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Kuvataideharrastajat
perustivat Matahiset//3%

Rovaniemelld on kuva-
taideharrastus laajem-
paa kuin dkkizi arvaisi-
kann. Kuvataidejddesté-
jdkin on nyt jo kolme ja
kaikille  jéisenid.
Kalastamaan ei tarvitse
mennd toisten apajille.
Maahiset perustettiin td-
mdn vuoden helmikuussa
ja tdnd viikonloppuna pi-
'dettiin yhdistyksen .en-
simméiinen maalausleiri.

- Maahiset perustettiin yksinker-
taisesti vain koska tarvetta uuden
organisaation luomiseen oli. Harras-
tus kuvataidepuolella Rovaniemelli
on todella laajaa ja perustamisaja-
tus kyti ilmassa pitemmén aikaa,
kertoo Maahisten puheenjohtaja
Matti Rapakko.

Rapakon rnukaan Maahiset ei ole
mikiin kilpailevajixrjestékoska lata-

jassa harrastajakentissi riittié ji-
senii yllin kyllin. Enemminkin oli
kysymys vivahde-eroista. Maahiset
on tarkoitettu ennenkaikkea harras-
tajille, jotka eivit ole piténeet omia
niyttelyjahn ja jotka eivit jostakin

syysté ole vofkiéét liittyé muihin ku-
vataidejérjestbihin. Palaksen taso
kriteeriothan voivat joidenkin mie-
lesté olla ylhhilli ja Tyévéen kuva~
taidepiirin poliittinen sidonnaisuus
taas jollekin este.

Maahisten jésenluku on heti al-

kuun hyvi, heit§ kirjataan Viralli-
sesti 76.

- Toiminta on nonnaalia kuvatai-
deseuran toimintaa. Tami rnaalaus-
leiri on ensimmhinen koulutustilai-
suutemme. Koulutusta aiomme
mahdollisuuksien puitteissa antaa

f
Maahisten puheenjohhja latii lapkto (etlahlln nskoo uudella yhdistykselli olevan kovasti tyiikenttii

edeé. Yiisplm oli tiysi tyévire heti piilli.
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M8&hiSiSS8»0li mukana seki nuorta etti vin]
li piirsivit asetelmaa Alaojan Si$l'il levi

_ (10) seki Olavi Valldpill-

jisenille. Tiedostamme, etti maala-
rin pitih toki osata muutakin hm
piirtii tunturin kaarta. _ _

Kaukon koululla toistakymmenti
maahista harjoitteli asetelman piir-
wmisti ja opetteli virisivyji 'hm-
la M u k a n johdolla,

- Joulukuun alussa Maahiset jir-
jestéi kriittisen niyttelyn. 'limi
kriittisyys nimike johtuu siiti, etth
niyttelyyn on tarkoitus saada 185-
nintaitelija tasolla arvostelupalve
lun pitijih. Némé suorittaisivat esil-
lé olevien maalausten arvostelun
kaiken kuullen ja nhhden tai antai-
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I Maahishn kuvataidekurssi alkamassa. Yhdistyksen puheenjohtaja suorittamassa nimenhuutoa. Taustalla metsikiimppiii, joista
on |ihten;,x maahamme hyvinvoinnin perusta, niikee kurssin vetiijii taiteilija Tapani Rantala.

Mai   eman1aé\laukselld‘  0'n"

uos1sato]en permne  

Maahisten kurssilaiset tutkivat Kemijoen rantoja
D ROVANIEMI - Maise-
mamaalaukseen kiitkeytyy sa-
tojen vuosien traditio. Luon-
none maalaamista ei voi kos-
kaan 'kiisitellii loppuun - silléi

maisema ja luonto on jokai-
sen sisélléi.

Se on ihmisessé kokemuk-
sena ja nékemyksenéi, miti
hanelle on elziméinsé varrella
Aerzynp maisemasta ja luon-
nosta.

Ei voida sanoa ettii joku on
hywa xaileilija, jekii huono
taiteilija. Jokaisella on kuva

mmmsvamum  u A Q ‘;3.i7"a';§€‘6>'.'=f.  
si sisilli oleva kuva néikyviin,  
opastaa tunnettu taidemaglari
Tapani Raltah Maahisten
kuvalaidekurssilaisig, jotka
\’3lln¥SIa\1l'\li 5iL*_‘>i' Q  ‘I  .QA 
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ja Kemijoen rantatbyréiiillé
keskiviikkona.

Nyt on aurinkoinen hyvii
piiivé ja t6ihin on alettava
heti, innostaa 16 kurssilaista
vetaijéi Tapani Rantala. Lapin
metsimuseon metsikkbbn ko-
koontuneet maalarit siirtyivét
kimppéialueelta suuren joen
rannalle etsiméién omaa sisiis-
ti maisemaa vuorovaikutuk-
sessa silmien edesséi néikyviin
konkreettisen maiseman kans-
sa.

Tapani Rantalan ajatukset
ja nékemyksermaisemamaa-
lgpksgsta "'i5hestyv3t folfemisen
pérusteita, jdsta elgmae kum-
puaa ja nousee nilflcyvilleé
maasta ja luonnosta.
2 Viime vuosien vilftaukset- ja

F,\,

loppuun kaluttuna aiheena,
Tapani Ranpaia torjuu.

Jokaisen sukupolven sil-
mien edesséi ovat meri, tuntu-
rit, sinitaivas, puut ja kukat- koko luonto aina uutené
rmkynii ja eikéi niité ikinii voi-
da kaluta loppuun niin kauan
kuin elémiiéi on.

Tapani Rantala korostaa
ennenkaikkea ulkoisen ja si-
séisen maiseman ja luonnon
vuorovaikutussuhdetta toisiin-
sa. Kysymys ei ole edesséi né-
kyviin maiseman tarkasta jil-
jentiinisesta ja.,s@i;§, ettéi kat-  7iY¥*¢1°\1kS¢“
dlevan ti10Siasjka tuosia maise-
masta. Iavoitteena on maa-
laustekniikan ja virien avulla

 ’zi’$;-‘  ¢¢111J°P  ` ~`  Sisii' f , ‘ ' '_ = -_»,_;,  .  >

- Ihminen hakee ja peilaa
omia tunnetilojaan ja elilmyk-
siéiin luonnon kautta aivan-
kuin néin tapahtuu myés toi-
sen ihmisen vilityksellé, nifi-

kee Tapani Rantala. Hin to-
teaa maisema- ja ihmisen
muotokuvamaalauksessa péi-

teviln saman periaatteen. Ne
ovat ‘iéhellir toisiaan.

Jokaisen sukupqlven  
léydettéivii maailma ja luonto- yhéi uudestaan omin silmin
ja tunnoin. Tekniikka ja véirit
antavat vilineitii téihiin etsimi-
seen. (  1 ‘ _E;,; #ia A f i! L: x x  1. Y' *V*



1 alleennarra~1laJal 


leirillii lumiskolla 

o KEMIJARVI - Sommittelu· ja 
piirustustaito, sekA oikea vArien 
klyttO ovat tiliA hetkelll suurimmat 
lappilaisen kuvataiteen kompastus· 
kivet. Muiden muassa nlitl maa· 
lauksen perusasioita on klsiteity Ju· 

Suuri ansio Ulslli lankeaa 
heidan mukaansa Maaseudun 
SivislysHilolle, seU eri kUV3lai· 
deseuroille, jOlka oval 'l'hlyneet 
jirjesllmllin arvoslelupalvelua. 

- Taileen harTaslajal ovat 
omaksuneel eriWl.in myOnleiseni 
pidelllvin ilsekriillisyyden. joka 
yhdessll ulkopuolisen arvoslelun 
ja ohjauk_sen kanssa on vienyl 
maalaUSlaileen harraslajia 
huomallavasli eleenplin, loleaa 
laaninlaileilija Malli Jaukkuri. 

o 	Korostetusti 

teoriaa 


Jumiskossa limln viikon kes· 
\lneeUe leirille osaUisluu 23 lai· 
leen harTaslajaa, joisla osa on 
harTaslanul maalausla vasla 
muulaman vuoden. Mukana on 
kuilenkin myOs laileilijoila, jolka 
oval harTaSlaneel laidemaalausla 
jo useiden vuosien, jopa vuosi· 
kymmenien ajan. 

Maaseudun Sivislysliilon ja 
rovaniemeillisen kuvalaideseura 
Maahislen jirjesllmlln leirin oh· 
jujal luonnehlival meneilliiin 
olevaa leiril leoreelliseksi. Mu· 
kana oleville harraslajille on py. 
rilly anlamaan ennenkaikkea 
peruslieloa, jota he voisival so· 
veltaa myOhemmin leirin jilkeen 
omissa liSisslin. 

- Leirin luennoilla on koros· 
letusti luolu esiin piiruslusla, 
sommillelua, sekA vArien kiylloa, 
jotka oval Illhlokohlia - perus· 
lekij{lilll maaJauksessa. Lisaksi 
on paneudullu jonkin verran 
m maalauksien aihevaJinlaan, 
mikl ei ole aina lainkaan seUai· 
nen itses n selvyys, kuin usein 
kuvil aan, kertoo I ninlaiteili· 
j Malli Jaukkuri. 

Viime lnaananlaina alkaneen 
taideleirin mana on teorialuen· 

. n ohella reht told masl uk· 
'. Leirin objaajal Matti 

J "uri ja Malti Mik t~ 
tea t ·Ienbn. en tarkoit 

nina.isesti ole oUut tehd 
·t . n k ema opillua I~ 

riaa kl ...JJlnQ._ 

- Uusi titto 

o 	Kursseja ja leirejl 
olisi lisAttlvA 

Jumiskolla meneill n olevan 
laideleirin osanollajien laso 
va.ihlelee melkoisesli, mulla aivan 
vasla·aJkajia ei mukana ole. 
Tlstll huolimalt3 leirin luennot 

miskolla tAmAn viikon kestlneel 
taideleirilil. 

Leirin ohjaajat, IUnintaiteilij ... 
Matti Joukkuri ja Matti Mikkola to
rostavat kuitenkin, etti Jappilaisen 
kuvataiteen taso on noussut huomat· 
tavasti viimeisten vuosien aikana. 

o - Leirin loinen ohjaaja IUninlaileilija Malli Jaukkuri (oit.) esillU 
om.. nlkemysllin kemijirvellisen Viljo Venlliisen mulauksesta. 
.. ...Sinlhin olet maalannut jo lihes 4O.vU01l3, eikii sinua tarvitse enD 
opellaa, multa jos Iisiisil hieman valoa luohon, niin ... ... 

- Jumiskon laideleiriUa olevien h3rT3stajamaaiareiden laso vaihte· 
lee melkoisesti. joskaan aivan vasta·alkajia ei ole mukana. Rovanie· 
mel . en Anne Heikkinen (eel ) on harrastanut USla YlSla 
pari YUOtla. Hineu nsa taideleirit ovat mul1n aD . . . • 

.. 	e 

luno Sl 
tel ' . 
rna I nnut to .Ita 
;onnut m "oppinedJe 
uull . 

- Piiosillaan asiat ~at tte· 
\y{ti lultuja, mutta samalla on 
tuJl ul esiin myBs asioila, jotka 
kyUi oval lultuja multa jo unoh· 
luneel. Nlin t4l1aisel laideleiril 
anlaval aina jOl3in, silla jokaisel· 
la ohjujalla on vinan omU ia 

mall a myos kokeneellekin har· 
raslajalle laysin u u tta, totea3 
Venlllii inpn 

I . 
O'III.D.M!~me~5en Ansa Heikkisen 

muk nI L krilisoinnisla oppii 
ehki kaikkein parhailen, kun 
nlkee selvlsli mili virheili on it· 
se lehnyl lai mila loirten harTas· 
laja on lehnyl omassa lyOssalin. 

- Keen maalauksessa leknii
kan erillAin tirkeilksi ja sen 
vuoksi 11IIIaisel leirit .ovat h in 
.nloisia, koska nlikee 
• -	 . lh ",3" f.),. n it .. _" i. 
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' >  :if'~P_}1‘.a;"?2`i“*   ':"‘*'§]Q_ I  >_él U KUVATAIDEYHDISTYKSEN Maanisaen vuosinayttelyn won.
F Kuvia Helena Rapakon Somonn kirkko seka Hely Hanskin nakymii
'- Al ta. '"mm" 9:  ~f.4.- e.¢_

Jaahlset avczsz
nsf' .

“ “ vuoslnézytteb/nséi
iw CJ ROVANIEMI - Kuvatai- Viekonelo, Matti Rapakko, He-lmi deyhdistys Maahiset on avannpt lena Rapakko, llmi Huoviala,

vuosiniyttelyn Rovaniemen k|r~ Aino Vuori, Rauha Marttala,ln: jastotalossa. Niyttelyssé pn mu- Magna He|'|(un¢n‘ Mm-ja 1'u1»p¢i_
ki* kana téité 46 tekijélté, jolsta osa nen, Seija Marin, Pia Hentunen,

on harrastanut maalaamista vuo- Elma`Piiparinen, Erkki Kerola,de sia ja jotkuz ovat vasta-alkajia. Ahxo ~Kus¢aa, Meimi Kangas,3 Niyliely OH esillé 9-9- Saakka- Helmi Yliniemelé, Irja Peteri,| p Néiyttelyssé on tdité scuraavil- Sirkka Ylikokkila, Eeva Bbbs,En ta! Pirkko Tuisku, Matti Kari- Seppo '[`6rm5n¢n, Hely Hanski,an Diemi, Maili KiVil'liCmi, Salmi Sirkka Keinibniemi, Vuokko
Rinne. Ania Siéholm, TBHIU Granroth, Niilo Kostenius, Jaak-'*'°i oksanen, Rauha viiri, Annikki ko Hmunen, vieno Myllfqi, Edit'al Kafhapiii, Miriam Vif¥a18» THU- Raappana, Anja Ardla ia Olavi
likki Hanni, Uula Piisili, Lecna
Palo, Tuomo Tiensuu, .Iaakko
Hiltunen, Matti Hintsala, Raija

I]

Vallasto. Veistoksia on Anni
Hyrylté, Aino Vuorelta ja Antli
Munoméelti.

[I I] °
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- Kava: kertovar. mutta eivét kertoa. Tama on

' h2£m:¢nLanyx mlnut. nim. ettéi

ni myllékkéna. jossa ei ole péié-  

za eiké héntiiii :

Nyt nim. Reijo Raekallio pu~  N  
'  kynaan Ja kokeilen tata heessaan sanoo, ettei Laiteella 5

= kxjdhsta ilmaisua". Kuinka saisikaan olla sanomaa vaan si-  ‘A :

E se siuen maiztaakaan menna
Q ;;eLee::. sekm
5 Lzexen ainoa. joka sai kutsu-
  josse seisoo naint "A1u-

 aaa;-'zteiyn 'falivuotena halu-
.a:r.::ze lizmnxuaa huomiota eri-

- tysesu azheiden valintaan ts.

 mmkaiaxnen "sanoma" néytte-
 Lr.; zoasza heiyastuu. jonka teki-
= fa: ovar. halunneet vélittaé La-

salté. Minulle jéi epéselvéksl 5

miké saa olla se siséltb. Olen :__
niin Lakapajulan kasvatti, et- ..."':'_.
ten eléesséni ole saanut kokea  
ba1ettipyl1ist,elyni1oa.vaan tal- G 
lustanufffig r§Hva§Fx arkitai- EE
valta ja maistanut miltii se  S
maistuu. Olisiko todellakin  
syytii panna pensselit santaan -__1'_
naman virikekbyhyydenkin

5  kouseudustaanftésta takia. =

 ajasxaihmlsiszaluonnosta Odotin ohjaavaa arvostelua Kiittéen olisin ottanut rehel- -

3 gnef' Taxsin olla ainakin ainoa,
 pka min sanotusti lensi ret-
 kuun. ,

liset arvostelut. moitbeetkin  

Onko onnistunut tavoittaa vastaan,mutta en ymmérra LQ-§

tunne, jota kuvan nimi lupaa? téi. etté maalausreni yli hypév 5

witteni seuraaviin buoliinz

: Olen nim hammentynyt tél- Valon ja varjojen onnistuminen mn juuri kutsukirjeessé maini- ;

E
Eaisesta oikuttelusta ja koko ar-

* Euenpuksia. Néen kaiken yhte-

tai epéionnistuminen? Viirien tun sanoman takia, 5

. vostelupalvelusta, etté en enéé kéytéstéi? Sommittelusta? Ku- Kuitenkin jonkinverran kunni- 5

- osaa eronella néité kuvataiteen va kokonaisuutena? Toivoin oittavasti :

rakentavaa keskustelua. Taina Heinénen  

Kahden Terlzun ia Kaisanlj gf  Q
Il I "" f  ~1..f~_@__-~_/§;,@,7,,,

ot Gallena 11:ssa “f” “

Kemiémeslari Terltu
Tervaniemi Kilpisiérvelté
avaa sunnuntaina ensim--
rnéisen néyttelynsé Tuntu-
ricuvia Galleria llzssé. Ys-

révénsé Tertiu Vilander-
Oloasen innoittamana
Tervaniemi uskaltautui mu-
ham kolmen naisen néyt-

’Téméonhyvin mielen-
liioisla, mutta }otenkin

nxmulminmernisiihmisten
eleen alasii. Vuosim var-
r&olentehnytmonenlai-
sia "' henkilé-
kuvia ja kukka-asetelmia.
llnanTer\unoh§austatésté
eioisit\ll\1trrnitéén',Terva-
nnemikertoo.

Viander-Oksanenontoh
_ _ io

16 vudia. Meedo  
r\i\ele,eu:'a|~|ér\onkana-
wap ' ole
'|k@]3S3m8||3
réueleanellinkykypa-
¢ztlan.ko\l=ser1voimal|a.

‘Efnen meexion ilmoi-

tsaenolutkoskaanpiir-
anynenlémskemnmaa-" T6&\itar-on. .lim _.‘_

le.el§e|inéja!kuula.»ole-
nawpsnerh '

V§’£-QSSSBU Tun-

Terttu Tervanleml (vas.), Kalsa Niitinen ja Terrru vrranaer-vumw..
tuovat tyénsi Galleria 11 :een.

toja ia nékyiéi on hénen
kahdeksas yksityisnéytte-
Iynsé, jonka hén on koon-
nut mediaalisista maalauk-
sista.

“Sen liséksi kaukoparan-
nan ihmislé. Rukoilen joka
aamu jonkun puolesta. Yl-

héélté muistutetaan mie-
leeni niml, ionka puolesta
on mkoiltava. Eriiyisesti
olen onnistunut auttamaan
sellaisia liapsiperheité, jois-

sa on ollut konratulehdus-

kierreité.”
Vilander-Oksanen on

saanut tehtévén, iota hé-
nen on toteutettava ela-
ménsé aikana.

”Sitten, kun minun on ai-

ka siirtyé rajan taa, joudun
tekemiénlilié slité, kuinka
olen suorittanut saamaani
tehtévééf'

Wander-Oksanen pyysi
néyttelyyn mukaan myés
abitudentti Kalsa Nitis-
ti_ Nééténen on naivisti, io-

ka taitellee satuhahmoja
iéémeren rannalta hake-
miinsa kiviin. P6ll6t, kissat
ja tontut elévét kivissé pa-
remmin kuin paperilla.

"Tami on sellaista hyvén
olon taidetla, ei mitéén va-
kavaa.”

Tervaniemen tyét ovat
sslllé Galleria 11:ssé (cafe

' ' ) 26.11.-
2.12., Vilander-Oksasen
3.-9.12. ia Néétésen kivi-

maalaukset 26.11 _-9.12.



Kuvatoldeybdlst MaobIoet halua 11)'1 k_..... IJIJOria kuYOllteJdjlllti. ~taja Matti 
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Maahiset kaipaa 

nuoria mukaansa 


- Suoria onjoukossamme va· 
sen ruQksl to1m1n tamrne 
:rs eI ole ollut sellalsta 
oU!!mme toivoneet, arvio! 

~ybdl.stys Maahlsten 
"",",,,,"QlCIIl~a Matti Rapakko 
..,""'.....'" yhdlstyksen perin· 
II$A syymiyttelya tiistalna 
'" k!ljastotalossa. 

Maahlsten tamankertaiseen 
sJJSfiayttelyyn tarjosi runsaa 
40 tekljH kalkh1a.n 12(J (yOtA. 
JyryttaJaM to1m1nut taltelllla 
Aano-Lii.o Kantola kelpuutti 
esWe 55 (yoti. Useat yrtttajit 
jiilvat tAlli kertaa ulIcopuolelle , 
nUnpA katseimus onkln edeDis· 
vuotta ybteDAisempl ja wok· 
kaampL 

Matti Rapakko plti tarjontaa 
vAhAlsena. verrattWlB slihen, et
ta Maahisten jasenmUrA on 
130. !Un . totesl akvareillen 
osuuden sltten vUme nikemAn 
lIB4Antyneen; gralllkkaa on 
edelleen nlukaati. 

- Useimmst jAsenemme rnaa· 
laavot perlnteisesti, helposti tao 

juttavta kuvla. He pyrkiviil tao 
volttamaan luonnon ja ympi· 
tiston kauneutta. TAllatnen 
rnaalaarnlnen ei ole tosin ny· 
kyisln kovlnkaan suosittua. 
Rapakko sanol. 

- On kultenkln muistettava, 
etta lluninen tekee kuvan iiuni· 
sille, tAllalsWa kuvtila on sanot
tavaa. Kuvatalteen alue on nUn 
laoja, etta sWe sopil moneDials· 
ta temmeltajiia. 

Twlllessaan buollA Duorte'n 
kuvantekljOlden puuttumises· 
ta nUn Maahlsten kuln mulden· 
kin kuvataldeyhdlstysten' rio 
veisti Rapakko suuntasl kri
WkkiamyOs RovanJemen kau· 
pungln pAiittaJWe: 

- LasteD kuvataldeiterhojen 
muuttamlnen ituvataldekou· 
luksl asl.. pohtlneen tolml· 
kunnan esltysten mukalsesll 
oilsi erittAin tervetullutta. Han· 
ke ei kuitenitaan ole myOtituu· 
lessa valkka sen kustannukset 
elvAt alnakaan aluksi olisl mer· 
k1tlAva~ 

Rapakon lnielestA kuvalaide 
el pAlse RovanJemellA edel· 
ieenitaan osalilseksl nllst. 
edulsta milA muut talteenlajlt 
ovat saavuttaneet. 

Kuvataldeyhdistys Maahls· 
ten tiistaJna avaLtu syysna.ytte· 
ly on eswa vllkon ajan ell 5 
marraiikuuta ast!. 
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