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MATKARAPORTTI
EDINBURGH RESIDENSSI  2.–13.9.2012
Matkamme tarkoituksena oli kartoittaa mahdollisia yhteistyökuvioita ja -kontakteja
Skotlannin kuvataidekentältä, yhtä lailla kuin lähentää kanta- ja päijäthämäläisiä
taiteentekijöitä toisiinsa. Mielestämme onnistuimme tavoitteissamme hyvin.
Matkaseurueeseemme kuuluivat Satu Bethell ja Salla Laurinolli Ars-Häme ry:stä
ja Tiina Vaahtera Lahden taiteilijaseura ry:stä.

CREATIVE SCOTLAND
Tapasimme Creative Scotlandin toiminnanjohtajan Venu Dhupan Edinburghissa heti 3.9.
maanantaina aamulla. Tunnin palaveri oli silmiä avaava ja mielenkiintoinen. Saimme hyvän
käsityksen Creative Scotlandin toiminnan laajuudesta ja siitä kuinka tärkeää on että taiteen ja
kulttuurin kentällä on katto-organisaatio joka
aktiivisesti pitää yllä suhteita taiteen kentällä
toimiviin tahoihin; sekä yksittäisiin taiteilijoihin
että yhdistyksiin ja organisaatioihin.

vaikuttamismahdollisuukset esim. rahoituspäätöksissä että kokisi kansainvälisen yhteistyön
sydämen asiakseen. Saimme myös suoran maininnan siitä, että Creative Scotland ei ole taho,
jolta tullaan yksittäisinä taiteilijoina pyytämään
yksittäisiä kontakteja, esim. konserttimahdollisuuksia tms. vaan CS on iso organisaatio, joka
saattaa yhteen pienempiä organisaatioita ja toimijoita ja myöhemmin osallistuu hyväksi kokemiensa yhteishankkeiden rahoitukseen.

Creative Scotland on ehdottomasti kiinnostunut
yhteistyöstä suomalaisten taiteilijoiden ja taideyshistysten kanssa, mutta Venu Dhupa esitti
toivomuksen, että Suomessa nimettäisiin yhteistyöneuvotteluja varten yksi yhteyshenkilö,
jonka kautta yhteydenpito ja viestintä Creative
Scotlandin ja Suomen välillä hoidettaisiin. Näin
vältyttäisiin mahdollisilta päällekkäisyyksiltä ja
saataisiin vietyä hyviä hankkeita eteenpäin. Tähänastiset tapaamiset niin Suomen kuin Skotlannin päässä, eivät Dhupan mukaan ole vielä
johtaneet alkua pidemmälle. Hän hieman ihmetteli asiaa ja toivoi jatkossa yhteyshenkilöksi henkilöä jolla olisi sekä hyvät hallinnolliset

Tapaaminen oli kuitenkin kaikenkaikkaiaan
erittäin lämminhenkinen ja sydämellinen ja
keskustelimme myös lähemmin lukuisista kuvataidekentän toimijoista Skotlannissa. Saamme näistä vielä myöhemmin tarkemman listan
sähköpostitse, mutta kävimme joissakin Venun
suosittelemissa tahoissa jo viikon aikana. Vierailut olivat antoisia.
Valitettavasti festivaalien jälkeinen viikko oli
usealla taholla näyttelynvaihto- ja huilausviikko, mutta tulevaisuutta varten näitä kontakteja
kannattaa ilman muuta vaalia.
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Venu Dhupan suosittelemia kohteita:
COLLECTIVE

TRANSMISSION GALLERY

www.collectivegallery.net

www.transmissiongallery.org
28 King Street, Glasgow
kitty@thecommonguild.org.uk

Tätä porukkaa kannattaa ehdottomasti seurata.
Tällä hetkellä heillä on galleria Edinburghissa
Cocburn Streetillä lähellä linnaa, mutta galleria on lähitulevaisuudessa muuttamassa Calton
Hillin observatorioon. Galleriasta sanottiin,
että viimeistään vuodenvaihteessa 2013 galleria
avautuu siellä, kunhan saadaan yhteistyö tähtitieteilijöiden kanssa sujumaan ja homeongelmat
hoidettua. Kunnianhimoinen ja rohkea porukka, joilla on siis tiedossa aivan huikea paikka
näyttelyille. Yhteistyökuvioita kannattaa tulevaisuudessa lämmitellä ilman muuta, mikäli
molemminpuolista kiinnostusta asiaan ilmenee.
Jätimme yhteystietomme ja toivomuksen voida
seurata upealta kuulostavaa hanketta emailien välityksellä. Palaamme myös itse asiaan
lähikuukausina.

Tiina kävi vielä Sallan ja Sadun kotiuduttua
Glasgowssa katsomassa Transmission Galleryn
tilat. Galleria sijaitsee hyvällä paikalla Glasgown keskustassa ja sen ympäristössä on useampia muitakin gallerioita. Mielenkiintoisen tuntuinen paikka.

Calton Hillin observatorio.
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THE COMMON GUILD
www.thecommonguild.org.uk
21 Woodlands Terrace, Glasgow
kitty@thecommonguild.org.uk
Samoin Tiina kävi Glasgowssa tutustumassa
myös Common Guildin toimintaan ja tiloihin.
Organisaatiolla on upeat galleriatilat lähellä Kelvingrove puistoa ja museota. Common
Guildissa keskustelua käytiin Kitty Andersonin
kanssa (Communications Manager) ja paikalla
oli myös 2 muuta työntekijää, jotka kertoivat
organisaation toiminnasta. Heillä on kansainvälistä toimintaa tällä hetkellä italialaisten ja
australialaisten kanssa – lähinnä taidefestivaaleihin liittyvissä tapahtumissa. Organisaatiossa
ollaan kiinnostuneita myös muista mahdollisista kansaivälisistä projekteista ja heihin voi
mieluusti olla yhteydessä yhteistyöehdotusten
merkeissä.

Muita Venu Dhupan mainitsemia tahoja:
PROJEKTIBILITY
SCAN
DUNDEE CONTEMPORARY ARTS
GLASGOW INTERNATIONAL FESTIVAL
EDINBURGH ART FESTIVAL

Common Guildin galleriasta. Ugo Rondinonen veistoksia

TIME SPAN

Satu, Venu Dhupa ja Salla Creative Scotlandin kattoterassilla.
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WASP STUDIOS
www.waspsstudios.org.uk
fiona.hutchison@blueyonder.co.uk

hän tekee yhetistyötä. Taiteilijoilla ei esim. ole
juurikaan yhteisiä näyttelyprojekteja. Toki yhteisiä siivouspäiviä ja open studios-tapahtumia
löytyy. Vierailumme aikana alakerrassa oli sermin takana meneillään kaikille avoin elävän
mallin piirustus.

Tiistaina 4.9. kävimme Patriothallin galleriassa
ja tutustuimme Waspsin työhuoneisiin. Galleriatila oli valitettavasti tyhjillään, mutta vaikutti oikein toimivalta. Pääsimme myös kurkistamaan Ronnie Ryanin ja yhden vanhemman
miestaiteilijan työhuoneisiin. Selvisi, että Edinburghissa Waspilla ei ole ulkopuolisille vuokrattavia lyhytaikaisia työtiloja, lähimmät löytyvät
organisaatiolta Glasgowsta. Työtilayhteisöjen
toiminta on melko lailla yksilölähtöistä ja taiteilijan omista intresseista kiinni keiden kanssa

Fiona Hutchison on tämän paikan henkilö, jonka
kautta mahdolliset yhteydenotot Stockbridgen
työhuoneisiin ja Patriothallin galleriaan kannattaa hoitaa. Fiona huolehtii taiteilijatyönsä
ohella Waspstudion käytännön koordinointiin
liittyvistä asioista ja saa näin oleen vuokransa
halvemmalla kuin muut.

IMPACT ARTS
www.impactarts.co.uk

Tapasimme Natalie McFadyenin, joka on organisaation business development manager (nat@
impactarts.co.uk) ja James Gown, joka on paikan lead artist, Impact Artsin päämajassa, Glasgowssa.

Keskiviikkona 5.9. tutustuimme yhdessä Impact
Artsiin ja sen tiloihin. Impact Arts on organisaatio, jonka toimintaan tutustumista Satun paikallinen sosiologiystävä Laura Edwards lämpimästi suositteli. Laura tekee paljon yhteistyötä
taiteilijoiden kanssa omien asuntolaprojektiensa yhteydessä ja osasi näin oman työnsä kautta
suositella tapaamista Natalien ja Jamesin kanssa, joiden kanssa he ovat toteuttaneet mm. alkoholisteille suunnatun asuntolan. Asuntolaprojekteissa on aina rakennuttajan ja arkkitehdin
lisöksi mukana sosiologi, taiteilija ja asukkaat/
asiakkaat. Rakennushanke tai projekti toteutetaan yhteistyössä kaikkien siihen liittyvien tahojen kanssa. Asuntoloiden lisöksi Impact Arts
järjestää työpajoja syrjäytymisvaarassa oleville
nuorille tai työttömille ja Craft Café toimintaa
vanhuksille ympäri Skotlantia.

Meillä oli yli kahden tunnin valloittava palaveri,
jossa teekin ehti jäähtyä, kun lähes päällekkäin
toistemme kanssa puhuen totesimme jälleen
kerran, miten pieni on maailma ja miten samalla lailla ihmiset ajattelevatkaan. Tämän tahon
kanssa yhteistyökuviot saattaisivat käynnistyä
nopeastikin, sillä taho on hyvin aktiivinen, kansallisesti hyvin verkottunut ja taloudellisesti vakaan oloinen.
Impact Artsin motto on:

INVESTING ON PEOPLE BEFORE THEY
BECOME A PROBLEM.
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Impact Arts on ollut mukana myös hankkeessa,
jossa suunniteltiin asuntola vaikeasti alkoholisoituneille ihmisille. Ammattitaiteilijat (palkkio
100 puntaa/päivä tai 20 puntaa/h) tekivät asuntoihin ja yhteisiin tiloihin teoksia, joiden lähtökohdat tulivat suoraan asukkailta. Asukkaat tekivät piirroksia, luonnoksia ja tuottivat tekstiä.
Luonnosten perusteella toteutettiin mm.lasiteos
ala-aulaan, elokuvajulisteiden tyyppisiä teoksia
asuntoihin ja pronssiveistos sisäpihalle. Asukkaiden runot ja kirjoitukset koottiin yhteen ja
julkaistiin kirjana. Taiteen avulla ihmisarvonsa
menettäneelle ihmiselle välitetään viesti siitä,
että hän on tärkeä. Jamesin mukaan asukkaat
usein itse kuvailevat elämäänsä koiranelämäksi,
mutta voidessaan itse vaikuttaa omaan ympäristöönsä he näkevät, että heillä ja heidän ajatuksillaan on väliä ja heitä voidaan myös arvostaa.

Esim. Craft Café
Craft Café on Impact Artsin luotsaama turvallinen, sosiaalinen ja luova ympäristö, missä vanhukset voivat oppia uusia taitoja, luoda uusia
sosiaalisia kontakteja ja löytä uudelleen yhteyden paikalliseen yhteisöönsä.
Rahoituskanavia varten Impact Artisilla on esittää ylläolevan mottonsa tueksi viralliset ulkopuolisen tahon tekemät laskemat, joiden avulla
voidaan todistaa, että esim. jokainen Craft Cafeesen investoitu punta maksaa itsensä kahdeksankertaisesti takaisin. Laskelmat tehtiin koska
kulttuurin ja taiteen avulla tapahtuvia henkisiä
muutoksia ja sitä kautta pitkässä juoksussa tapahtuvia suuria säästöjä on muuten niin vaikea
näyttää numeroilla todeksi.
Nuorten syrjäytyminen on iso ongelma myös
Britanniassa. Impact Arts on lähestynyt tätä asiaa mm. asuntonäkökulmasta. Nuorille osoitetaan asunto, mutta sen saaminen tai pitäminen
ei ole itsestäänselvyys vaan nuoria sitoutetaan
vastuun kantamiseen suunnittelemalla ja toteuttamalla yhdessä taiteilijan kanssa asuntoon
sisustus. Tai rakentamalla ja tuunaamalla vanhoja huonekaluja tai opetettelemalla puutarhan
hoitoa. Huonekalujen yms. konkreettinen tuunaus tapahtuu Impact Artsin tiloissa, missä työpajoja vetää ja ohjaa ammattitaiteilijat.

Impact Artsin aktiivit ovat pääsääntöisesti pohjakoulutukseltaan ammattitaiteilijoita ja he toimivat organisaatiossa kukin omia vahvuuksiaan hyödyntäen. Esim. Natalie vastaa kaikesta
businesstouhusta, koska on lisäkouluttautunut
siihen. Siten muut taiteilijat pystyvät keskittymään omiin projekteihinsa organisaatiossa sekä
omaan taiteelliseen työhönsä organisaation ulkopuolella.
Impact Arts tuntuu olevan jonkin sortin edelläkävijä sosiaalisen taiteen hyödyntämisen saralla. Taiteilijat ja eri alojen toimijat luovat yhdessä projekteja, joista kaikki hyötyvät ja joissa
kaikki ovat mukana alusta loppuun saakka.

Nuorten kiinnostuksen omaa ympäristöään ja
siitä huolehtimiseen on työpajojen ja hankkeiden kautta huomattu lisääntyvän, koska nuoret
ovat päässeet itse vaikuttamaan oman ympäristönsä luomiseen. Nuoria myös autetaan työ- ja
opiskelupaikkoihin hakeutumisessa, sillä se on
ehtona asunnossa pysymiselle.

Lopputulos: KUN YHTEISKUNTA INVESTOI,
YHTEISKUNTA SÄÄSTÄÄ.
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Mahdollisia yhteistyöhahmotelmia:

2. TAITEILIJA/NUORISOVAIHTO
•

1. TAITEILIJAVAIHTO
•
•
•

1–2 taiteilijaa Suomesta Skotlantiin ja myöhemmin Skotlannista Suomeen
Suomi-Skotlanti-workshoppeja esim. maaseudulla, seminaareja kaupungeissa
esille nousseet teemat:
–– LUONTO, Suomessa villi luonto, esim.
Evon metsät ja järvet, valoisat kesäyöt,
Skotlannissa länsirannikko, meri ja
nummet
–– TAITEELLINEN TYÖSKENTELY
TOISESSA MAASSA
–– TAITEELLINEN TYÖSKENTELY
TOISESSA MAASSA OLESKELUN
POHJALTA
–– PAIKKASIDONNAINEN
TYÖSKENTELY

•

•
•

•

→ näyttely tai näyttelyitä tulee rakentumaan tämän yhteistyön ympärille

•

taiteilija (1–2kpl) ja muutama nuori matkustaa Suomesta Skotlantiin ja myöhemmin
Skotlannista Suomeen. Edessä on viikon
– 10pv Suomi–Skotlanti -workshop, joka
liittyy nuorten omiin intresseihin. Tuloksena esim. kierrätysmuotishow tai muotoilu/
huonekalushow, jonka tuottamiseksi on
työskennelty alan ammattilaisten kanssa.
Impact Arts:lla on hyviä kokemuksia tämänkaltaisista näyttelyistä.
tehdään suunnitelmat, sitoudutaan niihin
ja toteutetaan kokonaisuus, jossa jokaisen
osallistujan panosta tarvitaan.
pyritään motivoimaan nuoria jatkamaan
projektia jollakin tapaa myös jatkossa.
taiteilija toimii tässä mentorina, kannustajana ja “valmentajana” nuorelle, jotta projektin tavoite saavutetaan.
yksi vaihtoehto voisi olla nuoren työskentely ammattitaiteilijan assistenttina, jolloin
tuloksena on valmis taideteos Suomi–Skotlanti -näyttelyssä.
nuoren omalla tekemisellä on tavoite ja
nuoren omaa tekemistä arvostetaan ja tarvitaan osana projektin toteutumista

Natalie, Satu, Tiina, James ja Salla Impact Arts organisaation tiloissa Glasgowssa.
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PRINTMAKERS
www.edinburgh-printmakers.co.uk
23 Union Street, Edinburgh

Yläkerran galleriatilasta (kaksi huonetta) avautuu ikkunanäkymät isoon vedostushalliin, mistä on helppo seuarta vedostajien työtä. Taiteilijoiden työhuoneita emme nähneet. Jututimme
galleriassa päivystävää Vanessaa ja hän vaikutti
erittäin kiinnostuneelta Suomesta ja mahdollisesta näyttelyvaihtoprojekteista. Vaihdoimme
yhteystietoja ja aiomme palata asiaan, kunhan
Suomen päässä keskustelemme minkälaista
projektia kannattaisi lähteä tästä kehittämään.

Viikon lopulla kävimme vielä Edinburghin taidegraafikkojen tiloihin tutustumassa. Printmakersillä on upeat tilat ihan residenssin kulmilla
vanhassa pesulassa. Alakerran myymälässä on
myynnissä paljon helposti myytävää pikkutavaraa esim. pienehköjä grafiikanvedoksia, käsintehtyjä muistikirjoja, kortteja, sarjakuvalehdykäisiä yms.

MUITA VIIKON AIKANA HERÄNNEITÄ AJATUKSIA:
•

Voisiko Ars Auttoista ajatella yhdeksi mahdolliseksi paikaksi tässä taiteilijavaihdossa?
Lähellä luonto, kuitenkin hyvät työskentelytilat

•

Hämeenlinnan Taidekasarmin hyödyntäminen, tilojen muokkaaminen residenssityyppistä työskentelyä ajatellen? Jälleen lähellä
luonto, mutta keskellä kaupunkia myös.

•

Lahden paikat? Kaupunkitaiteen mahdollisuudet? Panimo? Galleria Uusi Kipinä esim.
näyttelyvaihtoon?

•

Näkymää Calton Hillin suuntaan.
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Impact Artsin päärahoittaja toimii kiinteistöalalla. Voisiko tätä kontaktia hyödyntää,
mikäli Skotlannissa kehitettäisiin Hämeen
residenssiä työskentelyn mahdollistavan residenssin suuntaan? Työskentelyresidenssin
saaminen esim. Glasgowsta voisi olla mahdollista esim. Natalien tuntemien tahojen
kautta. Natalien mukaan Glasgowssa on
paljon tyhjillään olevaa tilaa, joka soveltuisi
taidelähtöiseen toimintaan.

YHTEENVETO
Kaikenkaikkiaan jäi sellainen mielikuva, että
Skotlannissa ollaan todella kiinnostuneita
Skandinaavisista yhteyksistä ja yhteistyöstä. On
vain meistä kiinni miten laajassa mittakaavassa
haluamme tätä yhteistyötä lähteä kehittämään.
Yhteistyö ei mielestämme voi kuitenkaan olla
pelkästään taiteilijalähtöistä, jos toivotaan yhteistyötä yhdistysten tai seurojen kanssa.

Yleisesti huomioimme kiertäessämme näissä kahdessa kaupungissa, että pääsääntöisesti
kaikki galleriat, museot ja työhuoneyhteisöt
olivat erittäin yleisöystävällisiä ja helposti lähestyttäviä. Tässä emme nyt ainoastaan tarkoita sydämellisiä ihmisiä ja henkilökuntaa vaan
myös ihan niitä tiloja, joista löytyi sohvaryhmiä, pöytäryhmiä, kahviloita, kahvinkeittimiä,
lehti-, levy- ja kirjahyllyjä asiakkaiden tai taiteilijajäsenten käytettäviksi. Tällainen mahdollisuus hypistelyyn, istumiseen ja viipyilyyn altistaa pitkäkestoiselle vierailulle sekä vapaalle
ajattelulle. Se myös edistää satunnaisia kohtaamisia ja keskusteluja ja kaikkea sellaista mikä
on olennaista uusien juttujen, ideoiden ja hankkeiden aloituksille ja syntymisille. Tätä seikkaa
olisi todennäköisesti syytä pohtia myös meidän
omissa galleria- ja työhuonetiloissamme.

Mielestämme Hämeeseen kannattaisi palkata
kansainvälistä taiteilijayhteistyötä koordinoiva
tekijä, joka paitsi informoisi maailmalla tapahtuvista mielenkiintoisista hankkeista myös ajaisi Hämäläisten taiteilijoiden ja alueen seurojen
etuja maailmalla. Koordinaattorilta saisi myös
lisäapua ja tsemppiä toimia taiteilijana myös
kansainvälisellä tasolla. Yhden ihmisen kautta
tapahtuva yhteydenpito varmistaisi myös sen,
että kaikilla Hämeen seudun taiteilijaseuroilla
ja sitä kautta taiteen ja kulttuurin alalla toimijoilla olisi mahdollisuus samanaikaiseen ja
ajankohtaiseen tietoon meneillään olevista kansainvälisistä hankkeista.

Kiitos Hämeen taidetoimikunnalle, toivomme,
että jotakin tulevaisuudesta on saatu alulle.

Salla, Satu ja Tiina Royal Botanic Gardenissa Edinburghissa.
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