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Kyrkslätts kammarkör har i vår 
igen haft möjligheten att öva 
normalt efter två år av distans
övningar. Nu blir det konsert.

Den traditionella vårkonserten går 
av stapen i Kyrkslätts servicehus 
den 10 maj. På programmet står bå-
de klassiska körsånger och lättsam-
ma sånger som Old McDonald Had a 
Farm och Tequila Samba. Kören diri-
geras av Pia Hemminki.

Kören vill också på sitt hjälpa 
Ukrainare. Därför beslöts att intäk-

terna från konserten doneras till för-
eningen Ukrainalaiset Kirkkonum-
mella, som driver hjälpversamhet 

för flyktingarna. VN
Kyrkslätts Servicehus, Rågränden 3B, 
tisdag 10.5 kl. 19.

KONSERT

Barnvisor 
och samba på 
kammarkörens 
repertoar

 ■ Kyrkslätts kammarkör övar under ledning av Pia Hemminki.

Spontana penseldrag och färg
glada inre världar uttryckta  
i oljefärg är basen för verken 
på Elvi Rangells utställning. De 
stora abstrakta målningarna 
lockar fram betraktarens egna 
tankar och tolkningar.

Utställning: Life is about hope. 
Konstnär: Elvi Rangell. Tid: 4.5-
24.5.2022. Plats: Stadshusgalleriet 
Hangö. 

För tjugo år sedan tog Elvi Rangell 
ett radikalt beslut. Hon var trött på 
sitt jobb, och ville börja måla, trots 
att hon inte tidigare hade sysslat 
med konst. Hon beslöt sig för att bör-
ja studera måleri, och på den vägen 
är det.

Utställningen i Hangö består av 
ett större antal abstrakta tavlor, de 
flesta i riktigt stora format. Verken 
kan indelas i två serier, en i blågrö-
na och en i gråvita nyanser. De grå-
vita tavlorna har även vissa mer kon-
kreta element i form av röda bär pla-
cerade på strategiska ställen på du-
ken. En tavla som hänger litet för sig 
själv i lokalen går i helt andra, mör-
ka röda och gröna toner. Den känns 
litet vild och oberäknelig, och spon-
tant känner jag att jag gärna hade 
sett några till ur den serien.

De flesta tavlorna har på ytan ett 
lugn över sig. Färgerna är harmo-
niska och vackra, men någonstans 
under ytan bubblar det. Lagren av 
färg är många, tjocka och ju läng-
re man betraktar verken, desto mer 
spännande detaljer stiger fram. De-

taljer som bara jag kan se och tolka. 
En annan person kanske ser något 
helt annat, vilket är charmen med 
denna typ av abstrakta konstverk. 

– Inget är färdigserverat när man 
ser på abstrakta tavlor, säger El-
vi Rangell och menar att man var-
je dag kan se något nytt i tavlorna.

Att Rangell lagt ner mycket tid på 
sina konstverk syns, men samtidigt 
har målningsprocessen också varit 
väldigt spontan. Hon börjar med att 

bygga sina egna dukar och går sedan 
vidare med lager på lager av oljefärg. 
Processen är tidskrävande och tork-
tiderna är långa. Några särskilda te-
man eller tydliga budskap vill hon 
medvetet inte förmedla, utan färger-
na får leva sitt eget liv på duken. Of-
ta inspireras hon av den musik hon 
lyssnar på då hon målar och resten 
får det undermedvetna sköta om.

För mig känns ganska befriande 
att tavlorna är så fulla av möjlighe-
ter och låter min egen hjärna jobba. 
Kanske är det för att mycket av den 
konst jag själv avnjutit på sistone va-
rit ganska konceptuell. All konst be-
hövs och har sin plats och ibland är 
det skönt att konstnären tar några ta 
steg bort från alltför uppenbara bud-
skap och bara låter färgerna flyta.

CLARA WAHLSTRÖM

KONST

Konst  
som låter 
hjärnan 
jobba

 ■ Elvi Rangells tavlor uppstår spontant och speglar hennes inre. FOTO: CLARA WAHLSTRÖM

 ■ Ett strategiskt utplacerat rött bär bryter de gråa 
nyanserna på ett effektivt sätt.

 ■ Verket Life is Good kontrasterar effektivt mot de annars 
rätt harmoniska tavlorna på utställningen.

RASEBORG

Sista chansen  
att anmäla sig  
till musikkurs
Senast på söndag ska intresserade 
anmäla sig till Martin Wegelius-in-
stitutets sommarkurs som ordnas i 
Karis i månadsskiftet juni-juli. 

I nio dagar fylls Västra Nylands 
folkhögskola i Karis av musik i 
många former. På Martin Wegeli-
us-institutets stora musikkurs har 
deltagarna möjlighet att få sololek-
tioner, spela kammarmusik och spe-
la i orkester. 

För andra året i rad leder Jose-
fin Silén, bekant som Mary Poppins 
på Svenska Teatern, en musikalkurs 
som i år också har en egen danspe-

dagog. Under årets läger är det åter 
möjligt att sjunga i kör. Varje kväll 
övar stora kören under ledning av 
Kim Malmqvist från Vasastans kör-
akademi i Stockholm.

Bland lärarna på kursen finns 
också bekanta namn som Folke 
Gräsbeck, Helen Lindén-Pons och 
Tanja Kauppinen-Savijoki. Mera in-
fo på www.mwi.fi.  MIRA STRANDBERG

TOMMYS 
AVSKEDSTURNÉ 
OCH FINLANDS-

PREMIÄR FÖR 
MATZ BLADHS 

MED TOM 
KÄLDSTRÖM

Under kvällen 
medverkar även 
HANS MARTIN 

samt SIMON KIURU 
och REINHOLD 
JOHANSSON

På Ramsholmen den 20 Maj 2022 kl. 20.00-01.00
Förköp via www.netticket.fi  pris: 30€ Vid dörren: 35 €

På Ramsholmen den 20 Maj 2022 kl. 20.00-01.00

Arrangör: Sunsongs Produktion Oy Ab


