Art Paimensaari - Kesä 1999

Page 1 of 2

Art Paimensaaren 29. kesänäyttely 1999 Savitaipaleella
Tämän vuosituhannen viimeinen Art Paimensaari -näyttely avautuu tavallista aikaisemmin, jo kesäkuun
puolivälissä.
Isäntäparin Eeva Jokipellon ja Matti J. Raution ohella mukana on kaksi vierailevaa kuvantekijää,
lavastetaiteilija Aatto Hongisto Suomenniemeltä ja kuvanveistäjä Veikko Tirronen Voikkaalta. Molemmat ovat
olleet joskus aikaisemminkin Paimensaari-näyttelyissä mukana, mutta uudistuneet kovasti.
Isäntäväen työt ovat entiseen tapaan maalauksia, grafiikkaa, veistoksia, puuleikkauksia ja puu- ja
tietokonekollaaseja ja videokoosteita, joiden musiikki on omien poikien Kimmo Raution ja Ismo Homasen.
Mukana on runsaasti maisemamaalauksia, mutta myös henkilökuvia.
Myös näyttelyn perustajan Väinö Raution töitä on näyttelyssä: perheen hallussa olevat omakuvat, joita hän
maalasi eläessään aina vaihtaessaan maalaustyyliään.Niitä on kaikkiaan kymmenkunta, ja lisääkin EteläKarjalan, Hämeenlinnan ja Lahden taidemuseoissa sekä Karjalan Liiton kokoelmissa Helsingissä.

Vanhemmista töistä on koottu mm. sarja, joka liittyy hätään ja kärsimykseen. Ahdistava maailmantilanne on
nostanut nämä aiheet jälleen ajankohtaisiksi. Muilta osin näyttely on pääasiassa lähiseudun luontoon liittyvää.
Luontoteemaan liittyvät myös vierailevien kuvantekijöiden työt ja paikallisen Luonnonsuojeluyhdistyksen
myyntinurkkaus, joka on jo kolmatta kesää mukana kuvioissa. Sen sisällöstä vastaa Sirkka-Liisa Vaalivirta.

Lavastetaiteilija Aatto Hongisto on opiskellut Taideteollisessa Oppilaitoksen yleisellä linjalla Helsingissä vv.
1970-73. Lavastus- ja kuvataideopiskelua hän on jatkanut Gdanskissa Puolassa 1980-luvun alussa ja
lavastus- ja pukusuunnittelua Dresdenissä Saksassa 90-luvun alkupuolella. Näiden lisäksi hän on ollut
lukuisilla taide- ja lavastusalan kursseilla ja tehnyt paljon lavastuksia ja pukusuunnitelmia monille näyttämöille,
mm. Lappeenrannan teatterille ja Tampereen Oopperalle. Ulkomaisista työantajista tunnetuin lienee BBC.
Paimensaaressa häneltä on nähty yksi suurempi lavaste ja useita pienoismalleja, minkä lisäksi joitakin pieniä
pukusuunnitelmia akvarelleina. Tänä kesänä hän esiintyy näyttelyssä täysin uudistuneena taiteentekijänä
Suomenniemellä kevättalvella maalatuilla guassitöillään.
Hän on kuulunut Suomen Lavastetaiteilijaliittoon vuodesta 1977.
Myös yksityisyrittäjyys on ollut kuvioissa mukana Tampereen-aikana ja sen puitteissa hän on matkustanut
ympäri maailmaa, jopa asunutkin ulkomailla eripituisia jaksoja.

Veikko Tirronen on syntynyt Kuusankoskella, mutta katsoo kuitenkin olevansa karjalainen, koska hänen
vanhempansa asuivat sotaan asti Harlun Läskelässä. Kuusankoskelle hän ei ole sanojensa mukaan koskaan
oikein kotiutunut. Se onkin ollut lähinnä vain asemapaikka, sillä hän on hankkinut leipänsä Valmetin
matkatöissä, minkä puitteissa suorittanut paperikoneasennuksia paitsi kotimaassa myös Ruotsissa, Norjassa
ja Saksassa. Väliaikojen varalle hänellä on ollut oma hitsauspalvelu. Päätyöllistäjänä on ollut Kymi-yhtiöt. Hän
on pitänyt hitsauskursseja ja tehnyt runsaasti metallitöitä, joista näytteinä oli isoja sammakoita Art
Paimensaaressakin aikaisemmin.
Tirronen on ollut mukana myös aluenäyttelyissä pari kertaa ja Kymen läänin kiertonäyttelyissä. Hän on
kuulunut Kuusankosken ja Kouvolan Taideseuroihin vuodesta 1989 alkaen ja osallistunut niiden järjestämiin
yhteisnäyttelyihin. Pari omaakin näyttelyä hänellä on ollut Kuusankoskella ja hänen veistoksiaan on
kaupungin omistuksessa.
Tänä kesänä Paimensaaressa Veikko Tirroselta nähdään ryhmä mielikuvituspäitä, jotka kuvaavat ihmisen
pahuutta, joitakin kalanpyrstöveistoksia ym. metallitöitä. Tirronen veistää myös puuta ja on ollut vv. 1998-99
mukana myös Juvan Puutaide-Puutaito -näyttelyssä, missä Rautio ja Jokipeltokin.

Varastotöihinkin on Paimensaaressa mahdollisuus tutustua. Kannattaa varata vierailuun runsaasti aikaa, jos
haluaa tutustua omavideoihin. Viimeksimainittuja on matka-aiheisista taide-elokuviin maun ja toivomusten
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mukaan. Uiminenkin kirkkaan Kuolimon vedessä on mahdollista, koska näyttelypaikka on aivan järven
rannassa. Näyttely on avoinna entiseen tapaan tiistaista sunnuntaihin klo 12-18.
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