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”Työskentelystipendit viidelletoista taiteilijalle Bambergissa sijaitsevaan kansainväliseen Villa 
Concordia-taiteilijataloon 
 
Tiede- ja taideministeri Bernd Sibler julkistaa Bambergin taiteilijatalossa huhtikuusta 2021 alkaen 
työskentelevät, Suomesta ja Saksasta saapuvat stipendiaatit: ”Mahdollisuus, kohdata toisensa yli 
rajojen, jakaa kokemuksia ja inspiroitua keskinäisestä vuorovaikutuksesta”. 
 
MÜNCHEN. ”Baijerin vapaavaltio on myöntänyt kuvataiteita, kirjallisuutta ja musiikkia edustavalle 
viidelletoista taiteilijalle – seitsemälle Saksasta ja kahdeksalle Suomesta – viisi tai yksitoista 
kuukautta kestävän työskentelystipendin Bambergissa sijaitsevaan kansainväliseen Villa 
Concordia-taiteilijataloon – Internationales Künstlerhaus Villa Concordia. Oleskelunsa pituuden 
taiteilijat valitsevat itse. ”Juuri nyt pandemian aikaan, kun välittömät keskinäiset kontaktimme ovat 
hyvin rajalliset, tiedostamme, miten tärkeitä keskinäiset kontaktit ja vuorovaikutus ovatkaan. 
Niistä ammennetaan voimaa, iloa ja luovuutta. Kansainväliseen Villa Concordia -taloon 
myönnetyn palkinnon toivotaan – kaikkia tämän hetken turvamääräyksiä noudattaen – antavan 
stipendiaateille mahdollisuuden kohdata toisensa, vaihtaa ajatuksia ja inspiroitua toistensa 
luovuudesta. Toivotan taiteilijat sydämellisesti tervetulleeksi Bambergiin ja toivotan heille 
unohtumatonta aikaa luovuuden sykkeessä”, näin ministeri Bernd Sibler. 
 
Oleskelunsa aikana stipendiaatit asuvat ja työskentelevät kansainvälisessä Villa Concordia 
taiteilijatalossa. He saavat kuukausittain 1500 euron työskentelytuen. Taiteilijat esittelevät omaa 
alaansa ja työtään Villa Concordian järjestämissä julkisissa tilaisuuksissa, ja rikastuttavat näin 
Bambergin kulttuurielämää – huomioiden tällä hetkellä pandemian aiheuttamat rajoitukset. 
 
Kansainvälinen Villa Concordia taiteilijatalo on perustettu lokakuussa 1997 ja siitä lähtien Baijerin 
vapaavaltio on kutsunut joka vuosi kuvataiteen, kirjallisuuden ja musiikin alalta taiteilijoita 
Saksasta ja jostakin toisesta maasta työskentelemään taloon. Viime vuosien taiteilijat ovat tulleet 
mm. Englannista, Ranskasta, Norjasta, Puolasta, Skotlannista, Kreikasta, Latviasta ja viimeksi 
Sloveniasta. 
 
Vuonna 2021 Villa Concordiaan Suomesta ja Saksasta kutsutut ovat: 
 
Kuvataiteet:  
Dieter Froelich (D) 
Lena von Goedeke (D) 
Emma Helle (FI) 
Heikki Marila (FI) 
Tuukka Tammisaari (FI) 
 
Kirjallisuus: 
Benedikt Feiten (D) 
Lucy Fricke (D) 
Veera Kaski (FI) 
Arja Rinnekangas (FI) 
Johanna Sinisalo (FI) 
Antje Rávik Strubel (D) 
 
Musiikki: 
Cecilia Damström (FI) 
Elina Lukijanova (D)  
Steffen Schleiermacher (D) 
Sauli Zinovjev (FI)” 
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