OMAN MAUN MUKAAN
Elvin maalaus
univormuun kuuluvat
kuulokkeet, sillä hän
kuuntelee työskennel
lessään musiikkia AC/
DC:stä Nightwishiin.
Esimerkiksi parin vuoden
takainen Horizonsnäyttely syntyi Leonard
Cohenia kuunnellen.

ELVI RANGELL
Työ: Kuvataiteilija.
Perhe: Lapset Hannele ja
Jukka sekä lapsenlapset.
Ajankohtaista: Galleria
Saimassa Helsingissä
avautuu Elvin ja Elina
Laurisen yhteinen
näyttely 20. elokuuta.

”Keräilen
antiikkirintaneuloja”
Kuvataiteilija Elvi Rangell luottaa
laatuun ja käyttää liki jokaisen
vaatteensa loppuun asti.
MIRVA SAUKKOLA, KUVAT SAMPO KORHONEN
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”Tyylikäs ihminen
kantaa vaatteensa
hyvin ja tietää
olevansa pukeutunut
tilanteeseen
sopivasti.”

Pikkumustat ovat Elvin
luottovaatteita kesät
talvet. Niissä voi mennä
liki kaikkialle ja olla oikein
pukeutunut. Kuvassa
Elvin yllä on Armanin
silkkiversio. Antiikkinen
helmirintaneula tuo
asuun valoa. Korkokengät
ovat Giuseppe Zanottin.
Aavikko kukkii -työ
hehkuu värikkäänä.

Millainen on oma tyylisi?
Minulla ei ole tietoisesti mitään
erikoista tyyliä. Pidän konstailemattomista ja mukavista vaatteista. Olen vuosien kuluessa
huomannut, että tietynlaiset
vaatteet vain miellyttävät minua. Mielellään sellaiset, joita on
helppo pitää. Sellaiset, jotka voi
ikään kuin unohtaa puettuaan
ne ylleen ja joista ei tarvitse
miettiä, miten ne istuvat. Arvostan tyylissä laatua, ja moni vaatekaappini kulmakivistä on ollutkin käytössäni yli vuosikymmenen. Pidän myös yksivärisistä
tai hillitysti kuviollisista vaatteista. Mutta on minulla yksi
kukkamekkokin.

Pastellinen asu sopii vaikka
teatteri-iltaan. Airfieldin kukka
jakussa taiteilijaa innostivat värit,
jotka räiskyvät myös Yö ei ole
pimeä -maalauksessa. Hame on
Max Maran ja avokkaat Bossin.

Miten työsi vaikuttaa
pukeutumiseesi?
Todella paljon! Työhuoneella
minulla on aina oma univormu
eli vanhat farkut, jo ihan maalitahroissa kylpevä lääkärintakki
ja mukavat tossut. Ne vaatteet
päällä ei juurikaan työhuoneelta
poistuta! Sinne menen yleensä
farkuissa ja vapaa-ajan vaatteissa, joiden tahriintumista ei tarvitse viimeisen päälle varoa.

Haasteellista on silloin, jos minulla on menoa heti työpäivän
jälkeen enkä ennätä kotiin vaihtamaan vaatteita. Alkuvuosi kului lähes kokonaan työhuoneella
ja maalausvaatteissa, sillä minulla oli näyttely huhtikuussa ja
sen maalaaminen vaati kuusipäiväistä työviikkoa. Kesä näyttäisi menevän samalla mallilla,
sillä seuraava näyttelyni on jo
elokuussa. Onneksi jaan näyttelytilan yhdessä kollegani Elina
Laurisen kanssa, ettei tarvitse
yksin täyttää koko galleriaa.
Mikä on sinusta tyylikästä?
Yksinkertaisuus, ei turhia kommervenkkejä. Ja ajattomuus.
Tyylikäs ihminen on mielestäni
sellainen, joka kantaa vaatteensa hyvin ja tietää olevansa pukeutunut tilanteeseen sopivasti.
Vaatteet eivät saisi olla pääosassa, vaan niiden pitää tukea ihmisen persoonaa.
Mitä et pukisi päällesi?
Tilanteeseen minun mielestäni
sopimatonta vaatetta. Ja leggingsit eivät todellakaan kuulu
asukokoelmaani.

1. Upean kukkarintaneulan
ametistiterälehtiä somis
tavat pienet timantit.
2. Kahta kärpästä esittävä
antiikkirintaneula tuli
lahjaksi ystäväkaksikolta
muistuttamaan heistä.
3. 1800-luvun itävaltalai
nen filigraanisetti lepää al
kuperäisessä rasiassaan.
4. Turkoosilla somistettu
kultamedaljonki kuuluu
Elvin harvoihin kaulako
ruihin, sillä korvakorut ja
rintaneulat ovat hänellä
tiiviimmässä käytössä.
5. Louis Vuittonin pikku
ruinen iltalaukku pääsee
usein oopperaan ja kon
sertteihin.
6. Taiteilija ihastui Arma
nin silkkileningin väreihin.
Vaate onkin palvellut jo yli
vuosikymmenen.
7. Valentinon upea leninki
luomus oli tärkeä täsmä
hankinta tyttärentytär
Saran häihin.
8. Hermès’n herkkä 24
Faubourg EdP on yksi
harvoista tuoksuista, joita
Elvi käyttää – ja sitäkin
säästellen tuoksuyliherk
kyydestä kärsivien lähim
mäisten vuoksi.
9. Kaarina K:sta hankitut
sähäkät Dolce & Gabbanan
leopardikengät tuovat
asuun särmää.
10. Sonia Rykielin 1990luvun strassivyöllä saa
kimalletta asuun.
11. Paloma Picasson
1990-luvun kehykset
palasivat palvelukseen
saatuaan uudet linssit.
12. Armanin kengissä
jaksaa kävellä pitempiäkin
reittejä.
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Elvi tyttärentytär Sara
Holttisen valmistujaisissa
Oxfordissa. Sara on talous
tieteiden maisteri. Oikealla
Elvin tytär, tekniikan tohtori
Hannele Holttinen.
Golf on perheessä kolmen
polven harrastus. Vuotuises
sa Elvis Golfissa kesällä 2017
Elvin poika Jukka Neuvonen
ja pojanpoika Max.

Golfasun on oltava toimiva, ja
siksi Elvi kiinnittää huomiota sekä
materiaaleihin että esimerkiksi
taskujen määrään. Pepitaruutuiset
housut löytyivät Wienistä ja neule
on Röhnischin. Taustalla lepäävät
Elvin maalaukset ovat nimeltään
My Way 1 & 2.
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Mistä ostat vaatteesi?
Ostan vaatteita hyvin harvakseltaan ja aika usein matkoilta. Minulla on muutama luottomerkki,
joiden tarjonnan tarkistan aina
ensin. Suomessa käyn yleensä
katsomassa, mitä uutta Andiatassa tai Max Marassa on. En osta netistä, koska haluan hypistellä vaatetta, tuntea sen laadun ja
sovittaa ihan rauhassa. Joskus
käy niin, että henkarissa hyvältä
näyttävä vaate ei olekaan täysin
mieleinen. En seuraa muotia aktiivisesti enkä osta vaatteita
välttämättä edes joka vuosi.
Golfkenttien pro-shopit ovat
sellaisia, joissa minulta menee
helposti överiksi! Maailmalla
riittää niin paljon ihania golfvaatteita. Ferrarinpunaiset golfkengät ovat seuraavaksi haussa.
Niiden löytäminen on kyllä vaikea tehtävä.

vät juurikaan saa muuttua. Siinä
auttaa muun muassa laitepilates.
Minulle on myös tärkeätä, että
vaatteeni on tehty eettisesti. Yritän ottaa selvää, missä ja minkälaisissa oloissa ne on tehty. Tämä
ei ole helppoa, joten siksi minulla
on muutama luottomerkki.

Mihin panostat?
Hyvistä materiaaleista tehtyihin vaatteisiin ja sellaisiin, jotka
ovat niin sanotusti ajattomia.
Käytän nimittäin yleensä vaatteeni ihan loppuun. Se edellyttää
tietysti myös sitä, että mittani ei-

Mistä saat ideoita tyyliisi?
Tuo onkin vaikea kysymys. Vasta, kun näen kaupassa mieluisan
vaatteen ja olen sovittanut sitä,
olen varma. Melkein kaikki vaatteeni ovat yhdisteltävissä toisiinsa.

Millaisia asusteita käytät?
Rakastan kauniita kenkiä ja
laukkuja. Kengille minulla on
oma kaappi, joka kyllä täyttyy
huolestuttavaa vauhtia. Säilytän
kengät niille kuuluvissa laatikoissa ja laukut niiden omissa
pusseissa.
Pidän erityisesti vanhoista koruista. Nimenomaan antiikkiset
rintakorut ovat mieleeni, ja niitä
minulla onkin mukavasti. Koruja käytän kuitenkin kerralla hyvin säästeliäästi.

13. Lapsenlapset lahjoitti
vat muovikruunun mumu
kuningattareksi kutsu
malleen isoäidille. Sille on
käyttöä perhejuhlissa.
14. Bossin värikäs mekko ei
rypisty, joten se pakataan
mukaan kaupunkilomille.
15. Escadan iltalaukun
sydänmuoto ihastuttaa
Elviä. Sen pieni koko tosin
tekee siitä epäkäytännölli
sen, sillä puhelin ei mahdu
mukaan.
16. Helsinkiläisen Unna S:n
maahantuomat mokka
kengät pääsevät mukaan
kaupunkilomille.
17. Ray-Banin aurinkolaseissa on sporttisuutta.
18. Tory Burchin ballerinat
on näppärä riisua tarvit
taessa vaikka lentokentän
turvatarkastuksessa.
19. Golflippiksen markke
rina Elvillä on korkokenkä.
Nimipäivänään eli 27.6. Elvi
järjestää ystävilleen joka
vuosi leikkimieliset Elvis
Golf -kisat.

Kuvat Elvi Rangellin kotialbumi

Sinisestä Bossin
bleiseristä ja
tummista Marc
Cainin housuista
sukeutuu helppo
edustusasu.

