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Olen muutamissa kristillisen Taideseuran tilaisuuksissa
saanut puhua taiteen totuudellisuudestao Olen vakuuttunut, että
taiteen kristillisyyteen liittyy
aina totuudellisuus. Kristillistä
on sellainen taide, joka on koettavissa todeksi tyylilajist a ja
työtavasta rii ppumatta.

Usko taiteeseen

Taide, joka ei
totuutta,
ei ole kristillistä, vaikka sillä
sellainen nimi olisikin.
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KRISTILLINEN TAIDESEURA LAAJENEE

Mikäli olet kiinnostunut KTSsta, ota yhteyttä
kääntöpuolella mainituista yhdyshenkilöistä, kysy lisää ja lii ty !
Liittyminen käy myös suoraan allaolevalla lipukkeella • .;"åsenyyteen sisältyy kahdesti
ilmestyvä ARS MAGNA
Lii"ttyuiiskaavake posti t 'etaan lähimmälle yhdyshenkilölle.
Nimi
Osoite

._
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ek__
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Mitä-missä-milloin
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KTS KOTKA

e 27.1.
sien
e 18.2.

me.isteri H?..kRlan
•ortodokKreikassa•
Yleisötilaisuus Kotk?n seurakuntasalissa. kirkkohPrr.e
Ilmo Le.unis,
teili ja Hannu Syrj i:i lahti/ke.ntele,
Teijo Kuokka/lausu..'llta., musiikkiohjelme.a.
e 7. 4. J 2.senil ta., teemana rova sti Leo Virtasen
tys 1
kirkot kuultokuvina'

KTS LAHTI

e

ma
klo 18 Paneelikeskustelu aiheesta 'Teatteri ja
paikka Historiallinen museo, Lahdenkatu 2. Keskustelun puheenjohtajana rovasti Tauno Sarantola.
e to 22.2. klo 19 Vuosikokous Talouskoululla, Saimaankatu 3-5.
asia.t,
Wadstenaan 6. .10.6. suunnittelua. Johtajatar Aune Ihamuotilan diasarja ja matkakertomus
Kauko-Idästä.
Maalis-huhtikuusse. perinteinen retki Helsinkiin Kristillisen
Taideseuran vuosikokoukseen.

e

MUUT PATKALLISYHDISTYKSET
e
ja kevätkauden ohj·elmasta yhdyshenkilöil tä
KTS HELSINKI
.
4.2. Kirkkojuhla Töölön kirkossa, yhdistyksen 60-vuotisjuhla.
Alkusanat pastori Veikko Klemola, taide-esitelmä rovasti
Tauno Sarantola, musiikkiohjelmaa dip+ urkuri Pertti Eerola,
taiteilijat Lily Oksanen, Esko Airikka.
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JrukklristisKE 1

KTS:N YHDYSHENKILÖITÄ
Merja Pelkonen
Mäkelänrinne 5 A 314
00550 Helsinki 55
(90)736685
Antero Polso
Hakamäki 2 B 17
OQ120 Espoo 12
(90 )428262
Antti Rai nala
Aleksanterinkatu 4 A
15110 Lahti 11
(918)22123
Taimi Tukiainen
Petke1tie 8 B 54
20540 Turku 54
(921)373118
Helvi Hahlman
Kaivokatu 23 A 7
48100 Kotka 10
Eero Mikkonen
Nuijamiest enkatu 21 A 7
50100 Mikkeli 10
(955)16030
E1sn MEkelä
Kaupnalcatu 55-57 B 3)
70100 Kuopio 10
(971)1207i
ARS MAGNA suuri tal.de e ILMESTYMINEN 2 kertaa vuodessa,
4. vuosikertP e TOIMITUS c/o KTS Helsinki, koonta
Antero Polso, osoite yllä e JULKAISIJA Suomen Kristillinen
Taideseura ry, perustettu 1919 e PAINOPAIKKA SKSKn
Helsinki 1979

