Taiteilijakoti Villa Kokkonen
Alvar Aallon & Jean Sibeliuksen jalanjäljissä
Taiteilijakoti Villa Kokkonen toivottaa vieraat
tervetulleeksi suomalaisen sävel- ja rakennustaiteen
huipulle Tuusulanjärven taiteilijayhteisön maisemiin!
Villa Kokkonen edustaa Alvar Aallon maailmankuulua
arkkitehtuuria ja yhdistää toisiinsa Aallon arkkitehtuurin
ja Jean Sibeliuksen musiikin.
Kun saavutte vierailulle Villa Kokkoseen, talon isäntä
Antti A. Pesonen ottaa teidät vastaan jo talon portilla.
Opastettu taiteilijakotikierros alkaa tutustumisella
taiteilijakodin hoidettuun pihapiiriin, josta on vaikuttava
näkymä Tuusulanjärvelle. Aallon mestariteos tarjoaa
vierailleen silmänruokaa ja kiehtovia kuvakulmia.
Pihakatselmuksen jälkeen tutustumiskierros jatkuu
taiteilijakodin ateljeessa. Selkänojallisilla tuoleilla on
mukava istua ja nauttia isäntäpari Elina Viitailan ja
Antti A. Pesosen opastuksesta.
Aalto loihti Villa Kokkosen ateljeesta sävellystilan ja
konserttisalin. Sen upea akustiikka on kuin tehty
musiikkiesityksille, joihin Elina ja Antti huipentavat
taiteilijakotikierroksensa
Aallon
ja
Sibeliuksen
jalanjäljissä.
Tiedustelut ja vierailuvaraukset:
Elina Viitaila on pianisti ja musiikin maisteri.
Antti A. Pesonen on oopperalaulaja ja yhteiskuntatieteiden maisteri.
Taiteilijakoti Villa Kokkonen: p. +358(0)41 4326166 | s.posti: info@villakokkonen.fi

Kun vuokrasimme Villa Kokkosen Järvenpään kaupungilta vuonna 2009, meillä oli intohimoinen halu luoda ympärivuotinen
taiteilijakoti, joka hurmaa vieraanvaraisuudellaan, musiikillaan ja arkkitehtuurillaan. Tämä visio on kirkkaana mielessämme
joka kerta, kun ovi käy ja uusi vierailu alkaa. Olkoon kyse yksittäisestä vieraasta tai 100 hengen ryhmästä. Ehkäpä
kierroksen nimenä pitäisikin olla Villa Kokkonen Sanoin, Sävelin ja Sydämin.
Lue lisää kotisivuiltamme:
www.villakokkonen.fi
www.tripadvisor.fi
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Villa Kokkonen, artist´s home &
atelier designed by Alvar Aalto

Connecting Alvar Aalto and Jean Sibelius
Atelier home Villa Kokkonen was designed by Alvar Aalto, Finland´s
internationally most well-known architect, and Ainola was a home of
Jean Sibelius. These two vibrant and unique houses are marvelously
located on the shores of Lake Tuusula. From house to another it
takes only 8 minutes by car or bus.
Villa Kokkonen is a historic building welcoming visitors to the Top of
Finnish music and visual arts by showcasing Aalto´s world-renowned
architecture and, furthermore, by connecting Aalto´s architecture with
Sibelius´s music.
Villa Kokkonen´s artistic tours are guided and performed by Mrs.
Elina Viitaila and Mr. Antti A. Pesonen. They have been working
day and night as Villa Kokkonen´s artists, hosts, guides and
entrepreneurs since 1 June 2009.
Before entering the interior parts of the house, a walking guided tour
follows a pleasant path created in the garden. Since so many fine
aspects of Alvar Aalto´s architecture and Lake Tuusula itself will be
revealed during the tour, visitors feel inspired to enjoy the views also
by taking exterior photos.
Originally the atelier of Villa Kokkonen was designed for music by
Aalto. The unforgettable climax of connecting Aalto´s architecture with
Sibelius´s music is will be experienced when Villa Kokkonen´s hosts
perform Finlandia Hymn the arrangement of which Elina Viitaila has
made especially for the superb acoustics and grand piano of Villa
Kokkonen.
Appoinments and inquiries:
Elina Viitaila is a pianist and Master of Music.
Antti A. Pesonen is an opera singer and Master of Social Sciences.
Antti´s mobile phone: +358414326166 | Email: info@villakokkonen.fi

When we hired atelier home Villa Kokkonen from the City of Järvenpää in 2009, we had a passionate vision to create a fascinating international attraction
with the following ingredients: music, architecture, nature and hospitality! This vision motivates us every single time we open Villa Kokkonen´s door for one
visitor or dozens of visitors. Inspiring, joyful and uplifting. That is Alvar Aalto´s Villa Kokkonen since 2009.
For more information:
www.villakokkonen.fi
www.tripadvisor.com
www.iconichouses.org
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