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Taiteilijaresidenssi Hupeli

Luovaa toimintaa ja ennakkoluulottomuutta
Eva Ryynäsen ja Heikki Turusen hengessä
Taiteilijaresidenssi Hupeli sijaitsee Vuonislahden kylässä Lieksassa.
Hupelin rakennuttaja ja ylläpitäjä on Vuonislahden Taiteilijatalo ry, jonka tavoitteena
on edistää Pielisen Karjalan kulttuurielämää
kylän kahden tunnetun taiteilijan, kuvanveistäjä Eva Ryynäsen ja kirjailija Heikki Turusen henkistä perintöä kunnioittaen. Taiteilijatalo –yhdistys tekee tiivistä yhteistyötä
muiden alueen kulttuuritoimijoiden kuten
Kolin Taiteilijaresidenssi Ryynäsen kanssa.
Toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota
nuorten taideharrastusten tukemiseen mm.
järjestämällä taideleirejä. Vuonislahden
Taiteilijatalo ry:n jäsenistöön kuuluu noin
80 henkilöjäsentä ja kaksi yhteisöä.
Taiteilijaresidenssi Hupeli vihittiin
käyttöön maaliskuussa 2011 ja on valmis
vastaanottamaan taiteilijoita ja tutkijoita.
Tilat (yhteensä n. 300 m²)

• kolme asuntoa (33 m²), joissa kaikissa
makuuhuone, tupakeittiö ja kylpyhuone
• kolme työskentelytilaa, jotka on yksilöllisesti suunniteltu kuvataiteen tekemiselle,
kirjoittamiselle ja tutkimukselle
• yhteinen tupa
• erillinen rantasauna
Hupeli sijaitsee Rekiniemessä, jossa
Pielisen järvimaisemat ja mäntymetsä ympäröivät tätä luovan työn taloa. Vuonislahden kylän keskustaan on vain kymmenen
minuutin kävelymatka ja Hupeliin pääsee
myös junalla; Vuonislahden asemalle on
matkaa noin kilometri. Taiteilijaresidenssistä on vajaa kilometri kirjailija Heikki
Turusen lapsuuskotiin ja kuvanveistäjä Eva
Ryynäsen Paateri on lähietäisyydellä. Lisäksi
Hupelin naapurissa on asustanut taiteilija
Grigor Auer - paikan valinta ei siis ole ollut
pelkkä sattuma! Kolin jylhät vaarat kohoavat
Pielisen vastarannalla, joten hyvällä syyllä

voi sanoa taiteilijaresidenssin sijaitsevan
suomalaisessa sielunmaisemassa.

Tilojen vuokraus
Taiteilijat ja tutkijat voivat hakea Taiteilijaresidenssi Hupeliin jatkuvasti, suositeltava
viipymä on 1-4 kuukautta. Taiteilijatalon
hallitus tekee päätökset neljä kertaa vuodessa, 31.3.,30.6.,30.9. ja 31.12. Hupeliin
ovat tervetulleita niin kotimaiset kuin
ulkomaisetkin taiteilijat ja tutkijat. Kuukausivuokra vuonna 2011 on 750 euroa
sisältäen asunnon ja työtilan sekä tuvan ja
saunan yhteiskäytön. Hakijat voivat käyttää
toimitila- ja asumiskustannuksiin hankkimiaan taikka mahdollisesti Vuonislahden
Taiteilijatalo ry:n kautta saatavia apurahoja.
Tarkemmin hinnoista ja vuokrausehdoista:
www.vuonislahti.fi/taiteilijatalo

Matkailukäyttö
Taiteilijaresidenssi Hupelin asuntoja
vuokrataan kesällä myös kulttuurimatkailukäyttöön, jolloin viikkovuokrista sovitaan
erikseen.

Ympäristön palvelut

Korkeimman Hallinto-oikeuden presidentti Pekka Hallberg vihki Taiteilijatalon
käyttöön maaliskuussa.

Vuonislahden Kylätoimintakeskus Kukossa on lounaskahvila Soroppi, pieni
kauppa, vaihtuvia näyttelyjä, kokoustiloja ja
käsitöiden myyntipiste sekä asioimisposti.
Kylän keskustassa Kukkumäellä kohoaa
Seurojentalo, jossa talvisaikaan kudotaan
mattoja ja tehdään muitakin käsitöitä.
Kukkumäen rinteessä on myös tanssilava, jolla pyörähdellään tanssin pyörteissä
useamman kerran kesässä. Laivalaituriin
voi tulla isommallakin veneellä ja talvella
laiturin kupeesta lähtee jäätie (7 km) Kolille.
Kestikievari Herranniemi toimii ympäri
vuoden tarjoten majoitus- ja ravintolapalve-

luita sekä erilaisia kurssi- ja juhlatiloja. Rantasauna ja savusauna ovat myös ahkerassa
käytössä. Herranniemen rantaan on kylän
yhteisvoimin pystytetty Rantateatteri, jonne
heinäkuussa 2011 palaa itse Simpauttaja –
kotikylälleen uskaltaa tuo veijari vielä tulla!
Hupelista Lieksan keskustaan on matkaa
27 km ja Joensuuhun 80 km.
Tervetuloa Taiteilijaresidenssi Hupeliin!
Lisätietoja:
Vuonislahden Taiteilijatalo ry c/o Kylätoimintakeskus Kukko
Vuonislahdentie 184
81590 Vuonislahti
Puh. +358 40 833 2133/Sirpa Sulopuisto,
+358 400 170 255, +358 400 307 189/
Markku Tanner
sähköposti: taiteilijatalo@vuonis.net

