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e Meidän on

hyv~

muistaa, että länsimaisen taiteen historia on pääosaltaan kristillisen taiteen historiaa. Esimerkiksi musiikki on vuosisatojen ajan keskittynyt kristillisiin ja raamatullisiin aiheisiin. Tästä
voi tehdä kaksi huomiota.
Ensiksikin taiteen tämänhetkinen ep~uskonnollisuus kuvastaa länsimaitten .
tyypillistä henkistä kehitystä. Elämme maaliistuneen kulttuurin keskellä.
Toiseksi kristillisten arvojen vaaliminen ja niitten vaatiminen on oleellista länsimaiselle taiteelle, osa sen perusaineksia. Vaaliessamme kristillisiä arvoja taiteessa hoidamme kulttuurimme .. juuria.

Pikahaastattelu 1rehtori Antti Raipala
KUINKA LUONNEHTISIT KRISTILLISEN TAIDESEURAN TOIMINTAKENTTÄÄ LAHDESSA?
-Lahden paikallisosastolla lienee samat probleemat kuin muilla sisaryhdistyksillä, siis taloudellisten mahdollisuuksien rajoittuneisuus sekä
aktiivijäsenten harvalukuisuus
: Kristillinen toiminta on yleensä Lahdessa monipuolista ja runsasta.4 On toisinaan todellista runsauden pulaa.·
Samaa voidaan sanoa myös taide-elämän alalta.' N"åmä kaksi sektoria ovat
kuitenkin usein kaukana toisistaan~ · . Kontakteja OD! harvoin.' Välimaastossa, ehkäpä liian reippaasti sanoen , rintamien välissä on vaikeata toimia.' Kumpikaan puoli ei tunnusta omakseen:
MILLE ALUEILLE TOIMINTANNE SUUNTAUTUU?
-Olemme koettaneet ohjelmoida toimintamme siten~ että olemme aktiivisia
alueilla, jotka ovat jääneet hoitamatta.' Perinteeksi on meillä muodostunut mm vuosikokouksen yhteydessä illanvietto Talouskoulun kodikkaissa
suojissa, jolloin muun ohjelman ohella seuraamme jäsentemme tekemiä ku- .
vamatkoja kaukaisiin maihin.· Kevätretkestämme on tullut varsin suosittu.'
Viimeksi teimme sen ~tä~n tutustuen siellä kirkkuon ja ~annes Autere6n
puuveistoksiin sekä taidemuseoon. dåmsän kotiseutumuseo kuului myös ohjelmaan.' Kirkkoherra Vuornas esitteli meille Padasjoen kirkon· ympäristöineen ja kreivi ja .kreivitär Creutz avasivat meille historiallisen Saksalan kartanon ovet:
-Kun vielä mainitaemme tohtori Aune Jääskisen syksyisen ikoniewitelmän
ortodoksisessa kirkossa iltavigilioineen sekä rovasti ja rou~ HOvilan
j~rjestämän kynttiläillan kodissaan, jolloin erikoisesti keskityttiin .
Irja Hövilan1isän, runoilijapappi Simo Korpelan elämään ja tuotantoon,
on kuluneen vuode:m toiminta päliJ!iirteittäin käyty läpi.'
Lahtelaiset Kristillisen Taideseuran jäsenet toivovat sisarseuroille
siunauksellista vuotta 1977.
Piirit pyörtyvät spiraal~~ssa.
Kun tulee ylösnousun aika,
yhdymme tuulenpyörteinä matkallamme Isän luo.·
Täällä kuljetamme pieninä tuulina
elämän sanomaa pitkin hi ekkamai ta.'
Isä, paluumatka on paras matka.1
Palatessa on lähtemistä viisampi
Hidastatuesa filmissä
kyyhkyset lentävät lähettäjänsä tykö;'

Taistelusaamme
ei ole mikään tapahtumatonta:
ei sekään~ että
mahdolHnen jää mahdottomaksi.

Väsyneenä alkuihin ja loppuihin
olen elänyt taas monella lailla,
ja tulee hyvä olla :
joka hetkessä, Herra,
et ollut nytkään poissa~4

Itlerla Pelkonen
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MITÄ KRISfiTlY ODOTlM TAilEELl~
1
PERHEESSÄ OLI RISTIÄISET. PAPPI OLI JO . TULLUT JA LAPSUKAINEN OLI KUIMINSA SYLISSÄ.' KAIKKI OLI MUUTEN VALMISTA, MUTTA LAPSEN ISÄ ETSI VIELÄ ALLAKASTA SOPIVAA NIMEÄ LAPSELLEEN, EIKÄ TAHTONUT LÖYTYÄ.' SIINÄ NIMEÄ ETSIESSÄÄN ISÄ SITTEN . TIIVISTI TUNTEMUKSENSA TOISTENKIN KUULLA, ~ÅI~: "IHAN' .
PANNOO RÄTNEEMÄÄN, JOTTA LAETTASKO TUON NYT MIKSKUKS VAE JUKSKUKS MUUKS".'

Tuohon ilmaisuun ei ole lisäämistä, se on kuin . pieni helmi, suorastaan
taidetta, sanoisin. Minä nautin suunnattomasti, kun jotakiro sanotaan tai
esitetään hyvin, olipa tämä sitten Volter Kilven ihmeellistä, laulavaa
ja poimuilevaa sanamaalailua tai Paavo Haavikon . tiukaksi taottua rautaista runoa, Picasson oivallus muuntaa polkupyörän osat häräksi tai Kari
Juvan taito kuvata ihmisoikeuksia pienimuotoisesti mutta monumentaalisesti mitalilla, :Mozartin kaunista, vaivattoman tuntuista melodiaa tai
Beethovenin syvältä riipaisevaa, kulmikasta sävelkulkua viimeisissä jousikvartetoissaan, Roualt!n mystisen raskasta värinkäyttöä tiji :Mauri
Pav~nin kultivoidun harkittuja siveltimenvetoja.
Taide on .luomnollisesti myös nautintoa. Ainakin minun on sen äärellä

hyvä olo. On sellainen tuntu kuin miehellä, josta laulussa lauletaan:

"Hän on mennyt vuorten taa, siell'on toisenlainen maa". Taide on minulle
sitä, kun "~enee ja kuuntelee kaikkea, mitä ei voi kuulla, ja oikein
nauttii olostaan", kuten Nalle Pultin tekijä Milne on sanonut~· Mitä enempää
voisi toivoa.
PUHETTA SISIMMÄLLE

on toki paljon muutakin kuin taidokkuutta ja nautintoa. Ennenkaikkea
se on sisältoa, sanomaa, kielellä, jonka edessä oppinut ja oppimaton,
nainen ja mies, helsinkiläinen ja tuupovaaralainen, lapsi taikka aikuinen
ovat tasavertaisessa asemassa.· Taide puhuu suoraan meidän sisimpäämme,
ohi minuutemme tietoisten ja rajoittavien kerrosten. Taiteella tuntuu olevan kyky avata meille uusi olemisen ulottuvuus, paljastaa uusi kerros sielustamme, nähdä tulevaisuuteen selkeämmin kuin eilispäivään, saattaa näkyviimme palanen perimmäistä todellisuutta, hahmottaa . tuntematon kaaos
järjestyneeksi kosmokseksi, tehdä näkymätön näkyväksi, ennenkokematon
koetuksi. Kaikkea tätä siis ihminen voi taiteelta odottaa, mutta ilmeisesti vielä paljun enemmän. Minuun vain ei enempää. mahdu, tai ainakaan en
osaa· sitä ilmaista.·
~aide

OLEVAISEN SYVYYDET

Onko tämä sitten sitä, mitä kristitty taiteelta odottaa? Minulle kristittynä se, mitä taiteista olen kokenut, on ehdottomasti merkinnyt elämäni
rikastumista ja - uskaltaisinko sanoa - myös syventymistä. "Aina kun luodaan taidetta, annetaan ilmaus olevaisen jollekin syvyydelle, jota ei
voida ilmaista muuten kuin taiteen keinoin", sanoo Tillich eräässä esseessään ja jatkaa "Sitä, minkä kuva sanoo, ei voi sanoa mikään muu käsitteiden kombinaatio; Ja kun taide puhuu siitä, mikä koskee meitä ehdottomalla
tavalla ja tästä syystä hahmottaa 1lBkonnoll:isia symbol.ei ta tai teen keinoin, se tekee silloin havainnoll.'isessa muodossa sitä, mitä teologia teltee käsitteelllisessä muodossa.'" Olen yksikseni harrastanut teologiaa jo .
parik7mmentä vuotta, ja yhä tunnen sen välttämättömäksi osaksi elämääni;
!illliShin sanojen valossa ei näin ollen liene ihme, että.taiteetkin' ovat
minulle l.äheisiä.' Ne ovat minnlle teol.Ggif,m kaksoissisar.'
Koen taiteet Jumal.an lähettiläiksi, enkeleiksi jotka . tuovat sanomaa sieltä minne minun järkeni ja päättelykykyni eivät ulotu~· Vähän niin:kuin
Aaro ~~llaakosken· runossa "Viesti":
1!1yntyväil vet1ten alan
poksahdus pilkkoi kai
Tuntemattoman kalan .
fiYVYYS takaisin sai.~
Viestinä BTV7Yksistä
hetkinen lääkkymistä .
pinnal.la Tett;en al~m~'
!untisinpa sen kalan.'

t

Tällä kohdalla lienee aihetta kysyä, saako kristitty nauttia taiteesta
vapaasti vai uhkaako t!mä ehkK tu1la uskoa syrjlytta~si tai aaailaan

®. . . .. . . . . ............................

turhuuksiin johdattelevakai tekijäksi uskovalle.' Omalta osal tahi pidän
merkittävänä sitä, että ratkaisevat kohtaamiseni . taiteen kahssa sattuivat vasta sitten, kun olin jo tullut kristityksi~ ' Tietenkään en .väitä,
että kristityksi tulo o]i välttämätön ehto niiden kohtaamiseksi, mutta
rohkenen kyllä ajatella, että omalla kohdallani se sitä o]i. Usko jo s~
nänsä avaa ihmiselle aivan· uudet hengen ulottuvuudet, vapauttaa hänet monista siteistä ja avaa hänen silmänsä katselemaan olevaista uusin, ihmet~
televin ja kiitollisin silmin.' Tietenkin mikä tahansa hyvä voi turmeltua.·
Palava usko voi muuttua fanaatisuudeksi, tasa-arvoisuus voi madaltua tasapäisyydeksi ja taiteen nöyrä luominen taide-taiteen-vuoksi-demonismiksi. Taide ei ole uskon vastakohta, se ei ole kuin toinen talo, vaan kuin
huone uskon talossa.- Sanomattakin on selvää, ettei kaikki taide ole arvollista siihen taloon, mutta yhtä selvää on myös, että muukin kuin ns.
uskonnollinen taide sinne kuuluu.
TAIDE LOYTÄÄ MEIDÄT
Kun tarkastelen sitä, mitä olen edellä sanonut, minusta tuntuu, etten ollenkaan ole vastannut kyspm.ykseen "mitä kristitty odottaa t aiteelta ?"
Olen pikemminkin puhunut siitä, mitä eräs kristitty on saanut taiteelta.·
Vastaukseni on ollut kaikkea muuta kuin täydellinen, mutta ehkä sittenkin
riittävä virike keskusteluun. Kun ajattelen uskoa ja taidetta, niin jotenkin tulee mieleeni Milnen sanat Runoista ja Lauluista, jotka merkitkö öt
tässä yhteydessä taiteita: "Runot ja Laulut eivät ole asioita, jotka me
löydämme, vaan asioita, jotka löytävät meidät, ja ainoa, mitä voimme tehdä, on mennä sellaiseen paikkaan, missä ne voivat löytää meidät." Mikä
on se paikka, josta taide löytää meidät ? Minä luulen, että sen paikan
nimi on Avoimuus.

_ ____________ J
Erkki Yinkala

MUOTOI~UIJI~ USI<O)T~
JOKAINEN ANTAUMUKSELLA TEHTY TAIDETEOS KUVASTAA SIELUAMME~' SE MOTIVOITUU
OLEEASSAOLOMME MERKITYKSESTÄ JA KEHITYSPYRKIMYKSISTÄMME:'
TODELLA LUOTUA .TAIDETEOSTA EI VOIDA TOISTAA, MUTTA SITÄ VOIDAAN KEHITELLÄ EDELLEEN, SEURAAVISSA TOISSÄ. TAITEILIJASSA HERÄÄ TERVE PYRKIMYS SAADA AIHEESTA ENm41'4ÄN IRTI, HALU KORJAILLA KASVAA~'
.
LUOVANA HETKENÄ TEOKSEN OSAT ETSIYTYVÄT PAIKOILLEEN, AIKOMUS TOTEUTUU.' !!lEMMIN LUOTU TEOS VOI HERÄTTÄÄ IDEOITA JA TUNTEITA, JOIHIN KESKITTYESSÄÄN
TAITEILIJA L(;rTÄÄ PAREMPIA RATKAISUJA TEEMALLEEN.·
KAIKKINA AIKOINA ERI KULTTUUREISSA ON TEHTY MUOTOKUVIA SUORAAN KIVEEN
JA SAVEEN.' ROOMAN KULTTUURI ON TUNNETTU ERI IHMISTYYPPIEN IroVAAJANA.
TEKEMÄT~ KARIKATYYREJÄ SEN TAITEILIJAT KESKITTYIVÄT TUOMAAN ESIIN
NIITÄ IHMISLUONTEEN OLENNAISIMPIA TAI HALLITSEVIMPIA PIIRTEITÄ, MITÄ
KUKIN IHMINEN YKSIL~J,ISYYTTÄÄN VASTAAVASTI KANTAA KASVOILLAAN'.·
ESIMERKIKSI KORKEAN VALTIOMIEHEN JA AUKTORITEETIN CARACALLAN MUOTOKUVAS~A
TAITEILIJA ON PELOTTOMASTI VEISTÄNYT VIHAISEN JA JÄRJETT~W OLENNON KUVAN~ VUOSINA 150;;•.400 JKR ROOIIIAN TAITEESSA TOTEUTETTIIN ERI IHMISLUONTEIDEN KUVAUSTA, MENTIIN SYVÄLLE IHMISSIELUUN, JOPA IHMISEN AJATUSMAAILMAAN.1 TAITEILIJAN KUNNIA JA VELVOLLISUUS OLI TEHDÄ TOTUUDEN MUKAINEN
MUOTOKUVA;'

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0

SENSIJAAN PALJON AIEMMIN, OTTAAKSEMIE VERTAUSKOHDAKSI KREIKAN .KLASSISEN
TAITEEN, PYRITTIIN TAVOITTAMAAN IDBA IHMISEN !ÄYDELLISYYDESTÄ: HENKENSÄ .
VOIMALLA FILOSOFIT VALMISTIVAT TIETÄ TÄLLE AJATTELUTAVALLE. TAITEILIJAT,
PIDIA, SCOPA JA MUgTJ. ~OIVAT MIELESSÄÄN KEHITTYÄ NÄIDEN AJATUSTEN LUO~
MAN IHANTEEN VEISTAMALLA MARIORIIN TAI VALAMALtA PRONSSIIN IHMISHAHMOJA,
JOIHIN KOOTTI1N ERI IHMISISTÄ TÄYDELLISIMMÄT TAI KAUNEIMMAT PIIRTEET JA
NÄISTÄ MUOVATTIIN YKSI IHMINEN, YKSI VEISTOS - YKSI JUMALA.u
KREIKKALAISET EIVÄT TEHNEET MUOTOKUVAA, KUTEN KUVANVEISTÄJÄ KÄSITYKSEMME MUKAAN VEISTÄÄ MAL~INSA MUOTOKUV~: HE OTTIVAT KAUNIIN NENÄ~
JOLTAKIN HENKILÖLTÄ, SILMÄT TOISELTA - SUUN, PÄÄN MUODON, NISKAN
KULLOINKI~ ERI HENKILÖILTÄJ. JO~A SAIVAT VUOROIN SEI§TÄ TAITEI;IJAN
MALLINA HANEN K00TESSAAN NAISTA YKSITYISKOHDISTA YHTA HAHMOA. SEN
VUOKSI TUON AJAN MARMORIHAHMO! OVAT NIIN TOISTENSA KALTAISIA;
KUINKA HE SAATTOIVAT TEHDÄ NIIN? NYKYISIN USKOMME ENEMMÄN AIKAMME AJATTELUN VALOSSA JOKAISEN IHMISEN OLEVAN TÄYDELLINEN SUHTEESSA SIIHEN, MIKÄ
HÄN ON: KATSOMME YKSILÖN OLEMUKSEN KEHITTYVÄN KAIKILTA ELIMILTÄÄN JA PIE~
NIMMILTÄ OSILTAANKIN TARKASTI SEN MUKAISEKSI MILLAINEN HÄN ON SIELULTAAN;
VOIDAANKO ERI HENKIÄ SEKOITTAA VAIN YHTÄ MUODOSTETTAESSA? OLISIKO SE
TÄYDELLISYYTTÄ? VAIKUTTAA PIKEMMINKIN USKOTTAVALTA, ETTÄ JOKAINEN
KASVOMME MUOTO JA LINJA ON TULOS ELÄMÄSTÄMME - . SIELUMME KUVASTINVAIKKA . TÄSTÄ OLEMMEKIN HYVIN HARVOIN TIETOISIA, JOPA ITSEEMMEKIN
NÄHDEN.'
HYVÄÄ MUOTOKUVAA LUOTAESSA OLISI OTETTAVA LÄHTÖKOHDAKSI JA PÄÄMÄÄRÄKSI
JOKAISEN IHMISEN TÄYDELLISYYDEN TAJUAMINEN, SILLÄ NIIN PITKÄLLE VOI TAITEILIJAN MIELI TAVOITTAA MALLIN OLEEUSTA.'
MIKSI ONKAAN NIIN, ETTÄ LUONTO ANTAA KASVAA NIIN MON!A ELÄMÄNMUQ- .
TOJ~, JOTKA .KAIKKI POIKKEAVAT TOISISTAAN? MIKÄÄN EI TOISTU; MIKÄÄN,
MIKA SYNTYY, EI OLE AIEMMIN OLLUT OLEMASSA - SE ON AINA OLEVA JOTAIN TOISTA. ON VAIKEA YMMÄRTÄÄ'- MITEN LUONNON KEHITXSKU~ VOI
TUOTTAA NIIN MONTA LAJIA IHMISIA: ONHAN SANOTTU, ETTA ELAIMET KUULUVAT KAIEjKI MÄÄRÄTTYIHIN LAJEIHIN, MUTTA JOKAINEN IHMINEN ON OMA
LAJINSA.
RliÄ HUOMAUTUKSET OVAT TÄRKEITÄ MUOTOKUVAA ALOITETTAES SA - TCISIN SANOEN
TOISTA IHMISTÄ EI VOI TUNTEA TARPEEKSI HYVIN, VAIKKA KYSEESSÄ. OLISI OMA
VELJEMMEKIN.· NÄMÄ HUOMAUTUKSET VAI~~VAT JATKUVASTI MIELTÄNmiE, MUTTA NE
ON VOITETTAVA. MUUSSA TAPAUKSESSA SE TOSIASIA, ETTEMME TUNNE IHMISTÄ
TARPEEKSI, VEISI ROHKEUDEN MUOTOKUVAN ALOITTAMISEEn~'
VOIMAN LÄHDE
MUOTOKUVAA TEHTÄESSÄ VOIDAAN TÄYSIN UNOHTAA HENKILÖN KASVOJEN ANATOMISET
MUODOT JA KESKITTYÄ ENEMMÄN HÄNEN LIIKKEISIINsl, ILMEISIINSÄ JA RYTMIIN~
SÄ TAI SIIHEN, ONKO MALLI LUONTEELTAAN ALAKULOINEN, HENKISESTI VOIMAKAS,
MAHDOLLISESTI OPTIMISTINEN TYYPPI.' VOIDAAN KATSOA MALLIA SILMIIN NÄKE~
MÄTTÄ HÄNEN KASVOJAAN JA .VAKAVASTI AJATELLA SITÄ TÄYDELLISYYDEN KUVU,
MITÄ TÄMÄ YKSILO EDUSTAA.' SANOIHAN LEIBNIZ :"MEIDÄN OMASS ~ OLEMUKSESSAMME PIILEE ÄÄRETTiilYYS".
.
...
MIKÄ ON IHMISSIELUJEN VÄLINEN SUHDE, KOKO ALITAJUNNAN HÄMÄRÄ KENTTÄ •••'
M*T! LÄ~~SI PÄÄSEMlliiE TOISTA IHMISTÄ, SI~Ä MYST~ERIS~LTi NÄYTTAVAT NAMA .HANEN SIELUNSA ULOTTUVUUDET, SITA ENEMMAN HERAA MY~
KYSYMYKSIÄ, MITEN NÄMÄ ASIAT TODELLA OVAT. ARVAAMINEN ON NIIN PITKRLLE HYVÄKSI KUIN KYSYMYKSET HERÄÄVÄT JA RATKAISUN TAVOITTAMISEN
TAHTO KASVAA.' TÄLLÄ TAVOIN MÄÄRITELTYNÄ MUOTOKUVAN TEKEMINEN OLISI
VASTAUSTEN ANTAMISTA.; VALMIS TEOS, TAPAHTUMAN TULOS, OLISI NIIDEN SAMOJEN KYSYMYSTEN MÄÄRITTELEMISTÄ, JOIHIN ON VASTATTU HYVIB. JUURI
TÄLTÄ POHJALTA ARVOSTETAAN ESIMERKIKSI VAN. GOGHIN MUOTOKUVIA.
.
ERI AIKAKAUSIEN MUOTOKUVAT OVAT OL:EXASSAOLON OSOITUS TULEVILLE AJOILLE~
SITEN ETENKIN ENNEN VALOKUVAUKSEN KEKSIMISTÄ LÄHES .KAIKKI HENKILOT, NEKIN, JOILLA OLI VAIKEUKSIA ELANTONSA HANKKIMISESSA, SÄÄSTIVÄT KAUAN VALMISTUTTAAKSEEN MUOTOKUVAT ITSESTÄÄN JA PERHEESTÄÄN.
KOTINI ON KYLÄMME VANHIMPIA TALOJA.' SEN ULLAKOLTA ON LÖYDETTY HYVIN
VANHOJA MAALAUKSIA, JOISSA OLETETTAVASTI KOMEILEE .ESIVANHEMPIANI.
MAALAUKSET OVAT NIIN VANHOJA, ETTEI KUKAAN .PYSTY TUNNISTAMAAN MALLEJA.' MELKEIN KAIKISSA TÄMÄN VUORISTOKYLÄN, ORTISEIN, TALOISSA
ON SEINILLÄ KAUKAISTEN SUKULAISTEN MUOTOKUVI#~' NÄIN ON LÄHINNÄ ES~
TEETTISISTÄ SYISTÄ, KOSKA HARVOIN KYETÄÄlr NIMEÄMÄÄN NIIDEN MALLIT.
BAROKIN AIKAAN JA VARH:EXMIN, AINA 1800-LUVULLE SAAKKA, PIDETTIIN TÄRKEÄNÄ
MUOTOKUVAN TEETTÄMISTÄ - SE OLI KUNNIA-ASIA, SUURI TAPAHTUMA PERHEESSÄ.
REMBRANTIN MAALAUKSET OVAT TUNNETTUJA SYVÄLLISYYDESTÄÄN JA VALAISTUKSES- TA, JOKA ESITTI MERKITTÄVÄÄ OSAA HÄNEN ~OTANNOSSAAN.' PARHAINA AIKOINA,
JOLLOIN HÄNEN EI TARVINNUT KÄRSIÄ NÄLKÄÄ,. HÄN LEVITTI KANVAKSELLE OHUEN KULTAKlmROKSEN, JOLLE SITTEN MAALASI IHANliiMAT <.WAT KUVANSA. NÄIN
HÄN TEKI SAADAKSEEN LISÄÄ VALONVÄLKETTÄ HEIJASTUMAAN VÄRIEN LÄVITSE.
TÄSTÄ VALOSTA HEIJASTUU REIBRANTIN SIELU SIIHEN KATSEESE~, JOKA KOHTAA
.AALAUKSEN •·
ANTONIO DA C~DAN
KUVANVEISTÄJÄ
Kuvanveistäjä Antonio da C~dan on kotoisin Ortiseista, Pohjois-Italiasta,
Tällä hetkellä hän oleskelee ~rskylän Hallilassa Valmistellen Tapiolan
keskustan veistoskilpailun voittanutta teostaan:
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P~thl'.

luontom - l!lla:mkal.in lähimmäinen.

Arvokkam voitto on elämän maratolrlin voittaminen
Varjiem lapl!tet. oTat use i n m:yiis valon lapsia .
He·rra e± my-ön..l'Jä meille ansiorist±ä vaan pelki:i:rr ristin-.
Aarne Kankkunen

----------------------ILJA GLAZUNOVIN ÄÄRELLÄ ELI

SATU TAI DE NÄYTTELYSTÄ
e Valkoinen koivikko ja mestaajan punainen paita, rikkoutuneet leikki-

rattaat ja auki leikattu neidon kaula, kynttilän heijastus samovaarin
pinnassa ja kauniin keisarih' paha silmä; -Minua pelottaa, kuiskaa nuori
tyttö~- Poika kietoo kätensä tiukemmin tytön hartioiden ympärille ja sanoo: -Älä pelkää , sinä olet tuha~ kertaa kauniimpi kuin tuo." -Tuon minä
haluan, sanoo nainen, ja.helisyttää raskaita korujaan. -Saat sen, ostan
sen sinulle, vastaa mies;' - sehän sopii sinun lipastosi yläpuolelle.

Pikkuveli ja isosiakokin kulkevat käsikädessä toisten joukossa~· J alokivet
säteilevät kruunuissa, mutta tikarin kärjestä tihkuu verta: Maisema naut~
tii iltaruskosta ja sateenkaaresta, mutta tuhansien silmistä huutaa hätä.
Naisen rinta on brokadin peitossa, mutta kaula on katkaistu." -Mennään jo
pois, sanoo pikkuveli. silloin eteen kasvaa koivikko, koivunrungot mahlasta kiiltävinä, kukkapelto tuoksuen apilaa ja kissankelloa. Sinisellä taivaalla soivat lukemattomat kirkonkellot.' Kirkko seisoo mäellä kullattuine
_s ipuli torneineen ja . toistaa laulavaa kutsuaan jokaiselle ohikulkijalle.
-Tuonne minä haluan, kuiskaa pikkuveli.' -Mennään sitten, tule, vastaa
isosisko ja vetää pikkuveljen perässään tauluun;
Ja siellä on sininen taivas vielä sinisempi, apilatuuli vielä pehmeämpi
ja suuri sipulikirkko vielä suurempi. -Ka, tuut si~ veljeis kera kirkkoon, hymyilee herttainen liinamummo tien vierellä~- -Tuuttehan miun kanasain. Ja hän kietoo kukallisen liinansa liepeen lasten ympärille.~ Pitkä
jono ihmisiä kulkee kukkapolkua suureen Jumalan huoneeseen; Siellä tuoksuu suitsutus jl lukemattomien pienten vahakynttilöiden valo lepattelee
tuoksuvasaa häinllrässä.' Kaikilta seiniltä katselevat ikonikuvien pyhät
ihmiset. He D3'ökyttelevät päätään ltullatuissa kehyksissää'n ja sanovat:
-Tulkaa tänne!' Tulkaa vain tänne, lapsetr Tulkaa ja rakastakaa meitä ja
Pyhää Äiti-Mariaat
Ja lapset menevät ja rakastavat kaikkia pyhiä ja Pyhää Äiti-Mariaa~: Sininen savu leviää tuoksuen.' Kuiskaava messu voimistuu ja kasvaa ylös kaikkiin sipulitorneihin ja lQPulta siniselle taivaalle ja aina Pyhän Äiti~
Jlarian luokse asti.' Pyhä llti-lla.ria hymyi]ee ja liittää kätensä yhteen.'
Hän ripottelee alas kultaista siunausta: Sitä sataa paljon pienelle .pojalle ja isol]e siskolle • .Utta pikkuisen siitä saa myöskin se ihminen, jon~a kyynelistiD on kankaalle syntYD3't tulenkarvainen taivas, verta tippuva
mestaajan kirves ja suuren kansan hätähuuto ja jonka ilosta, tuoksuva apilapelto, lämpöinen IBUIIIIllonhuivi ja ikonikuvan siunaava hymy;•
lryllikki s·e esj!l.rvi
taiteilija

~

TNTE:EN lOPUTTOMUUS
• Taide vaikuttaa tunteisiimme ja a~atuksiimme~' On ominaista~ että siiU
heijastuu taiteilijan usko ty8hönsli. Vastaanottaja voi tavoittaa alkuperäistä ideaa teoksesta: Kohdatesaaan taiteilijan näkemyksen hän samalla
luo oman käsityksensä teoksesta ~ !eos puhuttel~e häntä : Eri mielentilois-
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taan riippuen hän voi kokea teoksen eri tavoin.' Kuitenkin syventyessään
teokseen hän tavoittaa sen rauhan: Jollain· monista merkillisistä tavoist~ taideteos koskettaa hän~ä vaikuttavasti~" Sanotaan, että teos ylevöittää tai puhdistaa mielen~· Tällä perusteella ehkä erotammekin taitee~
ei-taiteestaa koemmeko teoksen rakwntavana ja harmonisena vai sekoittaako se vain levottamuudessaan mieltämme :
Koska taideteos virittää mielemme toi•1msan~ tuntemaan ja ajattelemaan
henkevästi, on todellisen taiteen harrastaminen arvokasta ihmisen kehitykselle ihmisyyteen. Kulttuurin vaaliai!l.en .yhteiskunnassa on suoras·s a
vaikutuksesaa kansan henkisen tasOJa; nousuun.' !aide on kautta historian
ollut se .voima, joka on tukenut ihanteellisuutta elämässä:
Taideteos on merkillinen maailmansa~• Yritämme pää·s tä siihen sisälle~ ymmärtää ja tulkita sitä, mutta emme ehkä k()skaan voi sanoa täysin vastaanottaneemme sitä, tyhjentäaeemme sen ideaa: . Erik Ahlman sanoi, ettemme
ikinä voi täysin tajuta mitään taideluomaa, koska emme voi sulautua yhteen
sen luojan persoonallisuuden kanssa~ ' Ahlmanin mukaan löydämme taideteoksesta aina oman minlmme.' Tavallaan taideteos paljastaa meissä itsessämme
uusia ulottuvuuksia~' Se avaa uusia uria sieluumme, avartaa mieltämme ~ .
ÄärettBmyydessään taideteos heijastaa ihmisessä olevaa jumaluuden ideaa;
Se kertoo ihmisessä piilevistä voimista ja mahdollisuuksista:
Aidolle taideteokselle onkin . ominaista, että se tahdotaan ja voidaan yhä
uudestaan vastaanottaa ilman, että olisi kyse toistosta~· Teos elää: se
koetaan tuoreena, se ei 'lopu' : Aihe ei tyhjene, vaan alati kasvaa.
.
Chagall sanoo: ~aikki muu voi muuttua demoralisoituneessa maailmassamme,
mutta sydän ei voi eikä ihmisen pyrkimys tietoon jumaluudesta.' Ihmiset
tuntevat tai tee!l tänään yhä samalla tavalla kuin aikaisemmin"~·
Arja Merikallio
valtiot lis
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Kun menneenä kesänä toukokuun viimeisenä päivä.Dä lähestyimme Tallinnaa,
oli sen kaunis siluetti sateisen sään johdosta sumun p~itossa. Matalapainealta vaikuttivat seikkaperäiset Ja aikaa vievät tullitoimet. Kun selvisimme tullista, oli Helsingistä matkaamme saatellut sade tauonnut.
Tallinnassa asuimme suomalaisten rakentamassa Viru-hotellissa, jossa heti
tultuamme söimme illallisen. Tämän jälkeen aeuruaemme hajaantui intressi~
ensä vaatimille tahoille. Vaimoni kanssa lähdimme tutustumaan kaupunkiin,
tavoitteena saada yhteys paikallisiin kristittyihin. Köimme Jumalan jo~
datukseksi s~n, että jo ensimmäisenä iltana saimme olla tallinnalaisessa
kirkossa jumalanpalveluksessa. Tämän jumalanpalvelushuoneen nimi oli
Olavisten kirkko, jonka torni nousee mereltä katsoen Tallinnan tornihuipuista korkeimmalle.~ Tilaisuus alkoi kello 19 ja saavuimme hotelliin hiukan ennen puolta yötä.
Tuon jumalanpalveluksen jälkeen saimme olla kahdessa paikallisessa rukouskokouksessa, joissa todellinen ekumenia toteutui. Näissä tilaisuuksissa
tapasimme iloisia ja kiitollisia uskovaisia, jotka rohkeasti ylisjivät
syvästi rakastamaansa Vapahtajaa Jeesusta Kristusta. Kuitenkin heillä on
uskonsa tähden paljon ahdistusta ja rajoituksia ja ovat joutuneet muukalaisen asemaan yhteiskunnassa.· He pyytävät sulkeutua esirukouksiin.
Jorma Katajarautio

Sadun lintu sininen
lennähti lapsuuden maailmaan
ihastutti hartaudellaan:
Sadun lintu on jäänyt taakse
- mutta elää yhä,
hohtava siipi välkehtii
surun linnojen yllä
- onnellista on olla silloin.
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Kolmekymmentä vuotta
taitteen välähdyksen virkistämää,
.
yhdessäolo on sitonut hohtavaan huntuun,
vaikka puheena olisi ollut vain
asiaa ja arkipäivää.'
Eräs Pilatus-ilta
virsien rakenne ja juuret
kirkkaat sävelkuviot
papin kertomina, soittamina,
kanttorin virittäminä.
Taiteilijamme puhetta
taulujen synnystä
herkästä Lapin lapsesta .
suviyössä pirtin penkillä.
Sielutieteen syvyydet
- niissäkin taiteen pisara.
J'"uhlat, retket
kirkkojen kauneus
kirjat ja kirjasto
kuvien sanoma Vapahtajasta
halki vuosisatojen;
Ohjaajamme
- kipinä sielussaan
ovat kantaneet lahjansa alttarille.
Vieraat ovat jakaneet tietoaan
itse esitimme
katsaus Hammarskjöldiin
meditaatio hiljaisuuden talossa
rukous virsi kiitos :
Taiteen kultalintu
sinisiiven hohtoineen
on liitänyt .keskellämme
vuosisatoja, tuhansia
jossain pyramidien juurella
katakombien seinissä
laulamassa meillekin
melun hätäisille haaveilijoille.
~sän Jumalan lähettämä pelastus
synkkään maailmaan
yön ihmeenä paimenten kedolla
innoi;tanut satoja, tuhansia
laulun säkein, siveltimen siivin
kuvaamaan, julistamaan.
Kultalintu - yhäti yllämme
sydämen salassa
sykähtäen, kertoen
pakahtuvaa riemua
mitä elämä. on
mitä el!ämä antaa
kun taivaan voimat saavat siunata
säveltä sanaa siveltimen piirtoa.
Mikä lahja ja rikkaus
kirkkaus ihmeellinen
nähdä kauneuden kimellys
ylistää sitä mikä soi
pulppuaa, pulppuaa loputtomasti
uutta luoden
sadun siivellä
taiteen tuoksusaa
sanojen teillä
.
runsaina ryöppyinä~'
Ken on kaiken luonut
näe tirlvas
tähtien ääretön luku
tähtihetkien välkyntä elämän yllä
tuo kiitoksen kaikkeen.
Sadun lintu sininen
viivy vierelläni
taiteen näky tajuttava
anna minun rakastaa sinua
kiittää, ylistää yhä;~
Maila Narinen
·Juhlaruno Kristillisen taideseuran Kotkan yhdistyksen kolmikymmenvuotistilaisuudessa.'
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Kristillisen Taideseuran
yhdyshenkilöitä
HELSINKI

-

• maisteri Eila Pitkänen 1 Haahkatie 5 B 27 1 00200 K~leink~ 20
• tekn yo Antero Polso 1 Hakamäki 2 B' 17 1 02120 Eepoo 12

TURKU
• lehtori Taru Tukiainen
LAHTI

1

Välppätie 5 A 6

KOTKA
• opettaja Meeri Salo 1 Korkeavuorenkatu
• rovasti Eero Mikkonen
KUOPIO
• taiteilija

E~sa

20540 Turku 54

1 Aleksanterinkatu 4 1 15110 Lahti 11

• rehtori Antti Raipala

MIKKELI

1

1

Mäkelä

20 · ~

24

1 48100 Kotka 10

NUijamieetenkatu 21 A 7

1

50100 l!ikkeli· 10

1 Kauppakatu 55-57 H 33 1 70100 Kuopio 10
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