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AGK Pohtii -ohjelmakokonaisuudessa keskustellaan muun muassa elämän
tarkoituksesta
24. Art goes Kapakka -kaupunkifestivaali 16.–25.8.2018
Mielenkiintoisia ajankohtaisia ilmiöitä ja ihmisiä käsittelevät keskusteluohjelmat ovat olennainen
osa Art goes Kapakkaa. Viime vuonna lanseeratussa AGK Pohtii -ohjelmakokonaisuudessa
ollaan ihmiselämän ehkäpä suurimman kysymyksen äärellä, keskustellaan kirjailijoiden
kunnioituksesta, mestarisäveltäjien hankalasta suhteesta sekä tutustutaan oopperalaulajan
elämään ja työhön.

AGK Pohtii -sarja 2018
Sunnuntai 19.8.
ELÄMÄN TARKOITUS
Elämän tarkoitus on mietityttänyt ihmiskuntaa jo tuhansien vuosien ajan. Vastaukseksi on
tarjottu niin suvun jatkamista, lukua 42 kuin ikävän karkoitustakin. Mikä on elämän tarkoitus vai
onko sillä tarkoitusta laisinkaan? Onnellisuustohtori Antti S. Mattila, stressi- ja
hyvinvointitutkija Heimo Langinvainio ja sosiaalipsykologi, psykoterapeutti Krisse Lipponen
pohtivat ihmiselämän suurinta filosofista kysymystä kirjailija ja toimittaja Minna Lindgrenin
johdolla.
Dubrovnik… 18.00
Maanantai 20.8.
KUOLLEIDEN KIRJAILIJOIDEN SEURA
Jotkut kirjailijat saavat arvostusta jo eläessään, toiset vasta kuoltuaan. Lucia Berlinin Siivoojan
käsikirjan suomentaja Kristiina Drews ja Suomi-Venäjä-Seuran Merja Jokela keskustelevat siitä,
miten kirjallinen arvostus syntyy. Keskustelun aiheena ovat jo kauan sitten kuollut Nikolai
Gogol, joka oli pitkään suomalaistenkin suosikki, sekä vuonna 2004 kuollut yhdysvaltalainen
Lucia Berlin, jonka Siivoojan käsikirja on kuluneen vuoden suuri kirjahitti. Lopuksi Mikael
Lehdes lukee otteita Lucia Berlinin pian ilmestyvästä kirjasta Tanssia ruusuilla. Vieraita
haastattelee Nora Varjama.
Dubrovnik… 18.00
Keskiviikko 22.8.
SIBELIUS VS. MAHLER
Tapaamisestaan lähtien Helsingissä 1907 Jean Sibelius ja Gustaf Mahler arvostivat toisiaan
ihmisinä, mutta halveksuivat säveltäjinä. Sibelius & Mahler -kirjan kirjoittaja, Sibelius-talon
entinen johtaja Antti Vihinen kertoo, miksi Sibelius ei saanut kaipaamaansa maailmansuosiota ja

miksi Mahler on päässyt ansaitsemaansa arvostukseen Suomessa vasta viime aikoina. Vihisen
seurana aihetta pohtii myös musiikkitieteilijä, filosofian tohtori Susanna Välimäki. Lopuksi
yleisö saa äänestää suosikkiaan.
Café Veranda… 18.00
Lauantai 25.8.
PUHETTA LAULUSTA – MITÄ ON KLASSISEN LAULAJAN TYÖ?
Mitä kaikkea klassisen laulajan työhön kuuluu? Oopperalaulaja, tenori Topi Lehtipuu kertoo
laulajan työstä, arjesta ja opinnoista. Lehtipuuta haastattelee muusikko ja toimittaja Ville
Komppa.
Vltava… 17.30
Lisätietoja:
Vastaava tuottaja
Paula Ranto
paula@artgoeskapakka.fi
puh. 040 701 6320
#artgoeskapakka #tuoretaideonparasta #AGK
Art goes Kapakka on Helsingin juhlaviikkojen yhteistyöfestivaali. Art goes Kapakan
yhteistyökumppaneita ovat Laitilan Wirvoitusjuomatehdas, Interbrands Wines & Spirits, Kyrö
Distillery Company, Whim, Clear Channel, Duodecim, Artek ja Pianokeskus.
24. ART GOES KAPAKKA 16.–25.8.2018 www.artgoeskapakka.fi
Art goes Kapakka on saattanut yhteen korkeatasoista taidetta ja ihanaa yleisöä
festivaaliravintoloissa vuodesta 1995 lähtien. Festivaaliohjelman tavoitteena on tarjota
ajankohtainen ja uutta esittelevä ohjelmakokonaisuus. Festivaalin käynnistää vuodesta 1996 asti
järjestetty Kuorojen kierros. AGK Pohtii -keskustelusarja pohtii ajankohtaisia ja kiinnostavia
kysymyksiä, Tsiigaa-taidenäyttelysarja avaa ravintolatilat huipputaiteelle, Maista-ruokasarja vie
yleisön ainutkertaisten makujen ja ruokatietouden pariin. Art goes Kapakka jakaa vuosittain
Helsinki Hauskemmaksi -palkinnon pääkaupungin kulttuurielämää vilkastuttaneelle henkilölle
tai yhteisölle.

