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Hellevi Reinikainen

Näyttely

”Sävyjen syvyyttä 

ja valon vapautta” 

Kolmen taiteilijan yhteisnäyttely

3.9. saakka Sinisessä talossa 

Rummunlyöjänkatu 2, Salo 

ma – to 10 - 18, pe 10 - 15, la – su 

12 – 18

Sinisessä talossa avautui per-
jantaina kolmen debyyttivuot-
taan elävän taiteilijan yhteinen 
näyttely. Liisa Elonen-Pieto-
lalla ja Riitta Suurpää-Nieme-
lällä oli jo viime maaliskuussa 
elämänsä ensimmäinen yhtei-
nen näyttely Helsingissä. Hei-
näkuisessa Jokioisten-näytte-
lyssä heidän kanssaan debytoi 
Ari Törmä.

Taiteilijoista Helsingissä 
syntynyt ja siellä projektin-
johtajana työskentelevä agro-
nomi, maa- ja metsätieteen 
tohtori, dosentti Liisa Elo-
nen-Pietola viljelee miehensä 
kanssa Kiskon Hongiston ky-
lässä isoisänsä ja isänsä jälkeen 
Pyymäen tilaa. 

Riitta Suurpää-Niemelä on 
Kiskon kasvatteja ja Salos-
sa ylioppilaaksi kirjoittanut. 
Hän jäi vuoden vaihteessa 
eläkkeelle Nummen vanhain-
kodin johtajan tehtävästä 37 
työvuoden jälkeen. Ari Tör-
mä, joka toimii TYKSLABIN 
ATK-päällikkönä Turussa, oli 

marraskuulle 2004 Salon alue-
sairaalan ylikemisti. 

Taiteilijat ovat myös sukua 
keskenään. Riitta Suurpää-
Niemelä on Liisa Elonen-Pie-
tolan isän serkku ja Ari Törmä 
lanko. Se liittää Törmän Kis-
koon ja Pyymäkeen.

Kypsää jälkeä

Seudullisuus kukoistaa Liisa 
Elonen-Pietolan maalauksissa, 
joissa viehättää värien sointu-
va pehmeys ja kuvien keveä 
ilmavuus.

Enemmistö 28 teoksesta ku-
vaa elävää kotitilan pihapiiriä. 
Taiteilijan näkemys salolaisen 
maiseman vanhoista raken-
nuksista peittoaa rakastavasti 
realismin. 

Helsingin seudun maisemat, 
runsaskukkainen omenapuu 
ja kukat yhdessä viehättävien 
Ranskan-kuvien kanssa täy-
dentävät näyttelyn annin.

- Haluaisin taas maalata 
enemmän muotokuvia, tai-
teilija viittaa sisaren herkkään 
kuvaan. 

-  Ja laajentaa vesiteemaa 
tästä näyttelystä. Myös eläin-
ten maalaaminen kiinnostaa. 
Ehkä tämä kaikki toteutuu, 
kun voin lasten jo kasvettua 
käyttää enemmän aikaani 
maalaamiseen, Elonen-Pietola 
summaa. 

Elonen-Pietola on opiskellut 
maalausta vuodesta 1979, vuo-

si sitten myös Ranskassa, jon-
ne hän lähtee taas syyskuussa. 
Provencen valo tenhoaa jo nyt 
hänen maalauksissaan. 

Elonen-Pietolan maalauksia 
on syksyllä arvioitavana Suo-
men taiteilijat ry:n lokakuista 
40-vuotisjuhlanäyttelyä var-
ten. — Yhdistys on aikoinaan 
perustettu puolustamaan fi gu-
ratiivista maalaustaidetta, jota 
itsekin edustan. 

Ikoni, rukouksen välittäjä

Riitta Suurpää-Niemelä 
maalaa perinteisiä ortodoksisia 
ikoneja. Uusimmissa ikoneissa 
on taiteilijan sisäinen näkemys 
pinnalla. Hän ei ole ortodoksi, 
mutta uskonto on tunnettava.

-  Maalaan ikonit puupoh-
jalle perinteisellä ortodoksi-
kirkon munatemperateknii-
kalla ja käytän aitoja luonnon 
mineraalivärejä. Kulta on bo-
lussavella pohjustettua aitoa 
24 karaatin kultaa. Käsittelen 
valmiin työn vanhan tavan 
mukaan olifaöljyllä, joka suo-
jaa kevyesti ikonipintaa.

Suurpää-Niemelän ikonit 
ovat pääosin vuosilta 2006 
– 08. Niistä isot, taiteilijan 
omistuksessa olevat, on siu-
nattu. Ikonien lisäksi nähdään 
kuusi upeaa ikonitekniikalla 
maalattua puumunaa. Niitä 
voi käyttää ikonien tapaan 
rukouksen välittäjinä.

Riitta Suurpää-Niemelä 

on opiskellut ikonimaalausta 
kahdella Valamon luostarin 
kurssilla 2001 sekä vuodesta 
2002 kaksi kertaa viikossa 
Ritva Tariman johdolla. 

Luontokirja ja näyttely

Lähinnä kesäisin valokuvaa-
va Ari Törmä aloitti kuvaami-
sen kesällä 2003 ja julkaisi 
omakustanteena 2005 upean 
valokuvateoksen Luontokuvia 
Kiskon Hirsijärven maisemis-
ta. Sen tuoton hän lahjoittaa 
Kiskon Hirsijärven vesienhoi-
toyhdistyksen hyväksi.

Kuvaamisinnostus jatkui ja 
Sinisen talon uudet valokuvat 
ovat myös Kiskon Hirsijärvel-
tä. Niihin Törmä on vangin-
nut hienoja, runollisia hetkiä 
aamun hämärässä.

Lintuja, hyönteisiä ja peu-
roja Törmä on onnistunut 
kuvaamaan — äänettömästi 
lipuvasta kanootista. 

Ari Törmän vaimo Maija 
on pitkään patistanut näitä 
kolmea pitämään näyttelyjä, 
jotta heidän teoksistaan voi-
sivat muutkin nauttia. Sit-
keä ”promoottori” on ollut 
oikeassa.

www.salonjokilaakso.net
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Kiskosta kajahtaa 
- kolmen taiteilijan komea debyytti 

Liisa Elonen-Pietola (vas.), Ari Törmä ja Riitta Suurpää-Niemelä valmiina valloittamaan 
yleisön.
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