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TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN
KUVATAITEEN OPISKELIJAT
KIRJOITTAVAT OPINNÄYTETÖITÄÄN
AARK-RESIDENSSISSÄ
Ilona Tanskanen

Turun ammattikorkeakoulun kuvataiteen opiskelijoilla on ollut ensimmäistä
kertaa tilaisuus kirjoittaa opinnäytetyötään AARK-residenssissä Korppoossa.
Residenssiviikon aikana opiskelijat ovat tutkineet ja kirjoittaneet itsenäisesti
oman aiheensa ja kysymyksensä parissa, mutta viikko on sisältänyt myös
ohjattua tekstityöpajatyöskentelyä toisten kirjoittajien kanssa. Kirjoittamista
ohjaa suomen kielen ja viestinnän lehtori Ilona Tanskanen.
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// Opinnäytetyön tekstityöpajoissa sovelletaan luovan kirjoittamisen
menetelmiä asiakirjoittamiseen
Turun ammattikorkeakoulussa kuvataiteen opinnäytetyö jakautuu kahtia:
taiteellista opinnäytetyötä pohjustaa viimeisenä opiskeluvuonna
syyslukukaudella tehtävä kirjallinen opinnäytetyö. Siinä tehdään taiteellista
taustatutkimusta: tarkastellaan sellaista asiakokonaisuutta ja kysymystä, jonka
tutkiminen on tarpeen taiteelliselle opinnäytetyölle ja ylipäätään tekijänsä
taiteelliselle työskentelylle.
Tekstityöpajassa sovelletaan luovan kirjoittamisen menetelmiä – vaikka
kirjallinen opinnäytetyö onkin luonteeltaan asiateksti. Työpajatyöskentelyssä
kirjoittajan on mahdollista oppia tutkivan tekstin laatimisen prosessi ohjatusti –
ja kirjoittaa oma tutkiva kirjallinen opinnäytetyönsä.
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// AARK -residenssi tarjoaa työskentelymahdollisuuksia nykytaiteen tekijöille
ja tutkijoille
AARK-residenssissä niin nykytaiteen tekijät kuin tutkijatkin työskentelevät
inspiroivassa saaristoympäristössä. Punaruskea pieni kerrostalo Retaislauttarannassa on tuttu maamerkki monelle saaristossa liikkuneelle. Residenssi
toimii talon kolmessa asunnossa.
Turun ammattikorkeakoulun kuvataiteen koulutuksen valokuvauksen lehtori,
valokuvataitelija Renja Leino on perustanut residenssin miehensä Bengt
Anderssonin kanssa, ja se on aloittanut toimintansa vuonna 2015. Residenssissä
on työskennellyt tähän mennessä noin 100 taiteentekijää ja tutkijaa eri puolilta
maailmaa: lähes kaikista Euroopan maista, USA:sta, Kanadasta, Japanista,
Australiasta ja Norjasta. Pääsääntöisesti AARK-jaksot ovat 1–3 kuukautta, joskin
talvisin jaksot ovat olleet lyhyempiäkin. AARK-residenssissä järjestetään useita
kertoja vuodessa Open Studios- ja Artist Talks -tapahtumia, joiden yhteydessä
pääsee tutustumaan taiteilijoiden ja tutkijoiden työskentelyyn.
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// Renja Leinon näyttely Darling Sea Valokuvakeskus Perissä 31.8.–30.9.2018
AARK-residenssin johtajan Renja Leinon valokuvanäyttely Darling Sea on
parhaillaan esillä Wäinö Aaltosen taidemuseon yhteydessä toimivassa
Valokuvakeskus Perissä (31.8.–30.9.2018). Näyttelyn esittelytekstissä Renja
Leino kertoo:
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”Kun on uinut kristallinkirkkaassa vedessä… ja sukeltanut sitä ei unohda, ei, vaan
muisti tekee työtään ja kohtaa kaikenlaisia tilanteita jäälauttoja kaloja purjeita
kovaa tuulta ja lempeää lapsuuden hurjaa uimista, kaiken aikaa uimista! Muisti
istuu yhä meren pohjassa kivi sylissä. Ilmakuplat purkautuvat suusta. Kylmää
hikeä kun epätoivoisena vihreän liejun keskellä yrittää ymmärtää.”
Kuvateksti: Melina Paakkonen ja Lydia Toivanen kirjoittavat kuvataiteen
kirjallista opinnäytetyötään AARK-residenssissä.

Lisätietoja: https://aark.fi/info/
http://peri.fi/2018/06/14/renja-leino-darling-sea-31-8/

MATERIAL SÖKES

MATERIALINKERUU

till ett flytande konstverk av
skulptören Marco Dessardo:

Marco Dessardon veneveistokseen
"Garboatage". Teos tulee
kellumaan Korpoströmissä kesällä
2019.

Garboatage kommer att flyta i
Korpoström 2019.
a) Gamla plast - o glasfiberbåtar
b) Plasflaskor och kanistrar med
lock. EJ återvinningsbara

a) vanhoja muovi - ja lasikuituveneitä
b) Ehjiä muovikanistereita -ja pulloja
korkkeineen.
Huom. ei kierrätyskelpoisia.

Ta gärna kontakt!

Yhteydenotot ja kysymykset:

AARK
Renja Leino
0443631503
www.aark.fi / info@aark.fi
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