OPEN STUDIO – Tapiolan vierasateljeessa
Avoimien ovien ilta torstaina 12.5. klo 18–20, vapaa pääsy
Nallenpolku 1b, Espoo (bussi 106 / Helsinki-Espoo, 'Otsolahdentien' pysäkki)
Tilaisuus kurkistaa ”kulissien taakse” kuvataiteilijan työtilaan vierasateljeen avointen
ovien illassa Tapiolassa sekä tutustua taiteilijan työskentelyyn. Taiteilijaresidenssissä
tammi-kesäkuun 2011 työskentelevä sveitsiläinen kuvataiteilija Oliver Minder kertoo
mielellään residenssin aikana tekemästään työstä sekä aikaisemmista teoksistaan.
Taidemaalari Petr Rehor esittelee kuvia ja kokemuksia iaab:n Baselin residenssistä, jossa
hän työskenteli vastavuoroisesti vaihto-ohjelman kautta keväällä 2010.
Pientä tarjoilua. Tervetuloa!!
Aulis Blomstedtin suunnittelema Nallenpolun taiteilijatalo valmistui Tapiolan
puutarhakaupunkiin 1955. Ateljeetalo käsittää 10 kuvataiteilijan ateljeeta ja
ateljeeasuntoa, joista yksi on vuodesta 1997 lähtien ollut varattu taiteilijaresidensseille ja
kansainväliselle taiteilijavaihto-ohjelmalle. Ohjelman puitteissa ateljeesäätiöllä on ollut
yhteistyösopimus sveitsiläisen iaab-residenssiohjelman kanssa. Ohjelmaa tukee Suomessa
Espoon kaupunki ja taiteen keskustoimikunta.
Yhteistyössä EMMA – Espoon modernin taiteen museo ja Ateljeesäätiö

OPEN STUDIO at Tapiola Guest Studio

Thursday 12th of May, 6-8 pm, free entry
Nallenpolku 1b, Espoo (bus 106 / Helsinki-Espoo, stop 'Otsolahdentie')
Join us for an Open Studio event in an informal relaxed setting of the Tapiola Studio
House and see “behind the scenes” of the artist studio. The current artist-in-residence
Oliver Minder (CH), living and working at the studio from January to June 2011, will
show some of his work in progress as well as previous works. Painter Petr Rehor, who
spent 6 months at iaab-ateliers in Basel Switzerland in 2010 as part of the artist exchange
programme, will present photos and tell about his experiences from Basel.
Snacks & refreshments served, Welcome !!
The Tapiola Studio House, designed by Professor Aulis Blomstedt, was constructed in 1955
in the Tapiola garden district. A row-house type building comprises a total of 10
residential studios for visual artists. In 1997 Studio Foundation reserved one of these
studios for the artist-in-residence programme, and the reciprocal international exchange
and co-operation with different partners like iaab (www.iaab.ch) has been the core of the
programme ever since. The programme is supported in Finland by the City of Espoo and
the Arts Council of Finland.
In Co-operation with EMMA – Espoo Museum of Modern Art and Finnish Artists’ Studio
Foundation
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