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Ensimmäinen askel on vaikein
Alanvaihto: Hotellibossi hyppäsi uuteen
elämään ja opiskeli taiteilijaksi.
Henkilö

Helena Laine
Pori

Onko bossilla oikeus niin
rajuun alanvaihtoon, että
kouluttautuu taiteilijaksi?
–Nyt elän sitä elämää, jota itse haluan. En niin, että
teen aina muille.
Elvi Rangell oli bisnesnainen huipulla. Hän oli
johtanut hotelli Palacea
Helsingissä yli kymmenen
vuotta ja tiesi kansainvälisen bisnesmaailman lait.
Palace meni myyntiin.
Toimitusjohtajalla oli edessään muutoksen aika.
Uusia bisneskuvioita oli
tarjolla.
Mutta sitten iski tietous:
Hän ei ollut enää koko sydämestään mukana bisneksessä. Hän halusi maalata, tehdä jotakin, joka tulisi sisältä
ja joka olisi ihan omaa.
LUOPUMINEN. Se on Elvi

Rangellin elämän yksi teesi.
–Vaikein askel muutoksessa on ensimmäinen askel. Jos jää vain haaveilemaan, ei ikinä tapahdu mitään.
Meillä on vain tämä elämä. Jos siinä tuntuu jokin
olevan pahasti vinossa, on
aika hakea muutosta.
–En koskaan puhu iästä,
koska Suomi on ikärasistinen maa. Täydellinen alan
vaihtaminen voi onnistua
myös kypsässä iässä, eikä
kenelläkään ole oikeutta
määritellä, mikä sopii kenellekin – paitsi jos on perhe, on sitä kuunneltava.
Hänellä itsellään oli aikuiset lapset.
–Jos ihminen on hiukankin epävarma muutoksesta
eikä saa tukea kotoa, alan
vaihto voi olla todella rankkaa. Minulla lapset kannustivat.

Elvi Rangell
Syntynyt Pohjan pitäjässä Länsi-Uudellamaalla,
asuu Helsingissä.
Valmistunut kauppakorkeakoulusta, oli Oy Palace
Hotel Ab:n toimitusjohtajana 10 vuotta.
Teki täyskäännöksen
ja valmistui taiteilijaksi
2007.
Osallistunut lukuisiin yhteisnäyttelyihin ja pitänyt
useita yksityisnäyttelyitä
sekä Suomessa että ulkomailla.

A

En
koskaan
puhu

iästä, koska
Suomi on ikärasistinen maa.
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kypsässä iässä.
mikään rohkea heittäytyjä,
enkä puhu umpimähkään
uuteen hyppäämisen puolesta.
Hän kehottaa ihmisiä katsomaan vaikkapa vuorotteluvapaalla uusia mahdollisuuksia. Jos ihmistä tympii
työpaikallaan ja on paha olo,
silloin pitäisi työn rinnalla
alkaa suunnitella muutosta.
–Jos on vain yleistyytymätön mutta ei ole valmis
muutokseen, silloin kehotan
katsomaan peiliin ja miettimään, miksei osaa nauttia
siitä mitä on ja tekemään siitä paras mahdollinen.

ROIKKUMINEN. Se on mo-

KOULUTTAUTUMINEN. Se

nelle yhtä kuin turvallisuus.
–Käyn puhumassa muutoksesta erilaisille ryhmille.
Sanon aina, että älkää roikkuko nykyisessä, jos se ei
tyydytä. Mutta en ole itse

on Elvi Rangellille elämänohje; hän halusi ammattitaiteilijaksi.
–Haluan tehdä asiat kunnolla. Kävin ensin taidekoulu Maan iltalinjan. Sit-

ten pyrin kahteen kouluun,
Taidekoulu Maahan ja
Alfa-Art-taideoppilaitokseen Helsingissä.
Hän pääsi kumpaankin ja
valitsi Alfa-Artin, koska halusi oppia perinteiset tekniikat.
–Tiesin myös, ettei minulla ole aikaa kaikkiin niihin kokeiluihin, joita nuoret
taiteilijat voivat tehdä. Minun piti valita suuntani.
Hotellibossille alkoi uusi
elämä.
–Toimitusjohtajana olin
tiennyt ”kaiken”. Oppilaana taidekoulussa kaikki oli
uutta ja jokainen päivä toi
tullessaan uusia yllätyksiä.
Mutta uuden oppiminen –
se vaan on ihanaa!
Taidekoulussa ei saanut
pisteitä siitä, että oli entinen yrityspomo. Itse asiassa
kukaan ei edes tiennyt, mitä
hän oli ennen tehnyt. Eivätkä kyllä olleet kiinnostuneitakaan.
–Opin asettamaan itseni
alttiiksi arvostelulle. Se oli
yksi arvokkaimmista asioista, joita opin.
–Opin, että vaikka jonkun
mielestä maalaukseni olisi
huono, se ei tarkoita, että itse olisin huono.
AHDISTUS. Se on taiteilijan alinomainen seuralainen. Sen on myös Elvi Rangell saanut seuralaisekseen
alanvaihdon myötä.
–Tyhjä kangas. Aina kun
alkaa tehdä uutta näyttelyä,
iskee hirveä tuskainen epätoivo. En osaa mitään!
On turha odotella inspiraatiota. On vain mentävä työhuoneelle, kestettävä
epätoivon hetket, tehtävä
työtä ja Voilà!
–Maalaus ilmestyy kuin
tyhjästä kankaalle, syntyy
uutta, saan olla sitä toteuttamassa. Voi sitä onnen tunnetta!
Hän maalaa öljyväreillä
kankaalle. Nyt meneillään
on kirkkaiden värien kausi.
–Kun maalaus on minusta valmis, ei voi liikaa miettiä, mitä muut ajattelevat.

HARRI JOENSUU/SK

– Minulla on sellainen tunne, etten pelkää mitään! toteaa Elvi Rangell uusien töidensä keskellä.
KATEUS. Sen luulisi tulleen

hänelle tutuksi.
–En ole kokenut, että minua olisi kadehdittu mutta
vastustusta olen kokenut. Ja
yllättäviltä tahoilta – henkilöiltä, joilla itsellään on
muutos jäänyt tekemättä.

–Mutta valmistuttuani olin aamutelevisiossa, ja
Miina Äkkijyrkkä saapasteli lopputyönäyttelyyn.
Hän sanoi, että ”tämän tytön minä näin televisiossa ja
päätin tulla katsomaan”.
Marjatta Tapiola ja Marika

Syvältä koskettava Pyhän
Satakunta: Annette Juuselan
työt avaavat keskiaikaa.
Erkki Saarinen
Rauma

Annette Juuselan näyttelyssä
fransiskaaniveljien karkotus
Raumalta vuonna 1538 on
yhtenä keskeisenä teemana.

Mäkelä toivottivat tervetulleeksi alalle. Lenita Airisto
oli tukena kuin betoniseinä.
–Vahvat taiteilijat antoivat tukensa eivätkä kokeneet uhkana. Kentälle mahtuu erilaisia tekijöitä, Elvi
Rangell sanoo.

Viisisataa vuotta sitten Raumalle asettuneet fransiskaanimunkit rakensivat Raumanjoen pohjoispuolelle,
fransiskaaniluostarin yhteyteen kirkon, joka vihittiin
käyttöön syyskuussa 1512.
Kun uskonpuhdistuksen
tuulet ulottuivat Raumalle
1538, fransiskaaniveljet kar-

kotettiin, ja Pyhän Ristin
kirkko jäi sadaksi vuodeksi
hunningolle. Sitä pidettiin
jopa suolavarastona.
RAUMAN Pyhän Ristin kirkon 500-vuotista historiaa
juhlistetaan Raumalla tänä
vuonna monin tavoin. Yksi
juhlavuoden tapahtumista
on sunnuntaina kirkon piharakennuksessa, Kellarissa, avautuva kuvataiteilija

Annette Juuselan näyttely,
Rauha tälle huoneelle. Näyttely on avoinna syyskuun
loppuun asti.
Annette Juuselan voimakkaissa tummansävyisissä töissä ovat pääosassa
keskiajan ihmiset, joita rutto runteli, ja jotka joutuivat
katsomaan kuolemaa silmiin
jokaisena arkipäivänä. Joka
toinen syntynyt lapsi kuoli
jo kehdossa, nälkä ja kivuliaat vaivat olivat tavallisia
vieraita.
Näyttelyn töiden maalaaminen vei Annette Juuselal-

