TAITEILIJARESIDENSSI KOLIN RYYNÄNEN

Kolin Ryynäsen taide-ja kulttuurikeskuksen taiteilijaresidenssin työtila ja huoneisto sijaitsevat perinteikkään
puisen rakennuksen toisessa kerroksessa. Työtila soveltuu hyvin kuvataiteilijoille, muidenkin alojen taiteilijat
ja taiteilijaryhmät ovat tervetulleita. Se on kooltaan 58 m2 ja siinä on ikkunat kolmeen suuntaan. Tilassa on
allas ja juokseva vesi.
Asunto on täysin varustettu. Se käsittää olo- ja makuuhuoneen, keittön ja kylpyhuoneen. Liinavaatteet,
internet, TV, ja pesukone kuuluvat varustukseen. Keittiössä on astianpesukone, jääkaappi, kahvinkeitin ja
vedenkeitin. Makuuhuoneessa on kahden hengen sänky sekä olohuoneessa kahden hengen sohvasänky.
Rakennuksen alakerrassa on baari / kahvila. Vierailevat taiteilijat voivat järjestää näyttelyn kahvilassa.
Vuokra
Residenssin vuokra on 200 € / kk, seuralaisilta 100€ / kk / henkilö. Vuokraan sisältyy vesi- ja sähkö, sekä
internet-yhteys.
Taiteilija maksaa matka- ja elinkustannuksensa itse. Taloudellista tukea/ rahoitusta taiteilija voi hakea
omasta maastaan. Valitettavasti Kolin Kulttuuriseuralla ei tällaista tukimahdollisuutta ole.
Hakemukset
Kolin Ryynäseen hyväksytään taiteilijoita kaikkialta maailmasta, myös Suomesta.
Hakemus on vapaamuotoinen ja siihen tulee liittää työsuunnitelma, kuvamateriaalia aikaisemmasta
työskentelystä ja cv.
Mainitse hakemuksessa myös toivomasi ajankohta ja residenssin pituus.
Residenssin maksimipituus on 2 kuukautta.
Tällä hetkellä residenssi on varattu vuoden 2016 loppuun. Vuoden 2017 residenssien viimeinen
hakupäivämäärä on 30.4.2016.
Taidekurssit ja työpajat
Kolin Ryynäsessä voi järjestää taidekursseja ja työpajoja ammattilaisille ja harrastajille. Kolin Ryynäsen tiloja
voivat käyttää myös taideyhteisöt ja taidekoulut. Kolin kylä toivottaa kaikenlaiset taiteilijoiden ja paikallisen
yhteisön yhteistyöprojektit tervetulleiksi.
Niiden taiteilijoiden hakemukset, jotka pitävät sisällään paikallisen yhteisön kanssa työskentelyn, asetetaan
etusijalle.

Kahvila ja muita aktiviteetteja
Vierailevia taiteilijoita pyydetään pitämään näyttely kahvilassa. Näyttelyssä voi esitellä aikaisempaa
työskentelyään tai Kolilla tehtyjä töitä. Kahvilassa on vanhanaikaiset kasviaiheiset tapetit, joka on hyvä ottaa
huomioon näyttelyä suunnitellessa.
Kolin Ryynäsen pihalla on myös kaksikerroksinen, kesäkäytössä oleva rakennus, johon yksittäiset matkailijat
tai matkailijaryhmät voivat majoittua. Rakennuksessa on tilaa 24 hengelle.
Piha-alueella on myös vain kesäisin avoinna oleva paikallishistorian museo. Kylässä on turisti-info ja kauppa.
Yhteydet
Koli sijaitsee 70 kilometrin päässä Joensuusta.
Helsingistä on säännöllinen junayhteys Joensuuhun . Matka Helsingistä Joensuuhun on 550 km ja kestää
noin 5 ja puoli tuntia. Aikataulut löytyvät www.vr.fi – sivuilta.
Helsingistä on myös bussiyhteys Joensuuhun, tiedot löytyvät osoitteesta www.matkahuolto.fi.
Helsingistä voi myös lentää Joensuuhun, www.finnair.com.

Joensuusta Kolille on taksiyhteys, kimppakyyti, muutaman kerran päivässä ja se toimii paikallisliikenteenä.
Kuljetus pitää varata edellisenä päivänä ja se maksaa 30 € / suunta. www.koli.fi

Kolin luonto ja kulttuurihistoria
Kolin Ryynänen sijaitsee Kolin kylässä kansallispuiston vieressä. Kylässä on noin 300 asukasta. Rauhaa ja
hiljaisuutta etsiville sekä luontoa rakastaville Koli on ihanteellinen paikka Kolin kylää ympäröivien järvien ja
kansallispuiston metsien vuoksi.
Kolin luonto on uskomattoman upea Pielisjärven vesistöineen ja metsän peittämine vaaroineen. Kolin vaarat
ovat muinaisen Karelidien vuorijonon jäänteitä. Ukko-Koli on alueen korkein vaara ja se kohoaa 347 metriä
merenpinnan yläpuolelle.
Kansallisromanttisen kauden aikana 1800- ja 1900- lukujen vaihteessa useat suomalaiset kirjailijat,
taidemaalarit ja säveltäjät hakivat inspiraatiota Kolilta. Tämän vuoksi Kolia kutsutaan Suomen
kansallismaisemaksi.
Hakemukset ja tiedustelut: koliresidence@gmail.com
Kolin Kulttuuriseura ry / Liisa ja Jukka Tommila Jerontie 12, 83960 Koli

