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PAIKALLISUUTISET
tänään

Seitsemän maan taiteilijat
29.5.2008 07:40

Kolilla avautuu kansainvälinen taidenäyttely. Koli Cantata 2008 on seitsemän
eri maan kuvataiteilijan yhteisnäyttely Kolin Tornigalleriassa. Taiteilijat ovat
työskennelleet viime vuonna Kolin taiteilijaresidenssissä. Pohjois-Karjalan
taidetoimikunnan taiteilijaresidenssiä on jatkossa tarkoitus avata muillekin
kuin kuvataiteilijoille.

KOLI CANTATA 2008
Kolin Ryynäsen vuoden 2007 residenssitaiteilijoiden yhteisnäyttely
Kolin Tornigalleria 4.6. - 29.6.2008, Ylä-Kolintie 2
Anna Zeilinger/ Itävalta/ ympäristötaiteilija
Laura Garbstiene/ Liettua/ multimedia
Simon Morris/ Usa/ Ranska/ video- ja ääniteokset
Etusivu
Paikallisuutiset
Suora lento Viroon
Riitta Myllerin kolumni
Ohjelmatiedot
Tekstiviestikilpailu
Radiomainonta
Ajankohtaista
Yritysesittely
Kyläradio
Yhteystiedot
Palaute
Mediakortti

Micaela Vivero/ Ecuador/ USA / tait. kand. / kuvataiteilija
Päivi Maunu ja Ilari Kähönen/ Suomi / kuvataiteilijat
Ilkka Timonen ja Ulla Gustavsson/ Ruotsi/ valokuvaaja ja tekstiilisuunnittelija
Ruscica Zajec / Romania/ Saksa/ Schloss Plûschow/ kuvataiteilija
Avoinna: 4.6. - 15.6. klo 10 - 17 joka päivä
16.6. - 29.6. klo 10 - 18 joka päivä
juhannusaattona klo 10 – 16
juhannuspäivänä klo 12 - 16
Yhteistyössä:
Kolin Kulttuuriseura, Pohjois-Karjalan taidetoimikunta
Näyttelyn nimenä on edelleen Koli Cantata, vuonna 2004 residenssissä
työskennelleen australialaisen taiteilija Adam Geczyn samannimisen teoksen
mukaan, taiteilijan suostumuksella.
Esimerkkejä residenssitaiteilijoiden näkymisestä Pohjois-Karjalassa 2007:
Simon Morris järjesti Kolin koululla musiikkityöpajan, jonka äänimaailma perustui
skeittilaudan tuottamiin ääniin. Micaela Vivero piti näyttelyn Torni- galleriassa.
Anna Zeilinger on vieraillut Kolilla useaan otteeseen ja solminut suhteita useiden
suomalaisten ympäristötaiteilijoiden kanssa. Kolin Yössä Anna Zeilingerillä oli oma
pieni
installaationsa puron varressa, ja Ruscica Zajec oli mukana Torni-gallerian Kolin Yön
näyttelyssä. Ilkka Timonen järjesti kaksikin näyttelyä Kolin Ryynäsen kahvilassa,
toisessa
näyttelyssä oli esillä Kolilla otettuja kuvia (hienoja pimeän kuvia...) sekä näyttelyn
Joensuussa galleria Harhassa. Hän myös luennoi Pohjois‐Karjalan
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Ammattikorkeakoulussa.
Aiemmin residenssitaiteilijana Kolin Ryynäsessä ollut Stacia Blake vieraili 2007
syksyllä Joensuussa. Maalis‐ huhtikuussa 2008 hän matkusti Kiotoon
residenssimatkalle pohjoiskarjalaisen Anne Pehkosen kanssa.
Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että luomalla uusia tapoja kohtaamiseen yhteistyön
mahdollisuudet kasvavat ja aito vuorovaikutus, jossa kielierot unohtuvat, on
mahdollinen
Paikalliset yhteistyökumppanit
Residenssitaiteilijat ovat halutessaan voineet pitää työpajoja tai luennoida omasta
työskentelystään Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa.
Lieksassa kuvataiteilija Toivo Jaskanen on järjestänyt yhdeksän vuoden ajan
kutsunäyttelyitä ja Laura Garbstienen videoteoksia ja aiemmin residenssissä olleen
Chrys Allenin maalauksia oli esillä viime kesänä Jaskasen galleriassa Niskanrannassa.
Lieksan
kuvataidekoulu, jota pyörittää Airi Ikonen, on Kolin residenssin merkittävä
yhteistyökumppani. Yhteistyötä kehitellään myös uusin tavoin Nurmeksen kanssa.
Kolin residenssin kehittämistyöryhmää on myös kiittäminen Kolin toiminnasta
Työryhmä kokoontui 2 kertaa viime vuonna; huhtikuussa ja marraskuussa.
Liisa Haverila Pohjois-Karjalan taidetoimikunta
Reetta Gröhn- Soininen Pohjois‐Karjalan taidetoimikunta
Marjo Hallila Pohjois-Karjalan taidetoimikunta
Ulla Pennanen Joensuun taidemuseo
Teijo Karhu Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
Toivo Jaskanen Lieksa
Leena Jarva Joensuun taiteilijaseura, Kolin kylä
Liisa Tommila tekstiilitaiteilija, Kolin kylä
Anssi Mikael Okkonen Nurmes
Työryhmän tehtävänä on valita residenssitaiteilijat, Schloss Plûschow'n vaihtotaiteilija
sekä pyrkiä kehittämään toimintaa ja sisältöjä. Valinnassa suositaan pidempiaikaisia
vierailevia taiteilijoita. Näin mahdollistetaan yhteyksien syntyminen paikallisiin ja
myös muihin suomalaisiin taiteilijoihin.
Työryhmässä keskusteltiin myös toiminnan avaamisesta selkeämmin muillekin kuin
kuvataiteen alueille. Residenssiin voivat jatkossa hakea useampien taiteen alojen
edustajat
sekä myös ryhmät.
Residenssissä vieraileva taiteilija maksoi vuonna 2007 oleskelustaan vuokraa 120
euroa/kk. Taiteen keskustoimikunta tuki residenssiä myöntämällä avustuksen Kolin
kulttuuriseuralle residenssitoiminnan kuluihin. Kolin Ryynäsellä on vaihtosopimus
Pohjois-Saksassa sijaitsevan Schloss Plûschow'n kanssa. Asuminen on vaihdossa
oleville taiteilijoille ilmaista. Kuvataiteilija Heidi Vasara oli syyskuun 2007 Schloss
Plûschow'n taiteilijana Pohjois-Karjalasta. Vuoden 2008 taiteilijaksi Saksaan lähtee
Hanna Järvenpää.
Elämää Kolilla
Liisa Tommila on vastannut käytännön asioista residenssissä avaimista ja
siivouksesta lähtien. Syksyllä 2007 Kolilla oli syyskuussa oma tunnelmallinen
Taiteiden yönsä.
Kolin kyläläiset olivat mukana järjestelyissä. Liisa ja Jukka Tommila toimivat
arvokkaina linkkeinä kyläläisten ja residenssitaiteilijoiden välillä. Kolin kylällä asuva
taiteilija Leena Jarva kutsuu residenssitaiteilijoita seurakseen
kävelyretkille metsään. Useille ulkomaalaisille taiteilijoille metsä on eksoottinen
paikka.
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Arvio
Tavoitteena on edelleen Kolin Ryynäsen residenssin tuomien resurssien
hyödyntäminen ja kehittäminen niin maakunnallisesti kuin paikallisestikin,
unohtamatta myöskään laajempia yhteyksiä.
Residenssi toimii hyvin. Kolin Ryynänen kuuluu kansainvälisiin ResArtis ja Transartis
residenssien verkostoihin. Kolin Ryynänen löytyy niiden nettisivuilta ja Suomen
Ateljeesäätiön sivustolta.
Runsaslukuisten hakemusten takia on ollut varaa valita. Valinnat ovat perustuneet
taiteilijan tuotantoon. Tämän lisäksi Kolin kyläläisten kanssa yhteistoimintaa
haluaville on
annettu etusija. Residenssi antaa kylälle lisäarvoa. Kimppataksin kuljettajien mukaan
ulkomaisia taiteilijavieraita arvostetaan.
Mitä mieltä olit tästä uutisesta?
«Ei lainkaan kiinnostava
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Erittäin kiinnostava»
Arvostele
< Seuraava uutinen
»Takaisin uutislistaan
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