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Lähde matkalle Välimereen kulttuuriin ja historiaan!

Välimeri-akatemiassa opit eurooppalaisuudesta ja 
ymmärrät sen myötä nykyaikaa ja tapojamme sekä 
arvojamme entistä paremmin. 

Välimeri-akatemian osat koostuvat 15 viikonloppuisin 
toteutettavasta, tunnin pituisesta verkkovälitteisestä 
luennosta, joka tallennetaan eli jonka voi katsella myös 
jälkikäteen. Luennoissa käsitellään kulttuurista 
aikakautta, heijastaen sitä nykypäivään. Luentoja 
täydentävät 30 Välimeren kaupunkia käsittelevät 
virtuaaliset kaupunkikierrokset.

Välimeri-akatemia koostuu kolmesta moduulista:

1. Välimerestä tulee meidän meremme. Euroopan 
sivilisaation kehitystä Antiikista keskiaikaan. 
Webinaarit 23.1., 29.1., 30.1., 5.2. ja 6.2. klo 10-11

2. Eurooppalainen sivilisaatio ja tieteen sekä 
humanismin synty sekä kehitys - keskiajasta kohden 
modernia aikaa
Webinaarit 26.2., 27.2., 5.3., 6.3. ja 12.3. klo 10-11

3. Uuden ajan kehitys ja sen ongelmat - uuden ajan 
kynnykseltä tulevaisuuteen
Webinaarit 26.3., 27.3., 2.4., 3.4. ja 9.4. klo 10-11

Toteutustapa: Etäopetus

Aika: 15 viikonloppuwebinaaria ja 30 virtuaalista 
kaupunkikierrosta 23.1.-9.4.2022

Hinta: 290 €

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
snellmanedu.fi/tuote/valimeri-akatemia/

Välimeri-akatemia

Lisätietoja: 

Soili Meklin
soili.meklin(a)snellmanedu.fi
puh. 044 746 2841

asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
044 7462840

Kouluttaja: Liisa Väisänen, 
joka on Espanjassa asuva 
tietokirjailija ja matkaopas. 
Liisa on koulutukseltaan 
filosofian maisteri 
kirjallisuustieteestä ja 
filosofian tohtori estetiikasta.
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1. Välimerestä tulee meidän meremme. Euroopan 
sivilisaation kehitystä Antiikista keskiaikaan.

Välimeri-akatemian ensimmäinen moduuli johdattaa meidät Välimeren alueen 
varhaisimpaan historiaan. Näemme historiallisen kulttuurimme juuret Antiikin 
Egyptissä ja ymmärrämme millä tavoin Välimerestä kehittyi kansainvälisen 
kaupan kohtaamisväylä foinikialaisten aikana. Silloin luotiin pohja eurooppalaiselle 
kulttuurille ja Välimerestä tuli meidän meremme.  Antiikin Kreikan filosofit loivat 
pohjan eurooppalaiselle demokratialle ja ajattelulle, kun taas Antiikin Rooma 
tarjosi hallinnolliset mallit ja kehitti koko Euroopan kattavaa tieverkostoa.  

Antiikin Egypti ja sen vaikutus Välimeren kulttuuriin kehitykseen
Webinaari su 23.1.2022 klo 10-11

Olemme kaikki egyptiläisempiä kuin usein osaamme ajatellakaan. Vanhoista 
korkeakulttuureista Egypti oli juuri se, joka vaikutti kirjallisen kulttuurimme syntyyn 
kaikkein vahvimmin. Yhä nykyään kirjaimistossamme on jälkiä hieroglyfeistä. Moni 
egyptiläinen keksintö vaikutti Välimeren alueen kulttuurin kehitykseen valtavasti. Ja 
vielä jopa 1900-luvun alussa kubismia kehitelleet kuvataiteilijat Picasso ja Braque
ottivat mallia Egyptin kuvataiteesta. Luennolla käymme lävitse Egyptin historiaa, 
jumalmaailmaa ja koko Antiikin Egyptin suuren kulttuurin vaikutusta historiassa.

• Luxor tunnettiin Kreikassa nimellä Teeba. Sen alueella pääsemme tutustumaan 
Karnakin ja Luxorin suuriin temppelialueisiin sekä Niilin rannalla olevana 
kuninkaiden laaksoon ja sen suureen hauta-alueeseen.

• Heliopolis sijaitsee Kairon lähellä ja se mainitaan Vanhassa Testamentissa 
nimellä Oon. Se oli Auringonjumalalle omistettu kaupunki. Kierroksemme 
aikana tutustumme luonnollisesti Auringonjumalan temppelin kaivauksiin, 
mutta myös Kreikan ja Rooman aikakauden kaivauksiin. Nykyaikainen 
Heliopolis, vanhan alueen lähelle syntynyt kaupunkikeskittymä, rakennettiin 
1900-luvun alusta alkaen belgialaisen paroni Empoinin tahdosta. Siellä 
törmäämme jopa Angor Watin inspiroimaan rakennusalueeseen sekä vahvaan 
koptilaiseen kulttuuriin.



Foinikilaiset loivat meidän meremme, koko Välimerellinen kulttuuri saattoi 
kehittyä sen pohjalle. Foinikialaiset olivat suuri kauppiaskansa, jotka perusti 
kauppakolonioitaan aina läntiselle Välimerelle, kuten nykyisen Espanjan alueille 
saakka. Foinikialaisten kulttuuri on olennainen osa taloushistoriaa ja 
kaupankäynnin historiaa. Puunilaiset on nimitys, jonka roomalaiset antoivat 
karthagolaisille. Karthagolaiset asuivat Karthagon eli Uuden Kaupungin, nykyisen 
Tunisian alueella. Kaikki muistavat Hannibalin elefantteineen sekä sanonnan: olen 
sitä mieltä, että Karthago on hävitettävä. Mutta mikä sai roomalaiset niin paljon 
pelkäämään heitä?

Espanjalainen Cadiz kilpailee Euroopan vanhimman 
kaupungin tittelistä. Senkin perustivat foinikialaiset jo 
1100-luvulla eKr. Kaupungin historiaan tutustuessamme   

näemme jälkiä paitsi foinikialaisesta kulttuurista myös 
puunilaisista, kreikkalaisista sekä roomalaisista 

kulttuureista. Kaupungin huimaavan hienossa 
arkkitehtuurissa on vaikutteita maurilaisten 

kulttuurista. Kristoffer Kolumbuksen toisen 
retkueen laivat lähtivät juuri sieltä ja sen 

mukanaan tuoma kauppa toi 
kansainvälisyyttä kaupunkiin.  

Kaupunki toimi pääkaupunkina 
Napoleonin valloitettua Espanjan.

Karthago
Tunisiassa sijaitsevan historiallisen 
Karthagon kaivausalue paljastaa meille 
Tunisian historiasta paitsi puunilaisajan ja 
roomalaisajan raunioita myös vandaalien 
suuren ja kukoistavan valtakunnan sekä 
bysanttilaisen, kristillisen ajan historiaa. 
Nykyinen Karthagon kaupunki perustettiin 
kuntana 1919 ja siellä on muun muassa 
Tunisian presidentin residenssi. 
Kaupunkikierrosella poikkeamme myös 
Bardon museossa, joka virallisesti sijaitsee 
Tunisin kaupungissa sekä Sidi Bou Saidin 
ihastuttavassa kylässä.

Foinikialaiset ja puunilaiset
Webinaari la 29.1.2022 klo 10-11



• Ateena
Kaikkien eurooppalaisten kaupunkien äiti on säilyttänyt huimaavan määrän
monumentteja, jotka todistavat sen antiikkisesta loistosta. Kaupunkikierroksen
aikana emme kuitenkaan jää vain Antiikin aikaan, vaan tutustumme Ateenan
pitkään historiaan. Ateenan suuri menneisyys on usein vienyt huomion muun
muassa sen uudemmista taidekokoelmista, kuten Spyros Vassiliun ateljeekodista, 
joka on museoitu tai Herakleidon taidekeskuksesta. Kaupunkikierroksen aikana
Stegi-Onassis kulttuurikeskuksen moderni arkkitehtuuri on vain yksi esimerkki
monumentaalisesta postmodernista rakentamisesta Ateenassa.

• Taranto
Italian Apuliassa, kengänkorossa sijaitseva Taranton kaupunki saattaa monille tuoda 
mieleen lähinnä suuren, kiistellyn teräsjalostamon tai öljy- ja teollisuussataman. 
Kaupunki on alun perin kreikkalaisten perustama Taras, jonka spartalaiset rakensivat 
tukikohdakseen. Kaupungissa on jälkiä myös sen bysanttilaisen ajan historiasta sekä 
Normannien valloituksista eteläisessä Italiassa. Kaupunkikierroksemme aikana 
tutustumme myös Taranton pääsiäisjuhlintaan ja sen valtaviin kulkueisiin, jotka ovat 
ympäri maailmaa seurattavia tapahtumia. 

Kreikan hellenistinen kulttuuri
Webinaari su 30.1.2022 klo 10-11

”Eurooppa ilman Kreikkaa on lapsi ilman syntymätodistusta”
Ranskan entinen presidentti Valéry Giscard d'Estaing

Luennolla perehdymme siihen, miksi presidentti d'Estaing oli oikeassa. Koko 
ajattelumme pohjaa edelleen hyvin pitkälle Kreikan suurten filosofien 
ajatuksiin maailmasta ja maailmankaikkeudesta. Ensimmäisenä 
eurooppalaisena korkeakulttuurina lukuisat sanat, ilmaisut ja paikkojen 
nimet pohjaavat yhä Kreikan kieleen ja sanastoon. Moni poliittinen 
hallintomallikin on kreikkalaisten keksimä ja kokeilema. Kreikkalaiset 
perustivat ympäri Välimerta kolonioitaan ja levittivät siten helleenisen 
kulttuurin suuret saavutukset koko Välimeren alueella.



Antiikin Rooma
Webinaari la 5.2.2022 klo 10-11

Rooma on antanut mallin monelle
asialle Euroopassa. Klassinen
arkkitehtuuri ja taide viittasivat
Rooman malleihin aina 1800-luvulle 
saakka. Lukuisat hallitsijat Napoleon 
Bonapartesta Venäjän tsaariin
halusivat kantaa keisariuden
tunnuksia. Yhä nykypäivänä laeista
puhuttaessa viitataan kaikkien lakien
kokoelmien äitiin LEX romanaan.

• Arles, Ranska
Arles, Rhône-joen rannalla sijaitseva 
kaupunki Ranskan Provencessa oli 
merkittävä roomalainen kaupunki. Sen 
kuuluisin nähtävyys on yhä käytössä oleva 
roomalaisten rakentama amfiteatteri ja 
Elyseen kentät eli antiikin ajan 
hautausmaa. Arlesissa pääsemme 
käymään myös Reattun museon kautta 
Ranskan Vallankumouksen ajassa ja 
voimme muistella van Goghin suurta 
taidetta hänen maalaamillaan aukioilla. 

• Napoli, Italia
Vaikka sanonta nähdä Napoli ja kuolla ei 
alun perin viitannutkaan juuri kuolemiseen 
Napolin matkan jälkeen, on Napoli jotain 
niin erityislaatuista, että sanonta olisi 
hyvinkin voinut tarkoittaa, että, kun on 
nähnyt Napolin, on nähnyt kaiken. Napolin 
kaupunkikierros vie meidät maanalaisesta 
Rooman ajan Napolista sen nykytaiteen 
museoon Madreen, joka on yksi Euroopan 
hienoimmista lajissaan. Tutuksi tulevat 
laulun kuuluksi tekemä Santa Lucian 
kortteli ja Capodimonten museon hienot 
kokoelmat ja tietenkin Napolin kuulu 
ooppera.



Keskiajan kaupunkien kukoistus
Webinaari su 6.2.2022 klo 10-11

Keskiajalla kaupunkikulttuuri syntyi Euroopassa ja kaupungeista tulee 
talouden ja kulttuurin suuria keskuksia. Luennolla näemme 
hyvinvointivaltioiden alun kaupunkien kehittäessä kiltajärjestelmiensä 
kautta sosiaaliturvaa ammattikuntien sisällä. Kaupungit olivat eläviä 
keskuksia, mutta myös kuoleman levittäjiä, sillä pahat ruttoepidemiat 
levisivät juuri kaupunkikeskuksissa. Millaista oli elämä keskiajan 
Välimeren kaupungissa, siihen tutustumme tämän Välimeri-akatemian 
luennon aikana.

• Carcassone, Ranska
Carcassone Ranskassa saa varmasti monen mielikuvituksen lentämään. Tähän kaupunkiin 
liitetään kataarien surmat sekä Temppeliherrain oikeudenkäynnit. Tähän kaikkeen 
tutustumme kaupunkikierroksen aikana, kun poikkeamme Carcassonen keskiaikaisessa, 
linnoitetussa kaupungissa. Emme luonnollisestikaan myöskään unohda Carcassonen
taidemuseota.

• Siena, Italia
Keskiaikaista Palio-laukkakilpailustaan tunnettu Siena on paljon muuta kuin sen kuulu 
Campo-aukio, jossa kilpailut juostaan. Kaupunkikierros vie meidät vanhaan 
pyhiinvaeltajien majaan, Sienan upeaan tuomiokirkkoon ja mestari Donatellon teoksista 
kuuluun kastekappeliin.



Sivistyksen alku, yliopistot
Webinaari la 26.2.2022 klo 10-11
Koulutuksen arvostaminen oli eurooppalaisen sivistyksen ytimessä jo 
keskiajalla. Keskiajan yliopistojen kehittäminen loi Eurooppaan loistavia ja 
kansainvälisiä sivistyskeskuksia, joiden ansiosta ei kehittynyt pelkästään tiede 
vaan myös taide. 

• Bologna, Italia
Bolognan kaupunkikierroksella tutustumme Bolognan yliopistoon, Euroopan vanhimpaan 
yliopistoon, joka on antanut nimensä nykyiselle Bolognan sopimukselle EUssa. Käymme sen 
loistavasti säilyneessä anatomian salissa, Pyhän Jerusalemin kirkkokompleksissa ja näemme 
Michelangelon nuoruuden teokset.

• Coimbra, Portugali
Portugalin Coimbra on yksi vanhimmista yliopistokaupungeista Euroopassa. Sen 
historiallinen keskusta on säilynyt hyvin. Käymme Se Velhassa eli keskiaikaisessa katedraalissa 
ja Machado Castrolle omistetussa taidemuseossa.

2. Eurooppalainen sivilisaatio, tieteen ja humanismin 
synty sekä kehitys -
Keskiajasta kohden modernia aikaa
Eurooppalaisen sivilisaation kehitys on hyvin pitkälle modernimman tieteellisen 
ajattelun ja koulutuksen kehittämisen ansiota ja seurausta. Välimeri-
akatemian toinen moduuli johdattaa meidät modernimpaan ajattelutapaan 
humanismin ja humanististen tieteiden kehityksen kautta. Luennoilla 
pohdimme sivistyneiden renessanssihovien merkitystä uusille ajatuksille, 
alkemiaa kemian kehityksen edeltäjänä sekä kansainvälisyyden merkitystä 
myöhäisellä keskiajalla, unohtamatta tutkimusretkiä, jotka lähtivät Välimereltä 
kohden Atlanttia ja uusia meriä laajentaen maailmankuvaa. Näemme myös 
kuinka välimerellinen kulttuuri leviää Uuteen Espanjaan eli Amerikkoihin.



• Kaupungit: Venetsia, Italia 
Venetsia on ihmeellinen jo rakennustavaltaan. Veden päälle rakennettu kaupunki, jonka 
hukkumista Välimeren aaltoihin on ennustettu jo kauan. Kaupunkikierros vie matkaajan 
maailmankuuluihin kohteisiin, kuten Dogen palatsiin ja Pyhän Markuksen kirkkoon, mutta 
myös vähemmän tunnettuihin kohteisiin, kuten Guggenheim museoon ja ihailemaan 
Venetsian Lidoa vastarannalla. 

• Ragusa eli nykyisin Dubrovnik, Kroatia
Ragusa on loistava esimerkki kansainvälisyydestä, läntisen ja itäisen Välimeren kohtaamisesta. 
Venetsialaisten perustama Ragusa sai nimekseen Dubrovnik. Sen historiallinen keskusta 
linnoituksineen tulee tutuksi kaupunkikierroksen aikana.

Islamilainen kulttuuri Euroopan keskiajalla
Webinaari la 5.3.2022 klo 10-11

Islamilaisen kulttuurin ja tieteen merkitystä Välimeren maiden kehitykselle 
keskiajalla ei voi väheksyä. Luennolla käsittelemme islamilaisten valloittajien tuloa 
Eurooppaan sekä heidän kehittyneitä kaupunkikeskuksiaan Välimeren alueilla. 
Luennolla on suuri painotus tieteen kehityksessä.

• Cordova, Espanja
Islamilaisen kulttuurin kehtona Cordovasta kehittyi
koko Euroopan merkittävin ja suurin kaupunkikeskus, 
jossa islamilaiset hallitsijat sekä juutalaiset ja kristityt 
asuivat sovussa. Cordovan kalifaatin pääkaupunki oli 
Euroopan suurin, siellä oli Euroopan suurin kirjasto, 
vesijohto ja katetut kadut. Asioita, joista muualla vain 
haaveiltiin.

• Granada (Alhambra), Espanja
Granadan kaupunkikierroksella käymme Espanjan 
kuninkaan haudoilla, Montesacron alueella, joka on ollut 
1500-luvusta alkaen Espanjan romaniväestön ja 
flamenco-musiikin keskuksia. Pidemmän kierroksen 
teemme vanhan hallintokaupunki Alhambran alueella, 
joka sijaitsee nykyisen Granadan keskustan yläpuolella. 

Meritasavallat Välimeren vartijoina
Webinaari su 27.2.2022 klo 10-11

Meritasavallat olivat keskiajan metropoleja, kansainvälisiä keskuksia, jossa 
kulttuurillinen kehitys oli mahdollista talouskasvun myötä. Luennolla pohdimme 
merikaupan vaikutusta keskiajan Välimeren hyvinvoinnin sekä kansainvälisyyden 
perustana.



Renessanssi ja humanismin synty
Webinaari la 12.3.2022 klo 10-11

Renessanssi syntyy valistuneissa hoveissa, joita vaurastumisen myötä oli 
nykyisen Italian alueella pienissä kaupunkivaltioissa. Luennolla puhumme 
Leonardo da Vinciä työllistäneistä Sforzista, Medicieistä ja pahamaineisista 
Borgia-suvun edustajistakin. Näemme taiteiden nousun ja kielten kehityksen 
latinasta nykyisiin romaanisiin kieliin. 

• Mantova, Italia
Kolmen järven keskellä oleva Mantova oli kukoistavan herttuakunnan pääkaupunki. Tästä 
loiston ajasta on yhä muistona herttuan palatsi Mantegnan maalauksineen, Palazzo Té
seinämaalauksineen sekä useita muita aatelispalatseja.

• Ferrara, Italia
Ferrara oli renessanssin aikana loistavan Este-suvun herttuakunnan pääkaupunki. 
Ferrara kantaa yhä hienoa kulttuuriperimää kaupunkirakenteessaan. Näemme 
maailman ensimmäisen renessanssityyliin rakennetun kaupunginosan, Ferrara-suvun 
linnan, jossa oli herttuattarena mm.  Lucrezia Borgia. Käymme myös Schifanoia-palatsin 
horoskooppihuoneissa.

• Malaga, Espanja
Malagan kaupungin historia on pitkä ja 
kansainvälinen. Näemme kaupungissa jälkiä 
puunilaisista, roomalaisista, arabeista ja 
kristityistä. Malaga on myös merkittävä 
taidekaupunki, syntyihän siellä suuri kubismin 
mestari Pablo Picasso. 

• Valletta, Malta 
Maltan ristin ritarikunta on yhä voimakkaasti läsnä 
entisen suurmestarin de Vallettan nimeä 
kantavassa kaupungissa. Kaupunkikierros vie 
meidät historiallisesta oopperasta, loistaviin 
huviloihin sekä Pyhän Johannes Kastajan 
katedraaliin, jonka ylpeydenaihe on Caravaggion
mestariteos. Vallettan sotamuseossa muistamme 
kuinka kaupunki kärsi strategisesti tärkeästä 
asemastaan toisen maailmansodan aikana. 

Sivilisaatioiden yhteentörmäys
Webinaari su 6.3.2022 klo 10-11

Välimeren kansainvälinen keskiaika sai pahoja iskuja ennakkoluulojen 
lisääntyessä. Taustalla olleet valtapoliittiset taistelut kärjistyivät uskontojen 
varjolla tehtyihin väkivallantekoihin ja kiihkouskonnollisuuteen. Luennolla 
pohdimme syitä Välimeren jakautumiseen yhtenäiskulttuurista pienemmiksi 
kulttuurialueiksi.



Välimeren johdolla Eurooppa siirtyi uudelle ajalle 1400 
ja 1500 -lukujen vaihteessa. Humanismin aatteet ja 
tieteen kehitys saavuttivat vähitellen pohjoisemmankin 
Euroopan. Vanhat kirkolliset aatteet eivät tuntuneet 
enää sopivan uudenlaiseen ajattelutapaan ja kirkko 
kaipasi uudistusta. Uudistukseen ryhtyivät humanistit 
sekä reformaattorit. Eurooppaan levinneet uskonsodat 
jakoivat Eurooppaa välimerelliseen ja pohjoisempaan 
kulttuuriin. Siitä alkoi modernisoituminen, joka lopulta 
johti myös luokkayhteiskunnan katoamiseen Ranskan 
vallankumouksen aikana. Miten maailmamme on 
muokkautunut ja mihin meillä voi olla tulevaisuuden 
suunta, selviää tässä kolmannessa moduulissa.

Uskonsotien aika
Webinaari la 26.3.2022 klo 10-11

Uskonsota synnytti muun muassa 
Espanjan inkvisition ja sen vaikutukset 
Välimeren kulttuurissa olivat suuret. 
Reformaattorien esittämiin epäkohtiin ja 
kysymyksiin piti vastata. Niihin vastattiin 
muun muassa taiteella ja musiikin 
uudistumisella sekä kaiken kaikkiaan 
barokkikulttuurilla. 

• Pau, Ranska
Ranskan Pyreneiden kauniin kaupungin maisemaa hallitsee vanha Paun linna, jossa syntyi 
Navarran Henrik, josta aikuisena tuli Ranskan kuningas Henrik IV. Tutustumme linnan lisäksi 
Pyreneiden panoraamakävelyterassiin sekä Beaumontin palatsiin, joka kertoo kaupungin 
loistoajasta Napoleon III aikana. 

3.  Uuden ajan kehitys ja sen ongelmat -
uuden ajan kynnykseltä tulevaisuuteen

• Toledo, Espanja
Espanjan Toledosta tuli suuri Espanjan 
katolisuuden ja myös Espanjan inkvisition 
keskus. Toledon kaupunkikierroksella 
tutustumme vanhaa kaupunkia 
ympäröiviin muureihin, niiden historiallisiin 
portteihin ja tietenkin Toledon aarreaittaan, 
katedraaliin ja se taidekokokoelmiin. El
Grecon maailma aukeaa meille San Tomén 
kappelissa.



• Montpellier, Ranska
Montpellier on vanha kaupunki, jota uusittiin valistuksen ideaalien mukaan. 
Kaupunkikierroksella näemme muutoksen kaupunkirakentamisessa keskiajalta 
1700-luvulle ja siitä edelleen post moderniin rakentamiseen. Käymme kierroksella 
vanhassa yliopistorakennuksessa, taidemuseossa ja kasvitieteellisessä 
puutarhassa.

• Lyon, Ranska
Keski-Ranskan merkittävä kulttuuri- ja taidekaupunki sai uuden ilmeen 1700-
luvun rakentamisinnon aikana. Tutustumme Lyonin merkittäviin historiallisiin 
palatseihin, niiden arkkitehtuuriin, muistomerkkeihin, jotka muistuttavat 
kaupungin kuuluisan pojan Antoine de Saint-Exupéryn elämästä sekä Lumierin 
veljesten museoon. Emme myöskään unohda Lyonin taidemuseota ja sen suuria 
kokoelmia.

Valistus ja suuri vallankumous
Webinaari su 27.3.2022 klo 10-11

Ranskan suurta vallankumousta edelsi Valistuksen aika. Valistus korosti 
tiedettä ja kasvatusta ja halusi tehdä pesäeroa katolisen uskon dogmeihin. 
Valitus toi esille myös nykyisen Euroopan oikeusvaltion ja demokratian 
ajatukset. Vallankumous muutti Eurooppaa valtavasti; se lopulta hajotti 
luokkayhteiskunta-ajattelun ja lähti korostamaan ihmisoikeuksia.



Jälkiteollinen Välimeri
Webinaari su 3.4.2022 klo 10-11

Teollinen maailma on saanut väistyä tietoyhteiskunnan 
kehittyessä. Luennolla käymme lävitse sitä, kuinka Välimeren 
kaupungit ovat vastanneet uuteen maailmankuvan ja 
ajattelutavan sekä elinkeinojen haasteisiin. Tärkeää on myös 
se, kuinka ilmastomuutos koettelee Välimerta ja sen 
aiheuttama siirtolaisuus on jakamassa Välimerta eteläiseen ja 
pohjoiseen Välimereen. Jälleen kerran Välimeri on näyttänyt 
voimansa. Euroopan merkittävimmät jälkiteolliset kaupungit 
löytyvät Etelä-Euroopasta.

• Bilbao, Espanja
Bilbaon vanha ja vauras teollisuuskaupunki ymmärsi jo 1980-luvulla, 
että heidän tulevaisuutensa ei voi olla enää teollisuudessa. He 
toteuttivat suunnitelmallisen ja valtavan kaupunkiuudistuksen, joka 
jatkuu yhä. Bilbaon retkellä poikkeamme vanhassa kaupungissa, 
Guggenheimin museossa, kaupungin taidemuseossa ja näemme 
UNESCOn suojeleman Biscayan lahden sillan.

• Triana, Albania
Kun Albanian Triana sai pormestarikseen taiteilijan, alkoivat Trianan
suunnattomat uudistustyöt, jotka ovat yhä kesken. Trianan
kaupunkikierroksella näemme rumaa ja kaunista ja ennen kaikkea 
hämmästyttävää, toisinaan ehkä hämmentävääkin. 

Teollistuva Välimeri
Webinaari la 2.4.2022 klo 10-11

Euroopan teollistuessa myös Välimeren kaupungeista 
kasvoi merkittäviä teollisuussatamia. Luennolla 
käsittelemme paitsi teollisuutta myös sitä, millaisia 
strukturaalisia muutoksia Välimeren vanhoihin 
kaupunkeihin täytyi tehdä teollistumisen myötä. 
• Marseille Ranska
Ranskan toiseksi suurin kaupunki Marseille on Ranskan ehdottomasti 
kansainvälisin kaupunki. Se on ollut sitä jo syntymästään saakka.  
Näemmekin merkkejä foinikialaisten tulosta kaupunkiin aivan kaupungin 
keskustassa olevalla arkeologisella alueella. Kukkulan päällä oleva vanha 
kaupunki muistuttaa korsikalaisten ja pohjoisafrikkalaisten tulosta 
kaupunkiin. Vanhaan vesivarastoon on koottu kaupungin suuret 
taidekokoelmat, joita käymme katsomassa. Parhaan kaupunkikuvan 
saamme ylhäältä Notre Dame du Gardin kirkon näköalatasanteelta.

• Barcelona Espanja
Barcelona mielletään usein aiheellisestikin Espanjan suureksi 
teollisuuskaupungiksi. Se on paljon muutakin. Kaupunkikierroksella 
Barcelonaan näemme vanhan kaupungin, modernistin mestarin Antoni 
Gaudin mielikuvitukselliset rakennukset sekä Picasson museon. Emme 
unohda myöskään Barcelonan huppumoderneja pilvenpiirtäjiä 
mielikuvituksellisine muotoineen. 



Välimeri kulttuurien kohtaamispisteenä
Webinaari la 9.4.2022 klo 10-11

Välimeri, meidän meremme on aina ollut 
kulttuurien kohtaamispiste. Kaikki 
vauraus Välimerellä on syntynyt kansojen 
ja kauppatavaran kohtaamisesta. Sen 
sivistys sai alkunsa kansainvälisten 
tiedemiesten kohtaamisesta ja ajatusten 
vaihdosta. Välimeri-akatemian viimeinen 
luento keskittyy kulttuurien ja ihmisten 
kohtaamisiin sekä näiden kohtaamisten 
seurauksiin Välimeren historiassa.

• Melilla, Marokon puoleinen Espanja 
Marokolla on edelleen kaksi konklaavi-aluetta Marokon 
puolella. Toinen niistä on Melilla. Melillan kaupunki on 
Barcelonan jälkeen Espanjan merkittävin modernistisen 
arkkitehtuurin keskus. Arkkitehtuuriin tutustumisen lisäksi 
poikkeamme Välimeren vähemmistökansojen museossa, 
jossa saamme tutustua muun muassa berberi-kulttuuriin.

• Istanbul, Turkki
Istanbulin historia on myös Välimeren historiaa. 
Kaupunkikierroksellamme näemme vanhan Bysantin 
pääkaupungin Konstantinopolin kehitystä Osmanni-
dynastian kansainväliseksi Istanbuliksi. Käymme Hagia 
Sofiassa, Sinisessä Moskeijassa, Top kapi -palatsissa ja 
tietenkin islamilaisen maailman ensimmäisessä modernin 
taiteen museossa, Istanbul Modernassa.

Varmista paikkasi Välimeri-akatemiassa 
ja ilmoittaudu mukaan!

Toteutustapa: Etäopetus

Aika: 23.1.-9.4. klo 10-11

Hinta: 290 €

Ilmoittautumiset: 
snellmanedu.fi/tuote/valimeri-akatemia/ 
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