Art Paimensaaren näyttely avautuu kesäkuussa
Tämän kesän Art Paimensaari –näyttely pidetään 27.6 – 3.8. perjantaista sunnuntaihin klo 13 –
17. Sopimuksesta ovia availlaan muulloinkin kesäkuusta alkaen, kun ollaan kotona (puh. 040-525
1885). Näyttelyssä on vapaaehtoinen pääsymaksu.
Sinne ovat tulossa isäntäväen taidemaalari Matti J. Raution ja -graafikko Eeva Jokipellon lisäksi
savitaipalelaiset keraamikko Sari Kouki ja tekstiilitaiteilija Aino Uski.
Paimensaaressahan on näyttelyn 36 kesän aikana ollut lähes vuosittain mukana myös ulkopuolisia
taiteilijoita niin kotimaasta kuin ulkomailtakin. Sen perustaja taidemaalari Väinö Rautio ehti olla
mukana ns. ’virallisissa’ näyttelyissä vain neljänä vuonna. Idea oli tosin kypsynyt jo pitkän ajan
kuluessa, koska vierailijoita oli käynyt jatkuvasti v:sta 1948 alkaen, jolloin kesäasunto-ateljee
valmistui. Taiteilija työskenteli loppuun asti ja 80-vuotisnäyttely oli Lappeenrannan taidemuseossa
vain muutamaa viikkoa ennen hänen kuolemaansa. Näyttelyssä on pieni muistoryhmä myös häneltä.
Savitaipalelainen Aino Uski on tullut yleisölle tutuksi lähinnä sisustustekstiileistään. Hän oli
mukana Paimensaaressa viimeksi v. 2006. Art Paimensaari -näyttelyyn 2008 hän tuo mm.
tekstiiliveistoksia ja näytteitä uniikeista painokankaistaan ja niistä valmistetuista asusteista
(laajempi CV Internet-osoitteessa http://www.pihkala.info/taiteilijat/aino.uski/index.html).
Sari Koukilla on työpaja Savitaipaleen kirkon vieressä vanhalla kunnantalolla, missä hän on
pitänyt näyttelyjä useiden vuosien aikana. Parhaillaan hänellä on meneillään sarja näyttelyitä
Suomen Taidegraafikkojen puheenjohtajan Teija Immosen kanssa eri puolilla maata. Teemana
niissä on elämänpiiri Helsinki – Savitaipale -akselilla. Ensi kesänä on suunnitteilla näyttely myös
Italiaan.. Sari on osallistunut seinäreliefeillään useihin taidenäyttelyihin, mm. Helsingin
Malmitalossa ja Porvoon vanhassa kaupungissa. Paimensaareen hän tuo lähinnä veistoksellisia
keramiikkareliefejään.
Välivuosina 2006 - 07 isäntäväkikään ei levännyt laakereilla, vaan piti kaksi omaakin näyttelyä
nimellä ’Vuosien varrelta’, toisen taideyhdistyksen galleriassa Lappeenrannan kuvataidekoululla ja
toisen Ruokolahden Taitotalossa. Ruokolahden avajaisissa voi käväistä vieläkin Internetosoitteessa http://www.taitotalo-ruokolahti.fi/ (arkisto).
Lappeenrannan Taideyhdistys juhli 60-vuotistaivaltaan vuodenvaihteessa 2006 – 2007. Molemmat
Paimensaaren taiteilijat osallistuivat siihen Lappeenrannan taidemuseossa.
Myös Eeva Jokipelto osallistui Viipurin Taiteilijaseuran (VTS) vuosinäyttelyyn 2006 Helsingissä,
mistä se siirtyi 2007 Iisalmeen taidehalli Art Annaan. Art Paimensaaren näyttelyssä häneltä on
kesällä 2008 pääasiassa henkilökuvia, joihin on yhdistetty omia runoja. Myös 3 – 5 minuutin
taidevideoita on esillä.
Vuoden 2007 VTS:n näyttelyssä Kouvolan taidemuseossa Matti J. Rautio sai
tunnustuspalkinnon teoksellaan ’Sade’. Hänen teoksensa ’Etninen vaellus’ hyväksyttiin myös
Kaakkois-Suomen aluenäyttelyyn ’Tilaa!’, joka oli v. 2006 Kouvolan ja 2007 Imatran
taidemuseoissa.

