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Tämä oli Suomen Benelux-instituutin 
kahdes kymmeneskolmas ja itsenäisen 
Suomen sadas toimintavuosi. Juhla vuosi 
näkyi instituutin toiminnassa suomalaisen 
ja Benelux-alueen kulttuurien välittäjänä 
monella tapaa, mikä teki vuodesta 
poikkeuksellisen.

Poikkeuksellinen vuosi näkyy myös nume-
roina. Instituutin liikevaihto oli kautta 
historian suurin. Tapahtumia järjestettiin 
kaikkiaan 77, ja instituutin projektien 
saama mediahuomio niin Benelux-
alueella kuin Suomessa ylitti odotukset. 
Kumppanuudet yritysten, säätiöiden ja 
kansainvälisen kulttuuri kentän toimijoiden 
kanssa mahdollistivat ohjelman, joka oli 
samaan aikaan poikkeuksellisen laaja ja 
syvä.

Ennen kaikkea vuosi näkyykin luotuina 
yhteyksinä, merkityksellisinä taide-
projekteina ja uusina mahdollisuuk-
sina. Kodittomuutta ja Syyrian sotaa 
käsittelevä instituutin tilausteos Street 
View (Reassembled) jää elämään ja ki-

ertämään taiteilija Anssi Pulkkisen huo-
massa läpi Euroopan. Euroopan parla -
mentin edustalla saunakohtaamiset 
europarlamentaarikoiden ja kansalaisten 
kesken rakensivat osaltaan luottamusta 
kylmän hien sijaan, ja tasa-arvo manifes-
toitui Beursschouw  burgin ääriään myöten 
täydessä klubi-illassa feministisen kiroilun 
merkeissä. Kokonaiset omat festivaalit 
omistettiin suomalaisille lyhytelokuville ja 
nykyteatterille. Instituutti oli osatilaajana 
niin Sebastian Fagerlundin jousikvartetolle 
Amsterdam Concertgebouw’hun kuin 
Eero Yli-Vakkurin eläinten ja kaupunkisu-
unnittelun suhdetta käsittelevälle osalle 
teosta Hevoslinja, joka mahdollistettiin 
yhdessä kaupunkitaiteen Signal #6-fes-
tivaalin järjestäjätahon CIFASin kanssa.

Maailman poliittinen myllerrys jatkui, ja 
Brexitin aallot näkyivät Brysselissäkin, 
mutta Benelux-alueella aika oli poliittisesti 
kohtuullisen vakaa.  Kiitos niille sadoille 
ihmisille, joiden kanssa tätä saimme olla 
toteuttamassa - instituutin toiminta tulee 
merkitykselliseksi vain kumppanuuksien 
kautta. Erityiskiitos omalle loistavalle 
henkilökunnalleni. Itse siirtyessäni pois 
instituutin johtajan tehtävistä en osaa 
kuvitella vaikuttavampaa vuotta.

Aleksi Malmberg
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Vuonna 2017 instituutti oli 
mukana 

hankkeessa ja 
tapahtumassa, joista

47
 oli TelepART-

tuettuja hankkeita

17
oli yhteistyötuotanto-

hankkeita

13 
käynnistettiin instituutin

 aloitteesta

Vuoden aikana toteutuneissa 
hankkeissa instituutilla oli:

3.75%
 viestinnällinen panos

3.75% 
vastaavan tuottajan rooli

92.5%
 muu tuotannollinen rooli

Tapahtumissa kävijöitä kaikkiaan: 43751 

Benelux-maat ovat keskeinen ponnahduslauta pyrkimyksessä tukea 
suomalaisten taiteilijoiden ja  luovan alan ammattilaisten kansain-
välistä uraa.  Vuonna 2017 instituutti on ohjelmansa kautta linkittynyt 
 entistä vahvemmin muuhun yhteiskuntaan, yrityksiin sekä pohjois-
maiseen ja eurooppalaiseen yhteistyöhön. Instituutti tekee myös 
jatkuvaa tiivistä yhteistyötä Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n 

ja EUNIC-verkoston kanssa.

Instituutti on vuonna 2017 toiminut laajasti monilla kulttuurin aloilla 
sekä Benelux-maissa että Suomessa, ja hankesisältöjen kautta se 

on nostanut esille myös yhteiskunnallisen näkökulman.
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Suomen Benelux-instituutti 
toteutti yhteistyössä Suomen 
Pariisissa, Berliinissä ja 
Lontoossa sijaitsevien kulttuuri- 
ja tiedeinstituuttien kanssa 
laajan, kotia ja kodin merkityksiä 
tarkastelevan Mobile Home 
2017 -hankkeen vuonna 2017. 
Mobile Home 2017 -hankkeessa 
kotia lähestyttiin sekä fyysisenä, 
henkisenä että symbolisena tilana 
ja sosiokulttuurisena konseptina. 
Hanke toteutettiin osana Suomi 
100 -   itsenäisyysjuhlavuoden 
ohjelmaa.

Hanke käynnistyi suunnittelu-
vaiheella jo vuonna 2015, ja 
Suomen Benelux-instituutti 
päätti keskittyä kodin 
kääntöpuoleen, kodittomuuden 
tematiikkaan. Keväällä 2016 
instituutti toteutti avoimen haun 
Suomessa ja Benelux-alueella 
toimiville visuaalisten alojen ja 
yhteisötaiteen tekijöille uuden, 

kodittomuutta tarkastelevan 
teoksen tilaamiseksi. Jury, jossa 
olivat mukana Aura Seikkula 
(ArtHelsinki), Kathleen Weyts 
(BOZAR Centre for Fine Arts), 
Michael Defuster (Castrum 
Peregrini), Topi Lehtipuu 
(Helsingin juhlaviikot), Aleksi 
Malmberg (Suomen Benelux-
instituutti) sekä Raija Koli (Frame 
Contemporary Art Finland), valitsi 
toteutettavaksi Anssi Pulkkisen 
teoskonseptin Street View 
(Reassembled).

Pulkkisen teoksen lähtökohtana 
ovat pommituksissa tuhoutuneen 
syyrialaiskodin rauniot, joista 
toteutettu installaatio luo 
asuntovaunun tapaan kiertävän 
väliaikaisen katunäkymän 
eurooppalaiseen kaupunki tilaan.

Teoksen tuotanto kumppaniksi 
kutsuttiin Suomi-Syyria Ystä-
vyys  seura ry, joka vastasi 

tuotannolli sesta työstä, kuten 
talon raunioiden etsimisestä, lo-
gistiikasta ja  luvista Syyrian päässä 
syksystä 2016  alkaen. Keväällä 
2017 talonrauniot saapuivat 
merikontissa Turkista Belgiaan 
ja teoksen rakennusvaihe alkoi. 
Yksityinen taide museo Verbeke 
Foundation Kemzekessä, Pohjois-
Belgiassa, tarjosi teoksen raken-
tamista varten käyttöön tilansa 
sekä  välineistönsä ja työntekijöitä.

NÄYTTELYT
Teos ensiesitettiin kesäkuussa 
kulttuurikeskus BOZARin 
toimesta katutilassa Brysselin 
keskustassa (22.6.–20.7.). 
BOZARista teos jatkoi Verbeke 
Foundationiin (21.7.–10.8.) ja sieltä 
edelleen elokuussa Göteborgs 
Kulturkalas -kaupunkifestivaalille 
Ruotsiin (16.–20.8.). Suomen 
ensiesityksensä Street View 
(Reassembled) sai syys kuussa 
Habitare -sisustusmessuilla 
Helsingin Messukeskuksessa 
(13.–17.9.). Teos tavoitti neljän 
kuukauden aikana noin 22 000 
henkilöä.

YLEISÖTYÖ
Näyttelyiden ohessa järjestettiin avoimia 
keskustelutilaisuuksia yhteistyössä instituutin ja 
eri kumppaneiden kesken:

28.2.  Home & Belonging, 
 Castrum Peregrini, Amsterdam, NL
Keskustelemassa Anssi Pulkkinen, Benelux-
instituutin ohjelmapäällikkö Annukka Vähäsöyrinki, 
toimittaja Umayya Abu-Hanna, tutkija Rana Noman 
sekä moderaattorina kuraattori Özkan Gölpinar.

5.5.  Rethink Aleppo,
 Pakhuis de Zwijger, Amsterdam, NL
Anssi Pulkkisen puheenvuoro Umayya Abu-Hannan 
haastateltavana osana Syyrian jälleenrakentamista 
käsittelevää tapahtumaa.

6.7.  Homes and Ruins,  
 BOZAR, Bryssel, BE
Keskustelemassa Benelux-instituutin johtaja Aleksi 
Malmberg, dokumentaristi Myrna Nabhan sekä 
moderaattorina kuraattori Chris Keulemans.

16.8.  Does Public Art Have Social Responsibility, 
 Göteborgs Operahus, Göteborg, SE
Keskustelemassa Anssi Pulkkinen, Annukka 
Vähäsöyrinki, kuvataiteilija Klas Eriksson, Länsi-
Götanmaan kulttuurijohtaja Staffan Rydén sekä 
moderaattorina Suomen Tukholman-instituutin 
tuottaja Hilla Tuominen.

15.9.  Meet the Artist, 
 Habitare, Helsinki, FI
Keskustelemassa Anssi Pulkkinen, Annukka 
Vähäsöyrinki, Aleksi Malmberg, Hanna Johansson 
ja Max Ryynänen.

29.11. Reassebled-teoksen syntyprosessista, 
 Porin taidemuseo, Pori, FI
Anssi Pulkkisen luento osana museon syksyn 
seminaarisarjaa.

Keskustelutilaisuuksissa oli yleisöä paikalla yhteensä 
noin 500 henkeä.

Street View (Reassembled) 
–installaatio kulttuurikeskus 
BOZARin kupeessa 
Brysselissä.
Kuva: Anssi Pulkkinen

MOBILE
HOME(LESS)

MEIDÄN  
YHTEISKUNTAMME
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JULKAISU
Osana teosta instituutti  toteutti 
yhteistyössä hollanti laisen 
taide  kirjakustantamo Jap Sam 
 Booksin kanssa essee kokoelman 
Home Reassembled – On Art, 
 Destruction and  Belonging.  Kirjan 
yhdeksän esseetä  kommentoivat 
Pulkkisen teosta eri näkö-
kulmista. Esseet käsittelivät 
 aikamme  perustavia kysymyksiä 
kuten  sotaa ja  kodittomuutta, 
 vapaan liikkuvuuden utopioita, 
 kaupunkien  raunioita ja jälleen-
rakentamista sekä taiteen  etiikkaa. 
Teos  julkistettiin Habitare- 
messuilla 13.9., ja sitä on  jaettu 
instituutin sidosryhmille  teoksen 
 teemojen  syventämiseksi.  Kirja 
tulee  myyntiin valikoituihin 
kirja kauppoihin ja myymälöihin 
kansain välisesti talven 2017–2018 
aikana. Kirjoittajiksi kutsuttiin 
 Pulkkisen  lisäksi kulttuuriperintö-
asiantuntija Umayya  Abu-Hanna, 
arkkitehti Marwa Al-Sabouni,  

 Islamin tutkija Jaakko Hämeen-
Anttila, taidehistorioitsija Hanna Jo-
hansson, designtoimittaja Rosa te 
Velde, kuraattori Vincent van Vels-
en, estetiikan tutkija Max Ryynänen 
sekä kuvataiteilija Issa Touma.

JATKO
Street View (Reassembled) 
-teoksen tuotanto oli Suomen 
Benelux-instituutin Suomi 
100 -hanke, ja instituutin rooli 
päättyy vuoden 2017 lopussa. 
Teoksen omistusoikeus on 
taiteilija Anssi Pulkkisella, ja teos 
jatkaakin näyttelykiertuettaan 
Pulkkisen koordinoimana myös 
vuonna 2018. Vahvistuneita 
esityspaikkoja ovat Reykjavik Arts 
Festival kesäkuussa 2018 sekä 
Wäinö Aaltosen museo lokakuu 
2018–tammikuu 2019. Lisäksi 
neuvottelut ovat meneillään 
Tampereen taidemuseon sekä 
Uppsalan taidemuseon kanssa.

RAHOITTAJAT JA YHTEISTYÖ    
KUMPPANIT
Teoksen toteutumista ovat 
 tukeneet Opetus- ja kulttuuri-
ministeriö, Saastamoisen säätiö, 
Suomi100, Messukeskus sekä 
Verbeke Foundation. Hank-
keen keskeisin tuotannollinen 
yhteis työkumppani oli Suomi-
Syyria Ystävyysseura ry, ja 
 heidän kontaktinsa  Euroopassa 
ja    Syyriassa  mahdollistivat teok-
sen  toteutu misen. Teoksen 
 toteutusta, näytteille asettamista 
ja näkyvyyttä ovat eri tavoin edis -
täneet lisäksi Art Helsinki, Belgian 
Turkin suurlähetystö, BOZAR, 
Castrum Peregrini, Finlands-
institutet, Frame Finland, Göte-
borgs Kulturkalas, Göteborgs 
Operahus, Habitare, Helsingin 
Juhlaviikot, Moniheli, Pakhuis 
de Zwijger, Porin taidemuseo ja 
Suomen Belgian   suurlähetystö, 
Suomen Lontoon instituutti, 
Suomen Lähi-idän instituutti, 
Suomen Ranskan instituutti sekä 
Suomen Saksan-instituutti.

SWEATING 
FOR EUROPE

Sweating for Europe kutsui euro-
parlamentaarikot ja kansalais-
yhteiskunnan keskustelemaan 
Euroopan kuumimmista aiheis-
ta Brysselissä Euroopan parla-
mentin edustalla. Kolmipäiväisen 
 tapahtuman ytimessä oli taiteilija 
Dida Zenden sosiaalinen veis-
tos, puu lämmitteiseksi saunaksi 
 muunnettu vanha paloauto.

Hankkeen taustalla oli tarve  rikkoa 
perinteisiä suljettujen ovien ja 
hier arkkisten  järjestelmien  rajoja. 
24.–25.4.2017 kunakin iltana 
Sweating for Europe kutsui euro-
parlamentaarikot  parlamentin 
edustalle löylyihin ajan-
kohtaisimpien asioiden äärelle. 

Saunavuoron jälkeen järjeste-
tyissä jälkilöylyissä EU-päätöksen-
tekijät ja kansa laisyhteiskunta 
kohtasivat Parlamentariumin 
isännöi missä modero iduissa 
paneeli keskusteluissa. Kumpikin 
ilta päättyi kaikille avoimeen 
 saunaan ja kulttuuri ohjelmaan, 
jonka  tunnelman virittivät 
musiikki yhtyeet Euroopan 
eri kolkista. 26.4. sauna siirtyi 
 Brysselin  keskustaan BOZAR-
kulttuuri keskuksen edustalle,   
 jossa  BOZARin johtaja Paul 
Dujardin kutsui sekä Belgian 
kulttuuri vaikuttajia saunomaan 
ja jatkamaan keskustelua yh-
dessä paikallisten asukkaiden 
kanssa. Torstaina 27.4 sauna-

teos  varattiin Bruzz Medialle, 
joka päivän aikana haastatteli 
brysseliläisiä vaikuttajia suoraan 
saunan lauteilta toteuttaen moni-
mediaisen haastattelusarjan, joka 
esitettiin kuuden viikon aikana 
Bruzz-viikkolehdessä, -radiossa 
ja -televisiossa.

Tapahtuma yhdisti suomalaisen 
saunaperinteen Euroopan 
poliittiseen keskusteluun. 
Saunat ja kylpylät ovat osa 
maanosan yhteistä moni-
muotoista kulttuuri  perintöä. 
Rikkomalla tavanomaisen ja 
tutun keskustelukontekstin 
paloautosaunan tavoitteena 
oli nostaa esiin myös kulttuurin 
ja kulttuuriperinnön merkitys 
yhteiskunnallisten kysymysten 
käsittelemisessä.

FIREFIT paloautosauna on 
taiteilija Dida Zenden luomus 
yhteistyössä Pro Puun kanssa 
Lahdessa  Helsingin design-
pääkaupunkivuonna 2012.  Projekti 
sai silloin alkunsa Goe the-Institute 
Finnlandin aloitteesta. Sweating 
for Europe -tapahtuman toteu-
tuksesta vastasivat Suomen Ben-
elux-instituutti, Goethe-Institute 
Brüssel sekä Alliance Française 
de Bruxelles-Europe. Yhteistyö-
kumppaneita olivat EUNIC Brus-
sels, Instituto Camões, Suomen 
Saunaseura, BOZAR sekä Visit.
Brussels. Hanke oli osa Suomi 100 
-juhlavuoden virallista ohjelmaa.

Feministisen ajatushautomo 
Hatun kehittämä Feministinen 
kiroiluiltama konsepti saapui 
Suomen Benelux-instituutin 
 aloitteesta Brysseliin  lokakuussa. 
Konseptin tavoitteena on luoda 
lämminhenkinen ja avoin tila, 
jossa feminismin raameissa 
kuka  tahansa voi nousta lavalle 
 ilmaisemaan yhteiskunnassa 
kokemiaan epäkohtia.  Brysselin 
iltamaa moderoi journalisti-

kolumnisti Maria  Pettersson, ja 
tapahtuman päätteeksi lavalle 
nousi suomalais-kanadalainen 
feministikoomikko Jamie Mac-
Donald. Tapahtuma  järjestettiin 
yhteistyössä kulttuuri keskus 
 Beurschouwburgin kanssa 
Beurs kaféssa Brysselin kes-
kustassa. Yleisöä paikalla oli noin 
500  henkeä, joista kymmenen 
nousi lavalle ilmaisemaan 
 kokemuksiaan.

Europarlamentaarikot 
kutsuttiin parlamentin 
edustalle löylyihin. 
Kuva: Caroline Lessire

FEMINISTINEN 
KIROILUILTAMA
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Suomen Benelux-instituutti   käynnisti 
keväällä 2016 TelepART-ohjel-
man uransa alku- ja keski vaiheilla 
olevien esiintyvien taiteilijoiden 
kansainvälistymisen edistämiseksi. 
TelepART-hanke lisää Suomen ja 
Benelux-maiden vuorovaikutusta 
esittävän taiteen saralla.

Verkkopohjainen TelepART-haku 
on avoin suomalaisille esiinty-
ville taiteilijoille Benelux-alueelle 
 suuntautuvia matkoja varten ja 
päinvastoin musiikin, teatterin, 
tanssin, sirkuksen sekä esitys-
taiteen aloilla.  Matalan  kynnyksen 
nopeaa pienoistukea voivat hakea 
esiintyvät  taiteilijat, taiteilijoita 
edustavat tahot ja tapahtuma-
järjestäjät Benelux-maissa ja 
Suomessa. Edellytyksenä tuen 
myöntämiselle on järjestäjän ja 

 esiintyjän molemmin puolinen si-
toumus, taiteellinen laatu, Suomen 
ja vähintään yhden  toimialueen 
maan  mukanaolo sekä riittävän 
suuri muu  rahoitusosuus. Jat-
kuvasti  avoimen haun päätök-
set tehdään Suomen Benelux- 
instituutissa vaihtuvien esittävän 
taiteen  ammattilaisten tuella. 
 Arvioitsijat tulevat  pääsääntöisesti 
taiteen tiedotus keskuksista.  Muka-
na  olevat tiedotus keskukset ovat 
 Music Finland,  Sirkuksen tiedotus-
keskus, Tanssin tiedotus keskus ja 
Teatterin tiedotuskeskus (TINFO). 
Päätösten käsittelyaika on korkein-
taan kaksi viikkoa. 

Vuonna 2017 TelepART-kansain-
välisyysohjelma on  mahdollistanut 
yhteensä 26 projektin 47 esitystä 
Benelux-maiden ja Suomen välillä, 

ja tukea on myönnetty yhteensä 
noin 16 000 euroa. Hakemuksia on 
tällä aikavälillä tullut 45 kpl, joista 
noin 58 prosentille hakijoista on 
annettu myönteinen tukipäätös. 

 TelepART-kansainvälisyys ohjelma 
laajeni vuoden 2017 alkaessa Suomen 
Lontoon-instituutin otta essa ohjel-
man käyttöönsä.  Vuoden 2017  aikana 
 vahvistettiin myös  kattavampi laajen-
nus, jonka myötä Suomen-Unkarin 
instituutti Finn Agora, Suomen Viron- 
instituutti, Suomen  Saksan-instituutti, 
Suomen   Tukholman-instituutti sekä 
Suomen Tanskan  kulttuuri-instituutti 
 ottavat TelepART- kansainvälisyys-
ohjelman osaksi omaa  toimintaansa 
tammi kuussa 2018.

Sonja Jokiniemen BLAB-performanssi tutkii tuntematonta yhdistelemällä 
koreografiaa, kuvanveistoa ja maalaustaidetta. Kuva: Tomas Uyttendale

Eero Yli-Vakkurin Hevoslinja-performanssissa yleisö ja poliisihevoset 
kohtasivat Brysselin Molenbeekissä. Kuva: Eero Yli-Vakkuri
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Go-commission-hankkeellaan 
Suomen Benelux-instituutti 
 on yhä vahvemmin mukana 
mahdollistamassa uusien teosten 
syntyä ja tukemassa uusien 
taideteosten luomista Suomessa 
ja Keski-Euroopassa. Matalan 
kynnyksen nopean TelepART-
matkatuen rinnalle rakentunut 

Go-commission-hanke keskittyy 
kansainvälisiin yhteistilauksiin 
vuosina 2016–2018.

Jo olemassa olevien teosten 
tukemisen ohella instituutti 
pitää tärkeänä, että se  pääsee 
edistämään myös uusien  teosten 
 syntyä. Yhä useampi taideteos 
taiteenalasta riippumatta saa 
alkunsa useamman taide-
organisaation tilausrinkinä, 
mikä takaa uudelle teokselle 
paitsi  perusrahoituksen, myös 
kohtuullisen määrän ensiarvoisen 
tärkeitä esitysmahdollisuuksia 
teoksen  alkumetreillä. Kolmen 
Keski- Euroopan maan ja Suomen 
taidetoimijat yhdistävänä ammatti-
toimijana Suomen Benelux-
instituutti on tärkeässä asemassa 
luomassa siltoja taiteen tarpeisiin. 

Vuosina 2016–2018  instituutti 
 toimii osatilaajana uusissa 
musiikin, esittävien taiteiden tai 
visuaalisten taiteiden suomalais-
teosten kansainvälisissä yhteis-
tilauksissa, aina yhdessä suoma-
laisten ja Benelux-maiden muiden 
osatilaajien kanssa.

Go-commission-hankkeen pui   tteissa 
on vuonna 2017 toteutettu Eero 
Yli-Vakkurin Hevoslinja-projektiin 
kuuluvat kolme performanssia Signal 
#6 -festivaaleilla Brysselissä sekä 
Amsterdam Concertgebouw’n 
sävellystilaus Sebastian Fager-
lundilta Kamus Quartetille.

Go-commission-hankkeen on 
mahdollistanut Jenny ja Antti 
Wihurin rahasto.
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15-18.2. & 27.7.17

17-18.2.17

22.3-15.4.17

20-24.4.17

26-29.4.17

31.5.17

26.5.17

3.6.17

18.9.17

6-9.10.17

10-12.10.17

10.11.17

11.11.17

ESITYSEN LUKUMÄÄRÄ
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1

3

3

1

1

TELEPART-TUKI

1240

800

700

800

500

300

396

800

600

900

1000

800

600

17.3.17

21-22.4.17

11.5, 23.11 & 21-22.12.17

27.5.17

2-4.8.17

11.8.17

17.8.17

27.9-1.10.17

27.9-1.10.17

30.11-3.12.17

1

2

3

1

3

1

1

4

2

1

500

300

2400

1000

400

150

450

800

450

175

MUSIIKKI

Orchestra Nazionale della Luna

Frigg

Kebu

Jaakko Laitinen & Väärä raha

Kari Antila

Huminoita

Ensemble Cordevento

Pohjonen Alanko

Kalevi Aho & Kalle Kalima

Maria Kalaniemi & Eero Grundström

Kamus Quartet

Verneri Pohjola Group

Olimpia Splendid

ESITTÄVÄT TAITEET

Luis & Pedro Sartori de Vale

Otto Byström

Sonja Jokiniemi

Elina Pirinen

Micha Goldberg;

André Chapatte

Wise Fools

Eero Yli-Vakkuri

John Court

Venla Moisala

ESIINTYMISPAIKKA

Brygge (BE), Bryssel (BE), Liège (BE), Raahe (FI)

Bryssel (BE), Rotterdam (NL)

Leeuwarden (NL), Heffen (BE), Namur (BE), 
Nieuwendijk (NE), Ichtegem (BE)

BOZAR, Bryssel (BE)

Helsinki (Fi), Lappeenranta (FI), Turku (FI)

Innocent, Hengelo (NL)

Grote Jacobliner Kerk, Leeuwarden (NL)

WORM, Rotterdam (NL)

Sint-Baafskathedraal, Gent (BE)

Bryssel (BE), Rotterdam (NL), Haag (NL)

Amsterdam (NL),  Epe (NL)

BRAND! Festival, Cultuurcentrum, Mechelen (BE)

Sonic City-festival, Wilde Westen, Kortrijk (BE)

Cultuurcentrum, Sint-Niklaas (BE)

Le Maga & Le Waterloo, Bryssel (BE)

Kortrijk (BE), Amsterdam (NL), Leuven (BE)

Spring Festival, Utrecht (NL)

URB Festival, Helsinki (FI)

Sorbus-galleria, Helsinki (FI)

Théâtres Nomades, Bryssel (BE)

SIGNAL-festival, Bryssel (BE)

SIGNAL-festival, Bryssel (BE)

European Poetry Slam Championships, Bryssel (BE)
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100 BAISERS DE FINLANDE–
SUOMALAISEN NÄYTELMÄN 
LUKUDRAAMAFESTIVAALI

SOFI OKSA NEN PASSA 
PORTA-FESTIVAALEILLA

TR
AN

SP
O

ES
IE

Vuonna 2017 Suomen Benelux-
instituutti lisäsi suomalaisen nyky-
draaman ja erityisesti näytelmä-
tekstikäännösten tunnett uutta 
kohdemaissaan. Le Magasin 
d’Écriture Théâtralen (MET) 
 kanssa yhteistyössä tuotettu 
suomalaisen näytelmän luku-
draamafestivaali 100 Baisers 
de Finlande (100 Suudelmaa 
Suomesta) järjestettiin maal-
iskuussa Comédie Claude Volter 
-teatterissa Brysselissä. Festivaali 
oli osa jo vuodesta 2011 jatkunut-
ta pitkäjänteistä yhteistyötä, jolla 
METin ja TINFOn kanssa yhdessä 
on syvennetty teksti pohjaisen 
teatterin vuoro vaikutusta ja 
yhteyksiä Suomen ja Benelux-
alueen välillä.

Ohjelmistossa oli neljä tuo-
reeltaan ranskaksi kään nettyä 
teosta suomalaisilta eturivin 

näytelmäkirjailijoilta. Saara 
 Turusen  Puputyttö käsittelee 
huumorin keinoin naisen  rooliin 
kohdistuvia paineita patriarkaa-
lisessa järjestelmässämme. 
Juha Joke lan Fundamentalisti 
 pureutuu totuuden etsimiseen 
ja toisen kohtaamiseen kysee-
nalaistaen arvot, joille perus-
tamme joka päiväisen elämämme. 
Anna  Krogeruksen Rakkau desta 
minuun on hienovarainen tarina 
lapsen näkökulmasta perheen 
hajoamisesta, vieraantumisesta 
ja kohtaamattomuudesta. Otso 
Kauton Tyttö tuli! kertoo isän ja 
tyttären välisestä suhteesta sekä 

hämmennyksestä tytön varttuessa 
naiseksi. Turusen sekä Jokelan 
tekstit käännettiin Suomen Ben-
elux-instituutin mahdollistamana 
tätä festivaalia varten, ja kunkin 
tekstin ranskannos julkaistiin 
myös taskukirjana.

Tapahtuman kuratoi näytelmä-
käsikirjoittaja Jean-Claude 
Idée. Hankkeen suomalaisina 
yhteistyökumppaneina toimivat 
Näytelmäkulma – Nordic Drama 
Corner sekä Teatterin tiedo-
tuskeskus TINFO. Tapahtumaa 
tuki myös Suomen suurlähetystö 
Brysselissä.

Sofi Oksanen osallistui kahteen 
Passa Porta -festivaalilla järjest-
ettävään keskustelutilaisuuteen 
sunnuntaina 26.3.2017. KVS BOL 
-teatterissa järjestettävässä We 
Can Be Heroes -tilaisuudessa Né-
gar Djavad, Almudena Grandes, 
Lionel Shriver ja Sofi Oksanen 
lukivat teoksiaan ääneen omalla 

Euroopan kansallisten kulttuu  ri-
instituuttien verkosto EUNIC toi 
syksyllä 2017 seitsemättä kertaa 
yhteen Euroopan kielet ja kulttuu-
rit runouden kautta. 26. syyskuuta 
Euroopan kielten päivänä suoma-
lainen lavarunousduo Melinda 
Lönnberg ja Malin Åhman ava-
sivat Transpoesie-tapahtuma-
sarjan kahdella  esityksellä. Syksyn 
tapahtumasarja alkoi Brysselin 
kaupungin    virallisella Poetry 
Periscopen avausjuhlalla Place 
Sainte-Catherine -aukiolla, jossa 
Melinda ja Malin sekä tšekkiläinen 

runoilija Zuzana Fuksová esiin-
tyivät. Suomalaisruno on myös 
kuunneltavissa Brysselissä run-
operiskoopin kautta. Ilta jatkui 
MuntPunt-kirjastossa, jossa 
suomalaisen duon lisäksi  esiintyi 
runoilijoita kuudesta muusta 
 Euroopan maasta.

Melinda ja Malin kirjoittivat ta-
pahtumaa varten Förfadersmål | 
Esiäiteinkieli -nimisen runon, joka 
käännettiin englannin, ranskan 
ja hollannin kielille. Runon alku-
peräisversio on sekoitus suomen 
ja ruotsin kieltä. 

Transpoesien toinen runoilta 
järjestettiin BOZARissa 17. 
lokakuuta ja kolmas 9. marras-
kuuta Balassi-instituutissa. Syksyn 
aikana kaikki Transpoesiessa mu-
kana olleet runot olivat nähtävissä 
Galerie Anspachissa sekä kier-
sivät Brysseliä kaupungin julkisen 
liikenteen mukana.

kielellään pohtien mitä sankaril-
lisuus tarkoittaa heille tänä päivänä. 
BOZARissa järjes tettävässä kes-
kustelutilaisuudessa Sofi Oksanen 
ja flaaminkielinen kirjailija Saskia 
De Coster kommentoivat aikamme 
kipupisteitä kuten pakolaiskriisiä ja 
naisten asemaa.

Poetry Periscopesta 
saattoi kuulla 
Malin Åhmanin 
(oik.) ja Melinda 
Lönnbergin runon 
alkuperäiskielellä 
sekä käännettynä.
Kuva: Emma Mether

TEKSTI ELÄÄ!
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Suomen Benelux-instituutti juhlisti 
Suomen 100-vuoti ssyntymäpäivää 
liittämällä juhlavuoteen sekä 
omia hankkeitaan että yhteistyö-
projekteja.

Alkuvuodesta instituutti  osallistui 
Aki Kaurismäen Toivon  tuolla 
 puolen -elokuvan ensi-ilta-
esityksiin kutsumalla oman 
verkostonsa avainhenkilöitä 
elokuva näytöksiin sekä tukemalla 
tapahtumaa viestinnällisesti.

Maaliskuussa 2017 Brysselissä 
asuva suomalaistaiteilija Krista 
Autio avasi uuden K41-galleria- 
ja yhteistyötilansa. Ensimmäisen 
vuoden aikana galleriassa on 
 instituutin tukemana toteutunut 
kolme suomalaisten taiteilijoiden 
näyttelyä.

Esa-Pekka Salonen johti  Lontoon 
Philharmonia-orkesteria Brysselin 
Bozarissa Suomen juhlavuoden 
konsertissa 27.9. Ohjelman jykevän 
rungon muodostivat  Sibeliuksen 
kaksi viimeiseksi jää nyttä sinfoniaa, 
joita täydensivät Kaija Saariahon 
Lumière et pesanteur sekä Belgian 
ensi esityksensä saanut Daníel Bjar-
nasonin viulu konsertto. Encorena 
kuultiin suomalaisyleisöä liikutta-

nut  Sibeliuksen Valse triste. Solis-
tina säkenöi ja riemastutti Pekka 
Kuusisto, joka esiintyi tällä Phil-
harmonian-kiertueella ensimmäistä 
kertaa Esa-Pekka Salosen kanssa. 

Konsertti järjestettiin yhteistyössä 
 Fortumin, Teknologiateollisu-
uden, Elinkeinoelämän keskus-
liiton sekä Suomen Belgian suur-
lähetystön kanssa.

ESA-PEKKA SALOSEN 
JOHTAMA LONTOON 
PHILHARMONIA-
ORKESTERIN KONSERTTI

SUOMI-FOKUS 
LEUVENIN
LYHYTELOKUVA-
FESTIVAALILLA

Leuvenin kansainvälinen lyhyt-
elokuvafestivaali järjestettiin 
23. kerran 2.–9.12. Instituutille 
entistä mielenkiintoisemman 
siitä teki tänä vuonna Suomen 
valitseminen teemamaaksi. 
 Festivaali kokosi  ohjelmistoonsa 
kaksi laajaa  suomalaista lyhyt-
elokuvakokonaisuutta,  jotka 
nostivat esiin suomalaisia lyhyt-
elokuvantekijöitä niin  jännityksen, 
huumorin kuin animaatioidenkin 
saralla.

Kokonaisuuksien ohella festi-
vaali esitti elokuvantekijä Juho 
Kuosmasen uudelleenfilmati
soinnin kaikkien aikojen 

 ensimmäisestä suomalaisesta 
 lyhytelokuvasta Salaviinan
polttajat (The Moonshiners). 
Elokuva nähtiin avajaisiltana sekä 
erikoisnäytöksessä, jossa esitet-
tiin myös Kuosmasen edellinen 
lyhytelokuva Romu Mattila ja Kau
nis Nainen. Molempia elokuvia 
säesti kokkolalainen Ykspihlajan 
Kino-orkesteri, joka myös esiin-
tyi avajaisissa. Elokuvien ääni-
maailmaa oli paikan päällä luo-
massa foley-artisti Heikki Kossi, 
jonka nerokkaita ääniteknillisiä 
ratkaisuja kuultiin kahtena iltana.
Instituutti vastasi avajaisillan tar-
joiluista. Festivaaliyleisö pääsi 
nauttimaan suomalaisesta pur-

tavasta sekä Kyrö Distilleryn 
Belgian maahantuojien Napue
Gin -baarin antimista. Leuvenin 
lyhytelokuvafestivaalin järjestäjät 
kruunasivat Suomi-teeman hank-
kimalla paikalle saunan, jonka 
löylyjen sisällä näytettiin parhaita 
pätkiä Suomi-ohjelmistosta. 

Näyttelijät Sakari Kuos-
manen ja Sherwan Haji
vierailivat Brysselissä 
ja Ghentissä maal-
iskussa kertomassa 
Kaurismäen uudesta 
elokuvasta.
Kuva: Laura Kacsóh

Kyrö Distilleryn 
Napue Gin baari  
tarjosi drinkkejä 
janoiselle eloku
vafestivaalikan
salle.
Kuva: Joris Van
den Broeck

MUU SUOMI 100 -JUHLA- 
VUODEN OHJELMAA
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Kuuluimme yhdessä Suomalais-
hollantilaisen kauppakamarin, 
Alankomaat-Suomi  Yhdistyksen, 
Suomen Rotterdamin meri-
mieskirkon ja Haagin Suomen 
suur lähetystön kanssa Finland 
100 Together in The Netherlands-
säätiöön, joka halusi  kunnioittaa 
Suomen juhlavuotta. Yksi säätiön 
päähänpistoista oli luoda uusi 
valkoinen tulppaani lajike, jolle 
annettiin nimeksi Suomi 100. 
Arvotulppaanin kummina toimii 
tasavallan presidentin puoliso 
Jenni Haukio.

Rotterdamin Finse Huisella 
 vietettiin kesäkuun alussa Extra
ordinary Finland -festivaalia, joka 
tutustutti yleisön kotimaan kult-
tuuriin ja perinteisiin. Festivaalin 
aikana sekä sauna että grilli oli-
vat kuumina, ja osallistujat pää-
sivät tutustumaan suomalaiseen 

taiteeseen: paikalla keskusteltiin 
kirjallisuudesta, Sibelius- elokuva 
pyöri ulkoilmateatterissa ja  esillä 
oleva valokuvanäyttely sukellutti 
katsojan suomalaiseen sielun-
maisemaan. Festivaalin  viimeisenä 
päivänä ulkosuomalainen verko-
sto esittäytyi, kun paikalle saapu-
ivat erilaiset  yhdistykset,  yritykset 
ja organisaatiot. Yksi viikon ko-
hokohdista oli WORMissa 3.6. 
järjestetty  kansanmusiikista ja 
shamanismista ammentava Poh-
jonen ja Alanko -konsertti, jossa 
hanuristi Kimmo Pohjoisen vo-
imakas sointu kohtasi rockmuusik-
ko Ilkka Alangon. 

Yhdessä Rotterdamin fil-
harmonisen orkesterin ja 
 Haagin Suomen suurlähetys-
tön  kanssa 1.11. järjestetyssä 
Suomen juhlavuoden konser-
tissa soi  suomalainen kamari-

musiikki. Rotter damin De 
Doelen-konsertti talossa järjeste-
tyn kamari konsertin laajaan 
ohjelmistoon kuului  kaikkea 
kansanmusiikista Aulis Salliseen. 
Juhlavuoden  konsertin kruunasi 
encorena soitettu Finlandia. 

Suomen juhlavuotta kunnioit-
tava säätiö loi myös Suomi 100 
-koivumetsän lähelle Amsterdam 
Schiphol -lentokenttää Haarlem-
mermeeriin. Kaikki halukkaat saivat 
hankkia itselleen koivupuun muis-
toksi ja 17.11. yhteensä 1000 koivua 
istutettiin Suomen lipun muotoon.

HOLLANNIN SUOMI 
100-OHJELMAA

UUSI TAITEILJOIDEN RESIDENSSI-    
VAIHTO-OHJELMA

Syyskuussa Suomen ja Benelux-
maiden välillä käynnistyi taiteilija 
Timo Wrightin ja kuraattori Anni 
Fahlerin toimesta uudenlainen 
taiteilijoiden residenssiohjelma 
ARS – Artist Residency Swap. 
Ohjelman ideana on luoda  alusta, 
jonka kautta taiteilijat voivat vaihtaa 
sekä työtilansa että kotinsa toisen 
maan taiteilijan kanssa. Toiminta 
alkoi Suomen Benelux-instituutin 
tukemalla pilotti-vaihto-ohjelmal-
la, jonka raameissa taiteilijoita 
kummaltakin alueelta vaihtoivat 
työtilansa ja kotinsa toisen maan 
taiteilijan kanssa. Ensimmäinen 
vaihto  tapahtui syyskuussa, ja siihen 
osallistui kuvataiteilijat Conrad Wil-
lems Gentistä ja Sivi Valima Hels-
ingistä. Joulukuussa kotia ja työtiloja 
vaihtoivat videotaiteilija Eva Giolo 
ja kuvataiteilija Pauline Mikó Brys-
selistä sekä koru suunnittelija Ka-
tariina Guthwert Helsingistä.

Suomalaisia koivuja istu-
tettiin yhteensä 1000 kpl 
Haarlemmermeeriin.
Kuva: Frans Tod

Jenni Haukio ja 
Suomen juhlavuoden 
nimikkotulppaani
Kuva: Kari Kaipanen

Kuva: ARS – Artist 
Residency Swap
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AVAINHENKILÖ-
VIERAILUT
Kesällä Festival Musiq’3:n johta-
ja Benoit Debuyst vieraili Hels-
ingin juhlaviikoilla tavoitteenaan 
 tutustua suomalaiseen musiikki-
kenttään. Vierailun tuloksena 
vuoden 2018 Musiq’3-festivaa-
lin Nordic Vibes -ohjelmakoko-
naisuudessa Brysselissä kuullaan 
useita suomalaisia esiintyjiä:  
muun muassa Helsingin Kamari-
kuoro, pianistit Joonas Ahonen ja 
Olli Mustonen sekä viulistit Kree-
ta-Maria Kentala ja Lilli Maijala 
olivat mukana.

Taidekeskus Bozarin johtaja Paul 
Dujardin vieraili myös  kesällä 
Helsingissä. Tähtäimessä on 
vuoden 2019 yhteistyö Suomen 
Benelux-instituutin, Suomen 
EU-edustuston ja Suomen suur-
lähetystön kanssa, mikä linkittyy 
sekä Suomen EU-puheenjohta-
juuskauteen että BOZARissa 
samaan aikaan järjestettävään 
pohjoismaiseen ohjelmasarjaan. 
Myös BOZARin kansanmusiikin 
ohjelmavastaava Tony Van der 
Eecken vieraili Suomessa tutus-
tuen suomalaiseen kansanmusiik-
kiin marraskuussa Etnosoi!-fes-
tivaalin Etnogaalan yhteydessä.
Syys-lokakuun vaihteessa Hel-

singissä järjestettävään People 
Driven City -seminaariin  osallistui 
neljä asiantuntijaa Alankomaista: 
Kees Christiaanse, KCAP; Xan-
der Vermeulen Windsant, XVW 
architectuur; Egbert Fransen, Pa-
khuis de Zwijger; Simon van Dom-
melen, LOLA. Seminaari oli osa 
kymmeneen Helsingin lähiöön 
ja kaupunginosaan  levittäytyvää 
Lähiöfest-tapahtumaa, joka toi 
yhteen asukkaat, yritykset ja 
yhteisöt sekä kaupungin. Semi-
naari keskittyi ihmislähtöisen 
 kaupungin ajatukseen pohtien, 
miten yhteistä kaupunkia raken-
netaan sekä ylhäältä alas että 
alhaalta ylös.

Tanssin tiedotuskeskus järjesti 
lokakuussa Suomen Benelux- 
instituutin tukeman ammatti-
laisvierailun Helsingissä, johon 
osallistuivat SPRING Performing 
Arts Festival Utrechtin taiteel-
linen johtaja Rainer Hoffmann 
sekä Kunstencentrum BUDAn 
tuotanto päällikkö Bram Coeman. 
Vierailun aikana he tutustuivat 
muun muassa Sonja Jokiniemen, 
Veli Lehtovaaran, Sonya Lind-
forsin, K&C Kekäläinen Com-
panyn ja Maija Hirvosen tuotan-

toon sekä Zodiakin, Mad House 
Helsingin ja tanssin ja teatterin 
tiedotuskeskusten toimintaan.

Viisi Amsterdamin taide yliopiston 
teatterin tekijöille ja kuraat-
toreille suunnatun DAS Theatre 
-ohjelman kuraattorioppilasta 
vierailivat yhdessä DasARTSin 
taiteellisen johtajan Barbara 
Van Lindtin  kanssa marraskuus-
sa järjestettävällä Baltic Circle 
-teatteri festivaalilla. Festivaalin 
aikana he sekä tutustuivat suoma-
laiseen nyky teatteriin että osal-
listuivat yhdessä Aalto yliopiston 
taidekuraattoriopiskelijoiden ja 
Helsingin taide yliopiston teatteri-

korkeakoulun opiskelijoiden 
 kanssa nykypäivän yhteiskunnal-
lisia kysymyksiä  teatterin näkökul-
masta käsittelevään  symposium iin.

Belgialainen kuvataiteilija Ana 
Torfs vieraili Suomessa Fig
ments & Fragments -näyttelynsä 
yhteydessä. Näyttely, joka tutkii 
poliittisen ja kulttuurisen histo-
rian hajanaisia fragmentteja, oli 
esillä Porin taidemuseossa viiden 
kuukauden ajan syksystä 2017 
alkuvuoteen 2018. Näyttely oli 
 Torfsin ensimmäinen yksityisnäyt-
tely Pohjoismaissa.

Vuonna 2017 Suomen Benelux-
instituutin ammattilaisvierailu-
ohjelmaan osallistui yhteensä 
kuusitoista eri kulttuurialojen 
ammattilaista, kun luku vuonna 
2016 oli neljätoista ja vuonna 2015 
seitsemän. Vierailut ovat osoittau-
tuneet toimiviksi tavoiksi  sitouttaa 
kaikki osapuolet konkreettisiin te-
koihin synnyttäen pitkä kestoista 
yhteistyötä, joka vahvistaa Suomen 
ja Benelux-maiden kulttuurialan 
vuoro vaikutusta.

Lähiöfestin yhteydessä 
järjestettyyn People 
Driven City-semi naariin 
osallistui neljä asiantun-
tijaa Alankomaista.
Kuva: Lähiöfest
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YHTEISTYÖ-
TAHOT

Instituutti jatkoi säännöllisiä 
 tapaamisia Brysselissä toimivien 
Tanskan kulttuuri-instituutin sekä 
Tanskan, Islannin, Norjan,  Ruotsin 
ja Suomen suurlähetystöjen 
sekä Färsaarten, Grönlannin ja 
Ahvenan maan alue toimistojen 
kanssa. Nordic Committéen 
tarkoituksena on jakaa tietoa 
ja   hyviä käytäntöjä, toimia 
vertais verkkona ja mahdollisu-
uksien mukaan pohjoismaisten 
yhteistyöprojektien alustana. In-
stituutti jatkoi yhteistyötä Suomen 
merimieskirkon kanssa, ja institu-
utin johtaja on myös Suomi-Klu-
bin hallituksen jäsen. Instituutti 
piti lisäksi yhteyttä Brysselissä 
sijaitseviin EU-alue toimistoihin 
ja keskeisiin EU- instituutioiden 

suomalaistoimijoihin. Yhteyden-
pito eri taiteenalojen eurooppa-
laisten katto järjestöihin, muun 
muuassa  Euroopan festivaalien 
kattojärjestön EFA:an sekä kes-
keisten konserttisalien yhteistyö-
taho ECHO:on, syvensi instituutin 
näkyvyyttä Euroopan laajuisesti ja 
mahdollisti uusia kumppanuuksia.

Sweating for Europe- tapahtuma 
luotiin yhdessä Goethe-Institute 
Brüsselin sekä Alliance Française 
de Bruxelles-Europen kanssa.  
Muita tapahtuman yhteistyö-
kumppaneita olivat EUNIC Brus-
sels, Instituto Camões, Suomen 
Saunaseura, BOZAR sekä Visit.
Brussels.

Castrum Peregrini, Finlandsin-
stitutet, Frame Finland, Göte-
borgs Kulturkalas, Göteborgs 
Operahus, Habitare, Helsingin 
Juhlaviikot, Moniheli, Pakhuis 
de Zwijger, Porin taidemuseo ja 
Suomen Belgian suurlähetystö, 
Suomen Lontoon instituutti, 
Suomen Lähi-idän instituutti, 
Suomen Ranskan instituutti sekä 
Suomen Saksan-instituutti.

Suomen kulttuuri- ja tiede-
instituutit ry toimi vuonna 
2017 aktiivisesti tiivistäen en-
tisestään instituuttiverkoston 
jäsenten yhteydenpitoa, tiedon-
vaihtoa ja yhteistyötä. Suomen 
Benelux- instituutti on verkostossa 
 aktiivinen ja aloitteellinen jäsen  ja 
järjesti keväällä instituuttiverkos-
ton johtajille tarkoitetut vuotuiset 
kevätpäivät Brysselissä.

Instituutin tärkeimpiin yhteistyö-
tahoihin kuuluvat myös taiteen 
tiedotuskeskukset, joita ovat 
Arkkitehtuurin tiedotuskeskus, 
FILI – Suomen kirjallisuuden 
tiedotuskeskus, Music Fin-
land, Sirkuksen tiedotuskeskus, 
Suomen elokuvasäätiö, Tanssin 
tiedotuskeskus, Teatterin tiedo-
tuskeskus (TINFO) ja Visuaalisen 
taiteen keskus Frame.

Instituutti piti yllä jatkuvaa 
yhteistyöyhteyttä asemamaiden 
suurlähetystöihin sekä muihin 
Team Finland -toimijoihin. Kaikkia 
osapuolia hyödyttävä yhteyden-
pito on luonteva osa läsnäoloa 
asemamaissa, ja se konkretisoitui 
esimerkiksi Suomi 100 -juhlavuo-
den järjestelyissä ja tapahtumissa.

EUNIC paitsi toteuttaa erilaisia 
yhteistyöprojekteja myös toimii 
Brysselissä aktiivisesti kulttuurin 
ja taiteen kysymysten edistäjänä 
Euroopan unionin instituutioiden 
suuntaan. Instituutti osallistui 
asema maissaan EUNICin klus-
tereiden toimintaan, ja  instituutin 
johtaja Aleksi Malmberg toi-
mi Brysselin klusterin 2. vara-
puheenjohtajana kaudella 2017. 
Aleksi edusti instituuttia myös 
 Hollannin klusterissa kuluneen 
vuoden  aikana ja edusti Suomen 
 Kulttuuri-  ja tiedeinstituutit ry:tä 
EUNIC Globalin vuosikokoukses-
sa Brysselissä 30.11. – 1.12.2017.

Mobile Homeless- projektin 
raameissa instituutti teki laajaa 
yhteistyötä lukuisien tahojen 
kanssa. Suuresta tuotannollisesta 
panoksesta vastasi Suomi-Syyria 
Ystävyysseura ry, ja rakentamisen 
Belgiassa mahdollisti Verbeke 
Foundation. Teoksen toteu-
tusta, näytteille asettamista ja 
näkyvyyttä ovat eri tavoin lisäksi 
edistäneet Art Helsinki, Belgian 
Turkin suurlähetystö, BOZAR, 

Yhteistyö toisten 
eurooppalaisten 

kulttuuritoimijoiden 
kanssa on ollut 

saumatonta.
Kuva: Caroline Lessire

Dida Zenden paloautosauna yhteistyökumppanimme BOZARin pihalla.
Kuva: Caroline Lessire
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VIESTINTÄ
Suomen Beneluxinstituutti viestii toiminnastaan aktiivisesti niin 
Suomessa kuin Beneluxalueella suurelle yleisölle, ammattilaisille 
sekä medialle. Instituutin vietintästrategian mukaisesti viestinnän 
tavoitteena on paitsi tiedottaa instituutin toiminnasta sekä Suomen 
ja Beneluxalueen välisestä kulttuurivaihdosta myös pyrkiä viestin
nän avulla syventämään kulttuurin kokemista, tiedon julkistamista ja 
eri toimijoiden verkottumista. Viestinnän pääpaino on sähköisessä 
viestinnässä ja sosiaalisessa mediassa. Viestinnän sisällöistä ja toteu
tuksesta vastaavat ohjelmakoordinaattori sekä viestintäharjoittelijat.

271 
twiittiä

2016: 135

1241 seuraajia

2016: 1083

2553 seuraajia

2016: 2026

613 seuraajia

2016: 369

302 
postausta

2016: 285

123 
julkaistua kuvaa

2016: 87

Instituutin omat viestintä-
kanavat ovat keskittyneet 
verkko viestintään. Keskeisinä 
tiedottamisen välineinä toimivat 
instituutin verkkosivut finncult.be 
sekä sosiaalisen median kanavat 
Facebook, Twitter ja Instagram. 
Verkkosivuja päivitetään insti-
tuutin neljällä toimintakielellä 
suomeksi, englanniksi, ranskaksi 
ja hollanniksi, mutta sosiaalista 
mediaa vain englanniksi. Verkko-
sivuilla tiedotetaan instituutin 
ajankohtaisista hankkeista, niihin 
liittyvistä yleisötapahtumista sekä 
instituutin historiasta, henkilö-
kunnasta, hallinnosta ja suomen 
kielen kursseista.

Instituutin vuonna 2015 aloitta-
ma blogi antaa puheenvuoron 
 instituutin yhteistyökumppaneille, 
jotka kutsutaan kuukausittain 
kirjoittamaan oman taiteen- tai 
tieteenalansa ajankohtaisista 

 ilmiöistä. Vuonna 2017 blogin 
vieraskyninä toimivat Perpetuum 
Mobile -kuratoinnista vastaavat 
Ivor Stodolsky ja Marita Muuk-
konen, kuvataiteilija Anssi Pulk-
kinen, kääntäjä Sophie Kuiper, 
toimittaja Sabine Buchwald, ark-
kitehti ja kirjailija Marwa Al-Sa-
bouni, kirjailija ja taidevaikuttaja 
Chris Keulemans sekä kirjoittaja 
ja europarlamentaarikko Miapet-
ra Kumpula-Natrin erityisavustaja 
Maria Pettersson. Lisäksi panok-
sensa blogiin antoivat instituutin 
omat työntekijät Aleksi Malm-
berg ja Annukka Vähäsöyrinki.

Viestinnässä hyödynnetään myös 
sähköisiä mediatiedotteita sekä 
kutsuja instituutin omiin ja sidos-
ryhmien tapahtumiin, joiden 
lähettämisessä ja kontaktien hal-
linnassa hyödynnetään Gruppo 
Softwaren kontaktitietokantaa. 
Benelux-instituutin neljällä kiele-

llä ilmestyvä uutiskirje tavoittaa 
yhteensä 1811 tilaajaa. Lisäksi 
Benelux-instituutti julkaisee omaa 
palstaa Belgian Suomi-Klubin toi-
mittamassa Parlööri-lehdessä, joka 
ilmestyy yhdeksän kertaa vuodessa.

Suomen Benelux-instituutti tuotti 
vuonna 2017 kaksi omaa julkaisua. 
Mobile Home(less) -hankkeen 
yhteydessä julkaistu esseekokoel-
ma Home Reassembled – On Art, 
Destruction and Belonging tehtiin 
yhteistyössä hollantilaisen taide-
kirjakustantamo Jap Sam Book-
sin kanssa. Toinen julkaisu liittyi 
TelepART-hankkeeseen, jonka 
puolitoistavuotisesta toiminnasta 
tuotettiin kokoava julkaisu syksyllä 
2017. Selvitys julkaistiin suomen 
kielellä painettuna ja sähköisenä 
versiona. Julkaisu on instituutin 
nettisivuilla vapaasti ladattavana 
PDF-tiedostona.

Vuonna 2017 verkkosivuilla oli 19 990
 istuntoa ja 13 886 yksittäistä kävijää

 
2016: 20919 istuntoa ja 14362 yksittäistä kävijää

1811
uutiskirjeen tilaajia 

2016: 1732

OMAT
VIESTINTÄKANAVAT
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Suomen Benelux-instituutin 
hankkeista Mobile Home(less), 
Suomi 100 ja TelepART saivat 
eniten näkyvyyttä. Street View 
(Reassembled) -teoskiertueen 
aikana Anssi Pulkkisen raunio-
installaatio huomioitiin laajalti 
niin Benelux-alueen kuin Pohjo-
ismaiden mediassa. Eniten me-
diaosumia oli Suomessa. Teosta 
käsiteltiin niin valtakunnallisissa 
kuin paikallisissa yleismedioissa 
(esim. YLE, HS, SVT, Belga) sekä 
taiteen erikoisjulkaisuissa (esim. 
Hart, Kunstlich, Taide, Taiteilija, 
Mustekala). Mediaosumia oli kaik-
kiaan 35kpl.  

Suomen juhlavuoden kunniaksi 
toteutetun Suomi 100 -hankkeen 
tapahtumista uutisoitiin pitkin 
vuotta. Lokakuussa järjestetystä 
Feministisestä kiroiluiltamasta 
uutisoi esimerkiksi Helsingin 
Sanomat verkkolehdessään 
(”Suomi kerää Brysselissä femi-
nismipisteitä paitsi diplomaateilla 
myös kiroiluiltamilla, joissa pure-
taan vihaa ”patriarkaatissa asu-
mista” kohtaan – ”Isänmaallinen 
tunne, kun 400 ihmistä huutaa 
yksissä suin perkele”, Mari Man-
ninen 16.11.2017), ja instituutin 
ohjelmakoordinaattori Emma 
Mether antoi haastattelun ta-
pahtumasta MeNaisten verkko-

sivustolle  (”Suomen uusi vienti-
tuote? Feministinen kiroiluiltama 
järjestettiin menestyksekkäästi 
ensi kertaa ulkomailla”, Marjut 
Laukia 27.10.2017).

Leuvenin kansainvälinen elokuva-
festivaali ja etenkin paikalle tuotu 
sauna herätti median huomion. 
Muun muassa De Morgen -lehti 
ja VTM-televisiokanava nostivat 
suomalaisteemaan uutisointiinsa.
Mediaosumia vuoden 2017 aikana 
oli yhteensä 67 (vuonna 2016 21).

MEDIANÄKYVYYS

mediaosumaa 2017
2016: 21

Aleksi Malmberg
Tiina Eerolainen

Annukka Vähäsöyrinki

Emma Mether

Alix Helfer
Laura Kacsóh
Anna Prusila
Titta Kaltola

Johtaja
Hallintopäällikkö
Ohjelmapäällikkö 30.6 asti sekä Mobile Home(less)-
hankkeen tuottaja 31.10 asti
Ohjelmakoordinaattori 16.8 alkaen sekä harjoittelija 
1.9.2016-30.6.2017 (Svenska kulturfonden)
Harjoittelija 16.1-14.7 (Educa)
Harjoittelija 1.3-31.5 (Erasmus)
Harjoittelija 1.9.2017-30.6.2018 (Svenska kulturfonden)
Harjoittelija 13.9-13.12 (Educa)

TILAT
Instituutti sijaitsee Brysselin keskustassa Sablonin alueella. Toimistoti-
laa käytetään instituutin henkilökunnan työtilana,  yhteistyötapaamisiin 
sekä kolmena iltana viikossa ja lauantaisin instituutin järjestämiin 
suomen kielen kursseihin.  Instituutin flyygeli on sijoitettuna Koninkli-
jke Vlaamse Akademien marmorisaliin. Akatemialla on oikeus  käyttää 
instituutin flyygeliä omissa tapahtumissaan ja instituutti voi vasta
vuoroisesti järjestää vuosittain korkeintaan viisi tilaisuutta akatemian 
marmori salissa ilman vuokrakustannuksia. Vuonna 2017 tiloissa järjes-
tettiin Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien johtajien kevätpäivät ja 
johtaja Aleksi Malmbergin läksiäis juhlat.

SUOMEN KIELEN OPETUS
Suomen Benelux-instituutti tarjoaa suomen kielen opetusta neljällä 
eri tasolla. Syksyllä 2016 alkanut intensiivinen alkeiskurssi eteni koko 
vuoden ajan ja syksyllä 2017 päästiin tasolle 3. Kesällä 2017 innokkaim-
mille opiskelijoille tarjottiin ylimääräinen kesäkurssi. Ryhmäkurssien 
lisäksi  instituutti koordinoi yksityistunteja. Kaikilla tunneilla oppi-
kirjoina käytettiin Suomen mestari -sarjaa. Lukuvuosi 2017 oli järjes-
tyksessään neljäs suomen kielen opetuksen vuosi, jonka Suomen 
Benelux- instituutti järjesti täysin itsenäisesti. Opiskelijoita oli vuoden 
aikana yhteensä 71. Kurssit järjestettiin Iinstituutin  tiloissa.  Opettajina 
toimivat Tiina Karetvaara, Sanna Joutsijoki, Johanna Miettinen ja 
Merja Heikkinen.

HALLINTO
Suomen Beneluxinstituutin säätiö Suomen Beneluxinstituuttia ylläpitää 

Suomen Beneluxinstituutin säätiö, jonka kotipaikkana on Helsinki.

Alkuvuoden 2017 ajan viestintäasiantuntija Eveliina Petäjäaho toimi  
instituutin Alankomaiden neuvonantajana raportoiden alueen kult-
tuuritapahtumista- ja toiminnasta. Neuvonantajalle maksettiin työstä 
nimellinen palkkio. 

HENKILÖKUNTA
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TALOUS

Suomen Benelux-instituutin säätiön ja sen ylläpitämän Suomen Benelux-
instituutin hallinto- ja vuokra-menot sekä varsinainen toiminta rahoite-
taan pääasiassa Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämästä 
vuosittaisesta valtionavusta, joka vuonna 2017 oli 337 000 euroa. 

Lisäksi säätiö sai OKM:n hankeavustusta toimintavuosille 2016-2017 
13 000 euroa Euroopan kodittomuus -hankkeelle, sekä 12 000 euroa 
TelepART-ohjelman ammattilaisvierailuja varten. 

Suomen Benelux-instituutin talous vuonna 2017

Suomen Benelux-instituutti ei pääsääntöisesti ole tapahtumien vas-
tuullinen tuottaja, vaan vaikuttavaa työtä tehdään paikallisten kulttuu-
ritoimijoiden hallinnoimissa hankkeissa. Tämän toimintamallin johdos-
ta instituutin talousseurannassa ei ole ollut mielekästä pääsääntöisesti 
kirjata projektien kokonaisbudjettia tai in kind -rahoitusosuutta, joka 
selkeimmin näkyy päätuottajan talousyhteenvedossa. 

Vuosi 2017 oli kuitenkin poikkeuksellinen, sillä Suomi 100 -juhlavuoden 
kunniaksi instituutti tuotti merkittävän Mobile Home(less) -hankkeen. 
Tämä poikkeuksellisen suuri instituutin itsensä tuottama hanke kasvatti 
instituutin kokonaistuloja- ja menoja tavanomaista enemmän. Mobile 
Home(less) -hankkeen saamat hankeavustukset olivat yhteensä 61 000 
euroa. OKM:n myöntämän hankeavustuksen lisäksi kyseistä hanketta 
tukivat seuraavat tahot: Saastamoisen säätiö (25 000 euroa), Suomi100 
(13 000 euroa), Suomen messut Osuuskunta (7000 euroa) ja Göteborg 
Kulturkalas (3000 euroa).

Myös useat muut erilliset kohdeavustukset olivat instituutin toiminnalle 
tärkeitä. Suomen Kulttuurirahasto rahoitti TelepART-ohjelmaa 40 000 
eurolla, josta puolet eli 20 000 euroa jaettiin edelleen Suomen Lon-
toon instituutille samaa hanketta varten. Lisäksi Jenny ja Antti Wihurin 
säätiö tuki Go-Commission hanketta yhteensä 10 000 eurolla. Seuraa-
vat organisaatiot tukivat Sweating for Europe -hanketta yhteensä 18 
880,28 eurolla: EUNIC Brussels, Alliance francais, Goethe institut, Visit 
Brussels VZW, Vlaams-Brusselse media VZW ja Suomen Saunaseura 
ry. Näytelmäkulma tuki lisäksi Brysselin lukudraamafestivaalia 1500 eu-
rolla. 

TULEVAISUUDEN KEHITYS 
Suomen Benelux-instituutin säätiö on kahdenkymmenenviiden toi-
mintavuotensa aikana osoittanut toimintansa tarpeellisuuden sekä te-
hokkuutensa kulttuurin kansainvälistymisen edistämistehtävässä. Vuosi 
2017 oli erityisen aktiivinen, sillä se oli itsenäisen Suomen sadas juhla-
vuosi. Vuoden aikana toteutettiin mittavia yhteistyöhankkeita ja edel-
leen kehitettiin menestyksekkääksi todetun TelepART-hankkeen vaikut-
tavuutta. TelepART levisi vuoden aikana Suomen Lontoon instituuttiin.

Tulevaisuudessa on tarkoitus edelleen kehittää hankkeita, joiden kautta 
tavoitetaan laajoja yleisöjä. Kulttuurivaihto Suomen ja Keski-Euroopan 
ytimessä olevan Benelux-alueen välillä ei tule merkitykseltään vähe-
nemään ja erityisesti vuoden 2018 Suomen puheenjohtajuuskausi tu-
lee lisäämään kiinnostusta Suomea ja suomalaista kulttuuria kohtaan. 
Toiminnan rahoituspohja on kohtuullisen vakaa, mutta toiminnan ja 
alueen laajuus huomioon ottaen lisäresurssien löytäminen Suomesta 
tai kansainvälisesti on edellytys sille, että säätiön työn vaikuttavuutta ja 
näkyvyyttä voidaan nykyisestään vielä kasvattaa. Säätiön ohuiden hen-
kilöstöresurssien vuoksi erityisesti viestintään kaivataan vahvistusta. 

KIITOS
Suomen Benelux-instituutti kiittää lämpimästi toimintaa vuonna 
2017 taloudellisesti tukeneita tahoja: Opetus- ja kulttuuriministeriö, 
Suomen Kulttuurirahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Helsingin 
Messu keskus ja Saastamoisen säätiö.

Sekä lisäksi seuraavia yhteistyökumppaneita taloudellisesta tuesta:
Helsingin Messukeskus, Suomi 100, Messukeskus, Göteborg Kultur-
kalas, Goethe institut, Alliance Française, Visit Brussels, Vlaams-Brus-
sels media, EUNIC Brussels, Suomen suurlähetystö Bryssel (UM), Nor-
dic Drama Corner, Suomen saunaseura, Teatterin tiedotuskeskus.

Toiminnan kokonaistulot
Toiminnan kokonaismenot

Toiminnan kokonaistulos

493 471,45 euroa 
485 048 euroa
8423,45 euroa
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Suomen Benelux-instituutin säätiön ja sen ylläpitämän Suomen Benelux-
Suomen Benelux-instituutin säätiö ylläpitää Suomen Benelux-instituuttia. 
Säätiö on suomalainen ja sen kotipaikka on Helsinki. Suomen opetus-
ja kulttuuriministeriö tukee vuosittaisella toiminta-avustuksella säätiötä, 
jonka sääntömääräisenä tehtävänä on Suomen ja Benelux-alueen 
sivistyksellisen vuorovaikutuksen syventäminen.

Säätiön asiamiehenä ja hallituksen sihteerinä toimi Outi Paasonen 
30.6.2017 asti, ja 1.7.2017 lähtien Annukka Vähäsöyrinki.

Säätiön hallitus kokoontui viisi kertaa seuraavissa paikoissa: Kalliolin-
nantie 4, Helsinki; TEOSTO Urho Kekkosen katu 2 c, Helsinki; Helsingin 
kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan toimipiste, Kalevankatu 6; 
sekä yksi sähköpostikokous.

Instituutin johtajan Aleksi Malmbergin sopimus päättyi 31.12.2017, ja 
hänen seuraajakseen valittiin 6.11.2017 Kalliolinnantiellä pidetyssä hal-
lituksen kokouksessa KTM Kati Laakso. Laakso aloittaa tehtävässään 
helmikuussa 2018.

LÄHIPIIRI
Säätiö määrittelee lähipiirin säätiölain 487/2015 8§ mukaisesti. Avus-
tuksiensaajia vuonna 2017 olivat liitteenä olevan TelepART-tuensaajien 
listan mukaiset taiteilijat, sekä taiteilija Anssi Pulkkinen. Säätiön lähipi-
iriin kuuluville ei annettu vuonna 2017 avustuksia eikä muita osittain tai 
kokonaan vastikkeetonta taloudellista etua eikä heidän kanssaan tehty 
mitään säätiölain tarkoittamia taloudellisia toimia.

SUOMEN BENELUX-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ

Johanna Lindstedt

Hannu Suihkonen

Laura Kolbe

Antti Wihanto

Kalle Jämsen

Puheenjohtaja, mus. maisteri
Varajäsen Sakari Karjalainen, pääsihteeri, dosentti, LT
Varapuheenjohtaja, Suomen merimieskirkon nimeämä jäsen
Varajäsen Kaarlo Kalliala, piispa
Professori, Suomen Kulttuurirahaston nimeämä jäsen
Varajäsen Pasi Saukkonen, dosentti
Konsuli
Varajäsen Suvi Innilä, erityisasiantuntija
Kulttuurijohtaja
Varajäsen Martti Kivistö, varatuomari

Julkaisija Suomen Benelux-instituutti
Taitto Tove Huldén
Paino Joon OÜ




