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YOSK ELI YOUNG SKILLS OSUUSKUNTA PILOTOI TAITEEN JA MUOTOILUN
RESIDENSSITOIMINTAA KURIKAN JURVASSA
Juhannuksen jälkeen residenssiin saapui ensimmäinen vierailija, kuvataiteilija Camilla Vuorenmaa.
Camilla palkittiin juuri Suomen Taideakatemian joka toinen vuosi jaettavalla palkinnolla, johon
sisältyy 25.000 € suuruinen apuraha ja näyttely Espoon modernin taiteen museossa Emmassa. Hän
maalaa työnsä mäntylevylle ja muokkaa puupinnan kolmiulotteiseksi kaivertamalla. YOSKin
hallituksen puheenjohtaja Jaakko Purtanen otti yhteyttä Camillaan ja tarjosi tälle mahdollisuutta olla
Jurvan residenssin ensimmäinen vierailija. Jurvassa Camilla pääsee syventämään osaamistaan
puunveiston tekniikoissa assistenttinaan koristeveistomestari Kaj Lindgård.
TARJOLLA INSPIRAATIOTA, OSAAMISTA JA TYÖSKENTELYRAUHAA
Idea kansainvälisestä muotoilijaresidenssistä Jurvan kotikoulunmäelle voitti toukokuussa Sellan
ideakilpailun, jossa etsittiin uusia ideoita kiinteistön ja alueen toimintaan.
Maailmalta löytyy paljon taiteilijaresidenssejä, mutta ei yhtään muotoilijaresidenssiä. Jurvan
residenssi voisi toimia molempien alojen residenssinä. Kurikan Jurva on luonnollinen paikka
residenssin perustamiselle, koska alueella on pitkä historia mm. huonekalujen, koristeveiston ja
puualan valmistuksessa ja opetuksessa. Jurvasta hiljattain lakkautetun Seamkin Muotoilun yksikön
myötä alueella on myös muotoilun osaamista. Residenssi-ideaa on hauduteltu jo pitkään ja sen
suhteen on tehty useita kartoituksia ja suunnitelmia eri tahojen toimesta. Jurvassa on vuosien
varrella vieraillut lukuisia vaihto-opiskelijoita sekä muotoilijoita, joiden positiivinen suhtautuminen
luonnonläheiseen alueeseen, erityisosaamiseen sekä työskentelymahdollisuuksiin on vahvistanut
ajatusta kansainvälisestä residenssitoiminnasta.
Residenssi tarjoaa vierailijoille työskentelytilat, majoitustilat sekä mahdollisuuden palkata avukseen
assistentin, joka neuvoo ja opastaa toteutusteknisissä seikoissa sekä materiaalituntemuksessa.
Vierailevat muotoilijat ja taiteilijat pääsevät itse toteuttamaan töitään työtiloissa. Myös assistentti
voi toteuttaa vierailijoille esimerkiksi hahmomalleja, prototyyppejä tai piensarjoja tuotteista.
Vierailijoilla on mahdollisuus vuokrata henkilökohtainen toimistotila tai työpöytä yhteisöllisestä
työskentelytilasta. Jurvan rauhallinen ja luonnonläheinen ympäristö on ihanteellinen lyhytaikaiseen,
intensiiviseen työskentelyyn. Vierailuaika residenssissä voi kestää viikosta useisiin kuukausiin.
Kansainvälistä muotoilijaresidenssitoimintaa on tarkoitus käynnistää jo syksyn 2015 aikana.
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