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ARCAPACHA -residenssikeskuksen toiminnan kehittäminen

Hankkeen lyhyt kuvaus:

Kehityshankkeeni on Kolumbiassa sijaitsevan Arcapacha -nimisen residenssikeskuksen 
toiminnan kehittäminen. Markkinointi ja viestintä sekä rahoituksen hankkiminen ovat 
ensisijaisia aiheita. Opintojeni vuoksi olen hankkeessa mukana Suomesta käsin – etänä – 
mutta valmistuttuani tilanne voi muuttua. Nyt ensisijaista on kuitenkin selvittää, miten voin 
edistää hanketta täältä käsin – levittää tietoisuutta, kehittää residenssiin liityviä projekti-
ideoita, hankkia rahoitusta, verkostoitua olennaisten tahojen kanssa sekä tietenkin 
syventyä itse residenssitoiminnan ja kansainvälisen kulttuuritoiminnan saloihin. Lisätietoja 
hankkeesta osoitteessa: www.arcapacha.com

Kuvaus hankkeen nykytilanteesta:

Arcapacha vastaanotti ensimmäiset vieraansa alkuvuodesta 2011. Sittemmin on 
rakennettu myös uusia asuin- ja työtiloja vieraille. Ulkopuolista rahoitusta ei ole vielä 
löytynyt, mutta se on keskeinen tavoite. Markkinointi, viestintä, verkostoituminen 
edesauttavat vierasmäärien rahoitusmallien kehittymistä.

Olemme liittymässä Res Artis -residenssiverkoston jäseneksi ‘Emerging Members’ -
statuksella. Sama koskee Latinalaisen Amerikan residenssien ‘Residencias en red’ -
verkostoa ja Trans Artists -verkostoa. Kartoitamme myös muita mahdollisia verkostoja. 
Tiedotamme myös mm. Residency Unlimited -organisaatiota.

Hankkeen laveampi kuvaus:

ARCAPACHAn filosofia

Art (Taide) - Toimintamme taustalla oleva teema on ympäristötaide kaikissa muodoissaan: 
valokuvaus, video, kuvitus, maalaus, animaatio, kuvanveisto, performanssi, teatteri, 
musiikki, arkkitehtuuri, kirjallisuus, journalismi ym.

Reforestation (Uudelleenmetsitys) - Maatilamme sijaitsee ekologisesti rikkaalla alueella ja 
pyrimme suojelemaan ja kasvattamaan paikallista kasvistoa. Olemme mukana 
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varainkeruussa metsäalueiden säilyttämiseksi ja laajentamiseksi sekä edistämme 
tietoisuutta metsien merkityksestä vesivarannoille ja luonnon monimuotoisuudelle.

Community (Yhteisö) - Työllistämme paikallisia ihmisiä kunnioittavilla palkoilla. Kaikille 
avoin kirjastopalvelumme sisältää suuren määrän kirjoja kaikille ikäryhmille, monilla kielillä. 
Tulevaisuudessa pyrimme auttamaan yhteisöä enemmän myös käytännön asioissa kuten 
jätehuollossa (viemäröinti, kierrätys ja oikeanlainen jätteen hävittäminen), viljelyn 
tuottavuudessa ja markkinoinnissa.

Agriculture (Maanviljely) - Pyrimme tuottamaan oman ruokamme luonnonmukaisia 
keinoja käyttäen. Ajan mittaan opimme ja jaamme tietoja paikallisten kanssa. 
Tulevaisuudessa tahdomme perustaa osuuskunnan alueen muiden kaakaonviljelijöiden 
kanssa ja markkinoida tuotteitamme reilun kaupan ostajille. Täten kaikki jäsenet voisivat 
saada tuotteistaan oikeudenmukaisempaa hintaa.

Pacha - Tämä Quechuan kielinen sana tarkoittaa Maata. Toimintamme keskeisin ajatus on 
kunnioitus luontoa ja sen monimuotoisuutta kohtaan. Uskomme, että ihmisten hyvinvointi 
riippuu luonnon hyvinvoinnista ja taiteen avulla voidaan auttaa molempia. Jos taidetta voisi 
kasvattaa luonnonmukaisesti, sitä varmaankin viljeltäisiin näin. Ainutlaatuinen 
residenssiohjelmamme tarjoaa tilaa ja tukea taiteellisille ja tieteellisille pyrkimyksillenne 
trooppisessa maalaismaisemassa toimivalla maatilalla.

Tietoa ARCAPACHAsta

ARCAPACHA on pieni, perinteisesti toimiva maatila Kolumbiassa, joka toimii nyt myös 
residenssikeskuksena eri alojen taiteilijoille sekä tutkijoille.  Tarjoamme inspiroivat ja 
rentouttavat puitteet luovalle työskentelylle sekä käytännön tukea henkilöiltä, jotka 
ymmärtävät hyvin ammattitaiteilijoiden tarpeita.

Tilallamme viljellään luomuperiaatteiden mukaisesti lähinnä kaakaopuita, mutta myös 
passionhedelmiä, mangoja, papaijoita, sitrushedelmiä sekä vihanneksia. Viljelmien kastelu 
tapahtuu luonnollisesti kahden puron avulla, keskellä monimuotoista kasvi- ja lintulajistoa. 
Tilan läpi kulkee kivinen polku, joka on osa yli sata vuotta vanhaa polkuverkostoa nimeltä 
“Caminos de Herradura”. 900 metrin korkeudessa merenpinnasta, alueen ilmasto on 
miellyttävän lämmin ja lempeä läpi vuoden.

ARCAPACHAn tilan omistaa Bernal-Caicedon suku, jolla on pitkät perinteet taiteen, 
maanviljelyn ja vieraanvaraisuuden aloilla. Paikallisten työntekijöiden avulla suku vaihtoi 
tilan tuotannon kahvista kaakaoon, suojellen kuitenkin vanhoja puita ja perinteistä 
kahvinviljelysmaisemaa. He monipuolistivat viljelyskasvien kirjoa ja aloittivat 
pienimuotoisen kalankasvatuksen.



Jokapäiväisestä hallinnosta ja palveluista vastaavat German Bernal-Caicedo ja Netta 
Varga, molemmat taiteilijoita. Hankkeessa on yhteistyön kautta mukana myös Germanon 
siskot Rosa Italiassa ja Angela Kanadassa, kuten myös Angelan aviomies Joseph Potvin 
ja heidän poikansa Julian Potvin-Bernal, joka on tämän sivuston webmaster. Helsingissä 
Aalto-yliopistossa kuratointia opiskeleva Toni Ledentsa on myös mukana 
ARCAPACHAssa.

Maatilamme sijaitsee pienen, Yopal -nimisen kylän vieressä Tolima -maakunnan 
metsäisellä vuoristoalueella, 130 kilometriä etelään Bogotasta, Kolumbian 
pääkaupungista. Yopal on pieni kylä jossa on alle 20 taloa, joissa asuu noin 70 ihmistä. 
Paikallinen väestö elää pienimuotoisesta maanviljelystä, kasvattaen mm. kaakao- ja 
hedelmäpuita sekä joitain karjaeläimiä. Alueen ihmiset ovat avoimia ja ystävällisiä, mutta 
heidän toimeentulonsa on niukkaa eikä heillä juuri ole pääsyä kehityshankkeiden pariin. 
Kylässä on pieni koulu jossa eri-ikäiset lapset opiskelevat samassa huoneessa. Useita 
vuosia sitten alueella oli suurempi väestö ja aktiivisemmat markkinat, mutta kehitys kääntyi 
alaspäin 1980-luvulla kun alueen nuoret lähtivät työn perässä kaupunkeihin ja itäisille 
tasangoille.

- - -

Hankkeen missio/statement, mihin hankkeella pyritään:

- Taiteellisen ja tieteellisen tuotannon sekä kulttuurivaihdon edistäminen

- Ekologiset pyrkimykset: paikallisen luonnon suojeleminen ja uudelleenmetsitys

- Yhteisökehitys: paikallisten työllistäminen, kirjastopalvelu, jätehuollon kehittäminen ym.

- Luonnonmukaisten viljelytapojen kehittäminen ja paikallisten viljelijöiden aseman 
parantaminen mm. Fair Trade -osuuskunnan avulla.


