
{                       }K a i s u  L u n d e l i n

Olen kuvataiteilija Helsingistä, tällä hetkellä lähinnä taidemaalari. Työskentelen
enimmäkseen pigmenteillä ja akryylimediumilla & väreillä sekä öljyväreillä. 

Tapani työskennellä liittyy hiljaisuuteen ja pysähtymiseen. Maalaan ja katselen
työtäni. Pikkuhiljaa maalaus löytää muotonsa, sitä ennen on paljon erilaisia polkuja,
joista lähden seuraamaan yhtä, joka taas haarautuu ja teen valintojani.

En ota suoraan kantaa kestävään kehitykseen, globalisaatioon tai politiikkaan tms.
Maalauksiin tulee kuitenkin mystisesti heijastus ajatuksistani ja elämästäni, koodi on
salainen – myös minulle. Usein ajattelen maalausta väylänä todellisuuteen, joka on
piilossa ja peittyy hälinään ympärillämme. 

Minulla on ollut useita yksityisnäyttelyitä ja olen osallistunut myös yhteis-ja
ryhmänäyttelyihin Suomessa ja ulkomailla. Opiskelin taidetta Vapaassa
taidekoulussa 1991-96 ja suoritin kuvataiteilijan erikoistumisopinnot Lahden
Taideistituutissa ja Guelphin yliopistossa Kanadassa 2008-2009.

sarjasta "Natura" 30x30cm 
pigment/akryyli, 2019

sarjasta "Vagabond" 
20x20 cm 2018

sarjasta " Cosmos" 
30x30 cm 2015

Korppoon AARK residenssi on ensimmäinen suomalainen taiteilijaresidenssi, jossa
olen. Haluni päästä pois arjesta ja hälystä Helsingistä oli suuri. Tulin kovin iloiseksi,
kun sain tiedon, että minulle oli tilaa täällä. 
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Turun saaristoon liittyy paljon muistoja lapsuuden ajoilta alkaen. Luonto on läsnä -
voin katsella, haistella, maistella, kokea ympäristöä monella lailla. Kävin Jurmossa
kanervien kukkiessa ja Korppoon kallioilla ja metsissä kuljen päivittäin.

Otin mukaani myös muita materiaaleja (muste, guassi, akvarelli, tussi, kollaasi, hiili,
pastellit, lyijykynät) kuin mitä käytän omalla työhuoneella. Nyt olen kokeillut
erilaisia juttuja ja ehkä jotain ihan uutta syntyy tai ainakin kokemus karttuu.
Kamera on joka päivä käytössä ja hetket täällä talentuvat tulevaisuutta varten.
Päivittäin kirjoitan olostani täällä ja melkein aina teen pienen muistiinpano
piirustuksen.
Suurin vaikutus residenssi ajasta tulee usein teoksiin hiukan myöhemmin.
Huomasin sen ensimmäisen kerran 1999 Meksikossa vietetyn 3kk:n jälkeen.
Maalauksiini tuli puhtaita värejä ja rohkeutta yhdistellä niitä uudella tavalla.

Residenssi aikana on rauha pohtia asioita, lukea, löytää näkökulmia, tavata uusia
ihmisiä, tutustua paikalliseen elämään. Saaristo on lumonnut minut!

{                          }I l o n a  T a n s k a n e n

K u v a t a i t e e n  o p i s k e l i j a t  k i r j o i t t a v a t  j ä l l e e n
K o r p p o o s s a  A A R K - r e s i d e n s s i s s ä

Tänäkin syksynä AARK-residenssissä ahertaa kuvataiteen kirjallista
opinnäytetyötään kaksi Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian
opiskelijaryhmää, ensimmäinen 16.–20.9.2019 ja toinen 23.–27.9.2019. Viime
syksyn AARK-kirjoitustyöpajat olivat elämykselliset ja tulokselliset:
ainutlaatuisessa saaristoympäristössä poissa arjen tavanomaisista ympyröistä oli
mukavaa ja monella tavalla virkistävää työskennellä, ja tämä näkyi myös
valmistuneissa kirjallisissa opinnäytetöissä. 

Taideakatemiassa kuvataiteen opinnäytetyö
on kaksiosainen: ensin kirjoitettava
kirjallinen opinnäytetyö tukee sitä seuraavaa
taiteellista opinnäytetyötä. Kirjallisessa
opinnäytetyössä on siis tarkoitus tarkastella
jotakin sellaista asiaa ja kysymystä, joka
liittyy tulevaan taiteelliseen työskentelyyn. 



Usein kuvataiteen opiskelijat tekevät kirjallisessa opinnäytetyössään taiteeseen
kytkeytyvää taustatutkimusta. Se edellyttää omaan aiheeseen perehtymistä erilaisten
lähdeaineistojen avulla. Kirjoittaminen itsessään on tutkimista; itselle ja omalle
taiteen tekemiselle merkityksellisestä asiasta kirjoitettaessa ajatukset ja käsitykset
kehittyvät. 

Elina Hämäläinen, Jani Lamminmäki, Lotta-Lucia Laine, Harri Puro ja Sini
Saarenpää                   kommentoivat kokemuksiaan aluillaan olevassa kirjoitustyöpajassa
seuraavalla tavalla: 

”Kirjoittaminen tuntuu lähtevän käyntiin täällä paremmin kuin yksin. Täällä voi
rauhassa keskittyä. Ei ole kiusauksia, eikä työskentely keskeydy. Ei ole oman kodin
’sälää’ häiritsemässä. 

Toisten suunnitelmien kuuleminen on auttanut hahmottamaan, mitä tekstin
rakenteeseen kuuluu. Lisäksi toisten töiden kohdalla käyty keskustelu on antanut
vastauksia kysymyksiin, joita ei itse osannut kysyä. Itsekin haluaa tehdä tekstinsä
valmiiksi, kun kuulee toisten tekemisestä. Motivaatio löytyy. Täällä voi rauhassa
testata omia ajatuksiaan.”

Viime syksyn AARK-työpajaan voi
perehtyä myös TALK-verkkojulkaisun
artikkelin välityksellä: Ilona
Tanskanen, Kuvataiteen opiskelijat
ovat kirjoittaneet intensiivisessä
opinnäytetyöpajassa AARK-
residenssissä Korppoossa (2018), ks. 

https://talk.turkuamk.fi/taide/kuvataiteen-opiskelijat-ovat-kirjoittaneet-
intensiivisessa-opinnaytetyopajassa-aark-residenssissa-korppoossa/ 

Artist in residence  in October :)

Chris Sheridan, US                           US
Giuliana Grippo                   Argentina
Rochyne Delaney McNulty            UK
Sabeen Omar                                           

http://www.sheridanart.com 
https://giuliana-grippo.com
https://rochynedm.wixsite.com
https://www.sabeenomar.com
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