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J

On erilaisia tulkintoja kristillisestä taiteesta. Joku vuosi sitten
teologian tohtori Mikko Heikka
lausui kulttuuritoiminnan s eminaa ris s a mm.
-Taide on kristillistä silloin,
kun se varjel e e ihmises s ä olevaa

sille olla ongelmallinen ja toisille
ta ~ s va rsin selkeästi avautuva.
Kiintoisa ainakin on keskustelu otsikon aiheesta. Taid e ei ehkä anna suoranaisesti vastauksia elämän perimmäisiin kysymyksiin, mutta se voi olla
välikappale, kanava Jumalan armon ·
ja elämän rikkauden kirkastumiseen
ihmiselle.

Jumalan ku'Va a . Kaikki ihl)lisyyttä
innoitt av a ja r akent ava t a id e on
myös kirkon kannalt a hyv ä ks ytt ävää . Eikö lienekin niin, että usein saa Sellainen t a ide on i hmi sen asiall a . tamme elä ä innoittavia, rohkaisevia,
Täll öin t a ide on myös kirkon matka- jopa siunaavia hetkiä kirjojen äärelkumppani. Merkityksellisintä kristil-lä, kuvataiteen edessä, musiikin
lisen uskon kannalta on taide
kuuntelussa, teatterissa tai jossain
silloin, kun se on ihmisen Jumalasuh-muualla ? Eikä sittenkään aina tarvinteen asialla.
ne olla kysymys pelkästä "kristillise s tä taiteesta " ?
Taiteen kokeminen on varsin yksilöllinen asia ja siksi se saattaa toi-

Eero Mikkonen
RUNO
Ei luonto el ä itseä nsä varten,
se ihmiselle annetaa n.
~i i hmisl a psi itsellensä luotu,
v aan toinen toi s taan auttama an.

Hilja Haahti
TERVETULOA
Helsingissä: VIRREN KIELBSTÄ
On
Kristillisen
t aideseura
ry : n
vuosijuh l aan Mar i anpäivänä su
24 . 3 .
lupau t unut
es 1 t t amaan
puhee n vuoron
monipuo l inen kristi ll isen k i rjal l isuuden
t u ntija,
v ir sikirjakom i tean
työhön
osa ! !istunu t
kustannusiohtaiM
Tauno Väinö l ä. Paikka Bulevardi 16.

Vuo s i kokouksen j a vuo s i j uh 1an
on seuraava :
14.30 ka h v i ta r joilu
15 . 00 vuosikokous
16 . 00 vuosijuhla

ohj e lma

T ila i su u s ptiättyy k l o 17 . Kristil l inen
taideseu r a
ry:n
ha l lituksen
kokou s
pidetään ennen ti l ai suutta klo 13.30.
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Kirkkotekstiilien
muoto ja
merkkikieli

Olemme tottuneet saaTaan runsaasati
visuaalisia virikkeitä elin~äris
töstämme, mutta juna l anpalveluksessa
ei niitä liiemrälti ole. Kirkollin e n
teksti i 1 i taide elävöittää
junalanpalvelusta ja auttaa osaltaan ihnisen
koko persoonallisuuden kohtaanista
j uma 1anpa 1ve 1us tapahtunan sancrra ll a .
Liturginen tekstiili on ennen muut a
juhlan tunnus . Se ei ole sidoksissa
aikaan ja sen kuoseihin, vaan edustaa
ajatonta, perinteistä muotoa. Tärä
rruoto on kotoisin alkuseurakunnan
k u 1 t t u u r i ymp ä r i s t ö s t ä ,
Vä l i meren
rantojen myöhäisantiikista.

Marttyyrihaudasta a lttariksi
Ensimräisinä kristi II i sinä vuosisatoina seurakunnan ehtool i isenvieton
keskus, ehtoe llispöytä 1. a lttari,
mu uttui
sa rkofagin rruotoiseksi.
Tällaisena se muistutti marttyyrien
haudoi s ta. Use imrat kirkot rakennettiinkin marttyyrihaudoille,
ja
myöhemmin
ru vettiin alttareihin
s i j o i t t ama a n
pyhä i n j ä ä n n ö k s i ä ,
joten niistä kaikista tuli e r ään lai sia
marttyyrihautoja. Alunperin alttarit
o li
peitetty drapeerauksin,
ja
myöhenmi n niitä ruvet tiin pää II ys tämään korkokuvilla
tai
norsunluutai
jalometallilevyillä. Näitä
pää! lysteitä tuli myöhenmin vastaamaan
alttarin etusiv ua kattava vaate ,
antependium. Tärä käytäntö on ollut
uarres sa yksi ncrrainen. Ko s ka harvan
sucrra laisen kirkon sarkofagi-alttari
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edustaa
sanottavia kauneusarvoja,
koko alt!arin etusivun peittävä
antependium on
useimmiten
paras
ratkaisu.
Uusimmissa kirkoissa
on jo kuitenkin selkeästi pöytäräisiä
al ttar ei ta, ja niiden al ttar ivaatteet
voidaan
suunnitella
vapaammin.
Eräs
käyttökelpoinen
vaihtoehto
on pöydän korkeusmittaa hucrrattavast i
kapeampi vaate a lttarin yläreunassa,
superfrontale .
Antependium muotovariaatioineen
merkitsee junalanpalveluksen keskeisen
tapahtunapaikan ja myös teologisen
keskuksen visuaali s ta
korostamista.
Siksi se voidaan suunn i te l 1a rikkaasti ,
kertovamnin kuin muut paramentit. Kuvioaihei s ton tulee kuitenkin aina liittyä
j ura 1anpa 1ve l uksen s isä ll ö ll i seen keskukseen . Alttarin tu 1ee kertoa Kr i s tukses ta
tai
Sanasta
ja sak rament ei sta,
jotka
kirkkovieraille,
ak tuali soivat pyhää
pelastushistoriaa .
Saarnatuolin kirjaliina l. pulvinarium
peittää kirja l audan ja riippuu saarnatuo 1 i n
laidan y 1 i t se . Saarnatuo 1 i on
jumalanpalvelushuoneessa
suu! 1 isen
informaa ti on keskus . Siksi pulvinarium
voidaan varustaa Sanan tai evankelistojen
tunnuksin.
Samaan r yhmään a 1t tar i- ja saarna tuolivaatteen kanssa kuuluu myös ehtoelliska lkin pei te, kalkki 1 i ina 1. velum. S illä
peitetään ehtoe lli sastia t
silloin,
kun niitä ei käytetä ehtoollisen jakamisessa . Velum on neliskulmainen vaate,

jonka mitat määräytyvät ehtoolliskalkin
koon rrukaan.
Sen kuviot ovat
risti
tai
ehtoolliseen
liittyvät syrTbo lit.

saa mielellään olla kasukan etu! ievettä hiukan pitempi .

Kristityn elämä · väreinä
Kirkon
s i sustuksessa voi
olla myös
kuvakudoksia. Aivan viime vuosina niitä
on hankittu lisääntyneessä määrin eri
puolilla maata. Niitä ei lueta varsinais iin
liturgisiin kirkkotekstiileihin,
ja niiden suunnittelua määräävät samat
arkkitehtoniset ja esteettiset periaatteet
kuin
jumalanpalvelushuoneen rruutakin
suunnittelua.

Jumalanpalveluspuku alkukirkosta
Toi sen
ryhmän pararentteja rruodostaa
1 iturginen vaatetus, jumalanpalveluspuku.
Sen
l ähtökohtana on myöhäisanti ikin
arkivaatetus, jonka pääosa oli päällysvaippa,
paenula, myöhemnin casulaksi
kutsuttu, josta sanasta tulee kieleemne
nimitys messukasukka. Paenula oli hihattaran sadevaipan rruotoinen, suunni 1 leen
kuin k i rkonke Ilo.
600-1 uvu 1ta
lähti en
vaate jäi yksinaraan kirkol 1 iseen käyttöön.
Kasukka on keskeisin pararentti. Keskiajalla sen vallitsevaksi syrTbolikuvioksi
vakiintui risti e ri rruodoi ssaan, koska
katsottiin papin kasukassaan edustavan
ehtoo li ispöydän
isäntää,
Kri st u sta.
Ristin
käytön ei
kuitenkaan tulisi
olla kaavamaista, va..,, ~ Scmni ttelussa
o l isi
käytettävä rohkeasti
e ri
ristimallien tarjoania mahdollisuuksia
tai
toteutettava perusajatus
toisia Kristus-syrTboleja käyttäTäl lä.
Mahdollista olisi
varmaan
löyt ää
kasukan perusajatuksen ilmaisemiselle
kokonaan uusiakin toteuttanistapoja.
Kasukkaa kannetaan valkean messupaidan 1. alban päällä,
joka on
jumalanpalveluspuvun perusosa .
Sen käyttö ei oJe s idottu pappisvirkaan , vaan se on ka i k i 11e k r i s t i tyi Ii e
kuuluva symbolinen asu .
Tämä
i !menee sen rruunne Imi en,
kastemekan
ja
rippikoulualban
käytöstä . Alban päällä kannettu
stoola on sen sijaan pappisviran
nimenomainen
tunnus.
Se on 2-3
m pitkä ja 5-10 cm leveä nauha .
Se on perua antiikin ajoi Ia, todennäköisesti
vai t ion
virkamiesten
virkarerkki . Kirkossa se on miel letty Kristuksen
ikeen
symboliksi
(Matt.
11:29).
Stolaa kannetaan
myös
kasukan kanssa,
jollo in se
jää sen al Ie. TäTän vuoksi stola

Pararrenttien suunnittelussa voidaan
nykyään läht eä siitä, että hallitseva syrTboli on vaate itse ja sen
väri . SyrTbolikuviot ovat täydentämässä.
Valkoinen on pyhyyden,
i !on
ja
puhtauden
vä ri ,
jota käytetään
varsinkin Kristus-juhlissa, paastats enä ja jouluna. Vihreä on kasvavan
eläTän ja toivonväri, jota käytetään
suurten
juhlien
jälkivietossa,
lopp iaisesta paa stoon ja he i luntaista
adventti in . Sinipunainen on juhlan
valmistusajan
ja parannuksenteon
väri,
jota käytetään adventista
jouluun ja laskiaisesta pääsiäiseen.
Sinipunaisen sijasta Pohjoismaissa
on käytetty myös tt.mraa sinistä .
Punainen on Pyhän Henge n,
t u 1en
ja myös veren väri, jota käytetään
helluntaina,
pyhäinpäivänä
sekä
marttyyrija apostolipä'ivinä .
MUsta on surun ja kuoleman väri,
jota käytetään vain pitkäperjantaina
ja hautajaisissa.
Väri 1 lä voidaan useissa kirkkoti Joissa
vaikuttaa voimakkaasti
kokonai s tunne!maan. Varsinkin antepend i um ja kasukka
antavat sävyn koko jumalanpalvelustapahtumalle.
TäTän vuoksi
suunnittelijan
tulee syvästi e läytyä sii hen syrTboli ja
tunnesisältöön,
joka kullakin
värillä on liturgisten värien sa rjassa.
Milloin värin ohella käytetään per i nnäisiä syrTboleja, niiden tulee sisällöltään
soveltua
värin
symbo li sisällön
ja
parament i n käyttötarkoituksen kanssa .
Antependiumin ei myöskään tulisi ol Ia
kovin pieni, vaan rruodostaa niin suuri
väripinta, että se vaikuttaa kirkkotilassa.

Tauno Sarantola

111111111111
MUoto 2/84, otteita
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puhetta

JUMALA AVAA
IHMISEN VANKILAN
Liekö koskaan ja mis sään kiinnostuttu
lähimmäisen auttamisesta niinkuin
rreidän päivinämme? Ch jos jonkinlaista
terapiaa aina psykiatrisista koulukunnista lähtien . Ch ryhTä-, perheja lapsiterapiaa . Ch psy kodraamaa,
t r ansaktioi ta, rredi taat ioi ta ..
Rönsy i l eväst i
ryntää markkinoi IIe
myös uusia uskontoja ja uskonsuuntia.
Kaikki tarjoavat pelastuksen ohella
myös
apua
ihmisten ahdistuksiin .
Kehitysmaiden nälänhätä on kaikes sa
alastomuudessaan
tuotu
si lmiemre
eteen olohuoneisi imre. Se on synnyttänyt aitoa ja laajaa auttamishalua
ja myös toirrenpiteitä .
Kai ken täTän uuden keske II ä voidaan
kysyä, onko vanhalla kristi llise ll ä
r akkaudella ja sielunhoidolla enaa
tosiasiallista rrerkitystä ja jalanSIJaa . Näyttäähän näissä uusissa
sys teemeissä apu tulevan i hni se IIe
ilman Kristus ta ja ilman Jumalaa .
MUuan ystäväni tuli jostain syystä
luterilaiseen kasvuryhTään,
vaikka
o likin
vuosikymrenien ajan ollut
mukana
teo s ofis essa
liikkee ssä.
Hän
kiinnostui
r yhmästä,
siitä
huolimatta,
että joutui
jatkuvasti
oleTaan eri mieltä. Puheet arrrosta
ja armon va r assa elämisestä olivat
li ia n "pehneit ä ". Rakkautta olisi
opetettava
ja
rakkauteen
i hni s i ä
kehotettava .
Ystävä! leni kävi kuitenkin yllättävästi . Armon merkitys
kirkastui
hänelle .
Juuri
armahdustahan hän
olikin kaivann u t
koko ajan . "Ny t
tiedän mitä rauha on: Läpi
k o k o
eläTäni on sisimrässäni pii l eske ll yt
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ka l vava pelko ja levottmuus . Sen tähden
on oli ut pakko yrittää ja taas yrittää .
Nyt sen tiedän, kun pelko on hävinny t
ja sydän lepää . "
"Joko tehkää puu hyväksi ja sen hede lrrä
hyväksi
tahi
tehkää puu huonoksi
ja
sen hede lrrä huonoksi , s i II ä hede lrräs tään
puu
tunnetaan" . Tämä oli
Jeesuksen
opetuksen
ja
toiminnan tähtäyspist e.
Kun
hän
puhui
ihmisen
toiminnast a,
niin hän kiinnitt i huanion rnotiiveihi n,
sydärren t i 1aan. Aito i hni sen teko vo i
syntyä vain vapa ud essa . Se on pakoton .
Jos
rakkauden
t eo n
1ähtökohtana on
rakastavaksi
ja
jaloksi
kasvami nen ,
niin siinä
ihninen on
itsekeskeisenä
rakentaTBssa itseään. Kun olisin paraTpi,
kun tulisin toisenlaiseksi .
TäTä ihninen ei ole vapaa,vaan itsestään
riippuvainen. Hän näkee kaiken suhteutettuna
itseensä . Rakkauden kohteena on
vain näennäisesti
lähimmäinen .
Tuo
toinen on vain välikappale, jolla osoitan
its e ! leni, kuinka raka s tava olen . Tä tä
a se nnetta
va s taan Jeesus
tai ste li .
Hän teki myös e nemrän: Hän vapautti
ihnisen tä stä ihnisen anasta vanki lasta .
sovitti meidät
Jumalan kanssa .
Hän
R i s t i n kuo leTBII aan hän se 1v i t t i rre idän
rrenneisyytemre, pahat tekarrre ja IaiminI yön t imre, vapau t t i rre idä t rrenne i syyden
kuormista
ja peloista . Ja hän
lupaa
rreille turvan tulevaisuudes samme . Näi n
vapautettuina sekä menneisyyde n
me
että
tulevaisuud e n peloista voimme
elää turvall isina
juuri
tätä hetkeä .
Silloin silmät
vapautuvat
näkemää n
todellisuuden sellaisena kuin se on.
Kri s tillinen elämä on a rmahdetull a
s ydänne 1 1ä e 1ämi s tä. Armahde t tu sydän
ei ole kova vaan ymrärtävä. Sellaista
ihnistä ei kurjankaan tarvitse pelätä
-ja sen vaistoaa. Armahdetulla sydärrellä
vae ltava on vapaa näkemään
itsensä
aidossa
valossa
ja va paa huanaamaan
kärsivän
lähimräisen.
Ja armahtaTBan
häntä .
Näin
kristillinen
lähimmäisrakka u s
on perusteiltaan aitoa
ja puhdasta.
Käytännössä
se
johtaa koruttomaan,
itsestään nurreroa tekemättärään palveluun.
Sitä juuri nyt tarvitaan:

Kauko Siitojoki

1

Latinan sana "cultura" sisältää
sivistyksen,
hengenviljelyn
ja
1aa j emni n
i hni sen toiminnan
ja sen
tuotteet
tekniikassa,
tieteessä, taiteessa ja uskonnossa.
Voidaan puhua kulttuurista ihnishengen
jalostamispyrkimyksenä
tai
kansan (kansojen
ryhmän)
suoritusten
kokonaisuutena.
Viime aikoina kulttuuri-käsitettä
on painotettu muutanil Ia erityisillä
tavoilla,
otettu siitä
esi II e tiettyjä puolia. Käyttökulttuurin voisi ajatelIa olevan
erikoist un eiden kulttuur in alojen
tuotteiden sovelluksia
ihnisten
a r kisia
toimintoja
sivuavilla
a 1ue i ! Ia . Vähemni s tökansal 1 i suuk s i 1 1a
ja
e 1 ämä n t a p a r y hm i 1 1ä

saattaa olla usein tiedotusväl ijulkistettu
neissä
innokkaasti
ku lttuuri.
Hi enost un een
j a e rik oistunee n
taide k u 1 t t u u r i n e 1 i n t i 1aa
ja
ta rp eel I i suut ta
vähentämättä
ha luaisi n nähdä kulttuurin käsitteen sivistyksen kaikkien tasojen
yhdistelmänä .
Ku 1 t tuurin

tuotteet

ja

tekijät

Koska kulttuurin eläTänalueella
on kyse mitä mon imuotoisimmsta
ihmiste n suo r ituksista,
tulee
pohdittavaksi
kysymys
näiden
suoritusten merkityksestä suorittajan
itsensä
ja muiden tähän
suoritukseen kosketuksessa olevien

0
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itmisten kanna! ta. Joskus tällaisella kulttuurituotteella on
sanottavaa rfo/ÖS rraai lrrankuvasta,
historiankäsityksestä tai
itmiskäsityksestä. Silloin tuotteella
on
kosketuskohta kysymykseen
JUTBian ja itmisen keskinäisestä
asenasta ja suhteesta rraai Jrrassa.
Näen tässä eri tyi sest i kysYrfo/ksen
siitä, mistä viirre kädessä katsotaan
kulttuurituotteen
saavan
itseisarvonsa. Kulttuurin arvon
ja rrerkityksen lähteeseen suuntautuu
itmisten mielissä tietty, ehkä tiedostarraton ja erittelemätön rrutta tärkeä arvonanto ja kunnioitus.

itmistään) odottavia rakenteita, rrahdollisuuksia ja oivalluksia.

Miksi etsiä JUTBian sanasta lähtökohtia
kulttuurikySYrfo/Sten arviointiin? Viidennessä Mooseksen kirjassa, kahdeksannessa
luvussa,
todetaan
itmiseläTän kaikkia
alueita koskettavan:

Näissä sanoissa on vastaus suureen
kysYrfo/kSeen eläTän tarkoituksesta.
Ehkä tästä on rfo/ÖS löydettävissä
pohjaa kristityn suhtautuniselle
ei-kristi 11 isiin
uskontoihin:
ne eilät
ole pelastuksen teitä
(ohjatessaan
ihmisiä etsimään
muu ta kuin J Lma Jan
i Jrro i ttamaa
pelastusta ne ovat itse
asiassa
vakavasti
ja syvästi
vaarassä
ja vastustavat
Jumalaa) mutta
niissä heijastuu kuitenkin selvästi
itmisen tarve ja pyrkirfo/S etsiä
yhteyttä JUTBiaan.

ltminen ei elä ainoastaan leivästä,
vaan
jokaisesta sanasta,
joka Herran
suusta lähtee.
Ihmisen ajatusrakennelrrat,
kuten esirrerkiksi täTä esitys, tähtäävät rraailrran
hatmottamiseen ja eri luonteisten tehtävien suorittamiseen. Itmisen ajatuksilla
ja sanoilla olisi eläTä ja voirra eläniseen.
Tällaisen voirran JUTBla on sisällyttänyt
sanaansa.

Ohjelmajulistusta
ja paamaarJä
ihmiskunnalle hahrnotetaan myös
Apostol ien tekojen
17.
luvussa:
Hän (JUTBla) on tehnyt koko
itmissuvun yhdestä ainoasta asUTaan
kaikkea rraanpiiriä ja on säätänyt
hei IIe määrätyt ajat
ja heidän
asunisensa rajat, että he etsisivät
JUTBlaa, jos ehkä voisivat hapui lerralla hänet löytää, hänet,
joka
kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään rre i s t ä.

Oikeus Jumlan etsimiseen

Kulttuurituotteiden tulisi
siis
maai Jmankuvaa sivutessaan
jättää
tilaa
Jumalan etsimiselle
ja
löytänisel Ie. Tänä ei varmaankaan
ltmisen kulttuurin lähtöpisteen ja suunnan
Jumala asettaa Ensimmäisen Mooseksen aina rrerkitse eläTän hengellisen
ulottuvuuden tietoista, sana! lista
kirjan rrukaan luanisessa:
ja ajatuksellista esittämistä.
tulisi
kuitenkin merkitä
01 kaa hede !mä II i set
ja
1 i sääntykää Sen
hienovaraista
ja
ja täyttäkää rraa ja tehkää se i tsellenne harkittua,
alamaiseksi;
ja vallitkaa rreren kalat -piirteistä liikehtimistä kulttuurija taivaan 1 innut ja kaikki rraan päällä tuotteen elämänkatsaruksellisilla
lohkoilla.
Usein
julkisuudes s a
liikkuvat eläirret.
maalattu
irvikuva kristillisestä
ja
Luomilleen
ihmisille Jumala osoittaa kulttuurista konemaisesti
uskonnollisia
rrajesteettisin, lyhyin lausein tarkoitta- pakonomaisesti
lausumia vilisevänä unpiona on
rransa ja valmistelenansa toiminnan suunnan.
tehokkaan
tarkoituksenmukainen
Kulttuurin kanna! ta on ratkaiseva kehoi tus
maan
tekemisestä alamaiseksi. Maa
ja eikä välitä keskiarvoista tilannetta
sen alkuaineet, biokemialliset aninaisuudet kristittyjen yhteisöistä. Koska
yleisissä
ja
ilmiöt
sekä näiden eritteleminen, krsitittyjen kohtelu
ja
jalostus rrerki tsevät rronien v ies t imi ssä ratkaisee rron ien i tmi s ten
käyttö
suurelta osin kynnyksen
tekniikan-,
tieteenja taiteenalojen kohdalla
lähtökohtaa. TapahtUTBsarjoja oli talletettu korkeuden kristillisiin yhteisöihin,
huanattava,
että täTä
multaan,
hiekkaan
ja veteen.
Luodussa on vakavasti
rraai lrrassa oli sen havaittavan, alunperin on osa näkymättäTän rraai Jrran henge 11 i sten
ja JUTBlaa vastustavien voimien
puhtaan ja hyvän olaTUksen lisäksi laskenataistelua.
ton rräärä aikaansa
ja paikkaansa (ja

lhnUsyhteisön lähtökohdat
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JUTB!an etsiminen on asetettu ilmisen
elärän olennaiseksi osaksi. l'vlaai lmanhistoriassa
tämän etsinnän polttopisteessä on Jeesus. JUTBla lähetti
Hänet
sovittamaan
ilmisten synnit.
Jeesukseen tu r vautUTai la yhteys JUTBlaan
rauha JUTB lan kanssa kävi mahdolliseksi.
llmiskunnan etsinnällä oli mahdollisuus
saavuttaa paaraaransä . Vanha Testamentti
viittasi
tähän
tapahtUTBan
ja odotti
sitä,
Uusi
Testarentti
lähtee sen todellisuudesta ja selittää
sen merkitystä
ja syvyyttä . Koko
maailman
rakenne
ja
toiminta saa
merk i tyksensä tästä sisäisestä voimavirrasta . l'vlaailman
luominen,
sen
lunastus ja viimeinen tuanio tapahtuvat
Jeesuksen kautta . Olemre maai lmankaikkeuden
kokoisessa Jumalan
tahdon
ja olerruksen i lmestymi sessä ja toteuttumisessa. Toisen korirttolaiskirjeen
neljännessä luvussa sanotaan ilmisen
osasta tässä:

historiaa.
Kuitenki n katsoessamme
Jumalan
loppumatonta
ja
jatkuvaa
armoa ja rakkautta ja hänen huanaamatta
tulvivia hyviä
lahjojaan
joudumne katselemaan kokonaisuutta
uudelta tasolta . Jumalan vihol 1 inen
ei
hallitse kokonaisuutta,
vaikka
hän
vaikuttaakin
siihen Jumalan
sallimassa määrin ja usein hallitsee
siitä viestimissä suodattuvaa kuvaa .

Niin monta kuin JUTBlan lupausta
on, kaikki ne ovat hänessä (Jeesuksessa) "on"; sen tähden tulee hänen
kauttaan myös niiden "aren" JUTBlalle
kunniaksi meidän kauttamme.

Ihmisellä on
tässä mahdo l lisuus
tehdä todellisia ja voimaan jääviä
ratkaisuja.
Jumalan välittömässä
läheisyydessä ilmisellä oli saranlainen oikeus tehdä itsenäisiä ratkaisuja kuin nytkin . Jumala ei sanel l ut
lopputulosta.
Toisaalta
ihmisen
toimintakenttä on rajallinen: Jumala
oli
tehnyt maailman tyhjästä
ja
ilmisen ja eläimet maasta - ilminen
vain
jäsensi
tärän ai nutlaatuisen
tapahtuman valmiita tuloksia . Jumalan
luomistyön
ja ylläpidon
johdosta
maailma on
ja
toimii. Maailman
i Imiöistä kulttuuri tuotteet ammentavat
ja niitä ne
jäsentävät . IVeillä
on valtava kirjo virikkeitä
ja
niiden pohjalta lähdemre liikkeelle.
C11 eroa JUTB 1an osuude 11 a ja i Imi sen
osuudella kulttuurin
l ähtökohtien
ja polttoaineen tuottajina.
Tätä
eroa ei voi unohtaa. Tässä tul taneen
jälleen Jumalan kunnian
lähelle.
Roanalaiskirjeen II.
luvun sanoin :

JUTB!a lahjoittaa Häneen turvautuvalle
Pyhän Hengen, jolloin JUTBla eläTästä
jotakin näkyy
kristityn elämässä
ja toiminnassa . Näin JUTB!an vahvistaa
lupauksensa yksinanaan analla toiminnallaan kristityssä . TäTä vahvistcrninen
on näkyvä 1tä 1uon tee 1taan se 11 a i nen,
että JUTBla saa siitä kunnian, ei
esimerkiksi ilminen itse. Tätä tapahtumaa
ihminen ei
voi
syvimniltään
1a i nkaan
itse aikaansaada,
hän voi
vain joko sallia tai estää sen.

Saavut us l ahj ana
Tyydyttävään kulttuurituotteeseen,
jonka syntyyn
itse olemre olleet
vaikuttarassa, kuten jokaiseen muuhunkin
elärämme myötäkäymiseen ja onnistumi seen kuuluvat Jaakobin kirjeen ensimmäisen luvun sanat:
Jokainen hyvä anti
ja jokainen
täydellinen
lahja tulee ylhää l tä,
vaikeuksien
Isältä,
jonka tykönä
ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa.

Mielenkiintoisia
ilmisen toimintaa
kuvaavia Raamatunlauseita on Ensimmäisen Mooseksen kirjan
toisessa
luvussa oleva teksti :
Herra Jumala teki maasta kaikki
metsän eläimet
ja kaikki
taivaan
1 innut
ja toi
ne
ilmisen eteen
nähdäkseen kuinka Hän ne nimi t tä i s i,
ja n i i nku i n i Imi nen nimi t t i kunkin
elävän olennon, niin oli sen nimi
oleva.

Sillä Hänestä
(Jumalasta)
ja
Hänen kauttansa ja Häneen on kaikki;
Hänelle kunnia iankaikkisesti!

Antero Polso
Tekstin

llmiskunnan ja kulttuurien historia
on usein itsekkyyden ja rappeutumisen

pohjana

seminaariesitys

cp i ske 1 i ja 1ähetyksen kesä i ns t i tuut i ssa
"Usko kohtaa kulttuurin" 1982

1"'

Tärän päivän itminen kohtaa Hilja
Haahden persoonallisuuden eräissä
hyvinkin samanlaisina toistuvissa
tilanteissa. Vietetään hautajaisia,
ja hautausohjelrnaan on merkitty,
niinkuin niin usein yksinlau luna
"Matkaniehen vi r si" . Tutut sävelet
kantavat tuttua runoa, jonka toinen
säkeistä kuuluu:
Niinkuin rruuttolintusen tie
Taivasta kohti rnatka vie.
Kuin unelrra kiitävi eläTä pois
Kirkkausrantahan kodista rnaan .
Suo että rrun sieluni valmisna ois,
Auttaos onneni saavuttanaan !
Var sin paljon on seu rakuntatilaisuuksissa käytetty virttä 516,
ja
varsinkin koulujen aaTUhartauksissa
on usein kuultu sen sanat:
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Tule
tule
Tule
tule

kanssani Herra Jeesus
siunaa päivän työ.
illoin ja aaTUin varhain,
vielä kun joutuu yö.

Tule askele askelee lt a
minun kanssani kulkeTBan
Sua i Jrnan en saata olla,
pysy luonani ainiaan.
Närä rrolemmat rakkaan virren aseTBn
saavuttaneet hengelliset runot ovat
niin tuttuja, että niiden tekijä
on tavallaan itse hävinnyt teostensa
taakse . Kun me olemme joulukirkossa
ja veisaam-e tutuista tutuinta jouluvirttä, me emme rruistele sen tekijää
Ma r tti Lutheria. Meitä ei sillä
hetkellä puhuttele uskonpuhdistajan
henkisen taistelun rruisto .

1v'e puemre oran

j ou Junrre, sen rru i s tot
ja el~kset tutun virren tuttuihin
sanoihin,
tuttuun
säveleeseen
ja
tuttuun
ra&ratulliseen kuvaan. SaTa
koskee näitä Hilja Haahden runoja.
Samal Ja
taval Ja rratkal Je
lähti jän
turvautuminen
Jumalan
johdatukseen
aina kirkkausrantahan asti taikka
kaiken
päivän
työn
turvallinen
jättäminen
Vapahtajan
käsiin,
vastaa meidän syvimpiä tuntojamme
ja
kaipaustamne.
Runoilija
onb
täyttänyt tärkeän osan kutsurrustaan.
Hän on ant anut y l e i spä t evän asun
lukijoittensa
ja
kuulijoittensa
e l ämäntunnoll e
ja
itse
hävinnyt
teoksensa
taakse. Kuka hän
itse
on,
ja minkä
elämänvaiheitten
kautta hän on kuvaaTBnsa Jurralan
lapsen
turvallisuuteen
tullut,
jää toisel Je si jal Je.

Sata vuotta
On
aihetta
pysähtyä
tutkimaan
matkamiehen
virren
runoilij a n
eläTäntyötä, sen kantavia ajatuksia
ja sen aserraa suora 1a i ses sa ku Jttuur ieläTässä.
Ajal J inen perspekt i i v imre on pitkä . Aika Haahden
syntymästä
syyskuun
II
päivästä
1874 täTän päivän i J taan on tapahturni J taan
niin
rikas
ajanjakso,
että hiukan J i ioi tel I en voi sanoa
pääosan SuOTen historiaa tapahtuneen
tänä aikana ja ainakin ratk aisevan
osan suoralaista kulttuurihistoriaa.
Tapahtuminen on o l Jut myös rruutosta.
Sen
vuoksi
mei J Jä
on
lopuksi
ai het t a
kysyä,
mikä
on
Hi J ja
Ha ahden
e l ämän
peruspontimien
merkitys
nyt,
kun
sata
vuotta
on
kulunut
hänen
syntymästään.
Hi J ja Haahdel Je
on
ol Jut
hyvin
aninaista, että hänen eläTäntyönsä
tapahtui
kahdel Ja
tahol Ja.
TäTä
ei tarkoita, että se olisi hajaantunut kahtia, sairaasti pirstoutuen.
Ei ,
vaan
hänen
henkensä
vaati
kahdenlaista
vaikutuskenttää,
jotka oleel J i sel Ja taval Ja täydensivät toisiansa.
Toinen
vaikutuskenttä
oli
hänen
kirja J J inen
tuotantonsa.
Se
oli
runsas,
ja sen laadulle oli aninaista, että hänestä sotien välisenä aikana t u J i "ko t i en k i r ja i J i ja" ,
kuten
niin
usein
toistettiin.

· Toinen vaikutuskenttä oli järjestötoiminta, ennen rruuta Kristi J J isen
Taideseuran perustaninen
ja sen työn
ponnekas
johtaminen
ja edistä-ninen.
Kirjailija ei voinut jäädä vain kirjoituspöytänsä
äärelle,
sommittelerraan
runoa
ja
kehrääTään
kerta:rusta.
Hä~n
täytyi
Juoda
toimintaa,
joka
kokosi
ihmisiä toteuttaTBan sanoja ajat uk sia,
joita
hänen
ki rj allinen
tuotantonsa
kuvasti . Närrä molemrat toiminnan kentät
Ji ittyivät oleel 1isesti yhteen . Taikka
voidaan sanoa, että ne oilivat sanan
hengen
kaksi
i Jmentymää.
Etsimättä
tulee mieleen
toinen,
samanikäinen
naiskirjailija,
Maila
Talvio.
Myös
hänen elä-näntyössään tapaamme sananl aisen
kahtalaisuuden,
kirjallisen
tuotannon
ja toiminnan käytännön kentällä . Kummankin
kirjailijan
eläTän
peruspontimia
voidaan
hava i nno J J i sest i
tarkastel Ja
heidän
käytännön
toimintakentästään
käsin,
ei
pelkästään
kirjallisuushistoriallisena
taikka
esteettisenä
i Jmiönä .

Illanvietto 1902
Yleisesti on tunnettu ja usein toistettu
kertomus
Kristillisen
Taideseuran
syn t ymätapahtumasta .
Hilja Haahden
kotiin oli kokoontunut seura ystäviä .
1 J Jan mittaan keskusteltiin vi Jkkaasti
ja
innoittuneesti
ajan
henkisistä
tapahtumista . Läsnäolijat olivat elävästi
vakuuttuneita
kristittyjen
vastuusta
ajan henkisestä
taistelusta. Elettiin
vuotta J902, sortokauden ja vo irrakkaan
kansa lli sen
innostuksen
aikaa.
Illan
kuluessa kerrotaan H ilja Haahde n lyöneen
pianosta
kolmisoinnun
ja
sanoneen,
että
tärrän
ko Imisoi nnun
tu Jee
soida
läsnäolevien mielessä:
kristillisyys,
~ aide
ja
suomalaisuus.
Näin
syntyi
pieni
yhdistys
nimeltä Kolmisointu.
Tämän
yhdistyk s en
toimesta
syntyi
vuonna
1919,
isänmaan
vapautumisen
jälkeen Kri s ti J I i nen Taideseura. Nykyisin
voimassa
olevien
sääntöjen mukaan
seuran
tarkoituksena
on
kristinuskon
hengessä
ja
suomalaisuuden
pohjalla
toimien
herättää
taideharrastusta
ja edistää kristillisen taiteen l eviä mistä ja tunnetuksi tekemistä rraassamme .
Kristillisen Taideseuran paikallisyhdistyksiä syntyi eri paikkakunnille lähinnä
siten, että Hi J ja Haahti teki rratkoja
e r i puolille rraata ja kokosi asi? '
kiinnostuneita

ihmisiä

yhteen .
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Hän
johti
seu ran
toimintaa
sen
puh ee njohtajan a
vuoteen
1946 ja vie l ä senkin jälkeen kunniapuheenjohtajana vaikutti seu r an toimintaan aktiivisesti.

Innostajan rooli
Tässä työssä hän osoitti hämmästyttävää
tarmoa ja henki stä voimaa. Henkilökohtaisella tavalla,
josta monella on
omia kokeTUksia, hän innosti paikallisyhdis t yksiä
ja niiden
jäseni ä
ja
toimihenk ilöitä. Hän sa i seuran toimintaan mukaan ~ös mon ia aikansa johtavia kulttuur ih enkilöitä . Niinkuin
inno s t us ai na vaikuttaa, niin hänenkin
i nnostuksensa tarttui. Hä nen esimerkkinsä itsensä uhr aavasta tarmosta
ja
al ttlude sta kannu sti toisia ja osoitti
suun taa työssä kristillisyyden, taiteen
Ja
suoma la isuu d e n hyväksi.
L iekki
paloi ja sytytti.
Te htäväni
ei
ole t ässä yhte ydessä
arvioida Kristillisen Taideseura n
toimintaa ja merkitystä. 01 kui tenki n
sanot tava, että aikaisempina aikoina
ja vie l ä nytkin Kristi !Ii sen Taideseuran
paikallisyhdistyksien toiminta me rk itsee
arvokas ta li sää paikallisessa kirkollisessa e läTä ssä . Se on avannut uusia
ul o ttuvuuk sia seurakuntaelämää tuomalla
siihen mukaan kulttuurieläTän, erityi ses ti
ta i de-e läTän k ys~ksiä . Näin
kris t ittyje n vastuu on
laajentunut
Ja syve nt ynyt . Samalla seurakunnasta
on löyty nyt kot i ~ös niill e ihmisille
joille kulttuurielämän
ja
taitee~
kys~kset
ovat keskeisiä, ja joille
juuri
tästä syystä seu r akunta olisi
muuten jäänyt vieraaksi. SaTDin moni
luova_ja esi ttävä taiteilija on löytänyt
tiensa se urakunnan yhteyteen .

Henkisen taistelun polte
MJtta mikä oli
näin Kolmisoinnusta
synty n ee n Kri sti lli se n Taideseuran
toiminnan erityisaserra? Olihan noina
aikoina
sekä vuosisa dan
vaihteen
että vapa utuneen SuOTen ens i vuosina
paljon kyntäjiä
ja kylväjiä niin
suoma laisuuden kuin taiteenkin sa r oi ll a .
Si inä henki sessä
t aistelussa,
jota
käy tiin
kansa!! isen o lerra ssao lcmre
puolesta, oli taiteella aivan e rit yinen
ja keskeinen asema. Kun muutama
vuosi si tten Tukholmassa oli suomalai-
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sen ka n sallis r omantiikan
taidetta
esi ttävä näyttely, korostivat ruotsala iset
nä yttelyn e s itteli jät s it ä
huomattavaa eroa, mikä ka hd en maan
samanaikaisessa taiteessa on havaitta vissa . He korostivat
suomala i sen
kan sa !! i s romant i ikan patout unut ta,
melkein uhkaavaa voimaa ja paatosta,
JOka ei
voi
olla vaikuttamatta,
koska se on niin aitoa . Kansa!! isromanttinen taide on ai na koristeeli ista,
rT'LJtt a .. s~.c:rressa täTä taide on paljon
vakevampaa kuin muualla. Se l ityksenä
on, että meidän tuon aikainen taiteemme
on syntynyt uhkan ala i sena ulkonaisen
paineen
puristuksessa.
Toisaalta
si tä on innoittanut näky vapaudesta,
Joka odot taa taist e lun takana, uus i en
mahdo II i suuks i en aikakausi.
Suomi
kävi taistelua hengen asein tavalla,
joka herätti
ihailua muissa maissa
ja jopa osoitti tietä mone ll e muulle
kansalle.
Tämä he nk inen
taistelu
ja vapau de n odot us innoi tti taiteelliseen
luomi styö hön ,
jolle e i o l e
verta i sta tullut ~öhemp inä vuosikyrrmeninä.
Taid e-elämä yleensä ei
jäänyt
vai n valikoitujen t aiteen harr astajie n p iirin henkiseksi ominai suudeksi . Tuota aikaa on luonneh dittu sanomalla, että syntyi 1890lu vu lla muutamia vuosia kestänyt
taideinnostus,
joka ulottui
y li
asiantuntijain ja taiteilijain piirin
aina kadun mieheen asti . Vaikka
vuosisadan vaih t een tä ll e puolelle
tultaessa henkinen ilmapiiri muuttui,
o li vat
S uome n taiteen kultaiset
vuodet jättäneet jälkensä ja taidetta
arvostettiin itsenäistyvän ja itsenäistyneen
kansakunnan arvokkaill1Jana
omaisuutena. Tähän taiteen a r vostaniseen liittyy osaltaan Hilja Haahden
t~ö K~istillisen Tai de seu r an piirissä .
Hän naki taiteen ensia rvoi sen tärkeänä
henkisenä ominaisuutena,
ja tai dee läTän juurten hoitaninen kristillisyyden hengessä oli hänelle tode ll inen
sydäTen asia.

Tauno Sarantola
Juhlapuhe H i lj a Ha hd e n
JOO-vuotisjuhlassa
Tempp eliaukion kirkossa
(Jatkuu e nsi nurerossa)

sy nt ymän
11.9 .1974

'

RUNOT

RISTIRETKELÄISET
Niinkuin rrer i
ääriään etsien
koskettaen ja raja ten
jokai s t a rrut a pohjan kalliorantaa
niin rrekin r ist ir etke llämme
i tseämme etsirrrre
Hi 1 ja i set poukamat pysähtyvät
kuuntelevat
vyöry jen takana a ina inen 1 i ike:
lähtö ja pa luu

•

Juud aksen ve rirah a
lunasti
loput 1 i sen tuomion
hetken
katurruksen pelloksi
jonka Jumal a
jätti kesannok s i
vi irreksi tulevia
va rten .

•

Ihmistä re p1vaa
hädän fro/kkyyttä
kannat ti
yksinke rta isen
rukouks e n tuu 1 i
joka sa i enk e lit
puha itaTaan pasuunoihin .

Osmo
Alvesalo

Ja jotakin jokakerta tap a htuu
rruuttuu, jää ja häviää:
me r en
1 i ikkuvuus,
kosketuksen
voimakkuus
ja vä ri:
pilvestä taivaasta vuoresta

•
•

Tyvenessä keskiyöt lä
hil ja i suu s e t sii sydän tä

Minun itkuni on y let t ynyt taivaisiin
rreren ää r et ova t kuul tee t
minun huokausteni huudo t:
kaukana o l et Si nä
Is ä minussa lä hel lä
äänes i vä ri see sydiire ni kiiTlTlioi ssa
yön h iljais ina he tkinä,
S inä tulet
ja Olet

•

Vuoret vä i s t ykööt ja kukkulat horjukoot,
rrutt a Sinun armosi valo ei
ikinä
väis t y .

Liisa
Kirjavainen-

Tuomi

1
Otteita
Jouko Martikaisen
esityksestä
Göttingenissä
toimiva
teologian
tohtori Jouko Martikainen piti Turun
ki rkkotai d esyrrpos i umi ssa
tamni kuussa
1984 esi t e lmän ai hees ta " Ki r kkotaide
ristiaallokossa . " Esite lmä on ju l k ais tu
Pe r usta
-lehden
nume r ossa
4/84 .
L aajas ti
kirkkotaiteen
historiaa
onge lmi a
ja ohje lmaa käsittelevästä
a rt ikke l ista
seuraavassa
otteita
Luth e rin
a j at u ksia
kuvataiteesta
se l ostavis ta osis t a .

•r•;usr•c•
U UMU UAU

sse_
.
S UMC

Saksa l ai nen tutkija, Saksan evanke li se n
kirkon Marburgissa o l evan k ir kko r akennus- ja modernin taiteen instituutin
johta j a, prof. Ho r st Schwebel toteaa,
ettei
Johannes
Damasko l aisen
ja
Th eo dor
Studi i t in
jälkeen
kukaan
muu kuin Luthe r o l e perusteeli isesti
aja t e llut
kuvien me rkit ystä
kirkon
e l ämässä .
Luther
tiivistää
kuvien me r kitystä
käsittelevät
ajatuksensa
ne l jään
kohtaan (WA 18, 80 ) . Kuvia on käytettava 1) ka t se lt avaks i ( zum Ansehen),
ei s iis palvo tt avaksi, 2 ) todi st uk seks i
( zum Zeugn i s )
evanke 1 i umi s ta,
jota
on
julistettava
kaikil l a rnahdol li si ll a
tavoilla,
ei
vain saarnaama 11a ja 1au 1arna 1 1a, vaan myös maal aarnal l a,
3 ) muistettavaksi
( z um
Gedechtnis),
kuvat
kun
p a inuv at
mie l ee n ja usein myös s i e ll ä pysyvät
ku ultua sanaa paremmin , ja 4) me rki ks i
( zum Ze uchen) .
Luth e rin
käsitys merkistä
jäsentyy
sanan
ja
kuvan
suht eeseen .
Sanan
ja kuvan suhtee see n. Sanan j a kuvan
yhteenkuulu vuut ta Luth e r on pohtinut
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laajasti
ennen
saa rnoissaan .

muut a

ns.

Johannes-

Sanan suhde l ausuj aan
Luth e rin
käsitys
sanas ta
pe ru s tuu
hänen
t ekemää n sä
e r oo n
sisäise n
ja ulkoisen sanan väli 1 lä. Sisäi nen
ihmisen mie l essä o leva
sana on se
tietoisuus,
jo ll a
hän
kokee
amn
ajatuksen sa ,
tahtonsa
ja
tunteensa .
Voidaksee n
tulla
toisen
ihmisen
ulottuvi II e sisäisen sanan on tultava
1 ihaksi, pukeuduttava johonkin merkki in
puhuttuun
tai
kirjoitettuun
sanaan ,
e l eeseen
tai
i l meeseen .
Sisäinen
sana
voi
k uit enkin
vain
osittai n
siirtyä to isen luokse ulko i sen merk kin sä av ut Ia . Jumalan sanasta pä t ee
kuitenkin
täydellisesti
se,
mikä
ihmissanasta
p ätee
vain
osi tt a in:
Jumalan
o lerru s
on
kokonaan mukana
hänen
puh eessaan :
"Hän en
sana n s
on
niin
hänen
ka 1 tai sensa,
että
Jumaluus on kokonaan s iinä sisä ll ä
ja kene t l ä on sa na, si 1 l ä on koko
Juma luu s . M.Jtt a tämän vuoksi ve rt au s
ilmi sen sanaan on myös puutt ee t! inen.
S iIt ä ihmi sen sana ei
tuo o lerru sta
eli
sydämen
luon toa mukan aan,
vaan
sydän on läsnä ainoas t aan ta rkoit uk sen
taso ll a tai merkkinä sama lla t ava ll a
kuin myöskään puinen t ai
kultainen
kuva ei
tuo mukanaan vain me rkkiä
ja kuvaa,
vaan koko o lerruk se n ,
ja
sana on yhtä täysi Jumala kuin se,
jonka kuva tai sana se on ." (Lainau s
Mannermaan mukaan:
Kaksi
rakkautta,

s . 7 1-73 .)

KLNA

Ali'EB..J...I SllNJT J<O<lMlS

Kuvan
sisältö
on
r a t kaiseva ;
kuva
ei
vä ltt ämättä välitä enempää kuin
sana
Luther
näyttää
ynmä r tävän
kuvan ja sanan toisistaan riippu vi k si
ihmispsyyken kOTponen teiksi
mutta
kuvalla voi ol l a e r äs etu puhuttuu:1
sanaan verrattuna. Ku vassa ruumiillistuvat
toisen
ihmisen
kokerrus
ja
näkemys s i i t ä, mikä voi
tulla myös
minun
henkiseksi
ominaisu ud eksi .
Kuva
välittää
valmiina
sen,
mikä
minun itseni muutoin olisi
itselleni

"kuv i te 1tava", mJodos tet tava
sisäiseksi panoraaraksi .

s i e 1un -

Näin kuvi !Ia voi ol l a myös t e r apeuttinen
tehtävä,
edellyttäen,
että
ne ovat s i ih en sopivia . kuva r auho i ttaa, levo l l ist aa , auttaa keski ttyrrään ,
luo hartautt a ja tukee ihmisen eheytymistä, mJtta kuvalla voi olla myö s
vastakkainen vaikutu s . Aikamme ihmi se n
v ~staa nottok yky
on

VIDEOKÄSIKIRJOITUKSESTA
ILMAISUN
TUOREUTEEN

Kat so t t eko mielellänne
tv- oh je lmi a?
Pidättekö
sar jakuvista?
arjakuvista
voi oppi a paljon kuvallista ilmaisua .
se llaiset
sa rj akuva t,
Pa rha i t a ova t
jotka
toimivat
illran
sa nojaki n • • .
Pa sto ri ~ikki Kalirra a l oit ti a l ustuksensa var s.in käytännöll ise l t ä t aso! ta
Taidese uran kirjoittajapiirin kokouksessa
jouluk uun alussa He l sing i ssä .
Ai hee na o li l aajas ti käs iki r joi tu s ten
t ekemin en
vi de o-ohj e imi in .
A lu s taja
o li
t odel l a
pitkän
1 inj an
mies,
pastori
Kali ma
on
paits i
taitava
kai tafi lmaaj a myös O'llTa ti ssaan o llut
t ekemisissä
k uv allisen
i l ma i sun
kanssa . Ennen e 1äkkee 1 1e s i 1r t yrni s tään
hän
toimi
Kirkon
Ti edotuskesk uk se n
kuvaosaston pää II ikkönä. Vi i1reaikoi na
hän on mm. vPtäny t useita videokursseja .

" sie l unma i sema"
D iso r ie n toitu nu t
on
usein
ensi n
l evo ll is t et t ava .
Tässä k u vie n mJodos t arra seuru s t e luympäristö
voi
o ll a k ir kkotilan araa
rauhaa
uhkuvan
j uh 1av uuden
kan ssa
h yvi n
tä r keä
tekijä .
Usein
vasta
"l evo llistumisen" ja henkisen itsen sä
kokoani sen j ä 1keen ihminen voi käsi t tee llisesti
e r ite ll ä araa e l ämäänsä
ja edetä i t se nä i ses t i sen j äsent änisessä pela s tushis t o ri an tapahtumakoko nai suuteen .

Kirjoitt aj issa
on
use i n
se
vika ,
et tä he kuvittelevat pelkän kirjall i sen ilmaisun riittävän käsikir jo ituk seksi . Videoll e t ai f i lmille ohjelmaa
t eh t äessä kuvan tulee olla etusijal l a,
pa s tori Kalima painotti .
Hyviä filmikäsiki r joittajia on ha r vas sa ja niitä tod e l l a hakemalla haetaan
ja e t s itään, hän jatkoi.
Aihe oli
kerännyt
vain kourall i sen
kiinnostuneita . Ke skuste l u se n ~ä
r i ll ä o l i ku itenkin vi ! ka s ta . Lopu ksi
pastori
kal ima
se lv i tti
kou l ut usmahda II i suuks ia
ja
tot es 1,
että
ara t öö r i kai t ae loku vaa j i s t a on
tullut
moni a alan anratti l a i s ia. Ha rrast a jien
ta so on tällä alueellameillä pohjoismai s itt a inkin
a rvioiden
korkeata .
Kri s ti 11 i se n Ta id ese uran ki r joittaja pi iri on t o iminut va s ta viime sy k sys tä
alkaen . Syksyn en s immäinen vierai1 i ja o 1 i nuorisokirja i 1 i ja Sisko
Pör s ti . Syksyn kulue ssa keskusteltiin myö s
Pentti
Saa r ikosken
Nuoruuden
Päiväki r ,jat-teoksen
pohj a 1 t a .

H e l mi kuu ssa
vieraanamme
oli
run o i 1 i j a Pia Pe r k iö
aiheenaan
Mit en sä i 1y tän i lma i sun i tuoreena .
Toiminta j atkuu kiinno s tuneet t e r vetu ll eita !

Anu Ahonen
Puheliny h tey s

kot iin

( 90 -)

365 123
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Kristityt taiteellisesti lahjakkaat
ihniset on haastettu tuottamaan ilmaisulliselta rruodoltaan korkeataso ista ja hengelliselle todell isu udelle avointa taidetta seurakunnan
ja kaikkien ihnisten eläTää rikastamaan ja avartamaan . Tähän tapahtumaan osallistuminen ja sen edistäminen sekä taiteen tekijöinä että
vastaanottaj ina kuuluu Kristi !Iisen
taideseuran tehtäviin. Taiteesta
kiinnostunut kristitty, kutsumme
sinua rrukaan tähän kanssamme ja
hengenviljel~ kannalta ensiarvoiseen tehtävään!
Kristi! Iisen taideseuran kuudessa
paikallisessa yhdistyksessä järjestetään jäsenistön yhteydenpitoa ja
ajatustenvaihtoa . Paikal lisi !Ia ja
vai takunnall isi !Ia tapahturni !Ia
pyritään tuOTBan virikkeitä kulttuurille seuran rajojen u lkopuole l Ia .
Yksityisten jäsenten vastuu toiminnan ideoinnissa ja tot eutuk sessa
on ratkaiseva.
Kristillisen taideseuran perusti
kirjailija Hi lj a Haah ti ystävineen
vuonna 1919. Seuran jäseniin
ja tutkijoihin on vuosik~nten
kuluessa
lukeutunut huomattava
maara kristillisten piirien eri
tahojen kul ttuuriharra s taj ia.
Seura on Suaren k ir kon seurakunt a to 1m1 nnan

ke sku s 1 i i ton

(SI<SK)

jäsen. Lukeudumme myös vuonna
1978 laajalla pohjalla alkunsa
saaneen Ti eteen ja ta iteen kr istilli s e n t uk isää t iön perustajiin.
Seura on yhteiskunnallisista liikkeistä riippumaton.
Jäseneksi 1 i i ttyminen käy allaolevalla lipukkeella. Jäsenyyteen
sisältyy yleensä kahdesti vuodessa
ilme s tyvä Ars 1\!agna. Jäse!TT'aksu
peritään
l i ittyjältä postitse
(esimerkiksi Helsingin yhdist yksessä
toimin ta vuoden 1984 -85 j äse!TT'aksu
on 30 ni<).

LI

••
T T YMI

Pyydän merkitsemään itseni KristilI inen t aideseura ry:n paikall isyhd i styksen
jäseneksi . Jäsenyyteen
sisältyy Ars 1\!agna -lehti.

Nimi
Osoite

Syntyrräaika
Arvo/ arrra t t i
Päiväys
Alieki r joi tus

•

Postita liittymiskaavake lähimrälle
Kristi 1 I isen taideseuran yhdyshenki 10i !e :
Tauno Sarantola, Kulo saa rentie
42, 00570 Helsinki, p. 688 982
Antti Raipala, Aleksanterinkatu
4 A, 151 l 0 Lah t i , p . ( 918-)
22 123
Ri sto Laine, Rauraräentie
N
280, 20350 Turku
Helv i Wahlman, Kaivokatu 23 A
7, 48100 Kotka
Eero Mikkonen, Pietarinkatu 19
B, 50100 Mikkeli, p. (955-)366 030
Elsa Mäkelä, Kauppakatu 55-57
B 33, 70100 Kuopio , p . (971-) 12 071
Juha Hämäläinen, Sametti jalka 2
B, 40640 Jyväskylä, p . (941-) 14 149
Kristillisen taideseura ry:n sihteeri:
likka Kuopparäki, Toiar in tie 4 B
13, 00400 Hel s inki, p. 576 310

OLET TERVETULLUT MUKAAN
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Anu Ahonen:
MINUN KÄTENI SOI
Min un käteni soi - tapahtuna joulun
a 11 a He 1s i ngi ssä pyrki
lähentiirään
eri alojen kristittyjä taiteenharras tai ia
toimimaan
kohta u spalkkana
sekä avartavana tapahtunana.
Tapahtuna herätti kovasti i nnostusta,
sanoo g r aafikko Ari Tenhunen,
joka
mukana o l leiden Maa r it Mäkelän,
Jukka Lepp i 1amren,
Vesa Laakkosen
ja Anna~ r i Kaskisen kanssa kuu l ui
tapahtuman
järjeste l yto1m1kuntaan .
!Voni lla aloilla on herännyt kaipuuta
löytää yhteyttä toisiin kristittyihin
taitei Ii joihin, Ar i Tenhunen toteaa .
Tapahtuna l le s u unn i te 1 1aank i n jatkoa
Lahteen ensi syksyksi, vaikka mitään
traditioita siitä ei vielä kaavaillakaan . Se j ä r j estetään mahdo 11 i ses t i
yhteistyössä
jonkun k r istillisen
jä r jestön kanssa.
Silti
s1ta ei
ha l uta s i toa mihi nkään kr i sti 11 iseen
suuntaan .
Viime vuoden tapahtunassa o l i a l l!stuks ia pyydetty mn.
Jouko Vesalal ta,
Jukka Leppi l am-elta, Ar i Tenh•;selta
sekä näyttelijä Aila Alajuurelta,
joka
kuitenkin estyi
saapumasta
tilaisuuteen . Puheenvuoroja käyttivät
rrm .
taitei l ijat Lauri Räike sekä
Kari Juva .

MATKUSTATKO
LONTOOSEEN ?
Lontoossa
to i m ii
kansai n välinen
kristillinen yhdistys The Arts Centr e
Group
( JICG) ,
jonka
tarkoituksena
on
ro h kaista e r i
taiteenaloilla
toimivia kristittyjä taiteilijoita
sekä heidän taiteessaan että kristityn
tehtävässään. Yhdistyk se n perustivat
70 - luvulla näyttelijä Nigel Goodwin
sekä David Winter sekä Cliff Ri c hard .
AOG järjestää vuosittain seminaareja
ja tapahtumia sekä joulu- ym . juhlia.
Viikottainen Open-House
ilta on
tai tei 1 i joi en
ja tai teenharrastai ien
kohtaus paikka . Yhdistys
julkaisee
myös lehteä.

Yhdistys toimii lähinnä vapaaeh t oistyövoiman tu r vi n.
Toimiston

osoite :

AlUS Ce n t r e Group
2 1 Sho r t Str eet
London Se 1 8 LJ
England

VEISTOKSIA
KRISTUKSEN
RAUHASTA JA
VOIMASTA
Kr istil l isen
taideseu r a n Kuopion
yhdistyksen ydinjoukkoon
kuuluvan
kuvanveistäjä El sa Mäkelän töitä
on viime aiko i na luonnehd i ttu teoksessa " Idän kuvat
1 täsuOITBla i sta
kuvataidetta" .

ruopiolainen
kuvanveistäjä Elsa
Mäkelä kävi
Taideakatemian koulun
jo
1940 - 1uvu lla,
jatkoi
opintojaan
Ruotsin Kuninkaallisessa Taideakatemiassa
lukuvuoden verran, mutta
aktiiviseen näyttelytoimintaan hän
alkoi
laajemra l ti
osallistua vasta
1960- l uv u l l a .
Maa l aistalon
työt
Maaningalla veivät ajan,
kuvanteko
jäi välivuosina vain harrastukseksi .
Elsa Mäkelä
ve1staa pienikokoisia
figuuriteoksia pronssista ja kipsistä.
Aihepii r i liittyy useirrrniten uskontoon.
Hän ke r tookin
haluavansa töillään
kertoa Kristuksen rauhasta, voimasta
ja pelastussanorrasta. Teosten lähtökohtana saattaa ol Ia jokin taitei 1 ijaan
voimakkaasti
vaikuttanut Raamat un
kohta tai orra kokemus, jota Mäkelä
pyrkii i !maisemaan vertauskuva!! isten
f iguur iensa kautta, niiden asennoi l l a,
tyypeillä
ja plasti se lla
ilmeellä .
Yksilölliset
piirteet hänen veistoksist aa n on suodatettu pois, muoto
on pe l kistetty . Elsa Mäkelän muotokuvapäistä
arvostelu on
todennut
rrm .
että
" ne ovat
ilmekkäitä
ja plast i sessa muodos saan tiiviitä" .
Elsa Mäkelän muotokuvia on kotimaisissa veistoskokoelmissa . Tunnus tukseksi
elämäntyöstään hän on
saanut valtion taiteilijaeläkkeen.
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