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Georges Roault :
sarjasb 'Miserere'
(Armahda)

Kristityt ja kuvataide :
ODOTUKSET JA TULOKSET
• Kristityt kuvataiteilijat tietävät seurakunnan odottavan heiltä selkeää tunnustautumista uskoon. Potkkeama näistä odotuksista
joko vaimeamman uskon ilmauksen tai nykyisten ilmaisutapojen kokeilun suuntaan saattaa aiheuttaa syytöksen yrityksestä its~is
arvoiseen uran luomiseen tunnustuksellisuuden kustannuksella.
Katolisen Georges Rouaultin lisäksi vuosisadallamme ei ole vaikuttanut kansainvälisesti huomattavaa kristittyä maalaria. Kun
kuvataiteilijasta tulee mielipiteenmuokkaaja, taide kärsii. Tämän näemme esimerkiksi havainnoimalla sosialististen maiden nykyisen maalaustaiteen joitakin piirteitä. Kyseisellä sektorilla
tapahtunut kehitys on monin tavoin satalukumme kristillisen taiteen kaltainen.
·
KAKSI TASOA
Cynthia Pearl Mausin teokseen 'Christ and the Fine Arts' (Kristus kuvataiteessa) sisällytettyjen maalausten selailu selventää
mainittua seikkaa. Vaikka teos on pyritty suuntaamaan nuoriin
ikäryhmiin painottuvalle lukijakunnalle, kirja esittelee pääasiassa vain maalauksia, jotka samaistuvat useimpien mielissä
kirkkotilaan ja siihen liittyviin toimintoihin. Osa aineistosta
on vanhojen mestareiden töitä (Rubensin 'Kristus otetaan ristiltä'), osa taas rajoittuu pelkäksi tekstin kuvitukseksi (Sallmanin 'Kristus illan hämärässä').

"Kuvitukseksi" (illustrations) katsottavat teokset ovat käyttökelpoisia ja tarpeellisia viestintävälineitä, mutteivät taiteen
korvike. Norman Rockwellin, tunnetun yhdysvaltalaisen maailmansotien välisen ajan kansikuvapiirtäjän, töitä esimerkiksi katsoo
mielellään, mutta moniko tulisi verranneeksi niitä Rembrandtin
suurenmoiseen sommitteluun. Sallmanin ja Rouaultin töissä on samanvertainen ero.
ARVOT JA TAIDE
Taiteilijoilla itsellään on paras valmius ratkaista, miten kristilliset arvot välitetään nykyihmiselle kuvataiteen keinoin.
Heille on suotava vapaus etsiä tämä tapa. Jos luterilaisen ja
yleensä evankelisen kristillisyyden piirissä esiintyvä kulttuurimaku muuttuu joustavammaksi ja seurakuntien ja kirkkojen taideharrastus kiinteytyy (juuri kirkkohan jo vuosisatoja oli taiteiden pääsuojelija), niin kristityt voivat uudelleen saada
aikaan todella varteenotettavia taideluomia Jumalan kunniaksi.
Mark Marchak
taidemaalari
Festival, ACG Magazine, 12/1979
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KUVATAITEELLINEN MUOTO
HEIJASTUKSENA
HENGELLISESTA TODELLISWDESTA
• Porissa on paikallinen helluntaiseurakunta saanut uuden jumalanpalvelustilan. Kuluneen vuoden marraskuussa helluntaiherätyksen Ristin Voitto -lehdessä suunnitellut arkkitehti toi julki
harvoin sanottuja ajatuksia hengellisen todellisuuden ja heräävän suunnitteluidean rinnakkainelosta.
Arkkitehti Veikko Gröhn mainitsi kokemuksenaan tämän rakennuksen
suunnittelutapahtumasta, että sama Jumala, joka on auttanut seurakuntaa, on ollut Pyhän Henkensä kautta myös suunnittelijan
kanssa, kun salin muoto hahmottui.
- Olen halunnut tuoda esille kalpeana varjona kuvan siitä Pyhän
Hengen minulle ilmaisemasta Kristuksen toteuttamasta valtavasta
ja ihanasta sovitustyöstä.

2

- Salin päävärit ovat purppuran- tai viininpunainen ja puhtaanvalkoinen. Punainen symbolisoi Kristuksen tekemää täydellistä
sovitusta, puhtaanvalkoinen kuvaa vanhurskautta. Salin vapaa
muoto on vertauskuva Jumalan toiminnasta, totesi Gröhn.
RV/AP

Ars t13qna 1/80J Keskustelun merkeissä
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• Uusi vuos1 Ja sen mukana uusi vuosikymmen alkavat yllättävän
vilkkaan kristillistä taidetta ko~kevan keskustelun merkeissä.
Aikakauslehti Ka~ava julkaisi numerossa l/80 Paavo ~issasen artikkelin Mika Waltarin tuotannon uskonnollisista aiheista. Kirkollinen aikakauskirja Vartija ilmoittaa, että sen numerot 1-2/
80 käsittelevät pääasiassa taiteen ·kysymyksiä sekä taiteen suh~
detta uskontoon ja kristilliseen perinteeseen. Mainittakoon,
että näiden numeroiden toimittamista varten Vartija sai apurahan
Tieteen ja taiteen kristilliseltä tukisäätiöltä syksyllä 1979.
Lehdessä onkin kolme merkittävää artikkelia, Markku Envallin
'Romaani ja uskonto', Matti Paloheimon 'Uskonto uudessa neuvostoelokuvassa' sek~ Ingmar Pörnin 'Tiede, teologia ja .taide'.
Kaukana taidekeskustelusta ei myöskään ole Esa Saarisen 'Punkliike- mitä se on ja mitä siitä voidaan oppia'. Lisäksi on merkittävä muistiin Lauri Räikkeen uskonnollista surrealismia edustava kuvataidenäyttely sekä kirkkonäytelmäryhmä Sacri Ludin kymmenvuotisjuhlanäytäntö.
Näin suuri määrä tapahtumia kristillisen taiteen alalla kahden
kuukauden kuluessa osoittaa, että jotakin uutta on tapahtumassa.
Tervehdimme sitä ilolla.

Eila Jaatinen

USKO-LLOv'UUDEN

KAHLE VAI KANNUSTIN?

Jos omaksuu uskovan roolin, jos käyttää uskoa psykologisena
keinona elämänkieltämiseen, jättää suuren osan elämäänsä
elämättä ja resurssejaan lepoon, voi usko . tukea persoonan
estoja. Jos koettaa tehdä niin sanottua kristillistä taidetta, uskovan tekijän ja uskovien vastaanottajien rooliin sopivaa, sivuuttaa välttämättömän rajankäynnin: itsensä toteuttamisen opettelun, joka on luovalle ihmiselle ehdoton
uskallus.
• On mahdotonta tehdä taidetta kaavoista käsin: on uskalletta~
kaikki, tultava omaksi itsekseen pelkäämättä että Jumala putoaa
kelkasta kuin näppivoimiltaan huono laskettelija. Kokonaisvaltainen usko auttaa ihmistä häntä itseään kohti, kaikkien kaavojen ja rajojen ohi ja sovinnaiskäsityksien läpi. Ai·to usko toimii prosessissa joka vapauttaa sidotut tai piilevijt luovuuden
resurssit.
UUDEN PELKO JA UMMEHTUVAT VEDET
Jostakin syystä uusien ilmaisutapojen hyväksyminen tuntu~ usein
uskovista vaikealta - ikään kuin konservatiivisuus sinänsä olisi
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hyvä asia ja uuden vastustaminen pyhää sotaa. Tämä kirkon ja
krist•ttyjen ikivanha pelko pesuveden kaatamtsesta pelossa että
lapsi menee mukana voi johtaa siihen, että pesuveden annetaan
rauhassa ummehtua. Huonoja riimirunoja ei juuri muualla enää näe
kuin kristillisissä lehdissä, eikä kokoussalien ulkopuolella tapaa enää montakaan tekstintekijää, joka uskoo Jeesuksen nimen
lausumisen pyhittävän runon taiteellisestikin. - Emmekö ole velvolliset tekemään työtämme kaikilla voimavaroillamme, koko itsellämme - kriittisyydellä, uteliaisuudella, tiedoilla ja taidoilla? Jos jäämme inspiraation vallassa odottamaan, mitä Herra
antaa, kelpaamme ehkä puhujalavalle mutta tuskin kirjallisuuden
tai muun taiteen kentille.
Nykyajan ihmisille on usein puhuttava Kristuksen hengessä mutta
ilman kristillisiä termejä. Kaanaankieli ärsyttää jo kokouksissakin, eikä taide voi koskaan ensisijaisesti ajaa jotakin maailmankatsomusta tai se lakkaa olemasta taidetta. Sisällön trendin
ollessa liian määräävä luova ihminen kiristyy ja lakkaa luomasta, alkaa toistaa entistä ja opittua. Luominen on rentoutumista
pikemmin kuin älyn ponnistelua, vapauden rohkeutta pikemmin kuin
viimeiseen asti napitettua harkintaa. Jos emme osaa mennä rohkeasti kohti oman itsemme ydintä, vaiston ja tunne-elämän syvyyksiä, joista luominen kumpuaa, vajoamme propagandisteiksi tai
teknikoiksi, siirrymme taiteemme ensisijaisesta ilmaisujärjestelmästä toissijaiseen. Retorikkoja ja tuomiopäiväpuhujia tarvitaan, mutta taiteessa heillä on vähän sijaa, eikä taiteiden
merkkijärjestelmistä voida erottaa yhtään, jota voisi pitää sellaisenaan kristillisenä. Rytmi, sanat, liikkeet, värit, muodot,
ovat materiaamme, jonka avulla meidän on etsittävä ainutkertaista tapaamme ilmaista kokemustamme elämästä.
KOHTI UUTTA KRISTILLISTÄ REALISMIA
Tehtävämme on pitää yllä kristillisen uskon ilmausta alati uudistuvalla tavalla, käsi kädessä tradition kanssa. Etsikäämme vanhasta ja opitusta sitä, mikä yhä puhuu meille, ja luokaamme
uutta, uusia kieliä ja maailmoja. Taiteessakin meidän on muistettava ne joilla ei ole omaa ääntä - puhuttava niiden puolesta,
ylistettävä ja kärsittävä niiden kanssa joilta puuttuu kieli ja
yhteys. Mielisairaat, pitkäaikaissairaat, moraalisesti vammautuneet, tunne-elämän vaikeuksissa olevat - myös ne, jotka työnsä
tehden kulkevat keskellämme ilman leimaa. Emme voi seurakuntana,
ecclesiana, unohtaa solidaarisuutta niitä kohtaan joilla on vähiten mahdollisuuksia ihmisten yhteyteen ja itsensä toteuttamiseen. Taiteessa tämä voisi merkitä jonkinlaisen uuden kristillisen realismin nousua - hahmon antamista sille kärsimykselle ja
ilolle joka vallitsee kaikkein unohdetuimpien keskuudessa, yhteiskunnasta kokonaan erotettujen ja itsetunnoltaan äärimmäisen
heikkojen luona.
Meillä on oltava uskallus vaatia itseltämme realismia, silmiä
nähdä ja keinoja kuvata. Kun kristilliseltä kustantajalta tulee
ulos romaani, jota kriitikon on moitittava pahoista kielivirheistä, avuttomasta henkilögalleriasta ja epäuskottavasta, romanttisesta juonesta, niin jossain on pahasti vikaa. Mitä ja ketä me pelkäämme?
USKO VAPAUTTAA LAPSEN MEISSÄ
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Usko on luovuuden kannustin ja vapauttaja, jos se perusolemuksensa mukaan toimien saa vapauttaa Lapsen meissä. Lapsen uteliaisuus, ennakkoluulottomuus, kyky tuntea ja ilmaista tuntei-

taan ovat ominaisuuksia, joita luova ihminen tarvitsee. Jos rationaalinen aikuinen meissä tukahduttaa lapsen, ei luovuus voi
elää. Kristinuskon kyky tehdä meistä "lapsen kaltaisia" vapauttaa meidät syvään aitouteen, ulottuu persoonan pohjakerroksiin.
Lapsina uskallamme pudota olemuksessamme piilevään myyttiin ja
satuun, illuusioon ja Kuningasten maahan, kohti sitä Uskomatonta, jonka ytimestä meissä versoo myös armon vastaanottaminen.

- Me~a Pelkonen PUU
•

Puut mykistyvät hankikalvojen ylle
yön suojassa
tuulen värinä
pudottaa lumisilmut
oksien haarakkeista
Puhalla minuun, viima,
mutta vain öisin,
niin soitan kuolemani laulua
alastomana,
kuun keltakehrää vasten,
aurinkoani
ojentelen oksiani tuulen myötä,
en jäykisty jäätyvään ilmaan
Viima, lennätä irronneet silmut
yössä,
pane niihin voimasi

•

Tungen hangen silmäkkeestä
tuetta
kasvatan peitteitä oksilleni, hievahtamatta odotan:
kevät tulee sisältäni,
silmut nuppuuntuvat kuiskimaan
tanssin tuoksuna nurmella

•

Täytyn huumaavasta mahlasta,
ojentelen vihreyttäni
äkkiä nuputtuu varteni
kukin voimani es11n:
veri tulvahtaa terälehtiin,
punaa kammiot
pienet sydämet mutisevat tuuleen,
elehtivät auringossa, putoavat yössä
varjoni suojaa väsyneet ilmeet
lehteni putoavat ennen lunta

•

Pudotan

paahtuneet, herkät, palentuneet
lehdet.
Viima, n~itä älä kuljeta pois.
Ne polvistuvat häpeissään tyvelleni;
armahdan ne.
Ne multuvat
voimakseni.
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Kristillisen taideseuran
perusti kirjailija Hilja Haahti ystävineen vuonna 1919 edistämään "kristillisyyttä, taidetta ja suomalaisuutta". Toimimme
tarkriituksemme mukaisesti paikal1isyhdistyksissä eri puolilla
maata järjestäen jäsenistön yhteydenpitoa ja ajatustenvaihtoa.
Paikallisilla ja valtakunnallisilla tapahtumilla pyritään tuomaan virikkeit ä myös kulttuurille seuran rajojen ulkopuolella.
Lukeudumme vuonna 1978 alkunsa saaneen Kristillisen tieteen ja
taiteen tukisäätiön perustajiin. Seura julkaisee kahdesti vuodessa jäsenlehti Ars Magnaa. Kristillistä lehdistöä ja järjestökenttää informoidaan tarjoamistamme toimintamahdollisuuksista.
KUTSUMME SINUA MUKAAN
kristitty taiteilija ja taiteenharrastaja! Taiteenlajit voidaan
nähdä ylistyksenä mahdollistajalleen, Jumalalle. Tavoitteitamme
on löytää tälle ylistykselle yhä rikkaampi toteutumismahdollisuus.
Mikäli paikkakunnallasi ei ole paikallisyhdistystä, voit liittyä lä himpään olemassaolevaan. Olemme myös mielellämme yhteydessä yksittäisiin taiteen harrastajiin ja harrastajaryhmiin
eri paikkakunnilla.
KRISTILLISeN lÄIDESEURAN YHDYSHENKII.biTÄ

• Tauno Sarantola 1 Kulosaarentie 42 1 00570 Helsinki 57 1
(90) 688 982
• Anterö Polso 1 Jousenkaari 9 A 6 1 02120 Espoo 12 1
(90) 466 672
• Antti Raipala 1 Aleksanterinkatu 4 A 1 15110 Lahti ll 1
(918) 22 123
• Taimi Tukiainen 1 Petkeltie 8 B 54 1 20540 Turku 54 1
(921) 373 118
• Helvi Wahlman 1 Kaivokatu 23 A 7 1 48100 Kotka 10
• Eero Mikkonen 1 Nuijamiestenkatu 21 A 7 1 50100 Mikkeli 10 1
(955) 16 030
• Elsa Mäkelä 1 Kauppakatu 55 - 57 B 33 j 70100 Kubpio 10 1
(971) 12 071

••••••••••••m•••~•••••••---...•••••-•-•n•••-•••••••-•••••••••••••••
• Mikäli olet kiinnostunut KTSsta, ota yhteyttä ja liity~ Liittyminen käy myös suoraan allaolevalla lipukkeella. Jäsenyyteen
sisältyy kahdesti vuodessa ilmestyvä ARS MAGNA. Liittymiskaavake
postitetaan lähimmälle yhdyshenkilölle.
Nimi
Osoite

-

Arvo/ammatti
Syntymäaika
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Allekirjoitus

Puhelin

• Lahden keskusta-alueen eräs keskeinen elementti, Keski-Lahden
seurakunnan kirkko, on muuttanut ilmeensä. Vanha kirkko purettiin ja tilalle rakennettiin Alvar ·Aallon suunnitelman mukaan
Ristin kirkko. Tapahtumaketjun esiintuomia rakennussuojelun ja
keskustasuunnittelun näkökohtia valottaa ohessa FK Jukka-Pekka
Airas, joka on kirjoittanut aiheesta Lahden museo- ja taidelautakunnan julkaisusarjassa.

Näkökohtia
uudesta ja
vanhasta

Lahdessa oli vanhan kirkon säilyttäminen ja uuden kirkon rakentaminen osin yhdistetty toisiinsa. Yhtenä luonnollisena syynä
oli se, ettei samassa seurakunnassa tarvittu kahta kirkkoa.
Näin päätettiin pystyttää uudisrakennus vanhan paikalle vetoamalla ehkä usein hyvääkin tarkoittaen väitteisiin vanhan kirkon
historiallisesta ja arkkitehtoonisesta arvottomuudesta, ahtaudesta sekä kohtuuttomista korjauskustannuksista.
SUHDE KOKONAISUUTEEN
Purettu Keski-Lahden vanha kirkko vaikutti voimakkaasti Lahden
keskustamiljöössä 85 vuoden ajan. Merkittävimpänä arkkitehtonisena perusteluna uuden kirkon rakentamiseksi vanhan paikalle oli
tavoite paremmasta kaupunkikuvasta. Tämä on virheellinen ajatus,
koska tällöin syrjäytetään tärkeitä miljöötekijöitä. Näitä ovat
mm. Hämeenlinnan-Viipurin maantie (Aleksanterinkatu}, yhä vaikuttava ensimmäinen asemakaava ja siihen liittyvät kirkko, yh7
teiskoulu sekä kartano.

Lisäksi on näistä asioista puhuttaessa ymmärretty väärin Mariankadun akselin luonne. Se oli nimenomaan vanhassa muodossaan tasapainoinen. Kaupungintalo on kolmen korttelivälin etäisyydellä
torista, kun taas yksi kortteliväli erottaa kirkon kauppapaikasta. Tämä akseli oli luontevan matala ja samalla leveä katutila,
jonka toiseen p..äähän liittyvien kirkon, yhteiskoulun ja kartanon
mittakaavat sopivat hyvin yhteen Vesijärvelle avautuvassa kaupungissa.
KAUPPALAN KIRKKO
Länsimaiseen perintöön liittyvää pietarilaisvaikutteista KestiLahden kirkkoa ei ollut suunniteltu suureksi katedraaliksi vaan
Lahden kauppalan jumalanpalvelushuoneeksi. Se oli harkittu ja
vakavamielinen suoritus. Kirkko oli selvä ilmaus arkkitehtuurisuuntauksesta, jonka olemukseen kuuluu tarkka symmetria sekä lamasalvosrakenteen peittävä panelointi. Tällaisia kirkkoja ei ole
myöhemmin rakennettu Suomeen, sillä uuden sukupolven mukana kansallisromantiikka pääsi valta-asemaan. Viime vuosisadan lopun
tyylipyrkimyksiä ei arvostettu ja vasta viime vuosina ne ovat
saaneet osakseen huomiota.

Toimintaa
KRISTILLISEN TAIDESEURAN KOTKAN YHDISTYKSEN TAPAHTUMIA

1980

e 2.2. Teatterinjohtaja Lauri Väärä ONKO TEATTERI JULISTAJA?
e 17.2. Pastori Ilmo Launis IHMISIÄ MEREN ~ÄRELLÄ
e 19.4. Kirkkoherra Laakso ORTODOKSIEN KIRKKOTEKSTIILIT
el7.5. Kevätretki Kouvolaan. Tutustuminen uuteen kirkkoon.
Osallistuminen teatteriesitykseen.
e 11.10. Matti Paavilainen KUINKA KIRJANI SYNTYVÄT
• 1. 11. Joonas Kokkonen esitelmöi
e 13.12. Antti Pentti MUSIIKIN MERKITYS

Lahden yhdistyksen matka Värmlantiin 4. - 12.6.1980
Tutustuminen Skånen kohteisiin. Hinta puolihoidolla 1 285 mk.
Lisätiedoista kiinnostuneita kehotetaan ottamaan ensi tilassa
yhteyttä Aino Niinistöön, Ruolankatu 26 A 38, 15150 Lahti 15,
puhelin 918-25 833.
•Paikallisyhdistysten toiminnasta tiedotetaan lehdissä ja jäsenkirjein paikkakunnittain.
ARS MAGNA suuri taide
ILMESTYMINEN 2 kertaa vuodessa,
5. vuosikerta
TOIMITUS c/o KTS Helsinki, koonta Antero
Polso, osoite yllä
JULKAISIJA Kristillinen Taideseura ry,
perustettu 1919
PAINOPAIKKA Offsetlinja Oy; Helsinki 1980
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