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Reino Turunen

Juhlavuosien juhlavuosi Pielisellä
Kuluva vuosi muodostuu kulttuurin juhlavuodeksi Pielisen alueella.
Kulttuurin käsite lienee Euroopassa syntynyt 1700- ja 1800-luvun paikkeilla, sillä tarkoitettiin
ihmisen "hengen viljelyä" maanviljelyksen tai puutarhanhoidon
tapaan. 1800-luvulta alkaen sillä
sitten viitataan yksilön kehittymiseen erityisesti opiskelun ja koulutuksen kautta, ja myöhemmin
myös kansallisten pyrkimysten
toteutumiseen.
Näin juhlavuotena 2015 saamme
kulkea turvallisesti edelläkävijöiden jalanjäljillä myös kulttuurin
saralla. Taiteilijat, jotka ovat varmaan näitä kulttuurin keskeisiä
rakentajia, tunnetaan kautta aikain

usein hieman outoina, epäsovinnaisina. Totuttujen rintamien ja
muurien murtaminen onkin usein
jäänyt taiteilijoiden kontolle, joita
heidän elämänsä aikana usein
vierastetaan ja pidetään outoina.
Usein taiteilijoiden arvostus
nousee huippuunsa vasta heidän
kuoltuaan.
On kuitenkin poikkeuksia.
Kuvanveistäjä Eva Ryynänen
(o.s. Åsenbrygg), opiskeli Suomen Taideakatemian koulussa
1930-luvun lopulla. Eva Ryynäsen, paikallisesti Paaterin Eevan,
taiteellinen menestyskausi alkoi
1970-luvun puolivälissä silloin,
kun hän oli lähes 60-vuotias. Henkisesti taiteilijan menestyskausi

olikin ehkä elämän loppuaikoina,
Paateri oli rakentunut, elämä oli
heidän käsissään ilman suuria
epävarmuustekijöitä. Paaterilaiset
matkustivat ympäri maailmaa ja
tilauksia taiteelle oli. Eva piti kiinni
kuitenkin vaatimattomasta elintavastaan ja eli kurinalaisesti. Taide
oli hänen elämänsä keskiössä ja
Paavo sai toimia apuna sekä hoitaa
pääosin muun seurusteluvastuun
ihmisten kanssa.
Kuvanveistäjä, professori Eva
Ryynäsen elämäntyön keskeisin
kohde on Taiteilijakoti Paateri,
joka toimii tunnetun Pielisen
museon osana, sen taidemuseona.
Evan syntymästä tulee kesäkuun
puolivälissä kuluneeksi 100 vuotta,
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joka antaa meille mahdollisuuden
tutustua tämän suuren taiteilijamme elämäntyöhön aivan ennen
kokemattoman laajasti. Näyttelyt,
avoimet ovat Paaterissa, näytelmä, seminaarit ja konsertit sekä
juhlakirja saattavat avata meille
vielä aivan tuntematonta osaa Ryynäsen taiteellisesta ja henkisestä
perinnöstä.

Sibelius
150 vuotta
Vuosi 2015 on myös Jean Sibeliuksen 150 -juhlavuosi. Sibeliuksen
jalanjäljille meillä on mahdollisuus

lähteä sellisti Jussi Makkosen ja
Pielinen Soi -kamarimusiikkifestivaalin merkeissä pitkin kesää.

Heikki Turunen
70 vuotta
Kirjailija Heikki Turunen juhlii
sitten vuoden lopussa.
Heikistä valmistuu kirjailija Antti
Heikkisen tekemä kirja Turjailija
– Heikki Turusen elämä ja teot.
Oma kirjakin ilmestyy syksyllä.
Romaani pohjautuu evakkoteemaan.
Reino Kuivalainen
Vuonislahden Taiteilijatalo ry

