Mielenkiintoinen taidenäyttely Art Paimensaaressa heinäkuussa
Savitaipaleen Osuuspankki muutti kevättalvella uusiin pienempiin tiloihin. Osuuspankki on
101 vuoden pituisen historiansa aikana hankkinut itselleen 74 taideteosta. Teokset ovat
pankin pitkän historian aikana olleet näkyvillä pankin seinillä, mutta osa ei ole ollut nähtävillä
kaikille kävijöille, koska ne ovat olleet joko kokoustiloissa, työntekijöiden huoneissa tai
varastossa. Näistä kaikista teoksista on Art Paimensaareen koottu noin 32 teosta käsittävä
näyttely ”Taidetta osuuspankin seiniltä, Savitaipaleen Osuuspankki 101 vuotta”.
Osa näyttelyn taiteilijoista on juuriltaan savitaipalelaisia tai joiden teokset kuvaavat
Savitaipaletta, mutta suurin osa tekijöistä on muualta. Tuttuja savitaipalelaisia nimiä ovat
tietenkin mm. Väinö Rautio, Matti J. Rautio, Eeva Jokipelto, Ville Tuura, Risto Hämäläinen
ja Aino Uski. Muualta tuttuja ovat esimerkiksi Waldemar Pyysäinen, Soile Yli-Mäyry,
Juhani Palmu ja Jalmari Ruokokoski.
Näyttelyn taiteilijoitten esittelyvihkosessa mielenkiintoinen taiteilija on vaikkapa Boris
Mikojan. Hänestä löytyy tietoja lähinnä netin keskustelupalstalta. Hänen sanotaan olleen
kotoisin Itä-Suomesta ja oikealta nimeltään Pentti Ikonen. Yksi nettikeskustelijoista totesi,
että ehkä joku muu maalaa taulut, mutta Boris signeeraa ne nimiinsä. Tauluja pidetään
yleisesti ottaen hyvinä, oli ne sitten tehnyt kuka hyvänsä. Miten ja missä vaiheessa taulu on
päätynyt Osuuspankkiin, sitä ei tiedetä. Näyttelyssä on Boris Mikojanin taulu Metsämaisema.
Taiteilija Jalmari Ruokokoski taas tunnetaan Amos Andersonin taiteilijaesitteen mukaan
”ensimmäisenä oikeana suomalaisena boheemitaiteilijana, viihdyttäjänä ja klovnina, joka
rakasti juhlia, sirkusta ja teatteria. Hänen uransa sai 1910-luvun alussa lentävän lähdön, hän
menestyi ja tuotti muutamassa vuodessa ennen näkemättömän määrän väri-ilmaisultaan
loistavia eksprerssiivisiä maalauksia.” Juominen tuotti kuitenkin hänen elämälleen ja
myöhemmin myös taiteen tuottamiselle suuria ongelmia. Näyttelyssä on Jalmari Ruokokosken
henkilösommitelma.
Muita aikaisemmin mainitsemattomia taiteilijoita ovat Onni Oja, Olavi Vepsäläinen, Antti
Sajaniemi, Martti Siitonen, Auli Wahlberg, Lasse Marttinen, Nandor Mikola, Alpo
Vanninen, Erkki Koponen, Timo Vuorikoski, Eva Vanninen, Liisa Laari ja Asko-Sakari
Liimatainen. Tarkemmat tiedot näistä henkilöistä löytyy näyttelyn taiteilijoista kertovasta
vihkosesta.
Näyttelyn ajan on Art Paimensaaressa joka sunnuntai klo 16.00 reilun puolen tunnin pituinen
Elävän taiteen iltapäivä, jossa esiintyvät paikalliset muusikot, runonlausujat, näyttelijät ja
jopa hevonen kesäkengissään.
Elävän taiteen iltapäivissä esiintyvät
3.7. muusikko Sami Vesakoivu ja runot Ritva Suutari,
10.7. Eija Vakkila soittaa ja laulaa mielimusiikkiaan mm. jazzia
17.7. huuliharpistit Mauno Hongisto ja SaiHaGroup
24.7. Anna Mennola ja hevonen, Hannu Jokinen, hanuristi Heikki Hytti ja hevosmiehen laulut
31.7. Improilua, Välijoen Nuorisoseura Riento
Näyttely Art Paimensaaressa, Rautionpolku 3, on avoinna 28.6.-31.7.2016 tiistaista
sunnuntaihin klo 12.00 – 18.00. Maanantaisin näyttely on suljettu. Näyttelyyn on vapaa pääsy.
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