijan, ohikulkijat ja ympäristön yhteen ohi kiitäväksi hetkeksi.

AINO VENNAN yhdessä taiteilijoiden kanssa säveltämä laulu 
kuultiin kerran päivässä kahdenkymmenen minuutin ajan auringonlaskun 
aikaan. Teos sai inspiraationsa iltataivaasta ja ilmasta, jota hengitämme. 
Weaving, yearning -teos värähteli neljän laulajan äänellä matkatessaan 
ilmassa, kaikuen takaisin ympärillä olevilta pinnoilta, liikkuen paikalla olijoiden 
iholla, löytäen tiensä kuulijan sisään. Laulu muistuttaa meitä jaetusta ole-
massaolostamme ja yhteenpunoutuneista elämistämme, jotka muodosta-
vat yhdessä herkän ja väliaikaisen yhteisön.
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Kalle Nio & Hans Rosenström
Weaving, yearning

 Weaving, yearning oli sekä laulu että tapahtuma. Se oli kohot tava 
hetki alati muuttuvan taivaan alla sekä kutsu aistia ympäröi vää kaupunki-
maisemaa sen kaikessa loistossaan. Teos antoi ohikulkijalle mahdollisuu-
den hengittää sisään tunnelmaa ja sen vivahteita, huomata, että: Minä 
olen tässä ja sinä olet tässä myös. Kuunnellaan. Annetaan tämän laulun 
kantaa meitä yhdessä, sillä ”huomio on harvinaisin ja puhtain anteliaisuu-
den muoto”. Simone Weil

Vuosi 2020 osoitti, miten elämämme ovat toisistaan riippuvaisia 
ja miten yksittäiset tapahtumat heijastuvat läpi yhteisöjen ja maanosien. Tie-
toisuus siitä, miten yksilölliset arkipäiväiset päätökset voivat sisältää muille 
ennennäkemättömiä seurauksia, on vahvistunut. Yhteenkietoutumisemme 
voi olla myös mahdollisuus irtautua yksinäisestä individualismista ja tärkeä 
kutsu huolehtia toisistamme hoivalla ja hellyydellä. 

Weaving, yearning levittäytyi King’s Crossin alueelle ilta-
hämärässä, kutsuen lempeästi tiedostamaan kanssaolijoiden läsnäolon.
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Laulajat / LAURA SALOVAARA, DAVID HACKSTON,  
AINO VENNA, VALTER MAASALO
Ääniteknikko / JUSSI LIUKKONEN
Tekninen konsultointi / PAULIE ROCHE  
& LEVIN LUCKHURST
Tekninen toteutus ja installointi / RG JONES
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Sonya Lindfors &  
Maryan Abdulkarim

We Should All Be Dreaming

 Lisäksi osana Lontoon lukua SONYA LINDFORS ja MARYAN 

 ABDULKARIM toimit tivat, kuratoivat ja editoivat ilmaisen verkkojulkaisun 
We Should All Be Dreaming: Words Make Worlds, joka käsitteli dekolonialis-
tista unel mointia. Julkaisun kirjoittajat ovat pääasiassa Isossa- Britanniassa 
toimivia taiteilijoita, aktivisteja ja yhteisöjärjestäjiä. Yhteistyö toteutui kesällä 
2021 ja teos julkaistiin joulukuussa 2021. 

https://urbanapa.fi/publications/we-should-all-be-dreaming-words-make-worlds/
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Lontoon oheisohjelma 2. 6., 9. 6.,  Opastetut kierrokset
& 16. 6.  Yleisöllä oli mahdollisuus osallistua opastetuille Weaving, 

 yearning -teoskierroksille, joilla Suomen Britannian- ja Irlannin- 
instituutin johtaja Jaakko Nousiainen esitteli teoksen ja jonka 
jälkeen osallistujilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä 
teoksesta.

2021
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Resonant bodies   BERLIINI

KINDL    23. toukokuuta – 20. kesäkuuta 2021

 Resonant Bodies oli A I S T I T / coming to our senses -nykytaide-
kokonaisuuden kolmas luku ja se toteutettiin KINDL-nykytaide keskuksessa 
Neuköllnin kaupunginosassa Berliinissä 23.5.–20.6.2021. Ryhmä näyttely 
koostui TERIKE HAAPOJAN, DOMINIQUE KNOWLESIN, KATI ROOVERIN ja 
CHRISTINE SUN KIMIN video- ja ääniteoksista, jotka esitettiin samassa tilassa 
yksi kerrallaan. 

Teosten rytmi ja tilallinen dramaturgia upotti näyttely vierailijat 
koreografiseen kokemukseen ja asetti vierailijoiden kehot alttiiksi haavoittu-
vuudelle, empatialle, surulle, yksinäisyydelle, intensiteetille ja keskinäiselle 
riippuvuudelle. Pandemia paljasti miten kriittiseen pisteeseen kehojemme 
keskinäinen riippuvuus on ajautunut niin ihmisten kuin ei-inhimillisten olen-
tojen välillä. Olemme kiinnittyneet toisiimme perustavanlaatuisella tavalla 
ja olemme haavoittuvaisia toistemme menetykselle. 
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Dominique Knowles
Tahlequah

 DOMINIQUE KNOWLESIN videoteos Tahlequah (2019) on kosket-
tava kunnianosoitus eläinten kyvylle surra ja osoittaa empatiaa, sekä kutsu 
kokoontua yhteen suremaan.
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Kati Roover
Salt of My Eyes

 KATI ROOVERIN runollinen ja esseistinen videoteos Salt of My 
Eyes (2020) tarkastelee lajien yksinäisyyttä, jota Robin Wall  Kimmerer kuvai-
lee syväksi nimettömäksi suruksi, joka kumpuaa lajien välisten suhteiden 
rikkoutumisesta*. Elokuva kuvaa ihmisen ja ryhävalaan kohtaamista sekä 
molemmille lajeille yhteistä kulttuurista toimintaa: laulamista.

*  Robin Wall Kimmerer. 
 Braiding Sweetgrass: 
Indigenous Wisdom, 
Scientific Knowledge, 
and the Teachings of 
Plants. Milkweed, 2013 
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Christine Sun Kim
4 x 4

 Videoteosten tauottua neljästä infrapunakaiuttimesta kantautui 
ihmiskorvalle kuulumaton ääni. Kyseessä oli CHRISTINE SUN KIMIN ääni-ins-
tallaatio 4 x 4 (2015), jonka ääni läpäisi huoneen ja kehon ja imeytyi ympäröi-
vään tilaan. Näyttelykävijöille kokemus oli vahvasti kehollinen. 
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Terike Haapoja
On Belonging

 Näyttelyä varten tilattiin uusi videoinstallaatio On  Belonging 
TERIKE HAAPOJALTA. Teos liikkuu ekologian ja sosiaalisen analyysin väli-
maastossa. Se yhdistää ihmisen eläimellistämisen, eläintuotannon ja elin-
ympäristöjen häviämisen teollistumisen ja kapitalismin aiheuttamaan 
yhteiskunnan tuhoon.
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Berliinin oheisohjelma 2.6.2021  Online-keskustelu
KATI ROOVER ja KARSTEN BRENSING keskustelivat eläinten 
kokemista tunteista ja empatiasta.

17.6.2021  Verkkoluento
MINNA SALAMI luennoi uudesta kirjastaan Aistien viisaus: 
mustan feminismin näkökulma kaikille ja sen pääteemoista.

https://www.youtube.com/watch?v=Ww4vOaNaTvc&t=227s
https://www.youtube.com/watch?v=NbYHrIzUakU


A I S T I T / coming to our senses 4645  LUKU IV

Coming to our senses  HELSINKI

Taidehalli    20. elokuuta – 5. syyskuuta 2021

 Elokuussa 2021 nykytaidekokonaisuuden neljäs luku Coming to 
our senses toi yhteen suurimman osan kaikista muissa A I S T I T -luvuissa 
 esitetyistä teoksista, jolloin ne olivat esillä Helsingissä 19. 8. – 5. 9. 2021. 
Coming to our senses -luku oli osana Helsingin juhlaviikkojen ohjelmistoa 
ja se sisälsi ryhmänäyttelyn Taidehallissa, HANS ROSENSTRÖMIN ja KALLE 

NION julkisen tilan ääni-installaation Weaving, yearning sekä KID KOKON ja 
työryhmän esitykset kulttuuri keskus Stoassa.
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Taidehalli
20.8.–5.9.    2021

Taidehallin ryhmänäyttely sisälsi ETEL ADNANIN ja SIMONE 

 FATTALIN yhteistyönä tehdyn sarjan veistoksia, KAPWANI  KIWANGAN teoksia, 
AXEL ANTASIN valokuvia ja veistoksia, tilaustyöt TERIKE  HAAPOJALTA ja DAFNA 

MAIMONILTA, MAIJA  MUSTOSEN ja ANNA MARIA  HÄKKISEN esityksen Treat, 
sekä videoteoksia seuraavilta taiteilijoilta: MONIRA AL QADIRI,  DOMINIQUE 

KNOWLES, MINNA  LÅNGSTRÖM, LAURE  PROUVOST ja KATI ROOVER.
Taidehallin näyttelyn teknisestä toteutuksesta vastasivat Pro 

Av Saarikko Oy ja Pro Light Oy. Näyttely toteutetiin yhteistyössä Helsingin 
Taide hallin ja Helsingin juhlaviikkojen kanssa.

Installaationäkymä
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Etel Adnan &  
Simone Fattal
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Axel Antas
Maija Mustonen & 

Anna Maria Häkkinen  
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Kapwani  
Kiwanga
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Terike Haapoja Minna Långström
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Monira  
Al Qadiri
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Dafna  
Maimon
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Kalle Nio & Hans Rosenström
Weaving, yearning

 KALLE NION and HANS ROSENSTRÖMIN ääniteos Weaving, year-
ning johdatteli kokijat Taidehallin ovelta Temppeliaukion kallioille joka ilta 
auringon laskun aikaan 19. 8. – 5. 9. 2021.
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Tari Doris, Meri Ekola  
& Kid Kokko

Katoaminen — passio

 TARI DORIKSEN, MERI EKOLAN ja KID KOKON Katoaminen — 
passio  esitettiin kulttuurikeskus Stoassa 1. 9. – 5. 9. 2021. Teoksen tarkempi 
kuvaus löytyy sivulta 70. 
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Helsingin oheisohjelma 20. 8. 2021  Taiteilijatapaaminen Taidehallissa
Taiteilijat KATI ROOVER, TERIKE HAAPOJA ja DOMINIQUE 

KNOWLES keskustelivat ihmisen ja muiden lajien suhteista, suh-
teiden rikkinäisyyteen liittyvästä surusta ja menetyksestä sekä 
lajien sisäisestä ja välisestä empatiasta. Keskustelun moderoi 
filosofi ELISA AALTOLA. 

22. 8. 2021  Weaving, yearning 
 Opastettu kävelykierros.

25. 8. 2021  Paneelikeskustelu Taidehallissa 
A I S T I T / coming to our senses -kokonaisuuden pää rahoit-
tajatahojen edustajat (VELI-MARKUS TAPIO, ERIK BÅSK, MARKO 

AHTISAARI) sekä kuraattori HANS ROSENSTRÖM keskustelivat 
miltä kansainvälisten taidehankkeiden tulevaisuus näyttää sää-
tiöiden, taideorganisaatioiden, festivaalien ja taiteilijoiden näkö-
kulmasta. Keskustelun moderoi Suomen Benelux-instituutin 
johtaja KATI LAAKSO.

12. 8. – 30. 8. A I S T I T podcast-sarja 
A I S T I T oli kolmiosainen podcast-sarja, joka pohti taidetta ja 
sen saavutettavuutta sekä käytännön tasolla että yhteiskun-
nallisesta ja filosofisesta näkökulmasta. Jokainen jakso perustui 
yhteen Coming to our senses -luvun osioon: ryhmä näyttelyyn 
Taidehallissa, julkiseen ääni- installaatioon Töölössä sekä esityk-
siin kulttuurikeskus Stoassa. Jaksot moderoi MAIJA KARHUNEN. 

+  A I S T I T / coming to our senses -näyttelykatalogi
Garret Publications julkaisi A I S T I T / coming to our senses 

-näyttelykatalogin, joka oli myynnissä Helsingin Taidehallissa 
näyttelyn ajan. Katalogi on saatavilla verkossa osoitteessa www.
garret.fi. 

2021

https://www.radiohelsinki.fi/ohjelma/aistit/
http://www.garret.fi/
http://www.garret.fi/
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Disappearing  HELSINKI/GENT

A I S T I T / coming to our senses -nykytaidekokonaisuuden 
viides luku Disappearing muodostui TARI DORIKSEN, MERI EKOLAN ja KID 

KOKON tilaustyöstä Katoaminen — passio. Teos esitettiin neljä kertaa kult-
tuurikeskus Stoassa osana Helsingin juhlaviikkojen 2021 ohjelmistoa.
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 Katoaminen — passio on kuin kuin alati muuttuva maisema, 
joka pakenee määritelmiä. Taiteilijoiden mukaan teos käsittelee katoami sen 
ihmeellisyyttä ja jatkuvaa muutosta, sekä avaraa tilaa, joka on kaikkialla eikä 
missään ja silti kaikkialla. Jatkuva muutos voi aluksi tuntua kovin ihmeelliseltä, 
mutta jonkin ajan päästä se on kuitenkin niin tavallista. Teoksella haluttiin 
tehdä tilaa sellaiselle olemiselle, joka ei asetu binääreihin tai normeihin. Mitä 
tapahtuu, jos kovat rakenteet ja kaikki muu katoaa, mitä siitä voi syntyä?

Esityksen taiteilijoille oli yhtä tärkeää, millainen tila esityksestä 
syntyy, kuin se, minkälaisille asioille esitys antaa tilaa. TARI DORISTA kiinnos-
taa näkymättömyys ja ei-binäärinen ajattelu, KID KOKKOA hauraat rakenteet, 
transjatkumo ja oikeudenmukaisuus. MERI EKOLA tutkii valon ja pimeyden 
rajamaita sekä niiden välisiä tiloja.

Belgiassa alunperin kesälle 2021 suunniteltu Katoaminen — 
passio siirrettiin pandemian vuoksi vuoden 2022 kesään, täten muodos-
taen A I S T I T -kokonaisuuden viimeisen luvun.

Tari Doris, Meri Ekola  
& Kid Kokko

Katoaminen — passio
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 Työryhmä
TARI DORIS / ääni
MERI EKOLA / valo
KID KOKKO / teksti, esittäminen, kokonaisvastuu
E. L. KARHU / tekstin dramaturgi
ANNA-MARI KARVONEN / esitysdramaturgi
H M OURAMO / kääntäjä
LINDA FREDRIKSSON / bassoklarinetti, baritonisaksofoni
LADA SUOMENRINNE / valokuvaus
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PR & viestintä Viestinnällä oli merkittävä rooli hank-
keessa ja sen onnistumisessa. Vahvalla viestin-
nällä tavoitettiin nk. suuri yleisö, kansainvälinen 
ja suomalainen media, taideasiantuntijat sekä 
media-alan vaikuttajat. Tämä vahvisti kiinnos-
tusta mukanaolleita taiteilijoita ja taidealan 
organisaatioita kohtaan. Hanke edisti taiteili-
joiden kansainvälistä tunnettuutta ja lisäsi 
medianäkyvyyttä heidän töilleen Suomessa 
ja ulkomailla. 

Hankkeelle luotiin erillinen viestintäsuunnitelma ja -strategia. Hankkeen 
viestinnän sisältö koostui seuraavista, keskeisistä osioista: vahva visuaalinen 
identiteetti ja ilme, verkkosivut, sosiaalisen median kanavat, julkaisukatalogi 
sekä yhteistyökumppaneiden  viestintäverkostojen tehokas käyttö. A I S T I T 
/ coming to our senses -hankkeen tavoitteena oli saavuttaa kansainvälisesti 
merkittävän nykytaidetapahtuman asema, mikä toteutui. 

Viestinnän suunnittelusta ja koordinoinnista vastasi Suomen 
Ranskan instituutin viestintäpäällikkö SINI RINNE-KANTO, jonka apuna toi-
mivat viestintäassistentti KAISAMARI SUNDSTRÖM ja projektikoordinaattori 
MIKAELA MÄKELÄ. KAISA AHVONEN vastasi hankkeen viestinnästä syksystä 
2021 alkaen aina hankkeen loppuun saakka. Kaikki neljä instituuttia  osallistui-
vat hankkeen viestintään aktiivisesti. Hankkeen kuraattorit SATU HERRALA 
ja HANS ROSENSTRÖM antoivat useita haastatteluja hankkeeseen liittyen ja 
tukivat näin osaltaan viestintä- ja markkinointitoimenpiteitä. 
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 VISUAALINEN ILME JA IDENTITEETTI
Nykytaidekokonaisuuden viestinnän yhtenäisyyttä tuki graafikoiden 
TUOMAS KORTTEISEN ja SAMULI SAARISEN luoma visuaalinen ilme, johon 
kuului tarkkaan mietitty visuaalinen identiteetti ja muotokieli, värimaailma 
ja hankkeelle luotu oma uniikki fontti. Hankkeen visuaalista ilmettä ja iden-
titeettiä käytettiin kaikessa hankkeen viestinnässä. 

VERKKOSIVUT, SOSIAALINEN MEDIA JA UUTISKIRJE

A I S T I T / coming to our senses -hankkeelle luotiin omat verkkosivut, joilta 
löytyvät muun muassa tiedot hankkeen aikataulusta, eri ohjelmaosioista, 
kokonaisuuteen osallistuneista taiteilijoista sekä hankkeen puitteissa tehdyt 
erilliset julkaisut. Verkkosivujen teknisestä toteutuksesta vastasi HEIKKI LOT-

VONEN. Hanketta varten perustettiin lisäksi sosiaalisen median kanavat 
Facebookiin ja Instagramiin, joissa julkaistiin aktiivisesti materiaalia koko 
hankkeen ajan. Ohjelmasta viestittiin uutiskirjeellä, jonka lisäksi viestintää 
tehtiin instituuttien ja yhteistyökumppaneiden omissa viestintäkanavissa. 

NÄYTTELYKATALOGI

Hankkeesta julkaistiin A I S T I T / coming to our senses -katalogi, joka antaa 
kattavan läpileikkauksen kansainvälisestä A I S T I T -kokonaisuudesta, sisäl-
täen näyttelyiden julkaisuja ja dokumentointia, taiteilijoiden esittelyjä sekä 
artikkeleita, joihin kutsuttiin aistit-teemaan eri tavoin perehtyneitä kirjoit-
tajia. Katalogiin tilattiin tekstit seuraavilta kirjoittajilta: 

ELISA AALTOLA, 
CHRIS FITE-WASSILAK, 
TERIKE HAAPOJA, 
ARIANE KOEK, 
ASTRIDA NEIMANIS ja 
MINNA SALAMI. 

Kirjoittajille annettiin vapaat kädet lähestyä teemaa haluamallaan tavalla. 
Artikkelit löytyvät myös hankkeen verkkosivuilta. 

Katalogi toimii taidekokonaisuuden yhdistävänä dokumentaa-
tiona, ja se on lisäksi myynnissä omana itsenäisenä teoksenaan. Katalogin 
visuaalisen ilmeen suunnittelivat Tuomas Kortteinen ja Samuli Saarinen. 
Katalogin päätoimittivat ANDREW HODGSON ja Sini Rinne-Kanto. Katalogin 
julkaisija on Garrett Publications ja sen kansainvälisestä jakelusta vastaa 
Idea Books.
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PODCAST

Hankkeessa toteutettiin myös podcast-sarja yhteistyössä Radio Helsingin 
kanssa. Kolmijaksoisessa podcastissa käsittelyssä olivat Helsingin Taidehal-
lin A I S T I T / coming to our senses -näyttely, taiteilijoiden HANS ROSEN-

STRÖMIN ja KALLE NION Weaving,Yearning -teos sekä taiteilija KID KOKON 
ja työ ryhmän Katoaminen — passio -teos ja kaikkien osioiden ympärille 
nivoutuva aihe saavutettavuus. Podcast-sarjan moderaattorina toimi MAIJA 

KARHUNEN. Podcast-jaksoissa vieraina olivat kuraattorit SATU HERRALA ja 
HANS ROSENSTRÖM sekä hankkeessa mukana olleet taiteilijat Kalle Nio, TARI 

DORIS ja Kid Kokko. 

VIESTINNÄN TUNNUSLUVUT

A I S T I T / coming to our senses -hankkeen tunnusluvut:
 Facebook   348 seuraajaa
 Instagram   581 seuraajaa
 Uutiskirje   552 tilaajaa

Hankkeen näkyvyys instituuttien ja yhteistyökumppaneiden 
viestintäkanavissa:
 Neljän instituutin sosiaalisen median vaikuttavuus  
 (Facebook, Instagram, Twitter):
    45 239 seuraajaa

Kansainvälisten pääyhteistyökumppaneiden sosiaalisen 
median vaikuttavuus (Facebook, Instagram, Twitter): 
   293 184 seuraajaa

HANKKEEN NÄKYVYYS MEDIASSA

Vaikuttavuuden ja näkyvyyden tehostamiseksi hankkeen viestinnässä käy-
tettiin kansainvälistä PR-ammattilaista. A I S T I T / coming to our senses 

-hankkeen PR-henkilönä toimi ANNABEL FERNANDEZ, joka edisti hankkeen 
kansainvälistä lehdistö- ja medianäkyvyyttä. 

Hanke oli monipuolisesti esillä eri medioissa ja nykytaiteen jul-
kaisuissa, muun muassa Helsingin Sanomat, Artforum, Purple Magazine, 
Berliner Morgenpost, i-D Magazine, Connaissance des arts, CRASH Maga-
zine, Purple Magazine ja KUNSTFORUM viestivät projektista. Lisäksi Suomen 
Saksan-instituutti järjesti Suomen Berliinin suurlähetystön kanssa 14 ulko-
maisen toimittajan ja neljän kuraattorin vierailun Helsingissä Helsingin juhla-
viikkojen yhteydessä.  
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Saavutettavuus Saavutettavuus, moninaisuus, yhden-
vertaisuus ja vähemmistöjen mukaan ottami nen 
ovat Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutti-
verkos ton keskeisiä arvoja. Yhteiskunnan sivistys, 
sosiaalinen omatunto ja vahvuus mitataan siinä, 
miten se kohtelee vähemmistöjään ja heikom-
massa asemassa olevia. 

A I S T I T / coming to our senses -hankkeen kuratoinnissa otettiin moninai-
suus huomioon ja kokonaisuuteen valitut taiteilijat tulivat hyvin erilaisista 
taustoista. Lisäksi neljän instituutin henkilökunta osallistui Kulttuuria kaikille 

-palvelun yhteiseen koulutustilaisuuteen, jossa paneuduttiin saavutettavuu-
teen liittyviin aiheisiin. Hankeviestinnässä saavutettavuus otettiin huomioon 
esimerkiksi verkkosivujen saavutettavuuden ja selkokielisyyden kautta.

Jenny ja Antti Wihurin rahaston kohdeapuraha hankkeen saavu-
tettavuuden edistämiseksi mahdollisti sokeiden sekä näkö- ja kuulovammais-
ten osallistumisen täysipainoisesti A I S T I T / coming to our senses -hankkeen 
näyttelyihin ja esityksiin Helsingin juhla viikoilla elokuussa 2021. Rahaston 
apuraha kohdennettiin Helsingin ohjelmakokonaisuuden kuvailutulkkauk-
seen sekä muihin keskeisiin saavutettavuuspalveluihin. Kuvailutulkkauksella 
tapahtuman taideteoksista ja esityksistä välitettiin näkövammaiselle se, mitä 
kuulo-, tunto-, haju- ja makuaisti eivät kerro.

Taidehallissa järjestettiin kuvailutulkkauksen ohella myös neljä 
viittomakielistä kierrosta. Suurin osa Helsingin juhlaviikoilla järjestetystä 
ohjelmasta toteutettiin vuoden 2021 aikana myös Berliinissä, Pariisissa, 
Lontoossa ja Gentissä. Tämän vuoksi esimerkiksi tekstityksiä, tulkkauksia ja 
käännöksiä tarjottiin näyttelyissä, esityksissä, hankkeen viestinnässä sekä 
verkkotapahtumissa useammalla kielellä. Suomessa teokset tekstitettiin 
suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Digitaaliseen ohjelmaan panostettiin järjestämällä keskustelu-
tilaisuuksia verkossa. Kaikissa verkkotapahtumissa käytettiin tekstityspalve-
lua. Samoin näyttelyistä tehdyt esittelyvideot tekstitettiin ja äänet kuvailtiin. 
Monikielisyys otettiin huomioon kääntämällä videoteosten tekstejä sekä 
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muun muassa taiteilija ETEL ADNANIN runo useammalle kielelle, ja tarjoa-
malla käännöksiä paperilla tai QR-koodin takana näyttelyssä silloin, kun teks-
titystä ei voinut lisätä suoraan videoon.

Suurin osa Taidehallissa esillä olleista teoksista kuvailu tulkattiin 
niille osoitetuilla kierroksilla. Tämän lisäksi KATI ROOVERIN Salt of My Eyes, 
DOMINIQUE KNOWLESIN Tahlequah ja MONIRA AL QADIRIN Divine Memory 

-videoteoksista laadittiin erikseen kuvailukäsikirjoitus, jonka pohjalta ääni-
tettiin kuusi äänitiedostoa. Jokaisesta videoteoksesta valmisteltiin kaksi 
kuvailutulkattua tiedostoa: ensimmäinen, jossa alkuperäinen äänimaailma 
muodosti osan kuuntelukokemuksesta, ja toinen, joka oli pelkästään kuvailu-
tulkattu versio ilman taustaääniä. Nauhoitteisiin voi tutustua täällä.

Arvokasta tiedotusyhteistyötä tehtiin Helsingissä muun muassa 
Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n kanssa. Pidimme tärkeänä, että 
meille syntyi tätä kautta suora yhteys siihen yleisöön, jolle näitä palveluita 
tarjosimme. Radio Helsinki lähetti ennen tapahtumaa ja sen aikana kolme-
osaisen podcast-sarjan, joka käsitteli taidetta ja sen saavutettavuutta niin 
käytännössä kuin teoreettisella tasolla. Jokainen jakso perustui Helsingissä 
esitettyyn A I S T I T / coming to our senses -ohjelmaan. Voit kuunnella pod-
castia täältä.

Taidehallin ja Töölön ohella A I S T I T / coming to our senses 
-ohjelmaa järjestettiin myös Helsingin Itäkeskuksessa sijaitsevassa kulttuuri-
keskus Stoassa. Siellä esitettiin KID KOKON ja työryhmän Katoaminen — 
passio, jonka kolmesta näytöksestä kaksi kuvailutulkattiin.

Muuhun Eurooppaan verrattuna Suomi on edelläkävijä sekä 
kuvailu- että kirjoitustulkkauksen saralla, sillä aihetta on tutkittu paljon ja 
palveluita kehitetään jatkuvasti. Hankkeen luonteen kannalta oli tärkeää, 
että aisteja käsitellyt nyky taide kokonaisuus voitiin tulkata kaikille kävijöille 
vastaanotettavaan muotoon.

Sekä opastettujen kuvailutulkkaus- että viittomama kielisten 
tutustumiskierrosten päätteeksi keräsimme kierroksille osallistuneilta palau-
tetta siitä, miten hyvin onnistuimme välittämään taide-elämyksen. Palautetta 
hyödynnetään jatkossa vastaavien palveluiden kehittämisessä instituuttien 
tuottamien taide- ja kulttuuritapahtumien yhteydessä.

https://taidehalli.fi/news/kuvailutulkkauksia-teoksiin/
https://www.radiohelsinki.fi/ohjelma/aistit/
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Talous Yhteisen avustusjakosopimuksen perusteella Suomen Benelux-instituutti ja 
Suomen Ranskan instituutti jakoivat omissa nimissään haetut suuremmat 
avustukset (Suomen Kulttuurirahasto, Taide2-apuraha: myönnetty 180 000 € 
ja Alfred Kordelinin Säätiö, Suuret kulttuurihankkeet -apuraha, myönnetty 
130 000 €) eteenpäin muille instituuteille erillisiä laskuja vastaan. Menette-
lystä tehtiin ilmoitukset kaikille rahoittajille.

Instituuttien opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustuksilla 
katettiin hankkeen tuotanto- ja viestintäkustannuksia. Instituutit antoivat 
merkittävän oman henkilökunnan työpanoksen hankkeen käyttöön, joka 
rahoitettiin niin ikään opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. Hank-
keen tuloslaskelmassa instituuttien omarahoitusosuus sisältää ainoastaan 
hankkeelle kohdennetun tuotanto- ja viestintäkustannusten osuuden.

Tunnuslukuja

TULOT
Kohdeavustukset, rahastot ja säätiöt   408 600 €
Muut tuotot      52 600 €
Yleisavustukset (instituuttien omarahoitus)  119 300,83 €

 KULUT
Palkkakulut      169 464,81 €
Matka- ja majoituskulut    47 260,59 €
Materiaalit ja laitteet    135 404,81 €
Ostopalvelut      131 394,10 €
Muut      70 084,89 €

 TULOT    580 500,83 €
 KULUT    553 609,20 €
 TULOJEN SIIRTO*   –28 392,46 €

 
TULOS    -1 500,83 €

A I S T I T / coming to our senses 
-hanketta tukivat taloudellisesti Alfred Korde-
linin säätiö, Jenny ja Antti Wihurin rahasto,  
Niilo Helanderin Säätiö, opetus- ja kulttuuri-
ministeriö, Saastamoisen Säätiö, Suomen  
Kulttuurirahasto sekä Svenska kulturfonden. 
Helsingin osuuden osalta taloudellisena  
tukijana toimi myös Helsingin juhlaviikot, Insti-
 tut français de Finlande ja Goethe-Institut 
 Finnland. Hankkeen varainhankinta aloitettiin 
vuoden 2019 alussa.

Hankkeen toteuttamiseen myönnettiin 
yhteensä 461 200 € ulkopuolinen rahoitus yksi-
tyisiltä säätiöiltä ja rahoittajilta.

*  Kohdeavustusten siirto kesälle 2022: Suomen Kulttuurirahaston (27 011,46 €) 
ja Jenny ja Antti Wihurin rahaston (1381 €) osuus ohjelman toteuttamiseen 
Belgiassa. 
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Hankkeen hallinto 
& koordinointi

A I S T I T / coming to our senses oli 
Suomen Benelux-instituutin, Suomen Britan-
nian- ja Irlannin-instituutin, Suomen Ranskan 
instituutin sekä Suomen Saksan-instituutin 
tuottama laaja nykytaidekokonaisuus, joka jär-
jestettiin porrastetusti Pariisissa, Lontoossa, 
Berliinissä, Helsingissä ja Gentissä vuosina 
2021–2022.
Jokaiseen kaupunkiin luotiin ainutlaatuinen A I S T I T -kokonaisuutensa, joka 
muodostui näyttely(i)stä ja/tai esityksistä. Pariisissa, Lontoossa, Berliinissä 
sekä Gentissä esitettiin yksi uusi tilaustyö osana kaupungin ohjelmakoko-
naisuutta. Helsinki toimi eräänlaisena kokoontumispaikkana koko hankkeelle, 
jossa kaikki tilausteokset ja suurin osa muissa kaupungeissa nähtyjä teoksia 
olivat yhtäaikaisesti esillä yleisölle.

Jokaisessa instituutissa oli oma A I S T I T -työtiiminsä, jonka 
kesken hankkeeseen liittyvät viestinnälliset ja tuotannolliset työtehtävät 
jaettiin. Jokainen instituutti oli vastuussa oman maansa ohjelmakokonai-
suuden tuotannosta ja Helsingin kohdalla työtehtävät jaettiin instituuttien 
kesken. Viestintätoimenpiteistä vastasi hankkeen viestintäpäällikkö, joka 
jakoi tehtävät eteenpäin jokaisen instituutin viestintävastaaville. Viestintä-
päällikkö työskenteli tiiviisti sekä graafikoiden että näyttelykatalogin toimit-
tajan kanssa. Instituuttien henkilökunnan ja harjoittelijoiden työpanoksen 
tueksi hankkeeseen palkattiin erikseen osa-aikainen projektikoordinaattori, 
PR-ammattilainen sekä tekninen tuottaja. Projektikoordinaattori työskenteli 
ikään kuin liimana ja moottorina kuraattoreiden, instituuttien, työ ryhmien 
sekä yhteistyökumppaneiden välillä ja avusti myös tuotannollisissa ja viestin-
nällisissä tehtävissä.

Tulevaisuutta ajatellen opimme, että vastaavan kokoisten suur-
projektien toteuttaminen kestävällä tavalla vaatii lisää työvoimaa. Viestin-
tää olisi hyvä hoitaa tiimillä, projektikoordinaattorin tai -päällikön työsuhde 
tulisi olla kokopäiväinen ja jokaisella ohjelmakokonaisuudella tulisi olla oma 
päätuottajansa.
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A I S T I T -kokonaisuudessa oli useita videoteoksia, jotka edel-
lyttivät korkeaa teknistä osaamista. Näin ollen teknisen tuottajan palkkaami-
nen ns. perinteisten tuottajien pariksi oli tässä hankkeessa perusteltua. Myös 
kansainvälisen PR-ammattilaisen palkkaaminen hankkeeseen oli hyödyllistä 
ja suositeltavaa vastaavanlaisissa tulevissa projekteissa.

A I S T I T / coming to our senses -työtiimi

Kuraattorit
 SATU HERRALA ja HANS ROSENSTRÖM

Projektikoordinaattori
 MIKAELA MÄKELÄ

Viestintäpäällikkö
 SINI RINNE-KANTO

Kansainvälinen PR
 ANNABEL FERNANDES

Graafinen suunnittelu
 TUOMAS KORTTEINEN ja SAMULI SAARINEN

Suomen Benelux-instituutin työryhmä
 MALIN BERGSTRÖM, ohjelmapäällikkö
 TIINA EEROLAINEN, hallintopäällikkö
 KATI LAAKSO, johtaja (09/2021 saakka)
 LAURA BOXBERG, johtaja (10/2021 alkaen)
 HANNA MOENS, viestintäkoordinaattori (12/2021 saakka)
 EMMI SALMINEN, projektiassistentti (11/2021 saakka)

Suomen Britannian- ja Irlannin-instituutin työryhmä
 EMILIE GARDBERG, johtaja (12/2020 saakka)
 IINA HOLOPAINEN, harjoittelija (07/2021 saakka)
 KAROLIINA KORPILAHTI, projektipäällikkö (04-06/2021),  
  taideohjelman johtaja (08/2021 alkaen)
 NINNI LEHTNIEMI, yhteiskuntaohjelman johtaja (06/2021 saakka)
 NEICIA MARSH, yhteiskuntaohjelman johtaja (08/2021 alkaen)
 SARA NGUYEN, harjoittelija (12/2020 saakka)

 JAAKKO NOUSIAINEN, taideohjelman johtaja (12/2020 saakka),  
  vt. johtaja (01-03/2021), johtaja (04/2021 alkaen)
 ANNIKA PELLONPÄÄ, johdon assistentti
 VOLTER RECHARDT, viestinnän assistentti (08/2021 saakka)

Suomen Ranskan instituutin työryhmä
 KAISA AHVONEN, viestintäsuunnittelija (09/2021 alkaen)
 LYLIA BENSOULA, viestintäassistentti (03-07/2021)
 JULIETTE BROCHET, viestintäassistentti (09/2020–02/2021)
 TANJA JUNTTO, tuottaja
 QUENTIN L’HÔTE, teknikko
 SINI RINNE-KANTO, viestintäpäällikkö (09/2021 saakka)
 GREETTA RIPATTI, tuotantoassistentti (01–07/2021)
 JOHANNA RÅMAN, johtaja
 KAISAMARI SUNDSTRÖM, viestintäassistentti  
  (09/2020–06/2021, 08/2021)
 KATARIINA UUSITALO, talous- ja hallintokoordinaattori
 LAURA VANTO, tuottaja

Suomen Saksan-instituutin työryhmä
 LAURA HIRVI, johtaja (05/2021 saakka)
 MARION HOLTKAMP, lehdistö- ja tiedotusvastaava
 MIKA MINETTI, kulttuuriohjelman johtaja
 MIKAELA MÄKELÄ, projektikoordinaattori
 GABRIELA OPROTKOWITZ, talous- ja hallintosihteeri
 RAMONA TYLER, kääntäminen ja editointi
 SUVI WARTIOVAARA, kirjallisuusohjelman vastaava

Suomen Kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry (SKTI)
 SOFIA SIMELIUS, harjoittelija (12/2021 saakka)

Hankkeen hallinto & koordinointi
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Aikataulu 2018
Joulukuu 2018

Idea yhteisprojektista teeman ”aistit” ympärillä syntyi neljän 
suomalaisen kulttuuri- ja tiede instituutin (Benelux-instituutti, 
 Britannian- ja Irlannin- instituutti, Ranskan instituutti ja Saksan- 
instituutti) johtajan kokouksessa.

2019
Tammikuun puoliväli 2019

Ensimmäinen workshop järjestetään Lontoossa. Mukana olivat 
instituuttien johtajat KATI LAAKSO (Benelux), EMILIE GARDBERG 
(Britannia ja Irlanti), JOHANNA RÅMAN (Ranska) ja LAURA HIRVI 
(Saksa) sekä kuraattori HANS ROSENSTRÖM. Tämän jälkeen 
toista kuraattoria SATU HERRALAA pyydettiin  liittymään pro-
jektiin. Esituotanto alkaa.

Tammikuun loppu 2019
Ensimmäisen apurahahakemuksen lähetys Alfred Kordelinin 
säätiölle, jolle ei vielä myönnetty rahoitusta.

Huhtikuu 2019
Apurahahakemuksen lähetys (ensimmäinen kierros) Suomen 
Kulttuurirahaston Taide toiseen -apurahaa varten.

Toukokuu 2019
Hyväksyntä Suomen Kulttuurirahaston Taide toiseen -apu rahan 
toiselle kierrokselle. Kuraattoreiden HANS ROSENSTRÖMIN ja 
SATU HERRALAN rekrytointi  projektin eteenpäin kehittämiseksi. 
 Kuratoriaalinen työ alkaa. Kuraattorit vierailevat kesän aikana 
useammassa Euroopan kaupungissa tutustumassa instituut-
teihin, erilaisiin tiloihin, yhteistyökumppaneihin ja ja taiteilijoihin.

Kesäkuu 2019
Apurahahakemuksen lähetys (toinen kierros) Suomen Kulttuuri-
rahaston Taide toiseen -apurahaa varten.
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Lokakuu 2019
Ensimmäinen rahoitus varmistuu: Suomen Kulttuuri rahaston 
Taide toiseen -apuraha, 180 000 €. Tuotanto alkaa.

2020
Tammikuu 2020

Toisen apurahahakemuksen lähetys Alfred  Kordelinin  säätiölle 
Suuret kulttuurihankkeet -apurahaa varten. Tilaus teosten 
yksityiskohtaisempi tuotanto alkaa (taiteilijat: DAFNA MAIMON, 
TERIKE HAAPOJA, HANS ROSENSTRÖM & KALLE NIO, KID KOKKO 
ja työryhmä).

Helmikuu 2020
Hankkeen visuaalisen ilmeen kilpailutus. Tarjousten vastaan-
ottaminen useammalta graafiselta suun nittelijalta hankkeen 
visuaalista identiteettiä koskien. Suunnittelijat TUOMAS KORT-

TEINEN ja SAMULI  SAARINEN valitaan projektiin ja yhteistyö 
alkaa  maaliskuussa 2020.

Maaliskuu 2020
Alfred Kordelinin säätiön apuraha varmistuu, 130 000 €.

Touko-kesäkuu 2020
Projektikoordinaattorin rekrytointi.

Elokuu 2020
Projektikoordinaattori MIKAELA MÄKELÄ aloittaa työt. Kaupunki-
kohtaiset tuotannot jatkuvat läpi vuoden.

2021
Tammikuu 2021

A I S T I T / coming to our senses -nettisivujen www.aistit- senses.
com ja sosiaalisten median kanavien lanseeraus.

Helmikuu 2021
A I S T I T -kokonaisuuden lanseeraustapahtuma: kuraattorien 
ja taiteilijoiden online-keskustelu.

Toukokuu 2021
Kolmen ensimmäisen A I S T I T -luvun avaaminen Pariisissa, 
Lontoossa ja Berliinissä: When our eyes touch, Weaving, yearn-
ing ja Resonant bodies.

Heinäkuu 2021
DAFNA MAIMONIN tilausteoksen avajais tapahtuma Suomen 
Ranskan insti tuutilla Pariisissa osana  ensimmäistä lukua When 
our eyes touch.

Elokuu 2021
Neljännen A I S T I T -luvun Coming to our senses avaaminen 
Helsingissä osana Helsingin juhla viikkoja. Lisäksi julkaistaan  
A I S T I T / coming to our senses -katalogi sekä  podcast-sarja 
Radio Helsingissä.

Joulukuu 2021
SONYA LINDFORSIN ja MARYAN  ABDULKARIMIN online-julkai-
sun We Should All Be Dreaming: Words Make Worlds lansee-
raus osana Lontoon A I S T I T -lukua.

2022
Maaliskuu 2022

A I S T I T -loppuraportin julkistus.

Kesä 2022
Viides ja viimeinen A I S T I T -luku: Katoaminen — passio.

http://www.aistit--senses.com
http://www.aistit--senses.com
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Hankearviointi Hankkeelle asetettuja päätavoitteita oli kolme.

1 Taiteellisesti korkea taso:
Esitellä laajoille suomalaisille ja kansainvälisille 
yleisöille taiteellisesti korkeatasoinen, monialainen 
ja monimuotoinen kokonaisuus.

2 Verkostojen ja osaamisen vahvistaminen:
Tukea ja vahvistaa merkittävästi eri luovien 
alojen osaajien kansainvälistymistä, työllistymistä, 
verkottumista ja osaamista. Työllistää lukuisia 
taiteilijoita sekä Suomessa että instituuttien 
edustamissa kohdemaissa.

3 Instituuttien työn jatkaminen moni arvoisen 
kulttuurin edistämisessä instituuttien 
 kohdemaissa ja Suomessa:

Toteuttaa kaikkien aikojen mittavin kulttuuri-
instituuttien yhteistyöhanke sekä esitellä instituuttien 
toimintaa nykyaikaisena ja kansainvälisenä kulttuurin 
välittäjätahona.
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Tavoitteiden täyttyminen
 

 Taiteellisesti korkea taso
Kokonaisuus toteutui sekä taiteellisesti korkeatasoisena että monialaisena. 
Kuraattorien rooli oli eheän kokonaisuuden toteutuksessa merkittävä. Tapah-
tumista kerätyssä palautteessa sekä mediaosumissa korostui taiteellinen 
yhtenäisyys sekä ajankohtaisuus:

Näyttelyn ovat koonneet koreografi, kuraattori Satu 
Herrala ja kuvataiteilija Hans Rosenström. He ovat 
tehneet huolellista työtä, sillä teoskokonaisuus on erit-
täin yhtenäinen ja harkittu. Jokainen teos tuo oman 
lisänsä temaattisesti moniulotteiseen näyt telyyn ja 
puolustaa omaa paikkaansa.

HARRI MÄCKLIN Helsingin Taidehallissa  
järjestetystä näyttelystä, HS 20.8.2021.

 Verkostojen ja osaamisen vahvistaminen
Hankkeelle asetetut tavoitteet täyttyivät suurimmalta osin hyvin. Korona-
pandemia vaikeutti verkottamista niin, että kasvokkain järjestettyjä tapaa-
misia jouduttiin rajoittamaan tai perumaan, mutta tapaamisia järjestettiin 
mahdollisuuksien mukaan. Toteutuneissa A I S T I T / coming to our senses 
-hankkeen näyttelyissä ja tapahtumissa vieraili lukuisia kansainvälisesti mer-
kittäviä kulttuuri-, taide- ja media-alan vaikuttajia.

Suomen Saksan-instituutti järjesti Suomen Berliinin-suur-
lähetystön kanssa 14 ulkomaisen toimittajan ja 4 kuraattorin vierailun Hel-
singissä Helsingin juhlaviikkojen yhteydessä.

Kid Kokon esitystä Helsingin Stoassa seurasi joukko kansain-
välisiä esittävän taiteen vaikuttajia Performing HEL -ammattilaisvierailun 
yhteydessä.

Thank you for your kind collaboration and  
inclusion into this project. The gallery really  
enjoyed working with you.

Kapwani Kiwangan galleristin (Galerie Jérôme 
Poggi) Associate Director CAMILLE BRÉCHIGNAC
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Työtilaisuuksien tarjoaminen kulttuurin kentälle onnistui. A I S T I T-hanke 
työllisti yhteensä 45 taiteilijaa. Kaikkiaan palkkaa hankkeesta sai 60 henkilöä.

A I S T I T oli upea näyttely, ja olette valtavan 
 taitavia siinä miten kokonaisuus oli rakennettu ja 
miten  taiteilijoiden työtä tuitte. Oli ilo ja kunnia olla 
 näyttelyssä mukana.

Taiteilija MAIJA MUSTONEN

Instituuttiverkoston oma osaaminen vahvistui, kun hanketyössä mukana 
olleet ammattilaiset toimivat tiiviisti yhteistyössä toistensa kanssa:

A truly great learning experience: working in such a lar-
ge-scale international project with the other  institutes, 
artists and stakeholders taught me a lot and extended 
my network significantly.

Instituuttiverkoston sisäinen palautekierros 
27.1.2022.

 Moniarvoisen kulttuurin edistäminen
Moninaisuuden ja moniarvoisuuden vahvistaminen ja esiinnostaminen oli 
yksi hankkeen keskeisistä tavoitteista. Kokonaisuuteen valitut taiteilijat tulivat 
hyvin erilaisista taustoista.

Saavutettavuuteen sekä esteettömyyteen kiinnitettiin erityistä 
huomiota. Neljän instituutin henkilökunta osallistui Kulttuuria kaikille -palve-
lun yhteiseen koulutustilaisuuteen, jossa paneuduttiin saavutettavuuteen. 
Kuvailutulkkaus ja viittomakieliset opastukset Helsingin näyttelyssä sekä 
Katoaminen — passio -esityksessä avasivat näkö- ja kuulovammaisille mah-
dollisuuden osallistua ohjelmaan. Verkko-ohjelmassa panostettiin digitaa-
liseen saavutettavuuteen tekstityksin ja hankeviestinnässä saavutettavuus 
otettiin huomioon esimerkiksi verkkosivujen saavutettavuuden ja selko-
kielisyyden kautta.
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Pitkän aikavälin vaikutukset  
— teosten matka jatkuu

Kansainvälisten kulttuurihankkeiden 
vaikutukset mitataan usein vuosissa. Instituutit 
tekevät seurantaa jatkossa vuosittain A I S T I T 
-hankkeen osalta. Jo nyt monet teokset 
jatkavat elämäänsä:

KALLE NION ja HANS ROSENSTRÖMIN Weaving,  Yearning 
-ääniteos oli esillä Turun Puolalan puistossa 
7.10.–17.12.2021. 

MAIJA MUSTOSEN ja ANNA MARIA HÄKKISEN Treat- esitys 
oli esillä 15.–19.2.2022 Titanik-galleriassa Turussa.

TARI DORIKSEN, MERI EKOLAN ja KID KOKON Katoaminen – 
passio taas nähdään Espoon Kaupunginteatterissa 
 syksyllä 2022.

Haaveeni on, että transihmiset ja ei-binääriset tyypit 
pääsisivät katsomaan esitystämme. Muutkin kyllä! 
Palaute heiltä, jotka pääsivät katsomaan neljää esitys-
tämme viime viikolla on ollut ihanaa.  Kuunnelman 
tekemistä harkitaan. Mutta toimimme hauraalla 
pohjalla. Se montako kertaa esitystä  esitetään, 
vaikuttaa helposti siihen asettuuko teos kaanoniin.

KID KOKKO, Tinfo.fi, 9.9.2021

Hankkeen aikana luotuja yhteyksiä kansainvälisten kumppaneiden ja insti-
tuuttien välillä pidetään yllä ja uusia yhteistyön muotoja on jo syntynyt.
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