Lisäys Lappeenrannan seudun näyttelyihin huhti-joulukuu 2005:
Art Paimensaari 2005: Matti J. Raution 75-vuotisnäyttely ”Retro 75”. Mukana myös Eeva Jokipellon
grafiikkaa ja videoelokuvia 1.7. - 6.8.

Savitaipaleen Art Paimensaari jatkuu
Matti J. Raution ”Retro-75”-näyttelyllä
Taidemaalari Matti J. Raution ja graafikko Eeva Jokipellon ateljeessa on tänä kesänä 35.
kesänäyttely. Toiminta alkoi tosin jo 30-luvulla taidemaalari Väinö Raution alkaessa pitää töitään
esillä perheen kesäpaikassa Savitaipaleen Paimensaaressa ja myöhemmin sinne valmistuneessa
ateljeessaan. Kymmenet valtakunnan eturivin taiteilijat ovat yli 30 vuoden aikana esitelleet kesäisin
töitään Paimensaaren näyttelyissä isäntäväen vieraina.
Matti Juhana Rautio syntyi Viipurissa 1930. Iisalmessa, Pertunmaalla ja Lahdessa vietettyjen
evakkovuosien jälkeen Rautioitten perhe asettui Lappeenrantaan. Matti teki siellä Ateneumista
valmistuttuaan työuransa Lyseon lukion kuvaamataidonopettajana. Kesät vietettiin Savitaipaleella,
josta tuli vakinainen asuinkunta 1979. Taiteellisen toimintansa Matti J. Rautio aloitti vuonna 1948.
Akvarelli- ja kollaasitekniikka ovat pysyneet hänen tuotannossaan jo lähes 50 vuoden ajan. Hänet on
palkittu mm. Italiassa ja Ranskassa ja kotimaassa hän on saanut mm. Kymen läänin taidepalkinnon ja
lukuisia työskentelyapurahoja. Hän on myös Taidemaalariliiton (TML) jäsen. Osa hänen
retrospektiivisestä 75-vuotisnäyttelystään nähdään Savitaipaleella ja varsinainen juhlanäyttely
Puutaidenäyttely Etsikon yhteydessä (www.puutaide.net) Juvalla. Näyttelyn järjestämiseen on
Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Karjalan rahasto myöntänyt apurahan.
Eeva Jokipelto on syntyisin Laukaasta. Hän on suorittanut korkeakoulututkinnon ja ollut pääosan
lähes 40-vuotisesta työajastaan opettajana Lappeenrannassa. Taiteilijana hän on esiintynyt 1960-luvulta
alkaen. Hänen tuotantonsa käsittää grafiikkaa ja lapsikuvia, mutta myös puuleikkauksia ja
tietokonekollaaseja sekä erilaisia taidevideoteoksia ja pienelokuvia, joista hän on saanut useita
palkintoja. Hänen muotokuvapastellejaan on palkittu Ranskassa. Hän on kirjoittanut mm. kirjallisuusja taidekolumneja eri lehtiin ja kuvittanut joitakin julkaisuja, mm. Savitaipaleen kotiseutukirjat.
Vuonna 1994 julkaistiin hänen kirjoittamansa elämäkertateos 'Väinö Raution Viipuri' , johon liittyi 2osainen elämäkertaelokuva. Hän on ollut mukana myös useissa valtakunnallisissa kokoomateoksissa ja
kuuluu kirjailijayhdistys Palttaan. Myös hänen teoksiaan nähdään sekä Savitaipaleella että Juvalla.
Molemmat taiteilijat ovat Viipurin Taiteilijaseuran ja Lappeenrannan Taideyhdistyksen jäseniä. Heillä
on ollut töitä näyttelyissä mm. Ranskan Pariisissa, Daxissa ja Antibesissa, Ruotsin Västeråsissa ja
Örebrossa sekä Floridan Palm Beachissa. Viimeksi heillä oli oma näyttely Espanjan Fuengirolassa
vuonna 2002.
Kotisivu Internetistä löytyy hakusanalla Paimensaari tai osoitteesta www.artpaimensaari.com.

