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Kesänäyttely Art Paimensaari 06 järjestetään Savitaipaleella 36. kerran. Vuonna 2004 oli suurempi Väinö Raution
syntymän 110 vuotis- ja 2005 Matti J. Raution takautuva (retrospektiivinen) 75-vuotisnäyttely, joka oli sekä
Paimensaaressa että Juvalla käsittäen kaikkiaan noin 100 teosta. Uudemmat Juvalla olleista töistä nähdään nyt
Paimensaaressa.
Art Paimensaari-näyttelyn 35 kesänä on mukana ollut lähes vuosittain myös ulkopuolisia taiteilijoita niin kotimaasta
kuin ulkomailtakin. Niin tänäkin vuonna: näyttelyyn osallistuvat isäntäparin ohella silkkimaalari Anna-Liisa
Gillings Lontoosta, taidemaalari Annikki Poijärvi Helsingistä, taidemaalari Marjo Poijärvi Kellokoskelta ja tekstiilitaiteilija Aino Uski Savitaipaleelta.
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Art Paimensaari -06 on isäntäparin eräänlainen 100-vuotistaiteilijajuhla, sillä yhteenlaskettuina Raution 60-vuotinen
ja Jokipellon 40-vuotinen taiteilijaura tekevät yhteensä ko. määrän vuosia.
Myös Eeva Jokipellon näyttely on takautuva. Sen yksi osa on Paimensaaressa, toinen pienempi otos samaan aikaan
Imatralla Karjalan Portissa ja kolmas ja laajin retrospektiivinen osasto Kuusankoski-talossa joulukuun ajan 2006.
Kaikissa on myös Matti J. Rautio mukana.
Art Paimensaari 06 -näyttelyn erikoisuus on Sapassi-viikon tapahtuma. Teatterinohjaaja, fil. tri Raija MäkeläEskola on ideoinut kalevala-mittaisen taideteostulkinnan, jonka esittää hänen valmentamansa lausuntaryhmä.
Matti J. Rautio ja Eeva Jokipelto ovat olleet mukana lukuisissa yhteisnäyttelyissä eri puolilla Suomea ja myös
ulkomailla. Tuoreimmat olivat syksyllä 2005 Imatran taidemuseossa Viipurin Taiteilijaseuran (VTS) 75vuotisnäyttely VITAS, missä myös Poijärvet olivat mukana, sekä Etelä-Karjalan Taideyhdistysten yhteisnäyttely.
Isäntäpari ja Poijärvet ovat kaikki Karjalasta Helsinkiin evakuoidun VTS:n jäseniä.
Isäntäpari on ollut em. näyttelyissä mukana kymmeniä vuosia sekä 11 peräkkäisenä vuonna Pohjoismaiden suurimmassa puutaidenäyttelyssä Juvalla. Ulkomailla he ovat esiintyneet teoksillaan mm. Ruotsissa, USA:ssa, Italiassa,
NL:ssa ja Ranskassa. Molemmilla on myös palkintoja kansainvälisistä näyttelyistä. Heillä on ollut paljon omia
näyttelyitä, ulkomailla viimeksi Espanjassa 2002. Elämäntyönsä molemmat ovat tehneet opettajina, pääasiassa
Lappeenrannan koululaitoksessa.
Eeva Jokipelto on kirjoittanut 60-luvulta alkaen runoja, kirjallisuus-, taide- ym. artikkeleita eri lehtiin ja kuvittanut
joitakin julkaisuja, mm. Savitaipaleen kotiseutukirjat.
Vienankarjalan Ystävien uuskalevalaisiin teoksiin ’Runorumpuun’ ja ’Runoräppänään’ hän on osallistunut kuvittajana ja runoillaan.Vuonna 1994 julkaistiin Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön tuella hänen kirjoittamansa
elämäkertateos 'Väinö Raution Viipuri', johon liittyi 2-osainen samanaiheinen videoelokuva. Muitakin pienelokuvia on syntynyt 70-luvulta alkaen nelisenkymmentä. Kirjailijayhdistys Palttaan, Lappeenrannan Filmi- ja
videokuvaajiin ja VTS:ään hän on kuulunut 70-luvulta lähtien.
Isäntäparin CV:t löytyvät nimillä Internet-osoitteesta www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi.
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Vierailijat 2006
Annaliisa Gillings on silkkimaalari Lontoosta, suomalainen tosin, mutta asunut lähes koko aikuisikänsä Englannissa, missä on myös perhe. Hänet on palkittu Washingtonissa USA:n International Amateur Photographers
Symposiumissa tänä vuonna ja hänen valokuviaan on julkaistu parissa kirjassa USA:ssa. Kotiäiti-roolinsa ohella
hän on jatkuvasti opiskellut mm. erilaisia vaihtoehtoterapioita, joissa on antanut myös hoitoja. Pohjakoulutukseltaan
hän on merkonomi ja valmistuu kesällä kasvatustieteen maisteriksi. Hän on ollut mukana Helsingin Dipolissa
näyttelyssä, missä hänellä on ollut näytteillä silkkihuiveja. Ne ovat hyvin värikkäitä ja niitä voi löytää Internetosoitteesta www.CreativeSpiritDesigns.com/.
Taidemaalari Annikki Poijärvi on Raution tavoin syntynyt Viipurissa ja debytoinut Helsingissä 1975. Hän on ollut
mukana eri puolilla maata järjestetyissä Suomen Taiteilijain, Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton ja VTS:n
näyttelyissä ja myös monissa ryhmänäyttelyissä ja pienryhmissä. Yksityisnäyttelyitä hänellä on ollut mm. Helsingissä, Turussa, Jyväskylässä ja Lahdessa. Hänen teoksiaan on lukuisissa kokoelmissa ja julkisissa tiloissa. Hän on
opiskellut Sibelius-Akatemiassa kymmenkunta vuotta, valmistunut Taideteollisesta oppilaitoksesta kuvaamataidonopettajaksi, toiminut taideopettajana Helsingissä ja kuvittanut joitakin kirjoja. Hänen tuotantoonsa voi
tutustua tarkemmin Internet-osoitteessa www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi.
Hänen tyttärensä Marjo Poijärvi on kellokoskelainen taidemaalari ja opiskellut kymmenen vuotta SibeliusAkatemiassa. Taidekoulutuksen hän on saanut Suomenlinnassa toimivassa yksityisessä oppilaitoksessa nimeltä
Taidekoulu Maa. Koko 90-luvun hän on osallistunut aktiivisesti niin yhteis- kuin ryhmänäyttelyihinkin. Yksityisnäyttelyitä hänellä on ollut viitisentoista. Hän on ollut mukana kymmenissä eri taiteenalojen taidetapahtumissa ja
näyttelyissä (mm. ’Värinää’ ja ’Sinistä ja kultaa’ Järvenpäässä, ’Naisen nauru’ Turussa, ’Irti maasta’ Helsingissä ja
’Viiden visiitti’ Riihimäellä) ja opettanut sellonsoittoa ja taidetta Uudellamaalla. Hän kuuluu VTS:n ohella Tuusulan Taideseuraan. Internet: http://www.helos.fi/maijo/
Savitaipalelainen Aino Uski on tullut yleisölle tutuksi upeista matoistaan ja muista sisustustekstiileistä, joita voi
nähdä mm. Savitaipaleen kirjastossa ja Osuuspankissa myös monien yritysten toimitiloissa. Myös valaisimia, jopa
tekstiiliveistoksia hän on suunnitellut, samoin sisustustekstiilit Lääkäriseura Duodecimin lomamökkeihin Savitaipaleella, Mäntylän päiväkotiin Lappeenrannassa ja päiväkoti Peiponpesään Savitaipaleella. Hotelli Saimaanrannassa,
Olkkolanhovissa ja Partakosken matkailukeskuksessa on niinkikään hänen suunnittelemiaan sisustuselementtejä.
Hän on ollut mukana yhteisnäyttelyissä Taideteollisuusmuseossa Helsingissä, Retretissä, Kymen läänin aluenäyttelyssä Imatralla ja Suomi-Galleriassa Tukholmassa. Italiassa hän on ollut mukana kolmesti ja kutsuttuna paitsi
kotimaan monissa näyttelyissä myös mm. Tanskan Århusissa ja Farumissa, Hampurissa, Tallinnassa ja Tukholmassa. Ammattitaiteilijan pedagogiset opinnot hän on suorittanut Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ja toiminut va.
kuvaamataidon lehtorina Savitaipaleella ja pitänyt kursseja Savitaipaleen lasten kuvataidekoulussa. Hän on
Teollisuustaiteen Liiton Ornamon jäsen.
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