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On 2015, Renja Leino and Benkku Andersson inaugurated the first art residency in
Korpo in the red building just by the ferry. Since then, the AARK (Archipelago Art
Residency in Korpo) has received hundreds of artists around the world that have
enjoyed our little island and enriched our community.

This year 2021, another art residency has been born in the opposite side of the
island: Korpoström. With this one, the foundation Pro Artibus pretends to bring
together the artistic research with the work that scientist are making all year-round
in Skärdgårdscentrum Korpoström.

With this article, we intend to answer the questions of what an artist residency is,
what functions art residencies have for the art community and for the community of
Korpo, and we want to dive into the differences and the similarities between both
residencies. 

For that we have interviewed Nina Toppila (director of the Pro Artibus Foundation),
Sinna Virtanen (first artist in the new residency) and Renja Leino, director of the
AARK residency. Enjoy. 
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/ Hello Nina, can you introduce yourself?

/ I got to know that Pro Artibus has a new art residency program in Korpoström.
Can you tell us more about what a residency program is and why it is
interesting to have such a residency here in Korpo?

/ Can you tell us about the mission and goals of this residency? 

Yes, I am the Director of the Pro Artibus Foundation. Pro Artibus Foundation is an
expert organization for contemporary art. We manage an art collection with
approx. 1400 artworks and run two exhibition spaces: Gallery Elverket in Ekenäs
and Sinne in Helsinki. We support artistic practices, run four residency programs
and work with and for a wide audience.

The residence is a pilot project, the purpose of which is to link environmental and
marine research with art. The artist has a studio at the Archipelago Center and a
residence in a privately owned small house, called Lillstugan, next to the center.
The reason this residence is a pilot is that we are testing this cooperation, and
we want to see if this kind of residency stay is fruitful for our artists.

The Archipelago Center offers many interesting organizations and networks for
an artist to get acquainted with: the building serves as a base for Åbo Akademi
University’s marine biological research in the Archipelago Sea, Metsähallitus
activities in the Archipelago Sea National Park and the Biosphere Reserve, and
its educational activities, the Biosphere Academy. The organizations and the
professionals in the center offer varying and broad perspectives to
environmental issues and an interesting platform for an artist to work at.

This residency is an interdisciplinary artist residency with a focus on
environmental and marine research. The focus is on the artist’s own artistic work
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and goals, and we are aiming to help the artist to get in contact with
environmental and marine researchers as well as various actors at the
Archipelago Center. The foundation strives to proactively enable meetings with
actors from other disciplines and build networks for the artist. We also work here
to develop projects, exhibitions or events in relation to the residence.
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/ How many artists will the residency host at the same time? How long are the
artists going to stay in Korpo? Do they receive some kind of grant?

/ How important is it for Pro Artibus that the residency creates links and
connections with the community living in Korpo? How are these links going to
be promoted?

/ As you might be aware of, since 2015 there is another residency in Korpo:
AARK (Archipelago Art Residency in Korpo). Do you expect some kind of
dialogue or interaction to happen between both residences?

/ As I understand, the residency program is being developed together with
Åbolands Skärgådsstiftelse (Åboland Archipelago Foundation) and the Åbo
Akademi marine biological research station. Can you tell us how this synergy
happened?

Right now we have one artist with her family staying at the house and for six
months. The artist received a working grant from Svenska kulturfonden for this
period.

Korpo seems to be a very vibrant and creative community, and we hope that the
artists staying in our residency also get connections to the local community. This
will of course take some time, since also Pro Artibus is new to the island. In this
sense our Residency Coordinator Maria Pick has a very central role, working as
the coordinator for the entire Archipelago Center her task is to function as a link
between our artists and people and organizations in Korpo.

We of course hope that there can be some interaction with the hosts of and the
artists in AARK. AARK is different from our residency, which is good, hosting
many international artists from all over the world and with a very active program
and frequently changing residencies. Right now we only focus on one project at
the time and for six months, so from our point of view AARK represents an
interesting contact base for our artists. As, by the way, also the annual project
Barfotastigen does.
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We already run one artist residency in collaboration with Åbo Akademi
University, at the Faculty of Education and Welfare Studies at Vasa. So the link
to the university already exists. But about two years ago we were invited by
Åbolands Skärgårdsstiftelse to come and get acquainted with the Archipelago
Center and its actors. We found immediate synergies. Since so many artists are
working on current issues related to the environment and academic research, we
thought this would be the place to be. 
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/ Would you like to add something else?

/ Hei Sinna. Olet ensimmäinen taiteilija residenssiohjelma pilotissa
Korpoströmissä. Tervetuloa Korppooseen! Voitko esitellä itsesi lyhyesti
taiteilijana?

It is not that easy to combine artistic and academic research, or professionals
from different disciplines, it requires finding synergies and mutual interests, and
time. Also, the results can not necessarily be measured in any way, be visible
immediately or have immediate impact. In time, we will see the results if we let
this happen. This is a pilot project, but I hope we have the possibility to continue
this also next year and the years to come. This residency has gotten some good
feedback and publicity already, so I hope it means we have reasons to continue.
At least the current artist in the residency is really enthusiastic about her stay
there! 

Kiitos. On todella ihanaa olla täällä. Olen 33-vuotias kirjoittaja, esitystaiteilija ja
dramaturgi-ohjaaja. Työskentelen useissa eri viitekehyksissä, (mm. Teatteri,
nykytaide ja elokuva) sekä erilaisessa työryhmissä että yksikseni.
Työskentelyäni määrittää erimuotoiset, monipuoliset yhteistyöt, intuitiivisuus,
uteliaisuus ja pitkät prosessit. Tällä hetkellä työstän esityskäsikirjoitusta,
teokseen jonka on tarkoitus saada ensi-iltansa Hangö Teaterträffilla 2022.

S I N N A  V I R T A N E N
F I R S T  A R T I S T
I N  R E S I D E N C E
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/ Kuinka pitkä residenssi on ja miten olet viihtynyt Korppoossa tähän saakka?

/ Mitä residenssi käytännössä tarkoittaa? Miltä päiväsi residenssissä
näyttävät?

/ Ymmärtääkseni yksi residenssin tavoitteista on lisätä keskustelua taiteilijan
ja Korpoströmin saaristokeskuksessa toimivien meribiologien välillä. Miten
tämä synergia on toiminut sinun kohdallasi tähän mennessä?

/ Olet täällä perheesi kanssa. Voitko kertoa vähän perheestäsi?

Residenssi kestää 6 kk mikä
on juuri sopiva, ihanan pitkä
aika. Olen kyllä viihtynyt
todella hyvin. Mahdollisuus
keskittyä omaan
työskentelyyn näin pitkän
aikaa tällaisessa paikassa
on todella arvokasta. Pro
Aribus säätiö on myös
yhteistyökumppanina todella
upea.

Minulla on saaristokeskuksessa työhuone, jossa kirjoitan ja luen päivittäin.
Lisäksi tapaan keskuksessa muita tyyppejä ja meribiologeja. Pääsen myös
toisinaan meribiologien mukana merelle kun he tekevät kenttätyötä, mikä on
ollut tietenkin mahtavaa. Lisäksi olen käynyt soutelemassa, kävelyllä, uinut ja
katsellut merta.

Kaikki tapaamani tutkijat ovat olleet todella avaramielisiä ja anteliaita. Itse
ajattelen että näissä meidän kohtaamisissamme ja keskusteluissamme on
sinänsä suuri itseisarvo. Tähän mennessä olen seurannut meribiologien
työskentelyä ja päässyt heidän mukaansa myös merelle. Katsotaan millaisia
muotoja yhteistyö vielä ottaa.

Kyllä. Olen täällä puolisoni ja 10-kuukautisen poikani Silvon sekä koiramme
Bieggan kanssa. Puolisollani on tällä hetkellä pääasiallinen hoitovuoro, eli
pystyn työskentelemään vapaasi. On ihanaa jakaa tämä kokemus perheen
kanssa. Myös Pro Artibus säätiö on ollut tässä suhteessa todella mahtavan
joustava.
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Vi, Benkku och jag, hade en vision om Retais färjförarhuset redan på 90-talet,
att starta konstnärlig verksamhet där. När det sen blev möjligt då flera bostäder
var till salu startade vi bums. Otroligt mycket arbete och risktagande - men idag
är vi glada för det att vi vågade trots knaper ekonomi osv. Samma gäller idag,
egen risk men vi älskar AARK på ett alldeles speciellt sätt. Världen kommer till
Korpo och diskussionerna går höga. Benkku ger djup lokal kännedom och som
ivrig diskuterare älskar han att få direktkontakt med internationella människor
som kommer med djupare vetskap direkt från det landet som är aktuellt.

Residensens året runt verksamhet berikar Korpo och våra egna liv på otaliga
sätt. Redan det, att det finns liv i huset som alla ser som far förbi är en liten sak,
men ljus i fönstren och på gården i det fd. Spökhuset som jag började själv kalla
det. Huset är en slags port till Korpo och ger kanske en känsla att oj, här är det
intressant! Konstnärer från världen över kommer och tar del av livet i Korpo på
sitt eget sätt. Många kommer tillbaka. Man kan kalla residensverksamheten som
ett djupt kulturutbyte i bred mening. Alla inom huset lär känna varandra och
givetvis flera ortsbor med. Vänskap, professionella nätverk och dialog, som vi
betonar speciellt.

Huset har 6 lägenheter, AARK har 4 + 1 grovt arbetsutrymme. Som mest har vi
haft 7 artister där samtidigt. Alla utländska, från Australien, Europa och
Nordamerika. De älskade att vara här och fick vänner för livet. Två av dem har
redan kommit tillbaka för andra gången, från Holland och Australien. 

/ Konstnärsresidenset ligger i den ikoniska röda byggnaden strax efter Nagu-
färjan. Hur många lägenheter har byggnaden? Hur många människor kan
residera där åt gången?
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R E N J A  L E I N O
D I R E C T O R  A A R K  ( A R C H I P E L A G O  
A R T  R E S I D E N C Y  I N  K O R P O )

/ Hej Renja. Du och Benkku har drivit konstnärsresidenset AARK i cirka sju år
nu och tagit emot hundratals artister från hela världen. Vilka är de viktigaste
sakerna som konstnärsresidenset har gett Korpo?
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Normalt 1-3 månader, men nu under Covid har vi haft endast i Finland bosatta.
En del har varit här 2 veckor, en del 2 månader. Flera av dem har varit här t.o.m.
4 gånger under året! De fördjupar sig i sina konstnärliga processer.

De betalar en avgift som täcker boende, och de har tillgång till cyklar och bil,
samt verktyg och inte minst vår hjälp. Dessutom är vår profil sådan att vi skapar
gemensamma tillfällen omedelbart när de anländer. Vi betonar dialogen och
diskuterar mycket om dagsaktuella händelser, allt från konstnärliga idéer till
världspolitiken, förstås även matlagning. Otroligt intressant! 

Vi är väldigt glada över att Korpoborna har tagit emot residensen med öppna
armar. Många fina vänskaper har fått sin början här. Ortsborna är viktiga. Det
ger mycket för konstnärerna att få delta i olika möten, både i Korpoströms
hantverkstad och i olika sorters happenings vid Nestor, även båtturer.

För mig är residensen en naturlig fortsättning på mina arbetsår vid Åbo
konstakademin, där jag ännu är lektor i bildkonst. AARK är för mig även ett
speciellt konstnärligt projekt som vi vill att ska lyckas! Tänk att få träffa
konstnärer från New York, Tokio osv., från alla discipliner på Korpo mitt i
mörkaste vintern. Själv har jag deltagit i flera residens inom EU med större
utställningsprojekt. Dessa har gett mig en viktig erfarenhet om hur det kan
kännas att vara ensam på en "öde ö”. Givetvis har också en lång erfarenhet
med konstelever givit mig en rik syn på olika sorters processer och
konstnärstyper. 

Konstnärerna älskar att vara här! Upplevelserna i naturen, skogen, Retais Träsk, 

/ Jag har personligen fått goda vänner i AARK genom åren. För mig är det ett
privilegium att bo i ett så litet samhälle och samtidigt ha en ström av
konstnärer från hela världen som kommer för att stanna här en tid. Vad är
konstnärernas vanligaste reaktion på Korpo, -naturen och samhället?
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/ Hur länge brukar artisterna vara här? Måste de betala någon avgift? Vad
täcker avgiften?

/ Jag vet att du tar dig tid att träffa och stödja varje artist som kommer till
AARK. Du uppmuntrar också möten mellan artister och öppna dörrar för
Korpoborna att lära känna konstnärerna och residenset. Vad betyder AARK
för dig personligen? Vilken är relationen mellan konstnärsresidenset och
samhället i Korpo?
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båtturer, förbindelsebåtar. För många har det varit ofattbart att få lyssna på
tystnaden. Att få vandra tryggt i skogen eller simma varje dag. 
Att få träffa ortsbor är fantastiskt och fina vänskapsband uppstår - två äktenskap
har t.o.m. fått sin början i AARK.

Vi har hösten fullbokad av internationella artister, men jag börjar bli orolig ifall
dessa kan genomföras. Chris Sheridan kommer tillbaka från Seattle, han har
bokat 2 månader på hösten tillsammans med sin konstnärsfru, båda är
bildkonstnärer.  

Fantastiskt att en sådan residensverksamhet har startat! Så klart kommer vi att
träffas på många sätt. Vi fick en besök i maj, men nu har sommarhettan varit för
besvärlig för att gå vidare med detta än så länge. 

Vi arbetar på olika grunder med våra residens, på sätt o vis. Inte minst p.g.a.
ekonomiska grunder. Vi är en liten förening, verksamheten baserar sig på mina
och Benkkus insatser. Vi får stöd av Svenska kulturfonden och TAIKE samt
Sparbankstiftelsen i Korpo - dessa är vi väldigt tacksamma för! Många residens
får rejäla stöd av sin stad, vi får 900€. 

AARK har plats för flera vistelser samtidigt. V betonar dialogen och processen
utan press, ger tid att tänka utan krav på ett färdigt konstverk som ska visas
eller lämnas kvar. Konstnärliga processer är ofta långsamma. Vi ger tid att
fokusera på det egna tänkandet och experimenterande. Många kommer tillbaka
för att fördjupa sig. Många jobbar även för en utställning i hemlandet - eller i
Finland. Eller är här för att skriva en bok, essä eller avhandling. Men givetvis
delar vi mycket, även om det ovannämnda och det ska bli intressant att få
träffas. Välkommen!

Vi samarbetar med Kökar och Örö. Vi gjorde ett gemensamt 3-årigt projekt som
resulterade i utställda verk bl.a. i Korpoström. Dessutom samarbetar vi med Åbo 

A U G U S T I  2 0 2 1 N 5 1Pro Korpo Bladet

/ Jag vet att (av uppenbara skäl) i COVID-tider har de flesta konstnärer varit
finländare. Vart efter situationen blir bättre när fler och fler människor
vaccinerats, förväntar du dig att internationella artister börjar strömma in
igen?

/ Som ni kanske vet har Pro Artibus nyligen skapat ett nytt residensprogram i
Korpo. Vilka är skillnaderna mellan AARK och Pro Artibus residens? Förväntar
du dig någon form av samarbete eller interaktion med dem?

/ Vill du lägga till något?
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konstakademi på flera sätt. Och så klart Barfotastigen! Just nu blev vi inbjudna
av Tuulikki att ställa ut i Korpo Gårds Magasin, med mycket kort varsel. Klart vi
ville det och för närvarande finns det målningar utställda. Vi planerar att
fortsätta med utställningar då det är möjligt. 

Jag blev själv inbjuden att delta med 2 videoverk i USA av en konstnär som var
hos oss 2015. Fint att det kan fungera även så!

Renja Leino / www.aark.fi 

A U G U S T I  2 0 2 1 N 5 1Pro Korpo Bladet
51


