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TA U S TA A
Taiteilijaresidenssi tarjoaa mahdollisuuden määräaikaiseen työskentelyyn eri
alojen taiteilijoille kotimaassa tai ulkomailla. Näin residenssitoiminnan määrittelee
Wikipedia.
Residenssit ovat tärkeitä solmukohtia kansainvälistymisessä ja taiteilijoiden urakehityksessä, mutta myös kriittiseen ajattelun, kokeilun, yhteistyön, monitieteisen tiedon
tuottamisen ja paikkasidonnaisen tutkimuksen rakenteita. Niillä on merkitystä kun
halutaan kohti ekologisesti, sosiaalisesti ja henkisesti kestävämpää kehitystä ja
yhteiskuntaa (Elfving ym, 2019).
Nykyään taiteilijaresidenssit ovat yhtä keskeinen osa taidekenttää kuin ovat perinteisesti olleet taidemuseot, galleriat ja taidetapahtumat. Tähän selvitykseen on koottu
perustietoa residensseistä Suomessa ja maailmalla, ja esitellään nykyiset residenssitoimintaan liittyvät resurssit ja voimavarat Pohjois-Pohjanmaalla.

Selvityksen on laatinut Oulu 2026 -hankkeen toimeksiannosta Sisältötoimisto Warian
luovan alan agentti Kaisa Kerätär, avustajanaan Pirjo Lempeä. Raportin visuaalinen
suunnittelu ja taitto Pirjo Lempeä. Kannen kuva Riikka Kontio. Residenssien esittelykuvista kiitokset toimijoille.

Nikolai Fedorov: Tree of Life 2012. Kuva Kaisa Kerätär
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TAITEILIJARESIDENSSIT

RESIDENSSI TUO ASUKKAILLE, YHTEISÖILLE JA PAIKKAKUNNALLE

•

maailmalla yleistynyt toimintamuoto 1990-luvulla,
Suomessa yleistynyt 2000-luvulla

•

uusia kokemuksia ja tietoa vieraista kulttuureista

•

suvaitsevaisuus- ja kansainvälisyyskasvatusta

nykyään n. 60 residenssiä Suomessa, painopiste eteläisessä Suomessa

•

lisäävät näkyvyyttä, kiinnostavia artikkeleita ja alueen
vetovoimaa mediassa

•

taiteilijat voivat osallistua luovan alan yrityksissä innovointiin
ja tuotekehitykseen, ja osallistua muiden toimialojen kehittämiseen

•

VIERASTAITEILIJAT
•

monipuolisen taiteellisen, usein akateemisen koulutuksen saaneita
taiteen tekijöitä

•

erityisosaamista ja -taitoja sekä pedagogista kokemusta

KOTITAITEILIJOILLE TARJOLLA

•

vierailevat paikkakunnalla muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen

•

kansainvälisiä kontakteja ja yhteistyömahdollisuuksia

•

lisäansioita residenssitaiteilijan isännöintiin, perehdyttämiseen
ja opastukseen liittyen

RESIDENSSITAITEILIJAT TARJOAVAT VIERAILUNSA AIKANA
•

paikkakunnan tapahtumiin uusia sisältöjä ja kansainvälisyyttä

•

yhteistyöprojekteja Pohjois-Pohjanmaan alueella

•

kunnan opetus- ja sivistystoimelle erikoiskursseja ja kerhotoimintaa

•

•

taiteen perusopetukseen kansainvälisyyttä ja syventäviä kursseja

vaihto-ohjelmien myötä kotitaiteilijoille pääsy mukaan
kansainvälisiin residenssiohjelmiin

•

uusia malleja ja yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalveluihin
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Residenssien osuus %

TA I T E I L I J A R E S I D E N S S I T O I M I N TA

2.1 Kansainvälisesti

4,5
11

Taiteilijat ovat kautta aikain olleet kansainvälisiä, ja työskentely eri kulttuureissa on
aina ollut ja tulee aina olemaan tärkeä osa taiteilijan työnkuvaa. Rauhallista työskentelytilaa ja -aikaa tarjosivat jo 1800-1900 -lukujen vaihteessa eri puolille läntistä
maailmaa muodostuneet taiteilijayhteisöt, joissa etenkin kuvataiteilijat työskentelivät. Usein nämä yhteisöt sijoittuivat maaseutuympäristöihin, kauaksi kaupunkien
hälinästä.

EUROOPPA
POHJOIS-AMERIKKA
AASIA
KESKI- JA ETELÄ-AMERIKKA
56

Nykymuotoisten taiteilijaresidenssien alku ajoittuu 1960-70 luvuille, jolloin taiteen
tekeminen tuli tutummaksi myös suuremmalle yleisölle mm. esittävien taiteiden,
paikkasidonnaisen taiteen ja Pop art -suuntauksen suosion myötä. Taiteeseen sisältyi
tuolloin myös poliittisia ja sosiaalisia kannanottoja ja interventioita, ja residenssitoiminta alkoi lisääntyä etenkin kaupungeissa ja taideinstituutioiden tukemana.

24

Uusia residenssejä alettiin perustaa yhä enemmän 1990-luvulla, kun kylmän sodan
päätyttyä Itä-Euroopan maat tulivat mukaan toimintaan. Globaalisti kyse oli usein
myös ruohonjuuritason toiminnasta eli taiteilijat itse ryhtyivät organisoimaan toimintaa. Nykyisin noin 40% taiteilijaresidensseistä on taiteilijoiden itsensä perustamia
ja ylläpitämiä (Joly 2019).

AFRIKKA
OSEANIA

Ylläolevassa kaaviossa esitetään residenssien jakautuminen maailmassa, ja siitä
nähdään, että kyse on etenkin länsimaihin ja pohjoiseen pallonpuoliskoon liittyvästä
toiminnasta.

2000-luvulla residenssejä on perustettu etenkin kulttuurilaitoksiin täydentämään
niiden jo olemassa olevaa taideohjelmaa (taideyliopistot, taidemuseot, galleriat jne.).
Ja aivan viime vuosina residenssejä on alettu liittää myös teollisuuden, teknologian ja
tieteellisen tutkimuksen yhteyteen.

Residenssien toimintamuodot ja -tavat vaihtelevat, sillä kyse on huomattavan heterogeenisistä yksiköistä, joita yhdistää lähinnä taiteellisen työskentelyn tai siihen
liittyvän tutkimuksen mahdollistaminen. Osa residensseistä on kansainvälisiä, osa
keskittyy kotimaisiin taiteilijoihin. Osa kykenee rahoittamaan taiteilijan oleskelun,
osa taas perii kuukausimaksun taiteilijalta. On residenssejä, jotka auttavat taiteilijan
verkostoitumisessa paikkakunnalla, osa taas muistuttaa olosuhteiltaan retriittiä,
jolloin tukiverkostoa ei ole tarjolla vaan tärkeintä on häiriötön työskentely.

Kansainvälinen TransArtists-järjestö kokoaa tietoa residensseistä, ja organisaation mukaan maailmalla on tällä hetkellä noin 1500 taiteilijaresidenssiä.

POP- AIR RE SIDENSSIV ERKOS TOSELV IT YS

2,5 2

5

SIS ÄLTÖTOIMIS TO WARIA

Toimintaympäristö
ja resurssit
• mahdollistaa ammatillisen ja henkilökohtaisen kehittymisen

Tokiolaista residenssiä pitkään johtanut Tatsuhiko Murata (2019) puolestaan jakaa
residenssit toimintamallien mukaan seuraavasti:

• vauhdittaa kansainvälistä liikkuvuutta

- akateemiset residenssit
- yhteisötaiteen residenssit
- tapahtumiin perustuvat residenssit
- muut eli ns. mikroresidenssit

• tutustuttavat tuntemattomaan
• mahdollistaa profiilin nostamisen tuottamalla välittömiä ja ja pysyviä
taiteellisia, sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia
• ovat kulttuuripolitiikan ja kulttuuridiplomatian tärkeitä tukijoita

Mikroresidenssit ovat taiteilijavetoisia pieniä, itsenäisiä ja ketterästi muuntuvia
residenssejä, jotka tarjoavat joustavaa, kunkin vierastaiteilijan toiveisiin räätälöityä
ohjelmaa.
Hyvin toimiviin taiteilijaresidensseihin liittyy usein myös ennakkoon huolella laadittu
ohjelma sekä hospitality, vieraanvaraisuus, jolloin vierastaiteilijan viihtyminen ja
miellyttävä kanssakäyminen alueen asukkaiden kanssa on huomioitu.

2.2 Suomessa
Suomessa ensimmäisiä residenssejä perustettiin 1980-luvulla, ja toiminta laajeni
edelleen 1990-luvulla, jolloin myös valtio ryhtyi tukemaan residenssejä TAIKEn
residenssiavustusten muodossa.

Kansainvälisen residenssijärjestön ResArtisin (2019) mukaan residenssitoiminta:
• on organisoitua, ja tarjoaa riittävästi tilaa, aikaa ja resursseja
• edistää luovaa prosessia

Varsinainen buumi on ollut kuitenkin 2000-luvulla, ja Suomen taiteilijaseuran
ateljeesäätiön mukaan residenssejä olisi nyt kaiken kaikkiaan noin 60 kappaletta.
Mukana on toimintansa vakiinnuttaneita hyvin resursoituja valtion tai säätiön
tukemia residenssikeskuksia, mutta myös uusia taiteilijavetoisia residenssihankkeita tai pieniä yhdistyspohjaisia, kaupungin alaisia tai muita toimijoita (STS:n
ateljeesäätiö 2012 ja 2018).

• tarkoittaa kirjaimellisesti ”asumispaikkaa”
• perustuu selkeään molemminpuoliseen vastuuseen, kokeiluun,
vaihtoon ja vuoropuheluun
• yhdistää lokaalin globaaliin
• on ratkaisevaa taiteen ekosysteemien kannalta

Seuraavan sivun kartassa on esitetty taiteilijaresidenssit Suomessa tällä hetkellä.
Pääpaino on selkeästi eteläisessä Suomessa. Suurin osa maamme taiteilijaresidensseistä ottaa vastaan kuvataidetta tekeviä taiteilijoita, seuraavaksi eniten
residensseissä vierailee musiikin/äänitaiteen ja esittävän taiteen tekijöitä.

• rakentaa siltoja taiteen eri alojen ja muiden sektoreiden välille
• tarjoaa välineitä kulttuurien välisen ymmärryksen ja valmiuksien
kehittämiseen
POP- AIR RE SIDENSSIV ERKOS TOSELV IT YS
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2.3 Tulevaisuudessa
Jolyn (2019) mukaan perinteisen mallin mukainen residenssitoiminta tulee jatkumaan tulevaisuudessa edelleen, ja niitä perustetaan lisää mm. taideinstituutioiden
yhteyteen.

Tulevaisuudessa on erityisen mielenkiintoista nähdä (Joly 2019)
•

miten itsenäiset taiteilijaresidenssit voivat muokata
kaupunkikehitystä ja –politiikkaa

•

seurata mitä tapahtuu taiteen ja tieteen rajapinnalla tai
vaikkapa taiteen ja teknologian/teollisuuden välillä sekä

•

mitä tapahtuu mikroresidensseissä, sillä ne ovat eräänlaisia testialustoja,
ja koko ajan uusia residenssikäytäntöjä innovoivia toimijoita

Myös on-line residenssit eli sähköisillä alustoilla tapahtuva residenssitoiminta tulee
yleistymään mm. siitä syystä, että halutaan minimoida matkustamisesta aiheutuvia CO²-päästöjä tai mahdollistaa taiteen esittäminen myös niille taiteilijoille, jotka
viisumi- tai rahoitusongelmien takia eivät kykene matkustamaan.
Pysyvää postiosoitetta ei myöskään ole viime aikoina käynnistetyillä ns. travelling
residence -tyyppisillä ohjelmilla, jolloin taiteilija työskentelee rahtilaivalla tai
vastaavalla, ja toteuttaa teoksensa matkan aikana.

Taiteilijaresidenssit Suomessa

POP- AIR RE SIDENSSIV ERKOS TOSELV IT YS
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N Y K Y I S E T R E S I D E N S S I T O I M I J AT
POHJOIS-POHJANMAALLA
Nykyinen residenssitoiminta Pohjois-Pohjanmaalla on hyvin monimuotoista. Muutamilla residensseillä toiminta on ympärivuotista, kun taas ns. mikroresidensseillä
toimintaa on muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen. Taiteilijayhdistysten tai
-keskusten tuotantoresidensseissä ulkomaiset vieraat liittyvät puolestaan yhdistysten omiin tapahtumiin tai tuotantoihin. Seuraavassa esitellään perustiedot alueen
residenssitoimijoista.

3.1 KulttuuriKauppila, Ii
Taidekeskus KulttuuriKauppila on perustettu kolmen kuvataiteilijan aloitteesta
2006, ja se kehittää ja tuottaa korkeatasoista kansainvälistä ammattitaidetta Pohjois-Suomessa sekä kansainvälistää alueen taide- ja kulttuurikenttää vastavuoroisten
toimintojen kautta. KulttuuriKauppilan keskeisiä toimintoja ovat kansainvälinen residenssitoiminta, Art Ii Biennaalin tuottaminen, ympäristötaidepuiston ylläpitäminen,
taiteilijoiden osaamisen kehittäminen ja verkostojen rakentaminen sekä Iin kansainvälisen kuvataideopetuksen järjestelmän tuottaminen.

KK AiR -residenssiohjelma tarjoaa taiteilijalle työskentelyrauhaa luonnonläheisessä
ilmapiirissä, ja samalla myös runsaasti mahdollisuuksia taustatutkimuksen tekemisestä aina tapatumien toteuttamiseen.
KK AiC -residenssiohjelma puolestaan kutsuu taiteilijoita toteuttamaan taidetta
yhdessä paikallisyhteisöjen kanssa. KK AIC -ohjelma mahdollistaa esimerkiksi työskentelyn erityisryhmien kuten mielenterveyskuntoutujien tai kehitysvammaisten
kanssa. Syvällinen tutustuminen ihmisiin mahdollistaa taiteilijan osaamisen monipuolisen hyödyntämisen niin arjen mielekkyyden, hyvinvoinnin kuin yhteisöllisyydenkin näkökulmista.

Iin kunta on mahdollistanut residenssitoimintaa palkkaamalla siihen työntekijän.
Lisäksi toimintaa pyöritetään hankkeiden avulla. Yhteistyökumppaneita ovat mm.
Iin seurakunta, Oulunkaaren kuntayhtymä, Museokahvila Huilinki, Iin Sillat, Villa
Kauppila, Oulun Taidemuseo, Oulun taiteilijaseura, Mustarinda, Ars Bioarctica, Lapin
taiteilijaseura sekä Taiken toimipisteet.

www.kulttuurikauppila.fi

Taidekeskus KulttuuriKauppilassa toimii kaksi taiteilijaresidenssiohjelmaa: Artist-in-Residence (KK AiR) ja sosiaalisen taiteen Artist-in-Community (KK AiC). Taiteilijat residenssiohjelmiin valitaan vuosittain kansainvälisen haun kautta. Jokaiselle
taiteilijalle räätälöidään oma ohjelma residenssijaksolle.
POP- AIR RE SIDENSSIV ERKOS TOSELV IT YS
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3.3 AIR Frosterus, Kärsämäki
Frosteruksen pappilan tiloissa toimiva Kattilakosken osuuskunta tarjoaa ympäri
vuoden residenssimahdollisuuden eli asunnon sekä työ- ja näyttelytiloja ulkomaisille
taiteilijoille.
Taiteilijan on myös mahdollista asua ja työskennellä Taidetalo Nahkurilla Kärsämäen
kylän keskustassa.
Residenssiohjelma kattaa taiteenalat laajasti aina kirjallisuudesta kuvataiteeseen.
Kunnalta saamansa pienen toiminta-avustuksen lisäksi osuuskunta hankkii rahoitusta
tilojen ja residenssin ylläpitoon mm. matkailupalveluista sekä kulttuuriin ja vapaaehtois-työhön liittyvistä hankkeista.
www.kattilakoski.org/residenssi/

3.2 Kulttuuritalo Päiväkoti, Hailuoto
Kulttuuritalo Päiväkoti sijaitsee keskeisellä paikalla Hailuodon kylällä, ja se tarjoaa
työ‐ ja residenssitiloja pääasiassa kotimaisille taiteilijoille. Toiminnassaan residenssi
on profiloitunut etenkin musiikkiin ja äänitaiteeseen sekä kirjallisuuteen ja luoville
aloille.
Residenssiä hallinnoi Kulttuuriyhdistys Päiväkoti ry. Yhdistys tuottaa myös kulttuuritapahtumia sekä Hailuotoon että myös muualle Pohjois-Suomeen. Residenssin ylläpitoon on saatu palkkausta meneillään olevista hankkeista, joskin toiminta edellyttää
myös omaa työtä.
www.kulttuuritalopaivakoti.fi
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3.5 TaikaBox, Oulunsalo

TaikaBox ry on tanssijan ja kuvataiteilijan perustama yhdistys, joka tarjoaa tapahtumiin liittyviä lyhytkestoisia monitaiteellisia residenssijaksoja Oulussa ja Oulunsalon
Varjakassa.
Residenssiohjelmia on kaksi, joista Oulu Dance Hack on 1-viikon mittainen kansainvälinen tapahtuma, joka järjestetään yhteistyössä OAMKin kanssa Oulun keskustassa.
Oulu Dance Hack tuo yhteen tanssi- ja mediataiteilijoita, teknologia yrityksiä ja koulutuksen ammattilaisia kokeellisesti työskentelemään yhdessä. Muita yhteistyötahoja Oulu Dance Hackissä ovat espanjalainen taide- ja teknologiakeskus eTOPIA, Oulun
taidemuseo, Citydance, BusinessOulu ja berliiniläinen Isadora. Seuraava Oulu Dance
Hack on tarkoitus toteuttaa yhteistyössä Lumo -festivaalin kanssa.
Warjakan taiteilijaresidenssi puolestaan toteutetaan yhteistyössä Ervastinkylän kyläyhdistyksen kanssa Oulunsalon Varjakassa. Tämä 1-2 viikon
residenssi Varjakansaarella tuo paikallisia ja kansainvälisiä taiteilijoita eri
taustoista kehittämään keskinäistä yhteistyötä. Varjakan saarella sijaitsevat
vanhat saharakennukset sekä Varjakan vanhan koulu soveltuisivat yhdistyksen mielestä hyvin myös laajemminkin residenssi- ja matkailutoimintaan.
www.taikabox.com

3.4 WARIA Artbreak, Ii
Iin Illinsaaressa sijaitsevaan taiteilijakotiin sijoittuu kuvanveistäjän ja agentti/managerin tarjoamaa residenssitoimintaa. Taustalla ovat 1990-luvulla käynnistynyt Japani-yhteistyö sekä laaja kansainvälinen taiteilijaverkosto. Residenssiavustusta ei tähän
mennessä ole vielä saatu, joten toimintaa tehdään osaksi pro bono eli omana työnä,
osaksi projektirahoituksella.
WARIA Artbreak tekee yhteistyötä Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan kanssa,
ja järjestää vuosittain Y-AIR taiteilijavaihto-ohjelmaa nuorille vastavalmistuneille
kuvataiteilijoille Pohjois-Suomen ja Japanin välillä. Lisäksi hiljattain käynnistyneessä
OKM:n rahoittamassa hankkeessa tuotteistetaan taiteen ammattilaisvierailuja Pohjois-Suomeen sekä tutkitaan taiteen ja matkailupalvelujen yhteensovittamista.
www.artbreak.fi
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3.6 JoJo Oulun Tanssin keskus
JoJo on vuokrannut asunnon, johon heidän tuotantoihinsa osallistuvat kotimaiset ja
ulkomaiset taiteilijat ovat voineet majoittua harjoitusten ja esitysten aikana. Harjoitustiloiksi on yleensä varattu/vuokrattu muiden kulttuurilaitosten tai yhteistyökumppanien tiloja. Tanssiin liittyvä taiteilijavaihto-ohjelma on solmittu Luxemburgissa
toimivan partnerin kanssa. Uusia kumppanuuksia on myös suunnitteilla tulevaisuudessa.

3.7 Flow Productions, Oulu
Flow Productions on järjestänyt kerran kahdessa vuodessa - tulevaisuudessa maksimissaan kerran vuodessa -tuotantoresidenssin nykysirkusryhmälle.

www.jojo.fi

Residenssi on pitänyt sisällään taiteilijaryhmälle tarjotun noin viikon mittaisen kantaesitykseen johtavan tuotantoresidenssin, johon kuuluu matkat, majoitus, näyttämötila tai muu esitystila viikoksi, esityspalkkio ja esityksiin liiityvä viestintä. Seuraava
edellä kuvatun tyyppinen ryhmäresidenssi (4-6 henkilöä) on suunnitteilla vuonna
2020.
www.flowprod.fi
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3.9 Residenssitoimintaa suunnittelevat
Paikalliset taiteilijat yhdessä Raahen kaupungin kanssa ovat suunnitelleet kansainvälisen taiteilijaresidenssin Brahe Art Space (BAS AiR) käynnistämisen. Vuonna 2018
toteutetussa hankkeessa on laadittu toimintaohjelma taiteilijoiden valintaan sekä
suunniteltu residenssitilojen kunnostusta. Residenssitilaksi kunnostetaan johtajattaren asuinrakennus Raahen vanhan opettajaseminaarin alueelta. Toteutuessaan
residenssi tulee osallistumaan aktiivisesti kansainväliseen, valtakunnalliseen ja raahelaiseen taide- ja kulttuurielämään.
Hotel Infinity on oululaisen kuvanveistäjä Minna Kangasmaan perustama kansainvälinen kollektiivi, jonka suunnitelmissa on kehittää virtuaalisessa ympäristössä toimiva
residenssi. Sillä on samoja funktioita kuin fyysisellä residenssillä: mahdollisuus luoda
kontakteja sekä tilaisuus jakamiseen ja keskinäiseen vuorovaikutukseen. Hotel Infinity hakee vastausta kysymyksiin mitä merkitystä kansainvälisillä yhteyksillä on, ja
kuinka henkilötason mikroverkostot hyödyttävät yksilöä ja toisaalta koko yhteisöä
ja yhteiskuntaa? Hotel Infinity tutkii myös nopeiden virtuaaliverkostojen merkitystä
taidekentän ylläpitäjinä.

3.8 Pohjoinen valokuvakeskus, Oulu

3.10 Yhteenveto nykyisistä residenssitoimijoista
Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjoinen valokuvakeskus (PVK) vastaanottaa valokuvataiteilijoita omiin tuotantoihinsa liittyen. Tällä hetkellä on suunnitteilla kaksi taiteilijavaihto-/residenssihanketta,
mm. vaihto-ohjelma Skotlannissa toimivan Street Level Photographyn kanssa sekä
pohjoismainen yhteistyö, jonka tavoitteena on saada yhteinen residenssi Akyreyriin
Islantiin. Paikallisten residenssien kanssa PVK on tehnyt yhteistyötä mm. KulttuuriKauppilan ja WARIA Artbreakin kanssa.

Seuraavan sivun taulukkoon on koottu perustiedot nykyisistä taiteilijaresidensseistä
maakunnassa. Lisäksi mukana on tietoa muutamista lähialueella toimivista yksiköistä.

Parhaillaan PVK:ssa laadittava ohjelmahanke-esitys tulee sisältämään myös useita
residenssijaksoja ei pelkästään Oulussa vaan myös Oulun ympäristön kunnissa. Pohjois-Pohjanmaan nykyiset residenssit voisivat siinä olla luontevia yhteistyökumppaneita.
www.photonorth.fi
POP- AIR RE SIDENSSIV ERKOS TOSELV IT YS
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3.10 Yhteenveto nykyisistä residenssitoimijoista Pohjois-Pohjanmaalla
Residenssiohjelma

Taiteilija
määrä

Asunto

Työtilat

Tilat
omistaa

Näyttely
O=omaa työtä
Tapahtuma P=projektityötä
Tuotanto
K=kunnan
palkkaus
S=sponsoroitu

Erityisosaaminen

Taustaorganisaatio

Sidosryhmät

Painotukset
Tapahtumat

Taidekeskus Kulttuuri4
Kauppila, Artist-in-Residence & Artist-in-Community -residenssiohjelmat

90 m2

ks. ed.

kunta

x

K,P

yhteisötaide

Iin kunta ja
yhdistys

- srk, alueen
yritykset
- OMA, OTS
Oulunkaari
ym.

-Monialaisuus, ekologia
ja kestävä elämä,
tiede-taide
- taiteilijat, kuraattorit,
tuottajat ja tutkijat
- Art Ii Biennaali

Kulttuuritalo Päiväkoti,
Hailuoto

4

50 m2

140 m2

yhdistys

x

O.P

tuottaminen

yhdistys

Taikabox, Oulunsalo

2

44 m2

kyläyhd. tilat, yksityinen
Varjakan
saari

x

O.P

tuottaminen

yhdistys

OuKa, OAMK
kyläyhdistys

- tanssi, monitaide
- Oulu Dance Hack,
Varjakka

Kattilakoski, Kärsämäki

talvi 2-4
kesä 4-8

1 ateljee
2 työtilaa

osuuskunta

x

O.P

yhteisötaide

osuuskunta

muut yhdistykset
seutukunta

- yhteisötaide, kuvataide
- Ars Kärsämäki,
yksityisnäyttelyt

WARIA Artbreak, Ii,
Illinsaari

2

50m 2

yksityinen

x

O.P

julkinen taide
alan kehittäminen

yksityinen

Lapin
Yliopisto

- kv. kuvataide,
kuratointi
-japani-yhteistyö

JoJo, Flow, PVK

1-ryhmä

x

P

tanssi, nykysirkus, valokuva

yhdistys

festivaalit,
näyttelyt

- vaihto-ohjelmia
olemassa ja suunnittella

Suunnitteilla: Raahe

max 5

400 m2

ks. ed.

kunta

x

P

2

x

x

Pentik

x

S

keramiikka

yritys

ACC

x

x

yksityinen

x

P

keramiikka

yhdistys ja
yritys

Posion kunta
Pentik

40 m2

vuokratilat

- kotimaan luovat alat ja
tapahtumat
- Nordic Noir,
KulttuuriKlinikka,
Luotogalleria

- monitaide: kuva- ja
esittävä taide, kirjall.,
- kesätapahtumat,
kirjamessut

LÄHIALUEEN
RESIDENSSEJÄ
Pentik Kartano, Posio
Arctic Ceramic Centre,
Posio

POP- AIR RE SIDENSSIV ERKOS TOSELV IT YS
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Toimintaympäristö
ja resurssit

4

MUUT RESIDENSSITOIMINNAN
V O I M AVA R AT P O H J O I S - P O H J A N M A A L L A
Tätä selvitystä varten haastateltiin ja koottiin taustatietoa myös niistä kunnista,
joiden alueella residenssitoimintaa ei vielä ole käynnistetty. Aineistossa ovat mukana
ne kunnat, jotka ovat osallistuneet 2018-2019 järjestettyihin residenssityöpajoihin
tai joilta saatiin vastaukset lähetettyihin kysymyksiin maalis-huhtikuussa 2019. Residenssiselvitysluonnos ja kutsu työpajaan lähetettiin kaikkiin kuntiin. Kuntakohtaista
tietoa on hyvä täydentää jatkossa edelleen esimerkiksi tulevan residenssiverkostohankkeen yhteydessä.
Seuraavan sivun taulukossa esitetään kunnista kootut taustatiedot.
Taulukon selitykset:
NYKYVAIHE tarkoittaa residensseihin liittyvää tämän hetkistä osaamista:
H = hankkeen myötä jo kokemusta residenssitoiminnasta
R = oma taiteilijaresidenssi suunnittelussa
T = tiedonkeruuvaihe
RESIDENSSITILAT: löytyykö asunto ja työskentelytilat
KOTITAITEILIJAT: onko kunnan alueella toimivia ammattitaiteilijoita tai
taiteilijayhdistyksiä, jotka voisivat osallistua yhteistyöhön.
TAPAHTUMAT/HANKKEET: onko kunnassa sellaisia tapahtumia, johon residenssitoiminta voisi mahdollisesti liittyä
KIINNOSTUS: mahdollinen profiloituminen eli residenssiohjelman taiteenala
SIDOSRYHMÄT: potentiaaliset yhteistyökumppanit kunnassa/alueella

Kaaviossa 2, sivulla 16 esitetään Pohjois-Pohjanmaan taidealan toimintaympäristöä.
Teoriassa kaikkiin kaaviossa esitettyihin toimijoihin voisi taiteilijaresidenssitoimintaa
liittyä joko suoraan tai välillisesti.
POP- AIR RE SIDENSSIV ERKOS TOSELV IT YS
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KUNTA

NYKYVAIHE

RESIDENSSI
TILAT

Utajärvi

H

x

Kuusamo

R

x

Koillinen ry, Taidetuki
Luontovalokuvaajat

Taivalkoski

T

x

Taivalkosken taideyhdistys

Muhos

T

x (yksityinen)

taiteilijat, jotka kotoisin
alueelta

Liminka

H

Ylivieska
Kempele
Alavieska

T
T
T

x

Kalajoki
Oulainen
Pyhäjoki
Reisjärvi
Tyrnävä

T
T
T
T
T

x (yksityinen)

Pudasjärvi

H, R

x

KOTI-TAITEILIJAT
taiteilijat, jotka kotoisin
alueelta

TAPAHTUMAT
/HANKKEET

KIINNOSTUS

SIDOSRYHMIÄ

suunnitteilla

kuvataide, elokuvat, ITE-taide

GeoHouse, Rokua Geopark,
torialueen kehittäminen
Kuusamo Nature Photo
Taidealan koulutus

yhteisötaide (Sote),
julkinen taide
valokuva, taide-tiede, kuva- ja
ympäristötaide,
yhteisötaide

Paavo Tolosen säätiö,
Komi (Venäjä)
Kulttuurityöryhmä

Päätalo-viikko,
Vintillä valoa-näyttely
Koivu ja Tähti -päivät

sanataide, kirjoittajakoulutus,
ympäristötaide
kirjallisuus, esittävät taiteet,
sarjakuva

useita
useita
joitakin

POP- AIR RE SIDENSSIV ERKOS TOSELV IT YS
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sarjakuva
julkinen taide

joitakin
joitakin
joitakin
joitakin
joitakin

musiikki, tanssi, kuvataide
Art Linnakallio
Kotiseutupäivät

Kesäteatteri, näyttelyitä
Reisjärvipäivät
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Oulangan tutkimusasema
Hannu Hautala-säätiö
Kuusamo-opisto
P-P:n kesäyliopisto, Lapin yliopisto
Päätalo-instituutti
Osuuskunta Ilme
Flow Production
Oulun sarjakuvaseura
Oulun sarjakuvaseura
Kulttuurikehitystyöryhmä
Limingan taidekoulu
Akustiikka

kuvataide

Hannulan Kotiseutuyhdistys ry
Hannulan talo

Ympäristötaide, teatteri.
harrastajateatteri
tiede, taide, keramiikka,
valokuvaus

Annalan kotiseutumuseo
Kulttuurinystävät ry
Peruna-alan organisaatiot ja
yritykset

SIS ÄLTÖTOIMIS TO WARIA

Kaavio 2
LUUPPI

Oulun teatteri

P-pohjanmaan Museo

Oulun taidemuseo

Kierikki

Oulu Sinfonia
Oulun Juhlaviikot

Oskari Jauhiainen

Elojazz

MUSEOT JA KULTTUURIKESKUKSET
Valve

Merta

Raahen teatteri

Koivu ja Tähti

G5

PoP
TAIDEKENTTÄ

Osuma

Proto ry

Oulu All Star
Big Band

Iik! Kauhuelokuva

Voimala
1889

Soiva Siili

Julkinen taide

Kulttuurivoimala

Oulun Sarjakuvaseura
jojo
Oulun Tanssin Keskus

Kulttuuribingo

Luovontunkki Ry
Rajatsi Ry

Taivalkosken
Taideyhdistys

Lasaretti

Kulttuurikasarmi
Hiukkavaara ry
Oulun Yliopisto

TAITEILIJASEURAT, YHDISTYKSET
JA MUUT ITSENÄISET TOIMIJAT
Raahen Ts

ELINKEINO- Säätiöt
ELÄMÄ

Kokoelmat

Ots 63. Ry

Pohjoinen
valokuvakeskus

Oulun Elokuvakeskus

Aura

Waria

Täydenkuun Tanssit
Päätaloviikko

Akseli Klonk

Kankari

Neliö

OSUUSKUNNAT

Taiteiden yö

Kehä

Haapavesi Folk

Kaleva

Huutomerkki Ry
Ilme

Nature Photo

Koiteli Elää

Flow Productions

Manamansalo

Prosenttitaide
KUNNAT
Julkiset
taideteokset Kokoelmat

OMVF

Terttu
Jurvakainen

GALLERIAT

Näyttelyt

Muusajuhlat

Lumo-valofestivaali

Qstock
The Irish Festival
of Oulu
TAPAHTUMIA
Oulun kv lasten- ja
nuortenelokuvien festivaali
Art Ii Biennaali

Ilmakitara MM

Kajaste

Pohjoinen
valokuvakeskus

Oulunsalo Soi

Akustiikka

Kulttuurikauppila

Harmaja

Oulun Päivät

Vilho Lampi
TAIDEMUSEOT

Tiedekeskus
Tietomaa

Kirjasto

OTN
Taidekoulut

Taiteilijaseura Kulttuurikauppila Ii ry
Koillinen
Teatteri
Neliapila
Kuusamon Taidetuki
Ysty Ylivieska

OAMK

KOULUTUSTA
Limingan Taidekoulu

Kansalaisopistot
Haapaveden Opisto

Oulun kaupungin kulttuurikumppani

POP- AIR RE SIDENSSIV ERKOS TOSELV IT YS
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POHJOIS-RUOTSIN RESIDENSSIVERKOSTO
SWEDISH LAPLAND AIR
Norrbottenin läänin kulttuuriohjelma laaditiin vuosille 2018-2021, ja tuolloin
tavoitteeksi asetettiin yhteistyön vahvistaminen alueen toimijoiden kesken sekä
läänin taide-elämän ja nykytaiteen kansainvälistäminen. Ammattitaiteilijoiden
toimintaympäristön kehittäminen ja kansainvälistäminen Pohjois-Ruotsissa koettiin
tärkeäksi mm. julkisen taiteen ja erityisryhmiin (maahanmuuttajat, nuoret jne.)
liittyvän yhteisö- ja sosiaalisen taiteen kannalta (Hanna Isaksson, 2019).

Residenssin järjestäjä puolestaan vastaa siitä, että paikkakunnalla on asunto ja
työtilat odottamassa vierastaiteilijaa. Tarvittaessa hän myös vastaa kuljetuksista
paikkakunnalla, avustaa taideprojektin materiaalihankinnoissa, tutustuttaa paikkakunnan asukkaisiin jne. Tällaisesta vierastaiteilijan avustamisesta ja isännöinnistä
maksetaan kotitaiteilijalle palkkio.
Kutakin vierastaiteilijaa varten verkostohanke on budjetoinut noin 5000 € käytettäväksi palkkioihin, matkoihin, asumiseen ja tuotantokuluihin. Verkostohankkeen
jälkeen työtä on ajateltu jatkettavan siten, että residenssit toimisivat rahoituksella,
josta puolet tulisi Norrbottenin lääniltä ja puolet residenssin sijaintikunnalta. Jatkossa osa residensseistä kykenee maksamaan vierastaiteilijalle palkkion, kun taas
osa toimii pay&stay -periaatteella, jolloin vierailija maksaa tilojen käytöstä.

Lääniorganisaation alainen Resurscentrum för Konst (suomeksi Norrbottenin
alueen nykytaiteen kehittämiskeskus) käynnisti kolmivuotisen residenssiverkostohankkeen loppuvuodesta 2017, ja lähti liikkeelle nollatilanteesta, jossa Norrbottenin alueella ei ollut yhtään taiteilijaresidenssiä entuudestaan. Jo vuoden kuluttua
kuntakierrokset oli suurelta osin tehty ja keskustelut taidekentän kanssa käyty, ja
alueelle saatu perustettua 9 taiteilijaresidenssiä eri kuntiin.
Verkostohankkeen rahoituksen pääosan ovat myöntäneet Norrbottenin lääni sekä
kulttuuriministeriön alainen Kulturrådet. Alueen kunnat ovat mukana osarahoittajina. Residenssissä toiminta on järjestetty palkkaamalla kuntaan siellä asuva taiteilija
tai yhteistyössä paikkakunnalla toimivan taiteilijaseuran tai -ryhmän kanssa. Jotkut
residenssit toimivat usean järjestäjätahon yhteistyönä (kunta+taiteilijayhdistys),
ja joidenkin toimintaa koordinoi puolestaan alueella toimiva taidemuseo, korkeakoulu tai galleria.

VERKOSTOHANKE
• kouluttaa, tiedottaa, budjetoi
• apua residenssiohjelman tekoon,
hakuilmoituksiin, matkavarauksiin
• yhteistapaamiset 2 krt/v
• n. 5000€ budjetti / residenssitaiteilija

Verkostohanke tukee aloittavia residenssejä, mentoroi, tarjoaa koulutusta ja
avustaa ensimmäisten vierailuohjelmien suunnittelussa. Hankkeen kautta myös
maksetaan palkkio vierastaiteilijalle, varataan matkaliput ja vastataan verkoston
viestinnästä. Yhteiset säännölliset tapaamiset takaavat, että kokemuksista päästään keskustelemaan ja saamaan vertaistukea, ja verkosto pysyy siten aktiivisena ja
ilmapiiri hyvänä. Kuhunkin Norrbottenin yhdeksään residenssiin on haluttu nimetä
kaksi vastuuhenkilöä, millä tähdätään pysyvyyteen eli siihen, että saatu tieto-taito
ei häviä esimerkiksi paikkakunnalta muuton takia.

POP- AIR RE SIDENSSIV ERKOS TOSELV IT YS

RESIDENSSIN JÄRJESTÄJÄ
• tukihenkilöt 2 kpl/residenssi
• järjestää työtilat ja asunnon
• isännöi, kuljettaa ja avustaa
taideprojektissa
• verkostoi ja esittelee vieraan
paikkakunnalla

• maksaa matkat ja palkkion
residenssitaiteilijalle
• maksaa tuotantokuluja
• maksaa korvauksen kotitaiteilijalle
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S U U N N I T T E L U T YÖ PA J O I S TA S A A D U T T U LO KS E T
Verkoston suunnittelun ensimmäiset kolme työpajaa pidettiin loppuvuodesta 2018. Niihin osallistuis runsaat 20 henkilöä, pääasiassa
residenssitoimijoita ja kuntien kulttuurivastaavia. Keskusteluissa ja
ryhmätoissä esille tulleet toiveet on koottu alla olevaan kaavioon.
Pohjois-Pohjanmaan residenssiverkostoon liitettyjä toiveita

• KOKEMUSTEN VAIHTO
• TUOTTEISTUS
• LIIKETOIMINTA
• TIETO-TAITO
• KURATOINTI

• MARKKINOINTI
• TAPAAMISET
• YHTEINEN PORTAALI
• VIESTINTÄ
• VERKOSTOT
• KANSAINVÄLISYYS

OSAAMINEN

YHTEINEN
STRATEGIA

NÄKYVYYS

YHTEISTYÖ

• PAIKALLISET VAHVUUDET
• HUOMIOI TULEVAISUUDEN
• JOUSTAVA MUUTOKSISSA
• SEKTORIT, TOIMIALAT JA
RAJAPINNAT YLITTÄVÄ

• YRITYKSET
• HANKKEET
• YHTEISÖT
• OSALLISTAMINEN
• RAHOITUS

Koostettu residenssitoimijoiden työpajojen 9-12/2018 tuloksista
POP- AIR RE SIDENSSIV ERKOS TOSELV IT YS
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Huhtikuun alussa (8.4.2019) järjestettyyn työpajaan osallistui 24 henkilöä, ja tällä kertaa mukana oli aiempien osallistujien lisäksi myös
taiteilijaseurojen ja -yhdistysten edustajia. Osallistujilla oli ollut mahdollisuus perehtyä selvityksen luonnosversioon ennalta, ja ryhmätöistä
saatu palaute oli nyt konkreettisempaa, ja toimenpide-ehdotukset jo
hyvin yksityiskohtaisia ja aikataulutettuja.

Saadun aineiston pohjalta on koostettu seuraava kaavio, jossa
määritellään jatkotoimenpiteiden sisältöä ja aikataulua. Hankevalmistelun myötä tavoitteena on käynnistää 3-vuotinen kehittämishanke, jonka kuluessa Pohjois-Pohjanmaalle luodaan tehokkaasti toimiva
taiteilijaresidenssiverkosto ja sille yhteinen visio, kotipesä, viestintä ja
kansainvälinen kontaktiverkosto.

RESIDENSSIKARTOITUS 3-4/2019
HANKEVALMISTELU 5-9/2019
- perustiedot
- nykyiset toimijat
- kuntien resurssit
ja toiveet
- Ruotsin malli
- toimintaideat

POP- AIR RE SIDENSSIV ERKOS TOSELV IT YS

KEHITTÄMISHANKE 2020-2023
- rahoitusvaihtoehdot
- roolit:
tilaaja-tuottaja-taiteilija
- toimintamalli
- yhteinen visio
- yhteistyökumppanit:
YO, OAMK, GeoPark
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- verkoston kotipesä
- koordinaattori
- resurssien yhdistäminen ja
resurssipankki
- koulutus ja mentorointi
- proﬁloituminen
- palvelun tuotteistaminen tilaajille
- rahoituksen suunnittelu
- markkinointi
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YHTEENVETOA

Nykyinen residenssitoiminta Pohjois-Pohjanmaalla on hyvin monimuotoista. Muutamilla residensseillä toiminta on ympärivuotista, kun taas ns. mikroresidensseillä
ohjelmien kesto vaihtelee muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen vuosittain.
On myös keskuksia ja taiteilijayhdistyksiä, jotka tarjoavat lyhyitä tuotantoresidenssejä ulkomaisille taiteilijavieraille liittyen niiden omiin tapahtumiin tai tuotantoihin.

Taidetta ja teknologiaa yhdistävä residenssi voisi OAMKissa olla mielenkiintoinen
lisä nykyisten kansainvälisten vaihtojen rinnalle, ja sen avulla voisi tukea esimerkiksi vastavalmistuneiden kulttuurinyksikön opiskelijoiden uran alkua.

Pohjois-Pohjanmaan alueelle on selkeästi tarvetta perustaa uusia taiteilijaresidenssejä. Osassa kunnissa niitä on jo pitkälle suunniteltukin (Raahe, Kuusamo).
Eräillä kunnilla on positiivisia kokemuksia hankkeiden kautta (Liminka, Utajärvi) tai
toimintaan hyvin soveltuvia tiloja (Pudasjärvi, Pyhäjoki), mutta oman residenssin
suunnitelma ja siihen liittyvä taidetoimijoiden yhteistyö vaatii vielä kehittelyä. Osa
kunnista kykenisi helposti tarjoamaan vierastaiteilijoille näyttely- ja esiintymismahdollisuuksia omiin tapahtumiinsa (Muhos, Kempele), mutta mieluummin kuin
perustaisivat oman residenssin tilaisivat sen ostopalveluna joltakin jo toiminnassa
olevalta residenssiltä. Eniten kunnissa kaivataan kuitenkin lisätietoa residenssien
toiminnasta, yhteistyömalleista ja rahoituksesta.
Oulun kaupungissa toimivien taiteilijajärjestöjen ja -yhdistysten fasiliteetit, verkostot ja mahdollisuudet yhteistyöhön luovat hyvän pohjan sille, että Ouluun voisi
sijoittua monitaiteellinen residenssikeskittymä, joka vastaanottaisi yksittäisten
taiteilijoiden lisäksi myös taiteilijaryhmiä, ja tarjoaisi useita eri sisältöihin ja kumppanuuksiin perustuvia residenssiohjelmia. Kuvataiteen, tanssin ja nykysirkuksen
lisäksi on tuotu esille mm. pelitaiteen, lastenkulttuurin, kirjallisuuteen ja naistaiteilijoihin liittyviä residenssitoiveita. Tiloja Oulussa voisi keskittymälle järjestyä
esimerkiksi Pikisaaresta tai Hiukkavaaran entiseltä kasarmialueelta.
Oulun ammattikorkeakoulun monitieteisissä ja innovatiivisissa LAB-oppimisympäristöissä taiteen, teknlogian ja liiketoiminnan yhdistäminen luo uusia konsepteja
mm. koulutukseen ja pelialalle.
Kuvataiteilijat Takumi Kato ja Antti Ylönen perehtymässä
Martimoaavan suoluontoon. Kuva Kaisa Kerätär

POP- AIR RE SIDENSSIV ERKOS TOSELV IT YS
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RESIDENSSIVERKOSTOJA JA -JÄRJESTÖJÄ

ResArtis, www.resartis.org

TransArtists, www.transartists.org

Vuonna 1993 toimintansa aloittaneessa kansainvälisessä yhdistyksessä on noin
650 jäsentä 70 maasta. Taidekeskuksia, taiteilijayhdistyksiä ja yksityisiä toimijoita.
ResArtisin visio on olla taiteilijaresidenssien maailmanlaajuinen elin, joka haluaa
varmistaa alan kestävyyden ja kehittämisen mahdollistamalla jäsenjärjestöjen yhteyden ja helpottamalla ammatillista kehitystä.

Tiedotuskeskus, joka informoi taiteilijoiden liikkuvuuteen, residensseihin sekä alan
kehittämiseen ja koulutukseen liittyviä aiheista. Trans Artists välittää sivustollaan
residenssien hakutietoja ja neuvoo sekä residenssiin hakevia taiteilijoita että residenssikentän organisaatioita. Keskuksen tietokannasta löytyy tietoa lähes 1500
taiteilijaresidenssistä maailmanlaajuisesti.

Järjestö ylläpitää sivustollaan luetteloa residensseistä ja avoinna olevista hakuajoista. Vuosittain järjestetään myös tapaamisia, joiden aihepiirit voivat keskittyä
tiettyyn teemaan, aiheeseen, profiiliin tai maantieteelliseen alueeseen.

Suomen taiteilijaseuran ateljeesäätiö, www.ateljeesaatio.fi

Microresidence Network, www.microresidence.net

Ateljeesäätiö on suomalaisten kuvataiteilijoiden perustama säätiö, jolla on ateljeita, työtiloja ja ateljeeasuntoja suomalaistaiteilijoille kotimaassa ja ulkomailla.
Säätiö hankkii ja vuokraa kuvataiteilijoille kohtuuhintaisia työtiloja ja ateljeehuoneistoja sekä toimii muullakin tavoin kuvataiteilijoiden työskentelyedellytysten
parantamiseksi.

ResArtis järjestön sisällä toimiva alaorganisaatio perustettiin Tokiossa vuonna 2012
kokoamaan yhteen pienet yksityiset taiteilijavetoiset residenssit. Verkoston toiminta perustuu yhteisiin tapaamisiin ja kokemusten vaihtoon, ja usein kokoontumiset
järjestetään ResArtis tapaamisten yhteydessä.

Säätiön omissa ulkomaankohteissa työskentelee vuosittain 50-60 taiteilijaa 1-6
kuukauden jaksoina. Lisäksi säätiö ylläpitää omaa kansainvälistä vierasateljeetoimintaa, toimii Suomessa residenssien yhteyspisteenä sekä kokoaa ja välittää tietoa
residensseistä.

ResArtisilla on
Melbournessa.

toimistot

tällä

hetkellä

Amsterdamissa,

Teheranissa

ja

Termi ’mikroresidenssi’ kuvaa residenssin mittakaavaa ja sen joustavaa toimintamallia, ja samalla vierastaiteilijalle tarjotutuvia ’makrotason’ mahdollisuuksia ja potentiaalia. Verkosto ylläpitää luetteloa jäsenresidensseistään ja niiden tarjoamista
mahdollisuuksista.
Verkostolla ei ole varsinaista hallitusta tai organisaatiota, vaan siihen voi liittyä
ottamalla esimerkiksi yhteyttä perustajajäseniin Tokiossa (www.youkobo.co.jp) tai
Pohjois-Suomessa (www.artbreak.fi ).
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K I R J A L L I S U U S J A M U U K ÄY T E T T Y A I N E I S T O:
Käydyt keskustelut selvitystyön aikana:

Elfving, Taru, Kokko, Irmeli ja Gielen Pascal, 2019: Contemporary Artist Residencies. Reclaiming time and space. Antennae-Arts in Society Series n°27.
Valiz, Amsterdam.

-Taru Elfving, johtaja, CAA Contemporary Art Archipelago
-Eliza Roberts, ResArtis-järjestö, Amsterdam
-Kati Laakso, Suomen Benelux-instituutti/Bryssel
-Alla Räisänen, Pohjoinen valokuvakeskus
-Auli Suorsa, Pohjois-Pohjanmaan liitto
-PROTO ry / Johannes Helama
-Riitta Tötterström, OAKK
-Riikka Suomi-Chande, Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö
-Hanna Isaksson, Resurscentrum för konst, Norbotten län
-Bojana Panevska, Transartists/DucthCulture
-Leena Vuotovesi, Iin Micropolis Oy
-Helena Lindqvist, JoJo Oulun tanssin keskus

Joly, Jean-Baptiste, 2019: New residency typologies. Res Artis Meeting 2019,
Kyoto. Video presentation.
Murata, Tatsuhiko, 2019: Res Artis Meeting 2019, Kyoto, Japan. Workshop
presentation.
ResArtis 2019. http://www.resartis.org/en/residencies/about_residencies/
definition_of_artist_residencies/
Suomen taiteilijaseuran ateljeesäätiö, 2012: Residenssi. Hyvien käytäntöjen
käsikirja.
Suomen taiteilijaseuran ateljeesäätiö, 2018: Suomalaisten residenssien ja
vierasateljeiden taiteilijamäärät 2014–2017.

Yhteisötaiteilijat Sam Kerson ja Katah ja vierailivat Iissä ensimmäisen kerran 2007. Yhdessä paikallisten asukkaiden ja
taiteilijoiden kanssa tehtyjä naamioesityksiä on nähty Iissä myös 2010 ja 2015. Kuva Kaisa Kerätär
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