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Aikuisella iällä kuvataiteilijaksi heittäy-
tynyttä Elvi Rangellia on luonnehdittu 
ulkonaisesti hillityksi seikkailijaluonteek-
si, joka osaa syöksyä intohimoisesti 
löytämiseen sekä nauttia vapaudestaan 
ja vastuustaan. Samoja elementtejä 
väreilee hänen näennäisen hiljaisissa 
maalauksissaan.

Elokuussa Rangell avaa ensimmäisen 
yksityisnäyttelynsä. Tallinnassa näkyvän 

Mänttä
Mäntän kuvataideviikot pohtii tänä 
vuonna ihmisyyden taitoa. Festivaali 
tuo esiin sitä suomalaisen kuvataiteen 
kärkeä, jossa kihisee ja kuhisee juuri 
tällä hetkellä. Mukana ovat ITE-taide, 
nykyään arvostustaan kohottanut sarja-
kuvataide ja runous.

Dramaturgisesti harkitut osastot esit-
televät ihmisyyden ulottuvuuksia. Koko 
näyttely kytkeytyy 1700-luvun valistus-
ajattelun ja nykyajan ihmisyyden suh-
teeseen. Ensimmäistä kertaa taidetta on 
jopa Pekilon katolla, jonne kannattaa 
kiivetä. 

Mäntän kuvataideviikot 17.8. asti 
Pekilossa, Tehtaankatu 21, Mänttä.
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Manttä, Aino Johonsson: Olemassa olijat, 2008.

Purnu, Eeva-Kaisa Jakkila: 
Räpytellen, 2008.
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näyttelyn nimi on The Reality of Illu-
sion.

– Olen ensin maalannut työn, joka 
esittää tavalla tai toisella todellisuutta. 
Sen päälle teen illuusion niin, että jä-
tän katsojalle viitteitä siitä, mitä alla on 
tai ei ole, Rangell luonnehtii öljyväri-
maalauksiaan.

Kaikki näyttelyn työt ovat valmistu-
neet tänä vuonna.

Elvi Rangell: I am me, 2008.

Elvi Rangell: “The Reality of Illusion” 6.–30.8. ArtDepoo-galleriassa, Jahu 12, Tallinna.

Purnu
Valoisissa sisätiloissa ja järveen 
rajautuvassa pihapiirissä luonto ja 
kuvataide lyövät kättä.

Näyttelyyn osallistuu 16 tunnet-
tua suomalaista kuvantekijää, muun 
muassa kiistellystä Elovena-tyttö-pro-
jektista tuttu Jani Leinonen ja valo-
kuvaaja Sampsa Virkajärvi.

Kuvataiteen lisäksi Purnussa nä-
kyy tanssitaidetta ja performansse-
ja. Sunnuntaisin musisoivat Klemetti-
opiston opiskelijat ja opettajat.

Purnun kesänäyttely 24.8. saakka, 
Mustasaari 63, Orivesi as.

Kuva Timo Nieminen
Taide-Nuuttila
Vanha maatalo, sen piharakennukset ja koko pihapiiri 
täyttyvät kesäisin maalauksista, veistoksista, tilateoksis-
ta, grafi ikkasta, keramiikkasta ja lasitöistä. Taide-Nuutti-
lan kesänäyttely esittelee myös liudan uusia taiteilijoita. 
Täällä mieli on avoin kokeiluille ja eri tyylisuunnille.

Esillä on muun muassa Satu Syrjäsen keramiikkaa, 
Lars Holmströmin puureliefejä ja Eila Pilvenpalon vie-
hättäviä veistoksia.

Taide-Nuuttilan kesänäyttely 31.8. asti 
Nuuttilantie 341, Virrat. Taide-Nuuttilan pääkäytävä.

Kuva M
arjo Tokkari
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