Art Paimensaari odottaa jälleen runsaasti kävijöitä –
kesänäyttelyn avajaisia vietetään sunnuntaina
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SAVITAIPALE Älä koskaan maalaa auringonlaskua, ohjeisti isä Väinö Rautio poikaansa aikoinaan. Ja Matti J.
Rautiohan ei maalaa tätä perinteistä, usein

Arja Toura, Kaarina ja Ari Lindqvist, Eeva Jokipelto, Terttu Kultanen, Hely Hyrkkänen ja Matti J. Rautio asettuivat kuvaan viikko sitten. Art Paimensaaren kesänäyttelyn
avajaiset lähestyvät. Kuvassa Eeva Jokipelto istuu Väinö Raution Viipurin lääninvankilan kaupasta vuonna 1939 ostamassa keinutuolissa. Matti J. Rautio halusi tuolin
ateljeen nostalgianurkkaukseen.

SAVITAIPALE Älä koskaan maalaa auringonlaskua, ohjeisti isä Väinö Rautio poikaansa aikoinaan.
Ja Matti J. Rautiohan ei maalaa tätä perinteistä, usein kuvissa olevaa maisemaa. Sen sijaan muita maisemia hän
tekee mielellään.
– Aloitin abstraktista, mutta nyt tulee näitä, hän esittelee uusimpia Art Paimensaaren 49. kesänäyttelyssäkin esillä
olevia teoksiaan.
– Sen verran oli pensseli märkänä, että akvarellitekemistä ei unohda. Työt ovat impressionistin vaikutelmia
luonnosta. Maalatessani kuuntelen paljon musiikkia.
Rautio kuvailee, että musiikki luo hänelle usein selkeästi nähtäviä maisemia.
– Isä Väinö antoi neuvon, että älä pyri maalaamaan sellaista, jota et silmilläsi näe. Tee sitä, mitä näet sielusi
silmin. Nämä työni ovat ekspressionistisia, hän näyttää toisella seinämällä olevia tauluja.
Esimerkkinä musiikin ja maalaamisen yhteydestä Rautio esittelee Myrskyn siivet -työtään, jonka lähtökohta on
Oskar Merikannon Myrskylintu.
Yhdessä näyttelyn luontotauluista on luonto ollut avittamassa valmistumista.
– Räntää-taulun päälle on satanut oikeaa räntää. Heitin työn äkäpäissäni ulos. Luonto oli apulaisena.

Muut tämän kesän näyttelyn taiteilijat ovat Arja Toura, Hely Hyrkkänen, Maarit Vepsä, Pirjo Havo ja Ari
Lindqvist, joka aikoo virittellä työnsä ulkotiloihin. Siihen on tulossa 200 kiveä.
– Saan kivet ystävältäni sillä ehdolla, että en palauta, hän nauraa.
Muiden taiteilijoiden maalaukset ovat jo seinällä. Kuvataidekoululaiset tuovat töitään esille pihapiiriin.
Avajaisissa julkistetaan Eeva Jokipellon runoteos Runokuvia vunukoille.
– Siinä on 16 runoa. Mukana on kuvia, minun töitäni. Runot eivät suoranaisesti liity kuviin, Jokipelto sanoo.
Kirjassa näkyy paljon lasten ja lastenlasten merkitys.
Art Paimensaaren perinteinen kesänäyttely avataan sunnuntaina. Avajaisten ohjelmistoon musiikkia ovat hoitaneet
Terttu Kultanen ja Kaarina Lindqvist.
– Avausmusiikki kuuluu esittävään taiteeseen. Soukka-kvartetti tulee, sen ensiesityskin on aikanaan ollut täällä.
Myös Heikki Hytti ja Terttu Kultanen aikovat esittää kesäistä musiikkia. Ritva Kontunen esittää Jokipellon runoja.
Muokattu 2.7. kello 10.20: Taiteilijoihin lisätty Pirjo Havo. Jokipellon kirjan nimi on Runokuvia vunukoille.
Art Paimensaaren (Rautionpolku 3) kesänäyttelyn avoimet avajaiset su 30.6. kello 13.
Näyttely on avoinna 31.7. asti ti-su kello 11-18.
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