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RAASEPORI | Billnäsin taidekaupassa on esillä laaja kirjo kuvataidetta.
Paikallisia tekijöitä edustaa Panu Ruotsalo, jonka maaluksia on
galleria Uusitalon osastolla.
Paikallisesti kiinnostava taiteilija on myös Pohjasta kotoisin oleva
Elvi Rangell.
Aiemmin Palace hotellin ja ravintolan toimitusjohtajana työskennellyt Rangell päätti vaihtaa
alaa seitsemän vuotta sitten ja
opiskeli taidemaalariksi.
Töillä on ollut kysyntää myös
ulkomailla. Kesällä avautuu näyttely Tanskassa ja lokakuussa Italiassa.
Rangellin maalaukset ovat kerroksellisia mielen maisemia.
– Rakastan harmaata väriä. Se
on kuningasväri!

Punaisen värin ihailijaksi osoittautuu japanilainen Hiroko Watanabe, jonka kolmiulotteisista
tauluista huojuvat osat paljastuvat punaisella silkkinauhalla päällystetyiksi pianon kieliksi.
Watanaben tauluissa yhdistyvät
origameja muistuttavat geometriset muodot ja pehmeästi liikkuvat
hienoviritteiset osat.
Galleristi Eeva Pinomaa kertoo,
että herra Watanabe on kotimaassaan ja myös kansainvälisesti erittäin arvostettu tekstiilitaiteilija, joka on myös opiskellut Suomessa.
Pinomaan osastolla on muita-

Takaisin kotiseudulle. Elvi Rangell on kotoisin Pohjasta. Hotellinjohtamisen taiteeseen vaihtanut
Rangell maalaa mielenmaisemia.
kin kiinnostavia Suomeen linkittyviä kansainvälisiä taiteilijoita.
Heikki Kukkonen on PohjoisKarjalasta Helsingin ja Espanjan
kautta Hankoon asettunut taiteilija, joka on takonut kuparista
runsasmuotoisia reliefejä.

Kuopiolainen Galleria Carree tuo
Billnäsiin joukon pohjois- ja itäsuomalaisten taiteilijoiden töitä.
Mukana ovat muun muassa tä-

män vuoden Ars Fennica –ehdokas Petri Yrjölä ja ympäristötaiteilija Jaakko Pernu.
Helsinkiläinen kolmen galleristin Taideunioni 3G tuo Billnäsin
taidekaupan valikoimiin teoksia
sekä sellaisilta vanhoilta tekijöiltä, jotka eivät esittelyjä kaipaa että
uusilta kyvyiltä, joiden ura on kestänyt vasta muutaman vuoden.
Edellisiä edustavat esimerkiksi Alvar Gullichsen ja Outi Pienimäki ja jälkimmäisiä kuva- ja korutaiteilija Viktor Krogius.

Kuten Sioux-intiaanien sananlasku sanoo: ”Puut ovat yksijalkaisia ystäviämme, joihin meillä kaksijalkaisilla on läheinen suhde.”
Billnäsin taidekauppa avoinna
5.6.-26.7. ke-su klo 11-18

Myynnissä olevan taiteen lisäksi

Kultainen siipi. Sami Rinne tekee käyttökeramiikkaa, joissa on mukana fantasiaa. Taustalla näkyy arvostetun tekstiilitaiteilija Hiroko
Watanaben punaisia töitä.

galleristeilla on suunnitteilla taiteilijatapaamisia.
Mukana on myös yleisöä mukaan kannustava taideprojekti.
Sophia Ehrnroothin työryhmä
kutsuu kaikki mukaan pohtimaan
suhdetta puihin ja erityisesti kaadettuihin puihin. Muistamisen
arvoisista tai kaipausta herättävistä puista voi lähettää valokuvan, joista kootaan näyttely.
Billnäsissä on jo esillä muutama kuva, jossa satunnaiset ohikulkijat ovat eläytyneet omalla
tavallaan kaadetun puun kantoon ja jatkaneet vertauskuvallisesti puiden elämää.

Perhosveistos kuparista. Tilla
Kekki on tehnyt herkkiä perhosveistoksia kuparista.

