MIKKO RANKI 80
TAIDENÄYTTELY
Kotkan kirjasto
23.9. - 24.10.2021

MIKKO RANKI 80
TAIDENÄYTTELY
Kotkan kirjasto
23.9. - 24.10.2021
80 vuotta tuli mittariin viime talvena maaliskuun 25 päivänä. Covid-19 pandemian johdosta ei sitä suurin joukoin juhlittu. Mutta
edellisen vuoden aikana tuli tehtyä kuvateos
TAITEELLISET MUISTELMAT, joka julkaistiin
kevättalvella 2021. Se on yli kuudensadan
teoskuvan retrospektiivinen näyttely kirjan
muodossa ja kuvallinen kertomus intohimoisesta kuvataideharrastuksesta.
80-vuotisteemaa jatkaa juhlavuoden näyttely
Kotkan kirjastolla 23.9. - 24.10 2021.
Tässä näyttelyssä on teoksia 21 kappaletta,
joista puolet uusia ja toinen puoli jo ennen
näyttelyissä olleita.
Tässä esitteessä on kuvat kaikista näyttelyn
teoksista.

Tervetuloa mukaan!

1.

Kotkan kantasatama 1896 Daniel Nyblinin valokuvaa mukaellen / öljyväri 2021.
Maalauksessa näkyvä laituri ja poukama ovat juuri siinä mistä nykyisin alkaa Merikeskus Vellamon katolle
menevä luiska. Oikealla kaukana taustalla häämöttää Hietanen.

3.

Kotkan palotornin
tulipalo 1911.
Maalattu vanhaa
valokuvaa mukaellen /
öljyväri Hinta 1700,Palotornin palo alkoi
tornin alakerrassa olevasta kaasukeittimestä
sillä aikaa kun palovartija Oskar Ahlqvist oli
ylhäällä tähystämässä.
Hän tunsi savun hajun
ja huomasi alhaalla
olevan tulipalon, mutta
hälyytti vielä palokunnan ja soitti palokelloja,
sekä pudotteli alas
tarpeellisia tavaroita.
Sitten tulikin kiire, ja
hän joutui tulemaan
alas tornin tukivaijeria
myöten.
Torni oli ollut siro ja
kaunis rakennus, jota
monet jäivät kaipaamaan.

2.

Ruotsinsalmen toinen meritaistelu / St. Nikolain tuho. / öljyväri 2019 / Hinta 5000,Venäläinen fregatti St. Nikolai on saanut kohtalokkaita osumia jo tunteja kestäneen taistelun aikana ja uppoaa
9.7.1790 noin kello 19. Tuuli on noussut päivän aikana kovaksi, mikä aiheuttaa suuria vaikeuksia varsinkin venäläisille. Länsituulesta on kuitenkin palljon hyötyä ruotsalaisille. Lopulta St Nikolai uppoaa hyvin nopeasti kaaduttuaan
kyljelleen. Neljästäsadasta miehestä vain 12 pelastuu.
Maalauksessa ruotsalaiset tykkisluupit käyvät hyeenoiden lailla pahasti alakynteen jääneen St Nikolain
kimppuun. Ruotsalaiset olivat edellisen, hävityn meritaistelun jälkeen kuninkaan käskystä ryhdistäytyneet ja saaneet laivaston tehokkaaksi talven ja alkukesän aina. Yksi esimerkki olivat uudet tykkisluupit,
jotka kykenivät operoimaan taistelun aikana ketterästi raskaampiin venäläisiin sota-aluksiin verrattuna.

4. Kaunissaari / öljyväri 2019 / Hinta 800,Varhaisimmat merkinnät Pyhtään Kaunissaaren asutuksesta ovat 1560-luvulta. Silloin saari kuului kirkolle. Saaressa
oli kolme kalastustilaa, jotka autioituivat 1500-luvun lopulla. Seuraavan kerran Kaunissaaressa oli asutusta vuodesta
1613 vuoteen 1617. Vuonna 1642 Kaunissaareen muutti perhe Virolahdelta, ja tästä lähtien saaressa on ollut jatkuvasti asutusta. Vain katovuosien ja sotien takia Kaunissaari on ollut hetkellisesti autiona. Saaren rannat ovat pääosin
hiekkarantoja ja kasvusto on mäntyvaltainen. Kaunissaari on noin 14 kilometrin päässä Pyhtään Siltakylästä ja noin
17 kilometrin päässä Kotkasta. Nykyisin Kaunissaari on hyvin suosittu veneilijöiden käyntikohde.

5.

Rankki / öljyväri 2018 / Hinta 800,Rankki on tunnettu sääasemastaan, sekä sen tykistön voitokkaasta toiminnasta talvisodan lopulla 1941.
Kun Kotkan rannikkopataljoona lakkautettiin vuoden 2013 loppuun mennessä, Senaatti-kiinteistöt myi 21.1.2015
Rankin ja Kirkonmaan varuskunta-alueet kotkalaiselle Kotkan Saaret Oy:lle. Rankki on vuoden 2015 alusta ollut yhtiön matkailupalveluiden aluetta. Rankissa on vierasvenesatama ja Rankkiin kulkee kesäkaudella yhteysalus Kotkan
Sapokasta.

6.

Lotourin loisto Tammion itäpuolella. / öljyväri 2021 / Hinta 1200,-

7.

Tammion rantavajat. / öljyväri 2021 / Hinta 800,-

8.

Silakan perkausta
Tammiossa 1909.
öljyväri 2021 / Hinta 3500,Maalattu T.H. Järven 1909
ottamaa valokuvaa mukaellen.
Kuvassa on Tammion naisia perkaamassa Somerista saatua silakkasaalista Ketholmassa olleen
Tammion kyläläisten suolaamon
rantakallioilla. Oikealla Lyydia
Lautalan sylissä Allan Lautala n.
vuoden ikäisenä.

9.

Meri. / öljyväri 2021 / Hinta 2500,-

10.

Tammion ilta.
öljyväri 2021 / Hinta 700,-

11.

Tammion kylänrantaa.
öljyväri 2018 / Hinta 800,-

12.

Koivuluoto.
öljyväri 2021 / Hinta 800,-

13.

14.

Haminan Pitäjänsaari n. 70-luvulla.
Maalattu Kauko Tiilin valokuvaa
mukaellen.
Öljyväri 2021 / Hinta 800,-

Langinkoski.
Öljyväri 2021 / Hinta 800,-

15.

Päivi Eskola.
öljyväri 2021 /

16.

Mikko Eskola.
öljyväri 2007 /

18.
17.

Rakennusneuvos Juha Klami. / Öljyväri 2016 /

Taiteilija Akseli Gallen-Kallela Konginkankaalla 1906. / Öljyväri 2016 /
Maalattu omaan käyttöön asemakirjuri Adolf Nordlundin valokuvaa mukaellen.
Kuvassa Akseli Gallen-Kallela poseeraa Konginkankaalla Suolahden Kirppuvuorella.

20.

Näkymä Kolin
Mäkrävaaralta
pohjoiseen.
Öljyväri 2015
Hinta 800,-

21.

Suursaari 1895.
I. K. Inhan valokuvaa
mukaellen.
Öljyväri 2019
Hinta 900,-

19.

Äiti, nukkuu vai lukee. / Öljyväri 1981 /

TAITEELLISET MUISTELMAT on elämän mittainen kuvateos
Mikko Rankin maalauksista. Se on yli kuudensadan teoskuvan
retrospektiivinen näyttely kirjan muodossa. Kuvallinen kertomus intohimoisesta kuvataideharrastuksesta.
Myynti: Suomalainen kirjakauppa Hamina ja Kotka, Salpakirja
Hamina ja Kotka, sekä Tyrvään kirjakauppa Sastamala.
Verkkokaupat: kirjakellari.com ja salpakirja.net.
Mikko Ranki yhteystiedot:
Kalliolankatu 4 B 45, 48100 Kotka
Puh. 050 5742454, sähköposti: mikko.ranki@kymp.net
kotisivut: www.mikkoranki.com

