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Kirjailijat tuumaustauolla Pielisen rannalla Herranniemessä, jossa Heikki Turunen syntyi noin 70 vuotta sitten.

Heikki Turusesta tulossa kirja

Kirjailija Antti Heikkinen aikoo
kirjoittaa kirjan Heikki Turusen
elämästä. Heikkinen on noin 30
-vuotias monilahjakkuus, jonka
esikoisteos ilmestyi äskettäin.
Järkälemäinen ja kovasti kehuttu
kirja, Risainen elämä, Juice Leskisestä ilmestyi Heikkiseltä viime
vuonna.
Mielenkiintoinen yhteläisyys

kirjailijoihin tulee maaseutulähtökohtien lisäksi siitä, että
Heikkinen on nyt suurin piirtein
saman ikäinen kuin Turusen Heikki oli kirjoittaessaan Simpauttajaa
(1973).
Kirjan on suunniteltu valmistuvan lokakuun lopussa tänä vuonna
ja tulee näin syksyn kirjamarkkinoille.

Tue
Taiteilijatalo
Hupelin
toimintaa!

Kirjailija Heikkinen oli tutustumassa kohteeseensa Turusen
Heikkiin Vuonislahdessa toukokuun puolessa välissä.
Heikki Turunen on minulle
tuttu jo ennestään kirjallisuutensa
kautta, mutta olemme keskustelleen keskenämme jo aiemmin
useita kertoja, korostaa nilsiälainen
Heikkinen.

Turuseltakin jälleen uusi kirja
Heikki Turunen on uppoutunut
tällä hetkellä tiukasti tulevan
kirjansa sisältöön. Teos kertoo
evakoista, jotka noin 70 vuotta
sitten joutuivat jättämään kotiseutunsa. Osa sodan jalkoihin

jääneistä asukkaista joutui lähtemään evakkoon jopa kaksi kertaa
eri puolille Suomea. Vuonislahden
seudulle asettui lähinnä suojärveläisiä asukkaita.
Evakkokirjan on tarkoitus tulla
myyntiin myös ensi syksynä.
Reino Kuivalainen

Pielinen soi
Paaterin joulu DVD juhlistaa
osaltaan kahden Vuonislahden
kylän suuren taiteilijan juhlavuosia, Eva Ryynänen 100 v. ja Heikki
Turunen 70 v. Heikki Turunen
muistelee videolla Eva Ryynästä
ja hänen merkitystään taiteilijana
sekä lapsuutensa jouluja Vuonislahdessa ja vierailujaan kotitalonsa
lähellä asuneiden Eva ja Paavo
Ryynäsen luona runossaan Paaterin joulu.
DVD on myynnissä hintaan 25
euroa mm. Vuonislahden taiteilijatalolla, puh. 0400 170 255.

Kuutti Lavonen

Tapani Mikkonen
(1952-2014)

Koli II – litografia (v. 2012)
Hinta 500 € (kehystettynä) ja
460 € (kehystämättömänä). Hinta
sisältää arvonlisäveroa 10%.
Paperin koko 44 cm x 43 cm
Kuva-alan koko 30 cm x 30 cm
Teos on tehty nuorten taiteilijoiden residenssitoiminnan tukemiseen Hupelissa.

Creuset – offset –litografia
(v. 2014)
Hinta 480 € (kehystettynä) ja
450 € (kehystämättömänä).
Hinta sisältää arvonlisäveroa 10%.
Paperin koko 47 cm x 34,5 cm
Kuva-alan koko 37 cm x 25 cm
Teos on tehty Vuonislahden Taiteilijatalon Hupelin hyväksi
Helsinkiläinen Kuutti Lavonen
perustaa työnsä Italian ja Ranskan
renessanssi- ja barokkitaiteeseen.
Hän toimi taidegrafiikan professorina Kuvataideakatemiassa. Meneillään olevissa jatkoopinnoissaan Lavonen tähtää
kuvataiteen tohtorin tutkintoon.

Sibelius 150 – juhlalevy
Jussi Makkonen, sello
Nazig Azezian, piano
Annastiina Tahkola, mezzosopraano
Esa Ruuttunen, baritoni
Susanna Mieskonen-Makkonen, viulu
Levyä on myynnissä hintaan 20 euroa mm.
Paaterissa ja Vuonislahden taiteilijatalolla,
puh. 0400 170 255.
Osa levyjen tuotosta luovutetaan LieksaPielisjärvi-seuralle Lieksan Monolan Sibeliuksen hääaitan kunnostusrahastoon.

