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Tämän lehden tarina alkoi marraskuussa 1985 Helsingin NMKY:llä kristilli

sessä 'Minun käteni soi' taide- ja kulttuuritapahtumassa. 

Jukka Leppilammen ja Matti Nevalaisen työryhmän aiheeksi oli merkitty 

'Kristillinen kulttuurilehti?' Osallistujien innostus tuntui oikeuttavan jatko

työskentelyyn. Seuraavana keväänä käynnistyi työryhmän koostaminen kiin

nostuneista. Työryhmän alkutaival kului lehden kohderyhmän ja sanottavan 

hahmottelussa. Miten kristittyjen tuottama taide ja viestintä etsivät muotoaan 

monien aatevirtausten laikuttamassa postmodernissa ajassa ja kulttuuri-ilmas

tossa? Kuusi- ja seitsemänkymmenluvuilla opiskelleiden ja työelämään tullei

den työryhmän jäsenten mielestä muutos ajattelussa ja keskustelussa on ollut 

arvaamattoman suuri. Aatehistoriallinen ja keskustelun pintavirran muutos ei 

kylläkään aina ole koskenut elämänkatsomuskysymyksiä. Viestinnässä ja tie

dotusvälineissä suhde kristinuskoon tuntuu usein kliseitä taistelevalta ja pin
nalliselta. Tämä vaikuttaisi johtuvan ihmisen perimmäisestä vastenmielisyydes

tä kohdata Raamatussa itsensä ilmoittanut elävä Jumala ja Hänen valtakun

tansa. Kukaan meistä ei halua tulla valoon. Mutta valo on. 

Tämä lehti ei tarjoa viimeistä totuutta taiteesta, tai siitä mitä on kristillinen 

taide. Näyttää pikemminkin siltä, että Kristinuskon pohjalta avautuu monen

laisia mahdollisuuksia taiteelliseen ilmaisuun. Ei ole annettua yhdenmukaista 

kristillistä tyyliä. Taide on avara ja avoin kuten maailma. Taide elää ja kas

vaa ihmisen mukana. Maailma on avoin lehti edessäsi. Sinun tehtäväsi on kir

joittaa, piirtää siihen oma merkkisi. Siksi se on avoin. 

Muutamien kesälomien ja muiden työtä rytmittäneiden eri mittaisten katkos

ten jälkeen olemme nyt päästämässä aineistoa lentoon, lukijoille. Toivomme 

voivamme asettua kokonaisina näiden puheenvuorojen myötä keskustelemaan 

suomalaisesta ja yleismaailmallisesta kulttuurista. Näemme sekä lehden valmis

tamisen että sen sisältämän viestinnän mahdollisuuden käsiimme laskettuina 

hyvinä lahjoina. 

T 0 M T u s 
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HAASTATTELU: ANU AHONEN 

Runoilz/a ylistää hetkeä 

- Nämä ihmiset eivät kä
sitä, että runon tunneil
maisun pohjana täytyy ol
la ajattelu. Monesti ajatte
lu myös edesauttaa tun
netta. Vasta tämän jäl
keen kirjoittaja voi rohke
asti heittäytyä tunteeseen. 

Tabermann kokee olevan
sa tienraivaaja tämäntyyp·
piselle runoudelle. Esiku
via ei ole ollut. Aluksi kir
joittaminen oli tiedostama
tonta, nykyisin hän pyrkii 
tietoisesti "pelastamaan 
suuret sanat kaupalliselta 
viihteeltä, ennenkuin ne 
on imetty tyhjiin". 

Rakkaus ja huoli ihmises
tä ovat olleet Taberman
nin keskeisemmät aiheet. 
Julkisuudessa puhutuim
mat ovat olleet erotiikka 
ja seksuaalisuus. Taber-. 
mann kokee, että juuri 
näihin asioihin liittyvät tun
teet ovat meidän yhteis
kunnassamme erityisen ki
peitä. Tunteita ei kyetä il
maisemaan eikä niistä us
kalleta puhua. 

Miten kriitik-ot sitten ovat 
näihin aiheisiin suhtautu
neet? Tabermannin runoja 
on moitittu banaaleiksi, 
naiiveiksi. Niitä on syytet
ty suurista ylisanoista. 
Naisen ja miehen suhdet
ta kuvaavia runoja on 
luonnehdittu "vuolaiksi 
seksuaalisiksi toiveuniksi". 
Edelleen hänen runojaan 
on pidetty koristeellisina. 
Joku kriitikko on vakavis
saan epäillyt, että tuskin 
Tabermann kuitenkaan 
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- Tässä maassa pelätään tunnetta ilmaisevia sano

ja, väittää runoilija ja toimittaja Tommy Tabermann, 

40. - Kun olin kirjoittanut Nälän ja selibaatin runot, 

sain ihmisten agressiivisia purkauksia vastaani jopa 

kadulla kulkiessani. 

Tabermannin mukaan ns. lukeneisto, kriitikot mu

kaanlukien, vetää yhtäläisyysmerkin voimakkaita 

tunteita sisältävien ja huonojen runojen välille. Jos 

runot koetaan epä-älyllisinä niitä pidetään huonoina. 

-~..., 

·~ 

niin voimakkaasti kokee 
kuin väittää, silloinhan hän 
kokisi enemmän kuin me 
muut. 

Tabermann puolestaan 
väittää, ettei voi kirjoittaa 
ellei ensin näe ja koe. 

Arvot 
Katsotko ymmärtäväsi 
suomalaista naista? 

- En tietenkään. Ei ku
kaan voi täysin tuntea 
toista ihmistä. Silti hän sa
noo tärkeimmiksi vaikutta
jiksiin kaikki ne naiset, joi
den kanssa on ollut. 

Lapsuudestaan hän sanoo 
kasvaneensa jo irti, sille 
hän ei koe olevansa mi
tään velkaa. Kotona ope
tettiin arvostamaan esi
kristillisiä arvoja kuten et
tä ihmisten täytyy pyrkiä 
yksinkertaiseen hyvyyteen 
toisiaan kohtaan. - Sen 
pitää olla hyvin konkreet
tista, arkipäivässä osoitet
tua. 

- Arvoni ovat vieläkin ai
ka pitkälle samoja. 

Kun Tabermann puhuu ru
non tehtävästä, sitä tulee 
helposti verranneeksi hä
nen näkemykseensä ih
miselämän merkityksestä 
yleensä. Hän luonnehtii it
seään taolaiseksi (tarkem
min marxilais-taolaiseksi) 

- Ajattelen, että ennen 
syntymääni oli tyhjyys ja 
jälkeeni tulee tyhjyys. On 



vain hetken, silmänräpäyk
sen arvo. 

Tabermann ihailee esimer
kiksi Nerudan tapaa ylis
tää oodeissaan vaikkapa 
kissaa tai sipulia. 

- Yksi hetki voi olla py
hä. Siinä mielessä runou
den voi ajatella lähestyvän 
uskontoa. Mutta sillä ei 
ole mitään yksilöityä koh
detta. 

Kristinuskon Jumala on 
hänen mielestään rajoitta
va asia. 

- Koen luterilaisen uskon 
pitkälle sellaisena, että sii
nä Jumala pakottaa ihmi
sen eteensä polvilleen. Ih
misen täytyy olla ikuises
sa kiitollisuudenvelassa. 
Jos ihmisen pitää olla ly
hyestä hetkestäkin Juma
lalle kiitollinen, hän ei voi 
kokea sitä vapaasti. 

- Ja kun Jumala taval
laan pakottaa ihmisen pol
villeen, kiitollisuudenvel
kaan, ei kristinusko mie
lestäni kohota ihmistä ei
kä nosta häntä. Ajattelen, 
että ·oikean pyhyyden pi
täisi nostaa ihmistä. 

Ihminen ei Tabermannin 
mukaan tarvitse Jumalan 
ulkopuolista hyvyyttä 
avukseen. -. Miksi kristin-

. uskossa raskasmielisesti 
tuijotetaan ihmisen pahuu
teen? Miksei yhtä hyvin 
voida puhua ihmisessä 
olevasta hyvyydestä? 

- Mielestäni on turhaa 
ko-rostaa ihmisen huonout-

Tommy Tabermann on tällä hetkellä vapaa 

kirjoittaja ja toimittaja. Hän tekee mm. vii

ko~tain pari "talk-showta" Radio Ykköseen. 

Syksyllä Tabermannilta ilmestyy teos, jossa 

hän sanoo "käyvänsä läpi suhteitaan mo

neen naiseen". Tabermannin teoksista 14 on 

runoteosta, romaaneja on kolme. 

ta, vierastan sellaista 
mässäilyä ihmisen huo
noudella. Itselläni on sel
lainen tavallinen omatun
to, jonka kanssa pysyn 
hengissä. 

Runouden onnz 

Tabermann määrittelee! 
että runous on paljain 
muoto mitä yleensä on 
olemassa, se on lähinnä 
ihmissielua. Runon voima 
on sen pienuudessa. Sillä 
ei ole mitään tiettyä tehtä
vää, tässä on myös sen 
onni. 

·- Runous on tavallaan 
uskontoa ilman rakennuk
sia, ideologiaa ja oppia. 
Mikä mielestäsi on Jee
suksen rooli kristinuskos
sa? 

Tabermann suhtautuu ky
symykseen aluksi rauhalli
sen rationaalisesti. Hän 
esittää, että Jeesus on 
kristinuskon pr-mies. Yhtä 
hyvin pr-mieheksi olisi voi
tu valita vaikka Juudas, 
juudaksiahan tässä maail
massa olisi enemmänkin. 

- Mutta sankareita tie
tysti tarvitaan. Jeesus on 
jonkinlainen kristinuskon 
Tanskan prinssi. 

Sitten Tabermann innos
tuu kuvailemaan, että Jee
sus oikeastaan on samalla 
kertaa sekä uljas että 

traaginen hahmo, johon 
kuitenkin monien unelmat 
ja toiveet kiteytyvät. Siksi 
hän on kuin ''tähti taivaal
la". 

Vakavissaan Tabermann 
sanoo, että jos kristinusko 
pystyy luomaan ihmisiin 
pyhyyden, ei tekopyhyy
den tunnetta, se on tar
peellinen tämän ajan maa
ilmassa. Mutta hän lisää: 
- Kuten mikä tahansa 
usko. Jokainen vilpitön us
ko, joka itse asiassa onkin 
samaa sukua kuin intohi
mo, sisältää porrasaskel
man, jonka avulla ihminen 
pääsee nousemaan ylem
mäs kokemukseen ja tie
toon. 

- Nykyään vallitsee suuri 
uskon puute, elämme hy
vin pimeää aikakautta. Ja 
luultavasti se tulee lähim
mät sata vuotta jatku
maankin. 

Kristinusko 
ja taide 
Onko kristinuskolla mieles
täsi mitään annettavaa 
taiteelle? 

- Sellaisena kuin kristilli
nen taide nykyään ilme
nee sitä voi verrata huo
noon poliittiseen taitee
seen. Sen vastaanottajat 
tietävät aina jo etukäteen, 
miten se "päättyy". Mutta 

taideteoksen on päätyttä
vä miten tahansa, omien 
lakiensa mukaan. 

Mitä odotat tulevaisuudel
ta? 

- En usko mihinkään tu
hoon. Voi tietysti olla, että 
en vain halua uskoa. 

- Silti näyttää siltä, että 
maailma tulee yhä niu
kemmaksi, elämme viimei
siä riiston aikoja. Lapsil
lemme tulee olemaan vai
keata sopeutua niukkuu
teen. 

Mitä haluat jättää lapsille
si? 

- Pimeydestä huolimatta 
haluaisin antaa heille pe
rinnöksi ilon ja naurun. Ja 
haluan totuttaa heidät lä
heisyyteen. Haluan totut
taa heidät koskettamaan 
toisiaan ja ilmaisemaan 
tunteitaan. 

- En· arvosta elämässä 
pärjäämistä. Omakin kun
nianhimoni kohdistuu hy
vin vähän ulkonaisiin seik
koihin. Pärjääminen on hy
vin yleinen tavoite, kun 
ajatellaan sitä, miten ihmi
set toivovat lastensa sel
viävän tulevaisuuden vai
keuksista. 

- En silti yritä opettaa 
lapsille mitään pehmoilua. 
En edes pidä siitä sanas
ta, koska se sisältää löy
syyttä. Oikea pehmeys 
vaatii voimaa eikä se ole 
heikkoutta. Oikeasti peh
meän täytyy myös kyetä 
puolustamaan itseään. 
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HAASTATTELU JA KUVA: JOUKO SIIRILÄ 

• 

Elämän liikkeessä 
kuolema on ehdoton 

- Kodista sain perinnöksi 
humanistisen ajattelutavan 
ia pasifistisen katsanto
kannan elämään. Kodissa
ni opin myös voimakkaasti 
uskomaan ihmiselämän 
m~rkitykseen sekä usko
maan ihmisen mahdolli
suuksiin. 

- Kun Anton Tsehovilta 
kysyttiin "mikä on ihminen 
hän vastasi kysymyksellä: 
Mikä on porkkana? Pork
kana on porkkana, siinä 
kaikki. Elämä on elämä, ih
minen on ihminen. 

- En näe ihmisen ulko
puolella olevaan tahtoon 
nojautuvaa tarkoitusta elä
mälle. 

- Elämällä on oma tar
koituksensa, tarkoitus si
nänsä. Tämä ei suinkaan 
tarkoita sitä, etteikö elä
mälle voisi antaa suuria
kin merkityksiä. 

-Minusta tällaisia kysy
myksiä ei voi tai ei pitäisi 
tehdä. Elämä on ainoa mi
tä meillä on. Elämä liittyy 
kuolemaan ja kuolema liit
tyy elämään. liman toista 
ei ole toista. 

Elämän 
läpivieminen 

Eiämisen ongelma. Elä
män läpivieminen. Tämä 
on perustehtävä, joka jo
kaisella, kaikkialla on 
edessään. Ihmisen kaikki 
ratkaisut sisältävät ongel
mia. Ihmiskunta on eteen-
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- Kasvuaika, lapsuus ja sen kokemukset eri muo

doissaan ovat vaikuttaneet voimakkaimmin käsityk

seeni ihmisestä. Koti ja vanhemmat ovat v?-ikutta

neet suuresti elämään suhtautumiseeni, sanoo oh

jaaja Ralf Långbacka. 
päin liikkuva prosessi, jos
sa ei lopullista ratkaisua 
olekaan; kuolema on ai
noa ehdoton. 

- Muutamia hyvin selviä 
muutoksia länsimaisessa 
ihmiskäsityksessä ovat vii
me vuosikymmeninä olleet
ensiksi herääminen uu
teen poliittiseen radikaali
suuteen. Toiseksi, jo valis
tuksen ajalta peräisin ole
va usko positiivisen muu
toksen mahdollisuuteen al
koi hämärtyä. Lisäksi 
edelleen jatkuu selvä yri
tys asettaa järjen oikea 
käyttö kyseenalaiseksi ih
misenä olemisessa. 

Järki 
kyseenalaiseksi 

- Järjen ja tunteen vas
takkainasettelu ei toisaalta 
ole järkevää. Mutta ihmi
nen on rodultaan ja lajil
taan Homo Sapiens -
ajatteleva ihminen. En us
ko onnistumiseen, jos ali
arvioidaan ajattelun ja ar
vioinnin tärkeyttä. 

- Nykyisin tuntuu siltä
kin, että ollaan herätty uu
teen järjenvastaisuuteen. 
Tämä on länsimaisen kult
tuurimme sairastamisen 
eräs oire. Ei uskalleta pu
hua myönteisistä arvoista. 
Liian monella on se käsi
tys, että vain esittämällä 
kielteistä kritiikkiä, voi 
osoittaa olevansa suuri, 
järkevä kulttuuri-ihminen. 



- Ajassamme ovat ato
mipommit ja muut vaara
tekijät. Tämä ei kuiten
kaan tarkoita, että meillä 
olisi liikaa järkeä, vaan si
tä on käytetty liian vähän. 
Suuret ongelmat ratkais
taan järjen avulla. 

- Teatteri on inhimillisin 
kaikista taiteista. Siinä ih
minen on sekä ilmaisuväli
ne~nä että aiheena. Siksi 
teatteri on myös rajoittu
neempi, kuin muut taiteen 
muodot. Siksi teatteri kui
tenkin kiinnostaa. 

- Sekä teatteri että kaik
ki taide on sellaista, ettei 
sen kanssa _tule valmiiksi. 
Joku on voinut lopettaa 
esimerkiksi näyttelemisen 
siksi, ettei ole voinut il
maista, mitä haluaa. Tästä 
syystä olen itsekin harkin
nut ohjaustyön lopettamis
ta. 

- Suurin este taiteen te
kemiselle on oma itsekri
tiikki, tyytymättömyys sii
hen, mitä on saavuttanut. 
En usko teatterin keinoin 
voitavan vaikuttaa paljoa
kaan maailman menoon. 
Teatteri antaa vain joitakin 
impulsseja. Suuret vaikut
tajat ovat jossakin muual
la. 

Tse hovista 
Brechtiin 

- Eniten olen saanut 
kahdelta näytelmäkirjaili
jalta, joiden teosten paris
sa olen paljon työskennel
lyt; Tsehovilta ja Brech
tiltä. Olen juuri kirjoitta
massa kirjaa Brechtistä; 
Tsehovista olen jo teok
sen julkaissut. Kummankin 
ajattelusta ilmenee usko 
ihmiseen ja ylipäätänsä 
voimakas elämänusko. 

- Minulla ei ole mitään 
suhdetta uskontoon. En 
usko peruslähtökohtaan. 
Ei ole ollut tarvetta. Us
konto on ilmiönä olemas
sa. Jos joku uskoo kuole
mattomaan sieluun, hän 
uskoo. Tuntuu siltä, että 
tässä kohtaa on minussa 
pimeä ruutu. Minulle us
konnolla on yhtä vähän 
merkitystä kuin tupakan
poltolla. 

HAASTATTELU: MATTI N EVA LAIN EN 

Kirjoitan mieluummin 
kuin puhun 

Päävaikute kirjoittamisen aloittamiseen oli kaunokir

jallisuuden lukeminen. Mutta se on yhtä hyvin jazz, 

blues ja negrospirituaalit. Samoin rasismi ja ghetto

elämä kotiympäristössäni, sanoo kirjailija Ronald 

Fair. 

- Aloitin kirjoittamalla 
blueslyriikkaa ja lauleske
lin bluespitoisia runoja. 
Muistan lukeneeni erään 
mustan kirjailijan teoksen, 
olen unohtanut nimen, se 
teki minuun suuren vaiku
tuksen. Aloin kirjoittaa, 
olin silloin 14-vuotias. 

Olen julkaissut neljä ro
maania USA:ssa, täällä 
ensimmäisen kristillisen 
teokseni Etsijä. Olen jul
kaissut lisäksi kaksi runo
kokoelmaa ja kolme näy
telmääni on esitetty Ame
rikassa. 

- Kun päätin ruveta kir
joittamaan tein itselleni 
tiukan lukujärjestyksen: 
lue näytelmä päivässä, ro
maani tai kaksi viikossa ja 
lisäksi runoutta. Luin aluk
si Shakespearen näytel
mät tällä tavalla läpi: olin 
silloin laivastossa ja mi
nulla oli kuukausia aikaa 
pelkkään lukemiseen. 
opiskelin sillä tavalla. Luin 
kaikenlaisia kirjailijoita. 
Sitten törmäsin Somerset 
Maughamiin, ja häneltä 
opin miten tarina tulee 
kertoa. Hemingwaylta 
opin että edetäkseen tari
na vaatii toimintaa, liiket
tä. Myöhemmin minuun 
ovat vaikuttaneet eniten 
Richard Wright ja John 
Steinbeck, josta pidän 
erityisesti. Olen lukenut 
hänen tuotantonsa 3-4 
kertaa luullakseni. Runoili-

joista minuun ovat eniten 
vaikuttaneet T.S. Eliot, 
Dylan Thomas sekä Ro
bert Frost. Mutta eniten 
blues ja spirituaalien ru
not. Niissä on todellista. 
oppimateriaalia. Olen kir
joittanut monia tarinoistani 
niiden mallin mukaisesti. 
Kun kuuntelee spirituaale
ja tuntee kohta Raamatun 
kertomukset. 

- Tahtoisin lähestyä ai
kamme ongelmia niinkuin 
Jeesus mielestäni olisi 
tehnyt - kun näen vää
ryyttä ja turmelusta ha
luan oikaista sen. En tosin 
ole aikonut olla poliittisesti 
aktiivinen kuten silloin kun 
se aktiivisuus perustui kat
keruuteen ja vihaan. En 
voi silti välttyä ottamasta 
kantaa tämän päivän on
gelmiin. Rukoilen, että 
kristityt taiteilijat ja kirjaili
jat kasvavat taiteellisissa 
saavutuksissaan, kehittä
vät itseään ja tekevät työ
tä paremman ilmaisun 
saavuttamiseksi. En ole 
runoilija, näytelmissä olen 
ehkä parhaimmillani; saan 
kirjalliseJl ilmaisuni elä
mään siinä parhaiten. 

Sanan luova 
voima 

- Esteettinen kokemus 
on kirjoittamisen lähtökoh
tana samaa kuin maku 
ruuassa, ehdottoman olen-

naista. Kukaan ei pidä 
mauttomasta ruuasta. Kir
jallisessa ilmaisussa tämä 
merkitsee sitä että raken
teen tulee olla toimiva, 
kerronnan tai ilmaisun elä
vää, kielen tuoretta ja 
omaleimaista. Sisältö rat
kaisee teoksen arvon. Kun 
otin Jeesuksen vastaan 
sydämeeni, Hän on alka
nut muuttaa minua sekä 
ihmisenä että kirjailijana, 
koska olen kykenemätön 
muuttamaan itseäni. Hän 
auttaa minua ymmärtä
mään paremmin luomiste
kojaan. Aistini ovat nyt uu
distuneet niin että näen 
luonnon, kukat, ihmiset, 
kaiken uudella tavalla. 
Kaikessa avautuu Juma
lan suuruus ja kunnia. 

Minulla on sellainen kunni
oitus sanaa kohtaan että 
kirjoitan mieluummin kuin 
puhun, koska olen kirjaili
ja. Sanassa on yhä luova 
voima. Jumala sanoi, ja 
maailma tuli luoduksi. 
Meidän tulisi nähdä itsem
me Jumalan välikappalei
na, jos olemme kristittyjä 
kirjailijoita. Meidän tulisi 
kirjoittaa yhtä vastuullises
ti kuin jos se mitä kirjoi
tamme olisi Jumalan sa
naa. Miten Jumala ilmaisi
si asioita? Hän ei tekisi si
tä jonkun velton punk -sa
noituksen tavoin vaan sel
laisella majesteettisuudel
la jossa kaikuu sfäärien 
musiikki. 
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TE KS T 1: MATTI NEVALAINEN 

Kuvanveiston käsityöläisenä 

- Minulla oli 60- ja 70-lu
kujen vaihteessa sellainen 
aika että etsin sitä mikä 
silloin ajassa liikkui; kyse
lin sitä ja tulosta kuvasin 
tekemällä sarjan veistok
sia joita leimaa kova tek
nologia ja tehokkuus. Niis
sä oli terästä, betonia, la
sia ja rattaita. Ihmisestä 
oli tullut kone, siinä oli 
elektroniikkaa, metallia ja 
hammaspyöriä. Tein odot
tavan äidin jolla oli vat
sassaan muovinukke. 
Veistoksissani oli ajan 
henkeä. Ne kiinnostivat 
yleisössä erityisesti lapsia. 
Itse rupesin kuitenkin tun
temaan, etten voisi elää 
niiden töitteni keskellä. Ne 
olivat liian kovia ja raako
ja. Taiteen pitää olla inhi
millisempää, orgaanisem
paa ja leppeämpää. Ja 
vaikka se olisi vähän naii
via niin se on kuitenkin 
parempi vaihtoehto kuin 
kovuus ja tehokkuus. Itse 
haluan rakentaa rakkaut
ta, lämpöä ja pehmeyttä. 

Ajatukset 
muodon 
takana 

- Vuonna -72 rupesin jäl
leen tekemään orgaanisia 
töitä. Vaimoni odotti silloin 
lasta. Muovailin odottavan 
äidin ja ryhdyin tekemään 
figuratiivisia töitä. Se ei 
muuttanut muotokäsitystä
ni, mutta tärkeäksi tuli mi
tä teokseni henkii, se on 
taiteessa hyvin olennaista. 
Tekemässäni odottavassa 
äidissä on olennaista ty
ven kauneus ja elämän 
uudelleen syntyminen. 
Täytyy olla jatkuvuus. 
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- Tämä ala jolla työskentelen on maanläheistä. 

Tunteet tulevat käsien kautta, kädet kuuntelevat mu

siikkia ja sanoja, sanoo kuvanveistäjä Kari Juva. 

- Jatkuvuus tuo mieleen 
sen, että tuohon aikaan 
oli aborttikeskustelu voi
makasta. Olisin itse voinut 
aikoinani joutua abortin 
kohteeksi. Olen kiitollinen, 
että sain syntyä ja kokea 
elämän. Vaikka se onkin 
tuskaa ja taistelua, niin 
kun turvaa Jumalaan, elä
mä on elämisen arvoista. 

- Muistomerkkitöissäni ja 
monumenteissani olen ha
lunnut tavoittaa dramatiik
kaa puolifiguratiivisesti, 
esimerkiksi vaatteen hul
muavaa muotoa käyttä
mällä. Työläisille omiste
tuissa muistomerkeissäni 
on työn arvostusta, jota 
ihmiset kokevat. Vapaassa 
tuotannossani piirrän ja 
maalaan aika paljon veis
tämisen ohella. Piirrän 
alastonmallia, naisfiguuria. 

- Mielestäni fyysisen 
kauneuden kuvaaminen 
on ylistystä sille kauneu
delle, jonka Jumala on 
luonut. 

Kirkko
veistokset 
viittaavat 
Raamattuun 

- Kotipitäjäni puukirkon 
tuhouduttua tulipalossa pi
ti saada uusi kirkko. Sitä 
suunniteltaessa ei ollut ai
komustakaan laittaa siihen 
kirkkotaidetta, koska ei ol-

- tu saatu vanhasta pelas
tettua. Akustiikan asian
tuntija kuitenkin sanoi että 
tilaan tarvittiin jotakin ää
nen heijastamiseksi. Siitä 
syystä minulta tilattiin tiili
reliefi, joka sitten muurat
tiin seinään. Sen nimeksi 
tuli Viisaat ja tyhmät 
neitsyet. Oli elämäni hie
noimpia asioita että sain 
olla osallisena oman aika
ni kirkkorakennuksen ra
kentamisessa. Sen jälkeen 
olen tehnyt muutamia kirk
kotaidetöitä seurakuntati
loja varten. Ouluun tein 
puureliefin Hyvä paimen. 
Erääseen Lapuan kylään 
tein Ristiinnaulitun. Kun 

näitä töitä tein, oli jo Py
häjoen teosta suunnitel
lessani tunne, että nämä 
tulevat Jumalan huonee
seen, jossa Häntä palvo
taan ja ylistetään. Niiden 
tulisi sopia siihen ympäris
töön, eikä loukata sitä il
mapiiriä jossa Jumalan 
Sanaa saarnataan. Kun 
tein Hyvä paimen -työtä 
Ouluun, veistin sitä kir
veellä koivulankkuun. Tut
kin sitä sivuvalossa lamp
pua pintaa pitkin kuljet
taen, ettei vain pintamuo
dostuksessa voisi havaita 
minkäänlaisia peikkoja. 
Haluaisin kirkkotaiteen 
olevan puhdasta, sen tuli
si olla Jumalan ylistystä ja 
siinä tulisi olla viitteitä 
Raamattuun. 

Minuutit 
ja vuodet 

- Olen ollut kristitty viisi 
vuotiaasta pikkupojasta 
asti. Kerran rukoilin vii
dessä minuutissa vanhem
pia takaisin kotiin. He tuli
vat täsmälleen viiden mi
nuutin kuluttua. Senjäl
keen olen aina vedonnut 
tähän viiteen minuuttiin ja 
asiat ovat tulleet kuntoon. 
Olen huomannut, että Ju
mala kuulee vaikka menisi 
välillä viisi vuottakin. Olen 
siis ollut aina jonkin ver
ran uskovainen perheeni 
sekä esirukoilijoitten ansi
osta. Omakohtaiseen us
koon veti erään tutun tulo 
kristityksi 60-luvun lopulla. 
Hän sai mukaansa tutki
maan Raamattua ja rukoi
lemaan. 

Teksti perustuu kuvanveistäjä 
Kari Juvan esitykseen 'Minun 
käteni soi' -tapahtumassa tal
vella 1984. 



H A A S T A T T EL U : M A TT I N E V A L A I N E N 

Miellän maailmaa kameran läpi 
- Seurustellessani mieheni kanssa hän perusti vuonna 1963 valokuvausliikkeen, ja jouduin hänen avukseen 

valokuvaajaksi. Voitettuani vuonna 1973 erään valokuvakilpailun, sain kimmokkeen ryhtyä kokotoimiseksi va

lokuvaajaksi. Taideteollisen korkeakoulun valokuvalinjan tutkinnon tein sitten vuosina 1975-79, kertoo valo

kuvaaja Mona Mannerheimo. 

- Työssäni olen kuvannut 
lähes kaikkea: ihmisiä, 
luontoa, tilanteita. Olen 
nauttinut suunnattomasti 
kameran kanssa kuvaus
kohteita etsiessä. Kame
ran kautta näkeminen ja 
eläminen tuli työtä alkaes
sani minulle pääasiaksi, 
ikäänkuin uskonnoksi. Kol
leegat ja valokuvausalan 
maailma tulivat elintär
keiksi. 

- Minun on aina tehnyt 
mieli maalata. Mutta kun 
en ole saanut siihen kou
lutusta kuvaan kameralla. 
Miellän maailmaa kame
ran läpi. 

- Pyrin elämään henkilö
kuvaustilanteen voimak
kaasti, niin että syntyisi 
luova vuorovaikutus, josta 
kuvat sitten kasvavat. 
Olen kokenut että ihmis
kuvaajana minun täytyy 
ensin tuntea itseni voidak
seni kuvata onnistuneesti. 

Kun sekä kuvattava että 
kuvaaja ovat kuvaustilan
teessa vapaita ilmaise
maan itseään, tuloksena 
on onnistuneita kuvia. En 
pidä siitä että minun sano
taan esimerkiksi asetel
leen kuvattavan kädet on
nistuneesti. Kaiken täytyy 
tapahtua hänelle ominai
sella tavalla. 

Tähå"n minä 
rakennan 

Vuoden 1978 aikana olin 
mieheni kanssa ihmissuh-

deryhmässä. Tein työtä it
seni kanssa ja olin syvällä 
omissa ympyröissäni. En 
erityisesti etsinyt ratkai
sua uskonnon alueelta, 

mutta ne paineet lopulta 
johtivat siihen että tulin 
yksikseni metsässä kul
kiessani tietoisesti kristi
tyksi. 

Mona Mannerheimo 

Koulussa kuulemani raa
matunlauseet rupesivat 
elämään ja alkoivat pulpu
ta sisimmästäni. Hyppelin 
ilosta. Kaikki tuli selväksi, 
tajusin: tässä on kalliopoh
ja, tähän minä rakennan. 

Seurakuntayhteyden löytä
miseen meni pitkä aika. 
Ajattelin että minun on 
opittava nämä asiat elä
män kautta. Jotenkin kam
moksuin kaikkia kristillisiä 
piirejä. Minulle oli rippi
koulusta jäänyt sellainen 
mielikuva että nää uskon
asiat on sellasia tekojuttu
ja. Omassa kokemukses
sani Jumalasta löysin sen
sijaan rakkauden, ja rukoi
lin sisimmässäni koko 
ajan. Siinä elämän opiske
lussani löin sitten päätäni 
seinään ja aloin tarvita 
toisia kristittyjä. Läksin sit
ten kolme vuotta uskossa 
oltuani mukaan Keravan 
seurakuntaan. 

Vuonna 1979 meille tuli 
avioero. Jouluna 1986 me
nimme uudelleen avioliit
toon ja sen koen suurena 
rukousvastauksena. 

- Minulla on tunne että 
Jumala on valmistamassa 
minulle tehtävää. En tiedä 
mitä, mutta haluan olla 
avoin. Tällä hetkellä työs
kentelen valokuvaajana 
Atelier Universalissa yh
dessä Iris Baskin kanssa. 
Myös tämän koen suurena 
rukousvastauksena. 
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Ihmisyyden 
kuolema 

kuvataiteessa 

Ihmisyyden kuvaamisessa on taiteessa käytetty monenlaisia kuvia ja keinoja. Eräs 

syvimmin vaikuttavista on alaston nainen, jota monet taiteilijat ovat käyttäneet 

ihmisyyden peilinä. Aiheelle on eri historian tilanteessa annettu erilaisia korostuk-

sia ja vivahteita. Milloin nainen on kuvattu yli-inhimilliseksi ja romanttiseksi, mii-

loin taas inhimillisyyden, rakkauden ja lämmön perikuvaksi. 

T E K S T 1 A T T E K O R H O L A 

·U B R I NO.N V EN U S / T I ZIA N 



Tarkastelemalla naisen ku- Antiikin jumaluutta kuvattiin nen naisensa ei ole edes to- seurauksia, ilman normatii-
van olemusta taiteen eri ai- usein vertauskuvallisilla hah- dellinen (mikä tekisikin visia kysymyksiä. 
kakausina, voidaan samalla mailla, jotka edustivat niitä maalauksesta hieman ou-
nähdä läpileikkaus ihmisen ominaisuuksia, joita jumalil- don, jopa epäsovinnaisen). i 

Nå.köhavainto asemasta todellisuudessa. le asetettiin. Mars edusti so- Tavallaan koko huoneessa 
taa, Herkules usein ihmisen ei ole naista ollenkaan, on ihmisestä 

Käsitteiden sielua, Merkurius kaupan- vain se, mitä hän edustaa: 
ruumiillistuma käyntiä ja Flora kukkien puhtaus, tasapaino ja hy- Goya (1746-1828) maalasi 

maailmaa. Venus oli kau- vyys. rakastajattarensa sekä pu-

Tizianin (1487-1576) Ve- neuden ja rakkauden juma- keissa että alastomana. 

nus ja musiikki on eräs hä- latar. Valistuksen aika muutti kä- Hän lepää vuoteella tyypilli-

nen Venusta käsittelevistä Maailmankuva oli 1500- ja sityksiä suuresti. Descarte- sessä asennossa, joka on 

maalauksistaan. Tizianin 1600-luvuilla hyvin sekava. sin, Hobbesin, Locken ja peräisin 1500-luvun venetsi-

maailma oli Roomalaiskato- Se oli lähinnä yhdistelmä Humen vaikutuksesta filoso- alaisilta maalareilta. Kuka 
linen. Espanjalaisten maa- keskiajan kaavamaista filo- fia alkoi kiinnostua yhä on tuo nainen? Venusko? 
herrojen välityksellä hän oli sofiaa, kristillistä teologiaa enemmän asioiden järjelli-· Ei, hän on vain yksinkertai-
yhteydessä vastauskonpuh- ja uudelleen löydettyä roo- syydestä. Tosiolevaisen ja sesti kaunis nainen. Enää ei 
distajiin. Tuona aikana, ku- malaista ja kreikkalaista perimmäisten syiden sijasta voitu maalata Venuksia, sil-
ten niin varsin usein, katoli- ajattelua. Se oli kuitenkin alettiin kiinnittää huomiota lä Venus oli kuollut 1700-lu-
suus oli voimakkaasti sidok- maailma, jossa voitiin pu- niihin keinoihin, joilla tietoa vulla. Venuksen ilmentämät 
sissa humanismiin. Huma- hua sellaisista käsitteistä, voidaan hankkia. Kun en- ihanteet oltiin haudattu, nyt 
nismin lähtökohtana on ih- kuten hyvyys, kauneus ja nen oli tavoiteltu tietoa ole- keskityttiin siihen mitä to-
minen, hänen näkemyksen- rakkaus. Ne eivät olleet vaisen tuonpuoleisesta pe- dellisuudessa voi nähdä ja 
sä, hänen voimansa ja mah- vain ihmisen tunteita tai rimmäisestä olemuksesta kokea. Vain todellinen nai-
dollisuutensa. subjektiivisia makuasioita, nyt etsittiin vain selvyyttä nen voitiin pukea ja vain to-

vaan ne todella olivat ole- siitä, mitä voidaan tietää. dellisen naisen katse voitiin 
Tizian maalasi sekä alttari- kokea. Saattaa olla, että 
tauluja että lukuisia muita massa. Taiteessa alettiin korostaa Goya maalasi nämä kaksi 
maalauksia, joissa heijastui Tizianin Venus on siis rak- puhtaita faktoja. Osittain tä- Mayaanasa osoittaakseen 
syvä humanistinen katso- kauden ja hyvyyden ruumiil- hän vaikutti myös tieteissä varta vasten, että Venus on 
mus. Venusta ja musiikkia listuma. Itse asiassa hänen esiintyvä empiristinen positi- kuollut. Ainoa asia mikä on 
ymmärtääkseen, täytyy en- näkemyksensä on jopa haa- vismi, joka oli kiinnostunut jäljellä oli hänen oma tunne-
sin kysyä, kuka oli Venus? veellisen romanttinen - hä- vain ilmiöistä, ilman syitä ja suhteensa malliin. 

A L A-S T O N M A Y A / F R A N S I S C O G O Y A 
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Ihmisarvo 
suhteellistuu 

Manet (1832-1883) vei 
Goyan ajatuksen loppuun 
saakka. Hänen maalauksen
sa "Olympia" esittää alas
tonta naista vuoteella. Tizi
anille se oli ollut Venus, 
Goyalle rakastajatar. Mutta 
kuka todella maalaisi rakas
tajattaren koko maailman 
tiedoksi? Missä oikeastaan 
voi nähdä kuvan tilanteen? 
Ehkä bordellissa? Ja niinpä 
Manet maalaakin prostituoi
dun. Se oli shokki aikansa 
ihmisille. Ei ainoastaan ai
heensa vuoksi, vaan koska 
ihmisarvo oli poljettu maa
han; Venus ei ollut ainoas
taan kuollut, vaan myös sy
välle haudattu! 

Seuraavien vuosikymmenien 
ajan Manet'n aloittama rea
listinen suuntaus jatkui, saa
den erilaisia ilmenemismuo
toja. Ekspresionistit, kuten 
Matisse, alkoivat 
1800-1900-lukujen vaih
teessa etsiä uudelleen ilmiöi· 
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OLYMPIA/EDOUARD MANET 

den takana olevia periaattei
ta ja syitä. Yleismaailmalli
sen periaatteen etsintä hui
pentui Der blaue Reiter -ryh
mässä, jonka kuuluisimmat 
edustajat olivat Kandinsky 
ja Marc. 

Matematiikka 
muodon 
perusteena 

Der blaue Reiter -ryhmällä 
ja samoihin aikoihin Rans
kassa esiintyneillä kubisteilla 
oli paljon yhteistä. Molem
mat etsivät muuttumattomia 
lähtökohtia, aivan kuten 
Platon aikoinaan etsi perim
mäistä ajatusta koko todelli
suuden taustalta. Eikä liene 
sattuma, että heidän tai
teensa pohjautui paljolti ge
ometriaan ja matematiik
kaan, kuten myös Platonin 
järjestelmässä geometria 
edusti perimmäistä todelli
suutta. 

Kubismin tärkein edustaja 

Picasso (1881-1973) sai 
runsaasti vaikutteita Kreikan 
klassisesta taiteesta ja afrik
kalaisesta taiteesta. Hän ha· 
lusi kreikkalaisten tavoin et
siä perimmäistä olemusta ja 
yleispäteviä lakeja ja afrik· 
kalaisten tavoin mieltää it
sensä osaksi luontoa. Ku
bistien mukaan ihminen, 
eläimet, kasvit ja esineet 
ovat perimmältään samaa 
olemusta. Niiden kuvaami
sessa ei tulisi olla sitten ero
ja. 

Picasson yleispätevien teki
jöiden etsintä johdatti häntä 
ei-esittävään ilmaisuun. En
sin katosi muoto ja hahmo 
ja lopulta kaikki yhteydet 
todellisuuteen. Se, mitä Pla
ton kutsui ideaksi ja Aristo· 
teles muodoksi oli kubisteil
le lopulta kauniita kuvia, 
jotka eivät esittäneet muuta 
kuin outoja kuvioita ja kum
mallisia hahmoja, joilla ei 
ollut minkäänlaista vastin
kohtaa todellisuudessa. 

Ihmisen enteilevää kuole
maa pohjustaa hyvin Picas-

son mestariteos d'Avignonin 
naiset. Vaikka maalauksen 
lähtökohta onkin d'Avignon 
-kadun bordelli, se on eriy· 
tetty täysin maalaustilan
teesta. Se on yksinkertai· 
sesti kuva viidestä alasto-
·masta naisesta, sellaisenaan 
yhä vanhan humanistisen 
perinteen mukainen, mutta 
toteuttamistapa on uusi. 
Teoksen sanoma koskee 
enemmänkin ajattelua. Maa
lausta onkin kutsuttu filoso
fiseksi bordelliksi. Aivan 
kuin Picasso etsisi ihmisen 
ideaa, vapautta maskuliini
suudesta ja feminiinisyydes
tä. Hahmot ovat objekteja, 
joiden omilla tunteilla ei ole 
merkitystä. Kuva on tähdät
ty yksittäisen sijasta kohti 
yleistä. Yksilöön sidottu ai
nes on hukkumassa ylei
seen. 

Picasson maalaus ei ole 
varmastikaan enää tippaa
kaan luontoa mukaileva. Se 
etsii jotain yleistä, jotain 
universaalia. Se suuntautuu 
kohti käsitteellistä todelli
suutta, jossa on osin luon-



nottomia paholaismaisia ai
neksia {oikeanpuoleiset hah
mot). Se kadottaa ihmisyy
den ollen samalla kertaa se
kä äärimmäisen älyllinen et
tä järjenvastainen. 

Surulliset 
koneihmiset 

Kuten Manet vei Goyan aja
tuksen loppuun saakka, vie 
Duchamp (1887-1968) Pi
casson filosofian loppuun 
saakka. Teoksessaan "Ku
ningas ja kuningatar vikke-
lien alastomien ympäröivä
nä" hän julistaa avoimesti 
ihmisen kuolleen. T eokses
sa ei ole kuningasta eikä 
kuningatarta eikä liioin alas
tomiakaan. Ne on anarkisti
sesti tuhottu eräänlaisella 
mustalla huumorilla. Ihmi
nen ei ole muuta kuin kone, 
hyvin monimutkainen tosin. 
Ihminen on kadonnut yleis
pätevää tekijää etsiessään 
ja koko etsitty yleismaail
mallinen tekijä on osoittau
tunut mielettömäksi. 

LES DEMO I SE L LES D 'AV I G NO N/ P I C A SS 0 

KUNINGAS 

JA KUNINGATAR 

VIKBPKELIEN ALASTONTEN 

YMPÄRÖIMÄNÄ 

MARCEL 

DUCHAMP 

Moderni taide ja samoin 
moderni kulttuuri kokonai
suudessaan on kadottanut 
ihmisen. Kadottaessaan ih
misen, eivät modernistit ole 
voineet löytää myöskään 
universaalia. Tuntuukin sil
tä, että on mahdotonta löy
tää mitään yleispätevää, eh
dotonta yleismaailmallista 
suoraan näkemättä sitä en
sin jonkun erityisen osansa 
läpi. Sen, joka haluaa oppia 
tuntemaan rakkauden, täy
tyy ensin kokea persoonal
lista, erityistä rakkautta. Ih
misyyttä ei löydä löytämättä 
ensin ihmistä. 

Länsimainen taidekulttuuri 
on valtaosin sulkenut maail
mankuvastaan persoonalli
sen, ihmiseen yhteyttä ha
kevan. Raamatussa itsensä 
ilmoittaneen Jumalan ole
massaolon. Tämän viiteke
hyksen puuttuessa kuvatai
teen heijastama ihmisen mi- -
näkuva näyttää verkkaisesti 
mutta havaittavasti asteit-
tain ja nopeutuvasti vääris
tyneen lähelle vaivoin tun
nistettavaa irvikuvaa. 
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TAUNO TUOMELA 

KUVIA LENINGRADISTA 
•• •• •• •• 

PAASIAISENA 1984 

Ammattikuvaajana joudun yleensä miettimään ja rakentamaan kuvan aivan 

tiettyyn tarkoitukseen tai annetun mallin mukaiseksi. Toisaalta muistan vielä 

ajan kun nuorena poikana valokuvauksen harrastajana matkat olivat kuvaus-

kohteiden etsintää ja ideointia ja elin ja koin näkemäni suurinpiirtein kaiken 

kameran kautta tarkennettuna ja rajattuna. Nyt vuosia työkseni kuvanneena 

koin aivan uuden askeleen tai vaiheen omassa valokuvaustavassani kuvates-

sani Leningradin matkalta asioita mitä tuli vastaan. Kuvaus tapahtui suppea/-

Ja kalustolla (runko ja kaksi lasia) ja sen kummemmin ajattelematta tai suun-
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nittelematta. Tek- poliittisesti tai 

niikkaa en mietti- uskonnollisesti. 

nyt sen enempää Halusin kohdata 

eikä minulla ollut ihmisiä ja kuvata 

ajatuksia kuvien näkemääni ilman 

laajemmasta ta- minkään suun-

loudellisesta tai taista provosoin-

kulttuurillisesta tia. Tykkäsin ku-

hyödyntämisestä. vaamisesta ja 

En halunnut koin matkan 

myöskään ottaa avartavana koke-

kuvillani kantaa muksena. 
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Kirjallisuus ja kuvatai

teet kertovat selvemmin 

kuin mikään muu meitä 

ympäröivän kulttuurin 

sisimmän sisällön ja 

olemuksen. Niihin sy

ventyminen, niiden seu

raaminen ja kommentoi-

minen on osa kristityn 

vastuuta Jumalan maail

massa. 

Juhani Rekolan tekstien taustalla 

USKON 
KARU 
KAUNEUS 

''Elämme Eedenistä itäå'n, paratiisista karkotettuina ja pako näyttää yhäti jatkuvan. 
Kuitenkin Paratiisi on: lännessä·, jätettynä kerubien vartioimaksi. '' 
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miseen on perusta jokaisen 
ihmisen arvolle yhteisön 
kannalta ajateltuna. Tätä 
kuvaa ihminen kantaa väis
tämättä itsessään syvässä 
alennuksessakin ollessaan. 
Ihmiskunnan kertakaikkises
sa lankeemuksessa ja jokai
sen yksilön toistuvissa lan
keemuksissa kuva pirstou
tuu ja ruhjoutuu, mutta on 
jonkintasoisena yksilön si
säisena rakenteena yhä ole
massa. Tämä rakenne ei hy
yitä ihmisen pahoja tekoja, 
'jalosta' häntä sellaisenaan, 
mutta kertoo hänen alkupe
rästään. 

Mooseksesta lähtien Van
han testamentin hengelliset 
johtajat joutuivat taistele
maan valettuja ja veistetty
jä jumalankuvia vastaan. 
Ympäröivien kansojen eri
asteiset luonnonuskonnot 
palvoivat vallitsevasti kuvia. 
Israelin kansan ollessa liik
keellä kohti luvattua maata 
Jumalan pyhäkkönä oli telt
tamaja, Jerusalemissa myö
hemmin temppeli. Majassa 
ei kuitenkaan ollut Jumalaa 
esittävää kuvaa, vaan tyhjä 
istuin, jota kerubeja esittä
vät kuvapatsaat peittivät sii
villään. Tämä sijaitsi sisim
pänä temppelissä, eikä sinne 
päässyt vapaasti. Temppelis
sa ei ollut Jumalan kuvaa, 
vaan se oli varattu Jumalan 
kirkkauden ilmestymistä 
varten. Jumalan olemusta ei 
ollut tarkoitettu esitettäväk
si ihmisen muotoilemalla 
kuvalla. Kuvan sijasta Ju
mala antoi kirkkautensa il
mestyä, oli läsnä itse. Epä
jumalankuvat ovat vain kä
sityöläisten tuotteita, mutta 
ne herättävät Jumalan vi
han ja niiden palvojat jou
tuvat kansojen historiassa 
häpeään ja kuvat murska
taan. Kuvan välttäminen 
merkitsee jatkuvaa muistu
tusta siitä, että Jumala on 
elävä ja persoonallinen. Ih
misen on tarkqitus olla ole
muksensa syvällä tasolla yh
teydessä Jumalaan, ihmiskä
sin laaditun kuvan kunni
oittaminen on tämän kans
sa jyrkässä ristiriidassa. 

KRISTUS 

JUMALAN KUVANA 

Hebrealaiskirjeen kirjoittaja 
nimittää Jeesusta Jumalan 
kirkkauden säteilyksi ja hä
nen olemuksensa kuvaksi. 
Johannes kuvaa evankeliu
missaan Jeesuksen merkitys
tä: - Ja Sana tuli lihaksi, 
ja asui meidän keskelläm
me, ja me katselimme hä
nen kirkkauttansa, senkal
taista kirkkautta, kuin aino
kaisella Pojalla on Isältä; ja 
hän oli täynnä armoa ja to
tuutta. Jumalan tuleminen 
ihmiseksi osoittaa ihmisen 
maanpäällisen elämän mer
kityksellisyyden. Jumala nä
ki hyväksi Jeesuksen elä
män, sovituskuoleman ja 
ylösnousemuksen kautta 
valmistaa ihmiselle mahdol
lisuuden menetetyn yhtey
den solmimiseen. Kun J u
mala syvimmin ilmaisi rak
kautensa ihmiseen, Hän lä
hetti meille tajuttavan ku
vansa: Hän tuli itse. 

Korinttolaiskirjeissä Paavali 
lausuu; - Ensimmäinen ih
minen oli maasta, maallinen, 
toinen ihminen on taivaas
ta . . . Ja niinkuin meissä on 
ollut maallisen kuva, niin 
meissä on myös oleva tai
vaallisen kuva. Ja vielä: -
Me kaikki, jotka peittelemät-

tömin kasvoin katselemme 
Herran kirkkautta kuin ku
vastimesta, muutumme sa
man kuvan kaltaisiksi kirk
kaudesta kirkkauteen, niin
kuin muuttaa Herra, joka on 
Henki. Tämä ajatus tuo Ju
malan kuvan vielä lähemmäs 

ihmistä, häneen itseensä. Jee
suksessa esiin tullut kuva siir
tyy myös hänen seuraajiinsa, 
täällä ehkä ajoittaisina väläh
dyksinä ja salassa, lopulta 
iankaikkisuudessa täydellise
nä. 

KUVAKULTTUURI 

LÄNSIMAIDEN 

ULKOPUOLELLA 

Hengellisen elämän ydinalu
eilla on Jumalan toimintaa 
kuvaavia ja Hänen aikaan
saamiaan kuvia. Inhimilli
sen toiminnan piirissä käy
tettävistä kuvista ei Raama
tussa erityisesti puhuta. 
Epäjumalankuvat tuomi
taan. Länsimaisen ihmisen 
elämänpiirissä ei ole epäju
malankuviksi myönnettyjä 
teoksia, mutta suuri osa 
muiden maanosien väestös
tä elää niiden keskellä jat
kuvasti. Näiden kuvien yai
kutus ihmiseen ja kulttuu
riin tapahtuu osaksi kuvalli
sen viestinnän lakien mu
kaan. Niiden taustalla on 
kuitenkin näkymätön todel
lisuus, ja siellä käyty ja jat
kuva taistelu Jumalan ja 
hänen vastustajansa välillä. 
Kuvan toisto ja ei-kristilli
siin kulttuureihin iskostunut 

pelko ja kunnioitus palvon
nan kohdetta kohtaan luo
vat mahdollisuuden ihmis
yksilön elämän kestävään 
kuvitelmaan epäjumalan py
syvyydestä. Ihmiskunnan 
eri osien taideluomat ovat 
merkittäviä kulttu.urituottei-

ta esteettisen sommittelun 
ja käsityötaidon ilmauksina. 
Jumalan näkymätöntä ole
musta kuvatessaan ne kui
tenkin tekevät virheen sekä 
menettelytavan (Jumalan 
kuvaaminen) että kohteen 
(muu kuin Raamatussa it
sensä ilmoittanut elävä Ju
mala) suhteen. Selkeä tietoi
suus uskonnollisen aineksen 
läsnäolosta ei-kristillisten 
kulttuurien taiteessa tulee 
säilyttää. Eri muotoiset ju
malanpalvelusmenot ovat 
monissa kulttuureissa lukui
sien taiteellisen ilmaisun 
alueiden lähtökohtana. Toi
saalta tulee nähdä Jumalan 
luomistyöstä luonnossa ja 
ihmisessä kumpuava taiteel
lisen ilmaisun lähtökohta. 
Luomistyön heijastaminen 
ja sen ilmiöiden arvioimi
nen on osa ihmisen moniu
lotteista tehtävää hallita nä
kyvää maailmaa. Sekä val
taosaltaan kristinuskoa että 
ei-kristillisiä uskontoja tun
nustavien kansojen kulttuu
rituotteisiin tulee suhtautua 
kriittisesti. Arviointiperus
teeksi tulisi pyrkiä otta
maan Jumalan ilmoitus 
Raamatusta eikä esimerkiksi 
kulloistakin yhtei kunnan 
tai henkilökohtaisten miel
tymysten sanelemaa lähtö
kohtaa. 

ANTERO POLSO 
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Taide ilmenee meille vähin
tään kolmella eri tasolla. 
Ensimmäinen taso muodos
tuu taiteen tekemisestä ja 
luomisesta. Jokaisella taitei
lijalla on tietyt ongelmansa, 
jotka liittyvät taiteen tekemi
sen prosessiin ja jotka kos
kevat itse luomistyön koh
detta. 

Taideteoksiin liittyy puoles
taan ongelmia, jotka tulevat 
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ATTE KORHOLA 

Ihmisten aikaansaannokset muo-

dostavat kulttuuria. Miten kristitty-

jen yhteisö on pyrkinyt erittele-

mään yleiskulttuurin tuotteita tai-

teen alueella? Miten tuhtia suolaa 

kristittyjen taidekritiikki voisi sisäl-

11 

daan kutsua taiteen kritiikik
si. Se käsittää vastaanotta
jan taideteoksista suoritta
mia analyysejä, tulkintoja ja 
kuvailuja sekä niitä väittä
miä, joita valmiiden töiden 
johdosta esitetään. 

Taiteen kolmannen tason 
muodostavat teoreettiset ja 
ajattelun ongelmat, jotka 
usein syntyvät keskustelijoi
den kielen tulkinnassa. Nä
mä ongelmat koskevat tai
deteoksiin sovellettujen kä-



sitteiden merkitystä ja tai
teesta esitettyjen väitteiden 
merkityksiä ja perusteluja. 
Tätä tasoa voisi kutsua tai
teen metakritiikiksi tai käsi
tetason taidekritiikiksi. 

Voimme esittää taiteen ta
soista vieressä olevan kaavi
on: 

Tässä yhteydessä meitä 
kiinnostavat erityisesti kaksi 
ylintä tasoa. T odellisuudes
sa erotetut lähestymistavat 
eivät ilmene toisistaan näin 
erillisinä. Erottelu onkin lä
hinnä käsitteellinen ja se 
pyrkii jäsentelemään taitee
seen liittyviä eri tasoisia on
gelmia. 

TAIDETEOKSEN 

SYVÄTASOLLE 

Taiteen kritiikki voidaan ja
kaa kahteen eri päätyyppiin: 
sisäinen tarkastelutapa ra
joittuu tutkimaan taideteos
ta sinänsä kun taas ulkoi
nen tarkastelutapa keskittyy 
taideteoksen syiden ja vai
kutusten käsittelyyn. 

Sisäisessä tarkastelussa 
kohdistetaan huomio teok
sen itsensä sisäisiin piirtei
siin ja ominaisuuksiin, ollaan 
kiinnostuneita esim. maa
lauksen värisuhteista, som
mitelmasta, vaikutelmista ja 
logiikasta. Tässä yhteydes
sä keskitymme kuitenkin 
taiteen ulkoiseen tarkaste
luun. 

Ulkoinen tutkimustapa tar
kastelee taideteoksen syitä 
ja vaikutuksia. Tällöin ol
laan kiinnostuneita lähinnä 
taideteoksen suhteesta ulko
puolisiin olioihin, kuten eri 
henkilöihin, tapoihin, muihin 
teoksiin ja erilaisiin yhteisöi
hin. Myös taideteoksen syn
tyyn vaikuttaneiden tekijöi
den, kuten ympäristön, teki
jän mielentilan ja teoksen 
ulkomaailmaan suuntautu
vien vaikutusten osuus on 
tärkeä ulkoisessa tarkaste
lussa. 

Taideteoksen syvemmän 
luonteen ymmärtäminen on 
olennainen kysymys yleensä 
taiteen tutkimuksen ja har
rastuksen kannalta. Taiteen 
kritiikin kannalta on tärkeä 
tietää, että ihminen on suo
ranaisesti tekemisessä aina 
itse muodostamansa tuo
toksen kanssa, joka on 
henkilökohtainen. Tästä 
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johtuu mm. se, että maku
asioista kiistellään. 

Kristillinen ilmoitus antaa 
meille kuitenkin mahdolli
suuden erittäin syvään tai
dekritiikkiin. Tämä perustuu 
siihen, että Jumalan sana 
tekee tyhjäksi ns. käsitteelli
sen tyhjiön oletuksen. Ju
malan sanan mukaan ihmi
sen perimmäinen minuus on 
uskonnollinen. Joko ihmisen 
minuus on kääntynyt elävän 
Jumalan puoleen tai sitten 
hän elää erossa Jumalasta. 
Kuitenkin ihminen on aina 
uskonnollisesti suuntautu
nut. Tässä käytän käsitettä 
'uskonnollinen' varsin laajas
sa merkityksessä. Käytän
nössä se merkitsee sitä, et
tä jokaisella ihmisellä on tiet
tyjä perustavaa laatua ole
via käsityksiä maailman
kaikkeuden ja todellisuuden 
rakenteesta ja tarkoitukses
ta. Tämä voi olla joko tie
dostettua tai tiedostamaton
ta. 

Tässä mielessä jokaiseen 
taideteokseen (tämä koskee 
myös tiedettä ja ratkaisuja 
oikeasta ja väärästä) liittyy 
aina tekijänsä jättämä jälki. 
Se heijastelee aina jollain ta
voin vallitsevia käsityksiä, 
tekijänsä elämän käsitystä 
tai - tulkintaa. 

MAAILMA SUODATTUU 
TAITEILIJAN LÄPI 

Luonnonmukaista vaikutel
maa tavoittelevia 1800-lu
vun taideteoksia katsellessa 
voisi helposti ajatella taiteili
joiden kopioivan todellisuut
ta valokuvauksellisen tar
kasti. Näin ei kuitenkaan 
ole asian laita. Itse asiassa 
taide ei ole koskaan todelli
suuden kopioimista. Taide 
on aina sidoksissa ihmisyy
teen, se on aina tulkintaa, 
joka on suodattunut ihmi
sen kokemuksen ja vaikutel
man läpi. Taide kuvastaa 
aina jotain siitä ajasta, jos-
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sa se on syntynyt. Niinpä 
esim. 1800-luvun luonnon 
ihailuun jouduttiin kulke
maan pitkä tie, ennen kuin 
se ylipäänsä oli mahdollista. 

Ensimmäinen lähtökohta sil
le, että taiteilija ylipäänsä 
esittää tai tuottaa jotakin 
on se, että hän katsoo ai
heen olevan esityksen arvoi
sen. Toiseksi hänen täytyy 
olla henkisesti vapaa ja 
avoin toteuttamaan suunni
telmansa. Tätä voisi kuvata 
teoksen perusajatuksen hah
mottumiseksi. 

Luonnonmukaisuuspyrki
myksen synnylle oli kumpi
kin mainituista osatekijöistä 
pitkään esteenä. Keskiajalla 
ei maisema ollut maalareille 
tärkeä. Tämä johtui osittain 
uusplatonistisista ja bysant-
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tilaisista vaikutteista, joiden 
mukaan vain tuonpuolinen 
ja muuttumaton olivat ar
vokkaita. 

KÄSITYÖTÄ VAI TAIDETTA 

Taiteen muodostuminen yh
tenäiseksi ilmiöksi on pitkän 
kehityksen tulos. Antiikin 
Kreikassa maalaustaide, ku
vanveisto ja arkkitehtuuri 
rinnastettiin lähinnä käsityö
hön. Taide luettiin taidon 
(kreikk. tekhne) lajeista luo-

vaan tai valmistavaan tai
toon. Kreikkalaisessa ajatte
lussa ei taiteesta ollut vielä 
tullut sellaista yhtenäistä 
kulttuurin aluetta kuin nyky
aikana. 

Rooman valtakaudella kirjal
lisuus nousi muiden taitei
den yläpuolelle. Vasta rene
sanss in jälkeen alkoivat ku
vataiteen edustajat saavut
taa kirjailijoihin rinnastetta
van aseman aikalaistensa 
silmissä. Säveltäjät saavutti
vat asemansa vasta 1800-
luvun alussa, jolloin heidän 
toimintansa ei rajoittunut 
enää hovimuusikon tehtä
viin. 

Voimmekin kysyä, onko tai
teen käsite yleensä perustel
tavissa? Onko olemassa jo
kin yhteinen olemuksellinen 
piirre taiteelle? Voidaanko 
löytää taideteokselle leimalli
sia piirteitä? 

Näkyvään todellisuuteen ra
joittuvan ajattelun taideteori
at korostavat usein taiteen 
erilaisia tarkoituksia. Tällöin 
taiteelle tahdotaan antaa 
merkitys tai oikeutus sen 
mukaan, kuinka hyvin se 
suorittaa jonkun tehtävän. 
Niinpä taiteen täytyy tämän 
mukaan avata ihmisten sil-

miä, sen täytyy palvella ko
risteena, sillä täytyy olla yh
teisöä palveleva tarkoitus 
tai sen tulee ilmaista jotakin 
tyylisuuntausta. Vähintään
kin sen tulee olla esteetti
sesti arvokas. 

TAITEEN OIKEUTUS 
JUMALALTA 

Kristitty voi lähestyä taidet
ta toiselta suunnalta. Kristil
linen taideteoria, jota on vii
me vuosina rakenneltu 
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muun muassa Hollannissa 
ja Kanadassa, korostaa tai
teen olevaisen perusteista 
välittyviä piirteitä tarkoituk
sen sijaan. Taide saa oikeu
tuksensa suoraan Jumalalta 
ilman tarkoitushakuisuutta. 
Sillä on oma merkityksensä 
kuten ihmisellä itsellään, tai 
kuten avioliitolla tai puulla 
tai linnulla. Näillä kaikilla on 
jo merkityksensä siinä, että 
Jumala on ne luonut. Taide 
on ihmiselle luotu kyky ja 
mahdollisuus. Se saa oikeu
tuksensa suoraan Jumalal-

• ta. 

Tämä ei luonnollisestikaan 
merkitse sitä, etteikö taide 
saisi opettaa, julistaa, ylis
tää tai auttaa yhteisön sisäi
sissä suhteissa. Yhtälailla 
kuin yksityisen ihmisen elä
mä saattaa olla hedelmälli
nen, saattaa myös taideteos 
olla todellisen merkitykselli
nen ja tarkoitusta täynnä. 
Mutta kuten ihmisarvo ei 
perimmiltään perustu ihmi
sen aikaansaannoksiin, ei 
myöskään taiteen arvo tai 
oikeutus ole sen vaikutuk
sesta riippuvainen. 

TAITEEN HYÖDYNTÄ
MISAJATTELUSTA 

Kristityt saattavat myös 
syyllistyä taiteen välineellis
tämiseen. Tämä tapahtuu 
silloin, kun kristillisyys ka
dottaa kokonaisvaltaisen 
näkemyksen Jumalan valta
kunnan olemuksesta. Näin 
voi tapahtua, jos kristillisyys 
pelkistetään yksityiseksi 
hengellisyyden harjoittami
seksi ja evankelioimiseksi. 
Mikäli taidetta ylipäänsä su
vaitaan, se katsotaan arvok
kaaksi vain silloin, kun se 
palvelee suoranaista evanke
liumin levittämistä. 

Tällainen hyödyntämisajat
telu on omiaan tappamaan 
kaiken luovan taiteen. Siksi
pä ei George Rouaultia ja 
joitakin muita (pietismistä 
kaukana olleita kristittyjä 
taiteilijoita) lukuunottamatta 
kristillisistä piireistä ole 
noussut juuri lainkaan todel
la relevantteja taiteilijoita, 
jotka pystyisivät omassa 
historiansa tilanteessa ilmai
semaan aitoa kristillisyyttä 
puhuttelevalla tavalla. 

Hyödyntämisajattelu voi 
kahlita Jumalan luomisto
dellisuuden ja luomakunnan 
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monimuotoisuuden pelkäksi 
hartauskristillisyydeksi. 
Mikäli taidetta suvaitaan, 
päädytään helppoihin ratkai
suihin. Kristilliseksi taiteeksi 
kelpuutetaan ainoastaan 
raamatullisten aiheiden ku
vaaminen ja käyttäminen. 
Sen sijaan että kiinnitettäi
siin huomiota siihen, millä 
tavalla taide välittyy ja jä
sentyy vastaanottajalle, kat
sotaan tärkeäksi vain se, et
tä teos on raamatullinen. 
Näin kuitenkin itse asiassa 
päädytään tilaan, jossa ai
heet ovat pintapuolisesti 
kristillisiä, mutta menetel
mät ja henki ei-kristillisiä. 
Kristillinen taide on nimit
täin usein ollut viktoriaani
sen ja voimakkaasti romant
tisen humanismin vaikutus
piirissä. 

Se että teoksen aihe on 
raamatullinen ei siis vielä ta
kaa sen ''kristillisyyttä". Pi
cassokin maalasi useita ris
tiinnaulitsemis maalauksia, 

. mutta ne oli tehty pikem
minkin kirouksen kuin us
kon vallassa. Ciserin näke
mys Jeesuksen tuomitsemi
sesta Pilatuksen luona (Ec
ce Homo) perustuu Raama
tun kertomukseen mutta 
sen henki on aivan erilainen 
kuin itse kertomuksessa. Se 
on kaunisteltu muunnos il-

man historiallisuutta ja to
dellisuutta. 

Romantistis-humanistinen 
- henki näkyy raamatullisten 

aiheiden vanhahtavassa kä
sittelyssä. Tämä kristillinen 
"liirum-laarum-taide" tulee 
vastaan vanhassa pyhäkou
lun aineistosta kristillisten 
kirjakauppojen kipsikuvan 
rivistöihin. Kristityt eivät 
näytä huomaavan, että tai
teen saralla on suola käynyt 
mauttomaksi. Kristillisessä 
taiteessa tulee varoa näen
näishurskasta tunteilua ja 
sinisilmäisyyttä. 

HISTORIASTA TUTUT 
MALLIT 

Nykyajan herätyskristityillä 
on usein vain vähän kiin
nostusta kulttuuriin. Tässä 
kulttuurilla ymmärretään 
kaikkea sitä, mitä ihmiskun
ta on luonut toimintoina ja 
aikaansaannoksina lukuun
ottamatta niitä, jotka ihmi
nen suorittaa elollisena 
olentona (ns. WC- kulttuuri 
ym.). 

Kristittyjen hylkivää suhtau
tumista kulttuuria kohtaan 
voi pohjustaa historiallinen 
perinne. Kun nuoren suku
polven kristittyjen kiinnos
tus kulttuuriin on alkanut 

viime päivinä jonkin verran 
viritä, syntyy helposti joita
kin ongelmia. Ongelmat nä
kyvät mm. lähes täydellises
sä kritiikittömyydessä vallit
sevia suuntauksia kohtaan, 
taiteellisen näkemyksen 
puutteena ja vastauksien 
väistämisenä, joka johtuu 
pitkälti riittämättömästä tie
dosta ja kokemuksesta. 

Seuraavassa tarkastelemme 
kolmea erilaista perusasen
netta, joita kristityillä tai 
kristinuskolla yleensä on 
esiintynyt historiassa suh
teessa ympäröivään kulttuu
riin. Tulemme huomaa
maan, että kaikki nämä 
asenteet elävät ja voivat hy
vin myös nykykristillisyydes
sä. 

"AINEELLINEN TODEL
LISUUS ARVOTONTA" 

Gnostilaisuus elää voimak
kaana mystiikkaan taipu
vaisten kristillisyyden vir
tausten taustalla. Menemät
tä yksityiskohtiin voidaan 
gnostilaisuus määritellä raa
matullisen ajattelun ja antii
kin pakanallisten uskontojen 
sekoitukseksi. Eräs sen pe
rusajatuksia oli oppi aineelli
sen maailman pahuudesta. 
Pelastus merkitsi siten pa
koa ajallisesta maailmasta 
Jumalan hallitsemaan maail
maan, jossa ajallisella todel
lisuudella ei ole mitään vai
kutusvaltaa. 

Gnostilaisuus merkitsi myös 
ajallisten nautintojen ja into
himojen täydellistä tukah
duttamista. Heidän tapansa 
tukahduttaa maalliset halut 
ja mieltymykset oli paeta 
näkyväistä maailmaa anka
ran yksinkertaiseen elämän
tapaan. Usko ilmeni synnis
tä pakenemisena, hengessä 
elämisenä ja pyhyyden etsi
misenä. Tämä saattaa kuu
lostaa kovinkin hengellisel
tä, mutta gnostilaisuudessa 
se sai äärimmäisen ilmene
mismuodon. Se merkitsi 
mm. sitä, ettei tällä elämällä 
ole arvoa ja että kaikki 
maallinen on synnillistä. 

Taiteessa gnostilais-mysti
nen ajattelu näkyy selvästi 
esim. monissa Madonna- ai
heisissa tauluissa, joissa Py
hä Neitsyt kuvattiin pelkäs
tään hengellisenä olentona, 
vailla "lihallista" kauneutta. 
Sama näkyy myös viktori
aanisissa Kristuksen kärsi-



Ellemme tiedä, mitä niissä 
tapahtuu, emme tiedä mi
tä kanssaihmisemme syö
vät ravinnokseen ja hen
gittävät elääkseen. Ellem
me kommentoi taidekult
tuurin tapahtumia ja ota 
niihin kantaa, emme itse
kään pysty suunnistamaan 
oikein henkisen kulttuurim
me viidakossa. Ellemme 
ota vastuuta kulttuuristam
me emme tunnusta, että 
olemme itse osa siitä, sa
mojen elinehtojen alaisia. 
Tahdoimme sitä tai em
me, emme ole saari kult
tuurimme valtameressä. 

Tällaisin miettein voi aloit
taa Juhani Rekolan elä
mäntyön ja hänen kuvatai
teita koskevan kirjansa 
esittelyn. Juhani Rekola 
kantoi hedelmällisellä ta
valla kristityn vastuuta 
kulttuurielämästä ja osoitti 
lukijoillensa uskon ja kult
tuurielämän vuorovaiku
tuksen merkityksen. 

Tornio/aine n 
esseisti 

Hänen elämänsä ulkonai
set vaiheet on pian kerrot
tu. Kouluvuodet Torniossa, 
sotavuodet kenttäpappina 
ja palvelu Helsingissä. Nii
den jälkeen hän siirtyi 
1956 Tukholmaan suoma
laisen seurakunnan papik
si. Pari vuotta sitten hän 
jäi eläkkeelle, mutta lepo
vuodet eivät päässeet pit
kiksi, helmikuussa 1985 
saapui tieto hänen kuole
mastaan. 

Jo vuonna 1958 hän alkoi 
julkaista Kotimaa-lehdessä 
Tukholman kirjeitä, jotka 
pian muuttuivat yhä sel
keämmin kulttuuriesseiksi. 
1960-luvun puolessa välis
sä eräät nuoret teologit 
pyysivät häntä julkaise
maan kirjoitelmiaan ko
koelmana. Tästä alkoi es
seekokoelmien sarja, jolla 
ei ole vertaistaan kirkkom
me elämässä. Kokoelmien 
rivin - mm. Kuitenkin Ju
mala on, Jokainen enkeli 
on pelottava, Tämän elä
män mieli, Kuoleman 
tanssi - päättyi kirjalli
suutta ja kuvataiteita poh
tiviin kirjoihin Kadotetun 
paratiisin portilla sekä Ku
va uskon tulkkina. 

Tälle elämäntyölle antoi
vat ulkonaisia puitteita ja 

suunnan määritteitä sota
ajan kokemukset, aseveli
pappien hengessä jatku
nut seurakuntapalvelu 
pääkaupungin sodanjälkei
sissä olosuhteissa sekä 
siirtolaisuuteen ajautunei
den maamiesten kohtalon 
vapaaehtoinen jakaminen 
Ruotsissa. Tukholman 
suomalaisen seurakunnan 
kappalainen oli elämän lai
tapuolelle ajautuneiden le
gendaarinen kanssakulki
ja. Persoonallisuuden laa
ja-alaisuuteen kuuluivat 
vielä koulunkäynnin luo
mat siteet pohjoiseen 
Suomeen ja sen ihmisiin. 

Näillä persoonallisen 
kokemuskentän eväillä va
rustettuna hän kulki länti
sen naapurimaan rikkaan 
pääkaupungin kulttuurita
pahtumissa, Euroopan 
taide-elämän ja kirjallisuu-

nyt minulle vieraaksi, vaik
ka kummatkin ovat tunne
tusti luoneet raamatullisiin 
aiheisiin liittyvää taidetta. 
Saattajinani ovat vuosi
kymmenien ajan olleet eri
tyisesti Brueghel ja Bar
lach. Heidän kuvissaan 
olen löytänyt niin tämän 
maailman kuin oman elä
mäni ehtojen tulkit". 

Usko karussa 
maailmassa 

Pieter Brueghel vanhem
pi (n. 1522-69) on ilmei
sesti ollut humanistisesti 
sivistynyt mies, ajattelus
saan ja taiteessaan nope
asti itsenäistynyt. Flaami
laisen taiteilijan pakollinen 
opintomatka renessanssin 
Italiaan ei näytä jättäneen 
mitään jälkiä hänen tuo
tantoonsa, eräitä maise
makuvia lukuunottamatta; 

\,J:{f 
den valtå't~illä, r, ,useoissa • Käthe Kollwiz, omakuva 
ja kokoelmissa. Työpaikan 
ja kaukana esikaupungis
sa sijainneen kodin väliä 
junassa matkatessaan hä
nellä oli aina kirja matka
toverina. Vuosien mittaan 
monesta kirjasta ja kirjaili
jasta tuli enemmän kuin 
junatuttavuus. Näkemäs
tään ja lukemastaan hän 
ammensi kirjoitustensa ai
heet. Paperille ne suodat
tuivat hänen sisäisen 
maailmansa kautta. 

Erään avaimen tähän kir
joittajan sisäiseen maail
maan ja myös hänen us
konnäkemykseensä anta
vat muutamat sanat Kuva 
uskon tulkkina-kirjan 
avaussanoissa: "Joku Ru
bens, Rembrandt on jää-

niidenkin aiheet ovat Al
peilta, ei Italiasta. 

Sen sijaan hän kuvaa ih
mistä työssä, ilossa, suh
teessa maisemaan ja 
myös tuhoutumisessa. Sy
säyksen ihmisen kuvaami
seen antaa usein sanan
lasku, siis elämänkokemus 
i Imaistu na. talonpoikaisen 
viisauden tiivistymänä. 
Niinkuin esim. talonpoi
kaishäitten kuva ovat 
myös uskonnolliset aiheet 
tarkkoja kansanelämän 
kuvauksia, joissa kuvatta
va tapahtuma tulee alan
komaalaisiin kyliin melkein 
hukkuen kansanjoukkojen 
keskelle. Vasta tarkka sy-

ventyminen nostaa esille 
Beetlehemin lastenmurhan 
tuskan, Pyhän perheen 
saapumisen verollepanta
vaksi tai Vapahtajan tus
kallisen vaelluksen mes
tauspaikalle. Pyhiä tapah
tumia ympäröivät lukuisat 
yksityiskohdat, taiteilija ei 
korosta keskeistä vaan 
haluaa sulattaa ne kaiken 
muun inhimillisen jouk
koon. Erityisenä tehokei
nona hänellä näyttää ole
van alankomaalaisen tal
ven märkä lumi, joka jois
sakin tauluissa näyttää 
toimivan visuaalisena ää
nenvaimentimena. 

Vaikka Juhani Rekola ei 
tästä yksityiskohtaisesti 
mitään lausukaan, näyttää 
tässä olevan hänen ja 
alankomaalaisen mestarin 
henkinen yhteys. Mikään 
mikä maailmassa tapah
tuu, ei kiinnitä huomiota 
itseensä ulkonaisten kei
nojen suurilla mittasuhteil
la. Merkityksellistä on vain 
se, mikä tapahtuu ihmisen 
sisimmässä, perustasolla. 
Näkyväiset ovat katoavai
sia. Uskonnollisesti mer
kittävä tapahtuma on kui
tenkin vain osa inhimillistä 
tapahtumista. Hengelliset 
ja maalliset ovat samaa, 
ja se maailma, jossa usko 
toteutuu, on maallisen ka
ru. 

Kaikki ovat 
kerjäläisiä 

Ernst Barlach on taiteili
ja, joka Juhani Rekolan 
mukaan on kuvannut ''tä
män maailman tilan ja ih
misen kovat ehdot". Juha
ni Rekolan suhde tähän 
vv. 1870-1938 elänee
seen taiteilijaan selventää 
hänen taidekäsityksensä 
ja sen kautta myös hänen 
uskonkäsityksensä eksis
tentialistista luonnetta. 
Ernst Barlachin kehityk
seen vaikutti voimakkaasti 
matka Venäjälle vuonna 
1906: "Venäjällä minä löy
sin aivan tyrmäävän yh
teyden sisäisen ja ulkonai
sen välillä, kuin symbolin: 
sellaisia me ihmiset olem
me, kaikki kerjäläisiä". Ju
hani Rekola sanoo Ernst 
Barlachin hahmoista -
sekä piirustuksista että 
varsinkin veistoksista -
että ne tuntuvat kantavan 
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USKON 
KARU 
KAUNEUS 

koko maailman tuskaa. 
Kölnin tuomiokirkossa ole
va enkeli, joka riippuu kir
kon katosta lentäen kai
ken yllä, on sulkenut sil
mänsä, ettei näkisi mitä 
maailmassa on nähtävä
nä. 

Taiteilija oli mystikko, joka 
kuvasi Jumala-kokemus
taan näin: "Jumala ei ole 
kaikkialla eikä Jumala ole 
kaikki ... Hän kätkeytyy 
kaiken taakse ja kaikessa 
on kapeita rakoja, joista 
hän näkyy, näkyy ja sala
moi. Aivan ohuita, hienoja 
rakoja, niin hienoja ettei 
niitä löydä, kun vain ker
rankin kääntää päätään''. 
Ihmisestä Jumalan ja hä
nen maailmansa kuvaaja
na hän sanoi: "Huono 
omatunto saa meidät nä
kemään ja kuulemaan sel
västi. Me hiiret satimessa 
kuulemme värejä ja näem
me ääniä, kun meidän sel
liimme alkaa aurinko lois
taa puoli neljältä läpi puun 
pihaan". 
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Taistelukentå"n 
Kristus 

Kuvaa täydentävät vielä 
erityisesti Käthe Kollwitz, 
Karl Schmidt-Rottluf sekä 
ottolainen kirjankuvitustai
de. Käthe Kollwitz oli 
berliiniläisen köyhäinlääkä
rin tytär, josta kasvoi mer
kittävä suurkaupungin pro
letariaatin kuvaaja. Karl 
Schmidt-Rottluf uudisti 
ensimmäisen maailmanso
dan aikaisen ekspressio
nismin hengessä puupiir
rostaidetta. Kuva perustuu 
vain mustan ja valkoisen 
rytmiselle vaihtelulle. Jos
sakin kuvassa Kristuksen 
perinteinen sädekehäkin 
on oikeastaan musta. Tä
män kirjoittajan omaan 
kokemuspiiriin taiteilija tuli 
sattumalta eräässä kirjas
sa, jossa oli hänen Kris
tus-kuvansa ensimmäisen 
maailmansodan päättymis
vuodelta. Kuvan muodos
tavat Kristuksen runnellut 
kasvot, kipujen miehen • 
piirteet. Otsassa on vuosi
luku 1918, alla saksankie
linen kirjoitus: ''Onko Kris
tus näyttäytynyt teille?" 

Kaarle Suuren valtakun
nan hajottua sen saksalai
sessa osassa puhkeaa yk
si taiteen uudistuskausis
ta, ottolainen renessanssi, 
joka sai hyvin merkittävät 

ilmauksensa kirjojen kuvi
tuksessa. Tämä taide yh
disti kaksi perinnettä ja 
pyrkimystä, bysanttilaisen 
taiteen pyhitetyn kylmyy
den ja germaanisen tai
teen tavoitteleman tuntei
den ilmaisemisen eleillä ja 
ilmeillä. Jokaisessa kuvas
sa silmät ja kädet ovat 
keskeinen tekijä ja ne luo
vat vaikuttavaa ja naivisti
sen välitöntä, inhimillistä 
tunnelmaa. Ihmisen osa 
saa ehkä ensimmäisen -
kerran tuolloin keskeisen 
aseman taiteessa. Kirjoj"en 
kuvittajia kiinnosti sekä 
näkyvä että näkymätön, 
maailman olemus. 

Maailmaan kuuluu myös 
paha. Juhani Rekola esit
telee esimerkkinä kuvituk
sen Psalmiin 116. Jumala 
on taivaassa, pilvien välis
tä näkyy puolikas hänen 
kasvoistaan ja silmä. Mies 
katsoo Jumalaa, levittää 
kätensä osoittamaan maa
ta, jossa hänen on elettä
vä ja jonka päällä kiemur
telee käärme. Teksti, jota 
kuvitetaan, kuuluu: "Minä 
uskon, sentähden minä 
puhun, minä joka olin ko
vin vaivattu" (Ps. 116: 10). 
Kirjan kuvittajan mielessä 

Karl Schmidt-Rottluff 1918 
Kristus ja avionrikkojanainen 

on ollut ihminen, joka sa
noo Jumalalle: "Herra, 
katso, millaisessa maail
massa me elämme". 

Juhani Rekolalle kristilli
nen taide, sellaisena kuin 
se esiintyy esimerkeissä, 
jotka ovat tulkinneet hä
nelle tämän maailman ja 
oman elämän ehtoja, on 
erityisasemassa maailman 
taiteen keskellä. Kristilli
seksi sen tekee maailman 
kuvaaminen mitään tietoi
sesti sivuuttamatta, kor
jaamatta ja kaunistelemat
ta, säilyttäen yhteyden 
myös pahan todellisuu
teen, maailman pimeyteen 
ja ihmisen elinehtojen to
delliseen luonteeseen. 
"Maailman esittäminen 
langenneena, paratiisin 
jättäneenä sisältää nämä 
molemmat puolet. Eläm
me Eedenistä itään, para
tiisista karkotettuina, ja 
pako näyttää yhäti jatku
van. Kuitenkin paratiisi on: 
lännessä, jätettynä, keruu
bien vartioimana". Ernst 
Barlachi3 soveltaen voisi 
sanoa, että taiteen tehtä
vänä on osoittaa pimey
dessä niitä rakoja, joista 
paratiisi näkyy. 

Viimeisiin 
kysymyksiin 

Juhani Rekola on eksis
tentialisti, mutta ei sanan 
pinnallisessa, muotifilosofi
sessa merkityksessä. Hän 
tunsi mielenkiintoa vain . 
olemassaolon perimmäisiä 
kysymyksiä kohtaan. Siksi 
hänelle olivat tuttuja ja lä
heisiä kaikki pohdiskelut, 
kirjalliset ja kuvataiteelli
set joissa tunnustaudu
taan ahdistuksen olemas
saoloon. "Älä ole minusta 
kaukana, sillä ahdistus on 
läsnä eikä auttajaa ole" 
(Ps: 22: 12). Eksistentiaali
nen elämän- ja uskonasen
ne kohottaa hänen tutkis
telunsa ja taidekäsityksen
sä korkealle estetismin ja 
taideteoksen uskonnolli
sen aiheen ääressä tapah
tuvan tunnelmoimisen ylä
puolelle. 

Juhani Rekolan kirjalli
sen elämäntyön sanoman 
voi ilmaista hänen ensim
mäisen esseekokoelmån
sa nimellä "Kuitenkin Ju
mala on". 

Tauno Sarantola 
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Liikkuvat ja pysähtyvät kuvat 

kehyst_ävät kaupunkimaista ja 

entistä enemmän jokaisen ih

misen elämänmuotoa. Kuvaan, 

varsinkin valo- tai televisioku

vaan liittyy ajatus koko totuu

den näkemisestä. Katsojahan 

näkee kaiken omin silmin, vailla 

sanalliseen selostukseen liitty

vää selostajan näkökulmaa. 



Taiteilijan kuvapinnalle tai 
kolmiulotteiseksi hahmoksi 
tuottama kuva taas sisältää 
viestin omintakeisen näkö
kulman mukanaolosta: kat
soja ei etsikään puolueeton
ta käsitystä kuvauksen koh
teesta, vaan persoonallisesti 
nähtyä välähdystä sen ole
muksesta, eräänlaista silmin 
tajuttavaa ajatelmaa. Tämä
kin kuva voi silti syrjäyttää 
muut näkökulmat aiheeseen 
tarjoamansa elämyksen sy
vyydellä. Kuvasommittelun 
lakeja ja rehellistä aiheen 
olemuksen etsintää omaa
valla kuvantekijällä on 
mahdollisuus yhteyteen tai
teensa vastaanottajiin tie
dostettua viestintää syvem
mällä vakuuttamisen tasol
la. Amerikkalainen eloku
vantekijä totesi haastattelus
sa, että ollakseen hyvä, elo
kuvan juonen on kosketet
tava jollakin tavoin katsoja
kunnan todellisuutta tai 
unelmia. 

TILA 

KUVASARJANA 

Mitä on kuva? Ihminen nä
kee ja varastoi alitajuntaansa 
kuvina viestintää, kuva
ja näyttämötaiteiden tuot
teita, rajatapauksena raken
nusten muodostamat tilat. 
Rakennettua tilaa arvostel
laan kuitenkin olennaisesti 
toiminnallisin perustein. On
nistunut rakennettu tila tu
kee siinä tapahtuvaa toi
mintaa niin, että sen oma 
merkitys jää toissijaiseksi. 
Joka tapauksessa tilan muo
dostama kuva edellyttää tie
toista hahmottamista, etsi
mistä. Tilallisen kuvan, 
sommitelman tekeminen on 
kuitenkin sen laatijöille 
suunnittelijoille ollut toden
näköisesti kannustavin osa 
tehtävää. 

KUVA 

SITOUTUU 

AIKAAN JA 

AINEESEEN 

Suurin osa kuvista tarjou
tuu kuitenkin havaittavak-
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semme omana itsenään, kuvina. Tun
nistettavasti kappaletta, ympäristöä tai 
olentoa esittävä kuva leikkaa todelli
suudesta viipaleen, joka· esittää tiettyä, 
peruuttamattomasti mennyttä hetkeä. 
Ensiksikin kohde on muuttunut tai 
muutettavissa siitä asusta jossa se ku
vattiin. Toiseksi kuvaajan näkemys on 
voinut muuttua, hän ei enää tuottaisi 
vastaavaa kuvaa. 

Kolmanneksi ilmaisumuotojen muut
tuminen on saattanut viedä kuvalta 
tuoreuden, sen muoto ei enää sitoudu 
nykyhetkeen. Katsoja alkaa tarkastella 
kuvaa ulkokohtaisemmin, tyylilajinsa 
edustajana. Lopulta kuvaa erottaa to
dellisuudesta se. ettei se perimmiltään 
muutu. eikä sitä voi muuttaa todelli
suuden muuttumisen mukaiseksi. Ku
va antaa aikaan. paikkaan ja katso
jaan sitoutuneen mielikuvan. joka voi 
pysyä samana katsojan koko elämän 
ajan. 

Todellisuuden monitasoinen muuttu
minen ja vaihtuvuus antavat lähtö
kohdan pysyvien kiintopisteiden etsi
miseen. Kuvaan voidaan liittää pysy
vyyden kuvitelma: kuva ei muutu. In
himillisten kuvantekijöiden ulottuvissa 
olevat kohteet kuitenkin muuttuvat 
tai voivat muuttua. Kalliokin kaa
suuntuu sopivissa oloissa. Koko maail
mankaikkeuden nykyinen muoto edel
lyttää tiettyjä luonnonlakeja, jotka ovat 
voimassa toistaiseksi. 

Kuva sitoutuu valmistumisajankoh
taansa ja suuntaa jossain määrin kat
sojansa todellisuuden aineelliseen 
osaan (kuvan aiheeseen tai teokseen 
esineenä ja sen herättämiin mieliku
viin). 

Kuvan yhteydet tajunnan pohjavirtoi
hin herättävät kysymyksen sen suh
teesta hengelliseen elämänalueeseen. 

JUUTALAISET JA 

LÄHI-IDÄN 

LUONNONUSKONTOJEN 

KUVAT 

Millaisessa yhteydessä 'kuvan' käsite 
esiintyy Raamatun kirjoituksissa? 
Mooseksen kirjoissa ilmoitetaan ihmi
sen luominen Jumalan kuvaksi. Tämä 
merkitsee muusta kaikkeudesta itse
näistä, persoonallista-olemusta, kykyä 
rakkauteen ja vihaan, omantunnon 
perustietoa ja hyvän ja pahan olemas
saolosta. Tämän kuvan sisällössä on 
paljon sellaista, mikä syventää ihmi
sen käsitystä itsestään. Jumalan luo
mistyö ja tahto ihmisen olemassaole-



mystä esittävissä maalauk
sissa, joissa Kristus esiintyy 
lihallisuudesta vapaana esi
kuvana meille vielä lihamme 
vankeina oleville. 

Mystismi on voimakkaasti 
läsnä myös yleiskulttuurin 
tuottamassa modernissa tai
teessa, joka taipuvaisena 
mystiikkaan pyrkii etsimään 
yleispäteviä periaatteita ka
dottaen kaikenlaisen yhtey
den havaittavaan todellisuu
teen, jossa me elämme. 

"HENGELLINEN 
ERILLÄÄN 

AINEELLISESTA" 

Toinen ratkaisumalli kristin
uskon ja kulttuurin suhteel
le kehitettiin keskiaikaisessa 
teologiassa, joka tunnetaan 
skolastiikkana. Skolastiikan 
tärkein edustaja oli Tuomas 
Akvinolainen. Akvinolainen 
erotti selvästi tiedon ja us
kon alueet. Uskon, armon 
ja uskonnon maailma edusti 
skolastiikassa korkeampaa 
todellisuutta kuin alempi ih
misen, järjen ja luonnon 
maailma. Vain uskon maail
ma tarvitsee jumalallista il
moitusta, luonnon maailma 
sen sijaan on oma lakin en, 
se toimii itse vapaana omil
la ehdoillaan. 

Akvinolaisen koulukunnan 
vaikutuksia kristillisen ajat
telun kehittymisessä ilmenee 
myös tieteenfilosofiassa. 
Tyydymme tässä vain tote
amaan sen, ettei maailman
kaikkeudessa eikä Jumalan 
luomistodellisuudessa ole 
mitään sellaista tekijää, joka 
edellyttäisi Akvinolaisen te
kemää kahtiajakoa. Sen pe
rusta on harhaisessa käsi
tyksessä ihmisen ajattelun 
riippumattomuudesta ja sen 
tulokset voivat näkyä joi
denkin kristittyjen ahdistu
neisuutena, heidän kokies
saan olevansa vieraantunei
ta ympäröivästä maailmasta 
keinotekoisen elämän jaka
misen tuloksena. 

"KAKSI VALTAKUNTAA" 

Uskonpuhdistus särki keino
tekoisen kahtiajaon armon 
ja luonnon väliltä. Maailma 
on Jumalan maailma koko
naisuudessaan ja ihminen 
on aina Jumalan edessä 
(Coram Deo) tekipä hän mi
tä tahansa. Enää ei maail
maa jaeta ylempään ja 

alempaan, ei jumalalliseen 
ja autonomiseen. Sen sijaan 
maailmassa vaikuttaa kaksi 
valtakuntaa, pimeyden ja 
vanhurskauden, jotka taiste
levat toisiaan vastaan. Ihmi
nen langettuaan syntiin toi 
pahuuden ja vääryyden mu
kanaan kaikille elämän alu
eille. Myös järki on langen
nut. Sen sijaan luomisen ra
kenteet säilyivät edelleen 
hyvinä. 

YLEISKULTTUURIN 
SUOLAKSI 

Kulttuuri on aina yhteydes
sä ihmiseen ja ihminen kult
tuuriin. Siten puhuminen 
kristityn suhteesta kulttuu
riin tuntuu hieman keinote-

koiselta. Voimme nimittäin 
helposti tehdä virheen pu
huessamme kristinuskosta 
ja kulttuurista erillisinä ko
konaisuuksina. Yrittäessäm
me ratkaista kristityn suh
detta kulttuuriin, virhe saat
taa piillä siinä, että yritäm
me yhdistää sellaisia tekijöi
tä, jotka olemme ensin itse 
keinotekoisesti erottaneet 
toisistaan. 

Kulttuuri ei siis koskaan voi 
olla erotettuna uskosta. 
Kaikki tekemisemme tulisi 
olla perimmältään vastauk
sen antamista Jumalalle nii
hin mahdollisuuksiin, jotka 
hän luomisessa toi julki. 

Nykyaikana on lähes mah
dotonta edes yrittää min-

käänlaista pakoa kulttuurin 
vaikutuspiiristä, mikä vielä 
onnistui muutama vuosisata 
sitten. Jo maksamalla vero
ja osallistumme suuressa 
määrin kulttuurin rakentami
seen. Käytäntö on osoitta
nut, että usein ne, jotka ha
luavat paeta aikansa ilma
piiriä ja kulttuuria kristilli
seen kuoreensa, imevät 
kaikkein eniten kulttuuria 
mukaansa. Vain tiedostava 
ja ilmiöitä erittelevä kristitty 
pystyy välttämään kristinus
kon mukautumisen tämän 
ajan vaatimusten ja oppien 
mukaiseksi. Ilman jatkuvaa 
hengellistä valvomista ja 
Kristuksen lähellä pysymistä 
tämä ei kuitenkaan ole ke
nellekään mahdollista. 
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L e e n 

1. 27 .12.-84 

Nä'mä välipäivät odottaessa; 

kun sydä'n lepattaa kuin 

' vaaassa, 

tai kuin kyntttlänliekki tuulessa 

todellisuutta punniten, 

siihen takertuen kuin kyntttlänliekki 

sydämeensä· 

tuulen sitä· häälyttäessä. 

Lumi putoaa maahan valkoisena. 

peittä'en entistä·, menneisyyttä; 

ja nykyhetki pelkistyy terävä'ksi 

kuin paljaat puiden mustat oksat 

valkoista vasten. 

Yhäti: rakkaus sinuun 

on sisälläni kuin tasaisesti. 

hyvin palava tuli. Kaipaan 

kä'ttäsi käteeni, lä·mpöäsi 

itseäni vasten, yhteistä rukousta. 

jumala on läsnä Henkensä· kautta; me 

olemme Hänessä yhtä·. 

Vaaka, sydämeni liekki on 

tasapainossa, kiinni todellisuudessa. 
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a lie 

Yrittää' välittää' toiselle 

tuntemaansa hellyyttä 

elinikäisen vieraantumisen jälkeen 

on kuin yn'ttä'isi liikkua 

ruumis kieltä myoten 

halvaantuneena 
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3. -----------------........t 4.L--- ________ _______, 

Sinä' olet jumalan 

rakkauden lihaksi tulo 

minulle: 

niin kukkiva 

niin läheinen 

niin hyvä'tfevd 

niin tyydyttåvä·. nälkdni kaikki 

./ 
/ 

ja minun onneni on olla 

·--~--✓ jumalaa 

_ \lähellä'. 
(' 

--~-
/1/?/ 

~ -~ 5. 

(muotokuvanpiirtä'misen muisto) 

Stfmå'si mielessdni 

kuin kylmä' vesi joka on kaikkialla, 

niin että· on·pakko 

laittaa kirja pois ja ajatella 

miten selviäisi 

hukkumatta 

katseesi hyiseen veteen. 

Kun on kesä· 

minä· nden sinut läheltä' 

niin läheltä· 

kuin vain rakkaus voi 

R u n o t : M.a t t i Ne v a I a i n e n 
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Luovuus on kyky tuottaa jo
tain uutta ja ennustamatonta. 
Luovuuteen liittyy yllätykselli
syyttä. Luovan toiminnan tu
loksena syntyy jotain, mitä ei 
ole ennen ollut. 

Luovuus näyttää suuntautu
van eri ihmisillä eri aloille. Se, 
että ei ole omasta mielestään 
taiteellinen, ei merkitse sitä, 
etteikö olisi luova. Luovuus 
kuuluu ihmisyyden olemuk
seen. Kaikki eivät ole samalla 
tavalla eivätkä yhtä voimak
kaasti luovia. Jotkut ovat lah
jakkaampia kuin toiset, mutta 
jokainen on jollain tavalla 
luova; joku visuaalisesti, joku 
teknillisesti, joku verbaalisesti 
jne. 

Niitä psykologisia tapahtuma
sarjoja, jotka johtavat uuden 
keksimiseen, ei tunneta hy
vin. Missä määrin on kysy
mys löytämisestä ja missä 
määrin jonkin tuottamisesta? 
Miten ajatusmaailmassa syn
tyy jokin uusi keksintö tai 
idea? Miten mielikuvitus toi
mii? 

Luovuuden psykologisia me
kanismeja ei juuri osata selit
tää. Luovuutta onkin enim
mäkseen tutkittu tekemällä 
havaintoja erityisellä tavalla 
luoviksi tunnistettujen ihmis
ten elämästä ja käyttäytymi
sestä. On tutkittu niitä ehto
ja, joiden vallitessa uuden 
luomista tapahtuu. 

Uskovaisuuden 
kaavat 
ja I u o v u u s 

Luova henkilö pystyy lähesty
mään ongelmaa monilla eri 
tavoilla; hän ei ole rajoittunut 
vain yhteen lähestymistapaan 
tai näkökulmaan. Tutkija Ja
mes H. Austin jakaa moni
puolisuuden kahteen eri luok
kaan. "Toinen on taipumus 
siirtyä yhdestä merkitysluo
kasta toiseen; toinen on väljä 

28 

Uskovaisen 
kiusaus 

luovuuteen 

ARI TENHUNEN 

Luovuus kumpuaa ihmisen sisimmäs-

tä. Millä tavalla uskonnollisuus vai-

kuttaa ihmisen luovuuteen? Miten 

suljetuissa uskonnollisissa yhteisöis-

sä suhtaudutaan luovuuteen? Onko 

kristitty erityisellä tavalla luova? On-

ko olemassa jumalan antama taiteen 

tyylisuunta? 

ja jäsentymätön ajatuksen 
vaeltelu, valmius vapaiden 
mielleyhtymien luomiseen, 
haaveiluun, ajatusten vapaut
taminen luokittelemattomille 
alueille, jotka vain sivuavat 
lähtökohtaa tai toisiaan." 
(Lainaus kirjasta "Luovuus", 
Eugene Raudsepp, Otava 
1984) Luovan ihmisen ajatte
lu ei ole kaavamaista vaan 
hän voi ajattelussaan järjes
tää ongelman osatekijöitä uu
della tavalla. 

Uskovaisuus edellyttää että 
ajattelu on hallittua ja liikkuu 
ennaltamäärättyjen ja sallittu
jen "hengellisten" rajojen si
sällä. Uskovaisen ajatteluta
paan kuuluu, että kaikki voi
daan liittää ja palauttaa läh
tökohtaan, hengellisiin asioi
hin. Se, mikä ei rakenna hen
gellisesti, katsotaan turhuu
deksi. 

Uskovaisuus voi merkitä ajat
telun ja käyttäytymisen voi
makasta kaavoihin kangistu
mista. Omaksutaan hengelli
sessä yhteisössä vallitsevat 
käyttäytymis- ja ajattelunor-. 
mit ja niistä poikkeamisen 
katsotaan ilmaisevan luopu
musta. Kun kristillisyys mää
ritellään käyttäytymissääntö
jen ja ulkonaisten tapojen 
noudattamisen kautta sido
taan samalla ihmistä sisäises
ti. Uskovainen pyrkii mukau
tumaan rooliinsa ja käytt?yty
mään toisten kristittyjen ja 
Jumalan (niin hän ajattelee) 
odotusten mukaisesti. Yhtei
sön käyttäytymissääntöjen 
noudattamisen katsotaan il
maisevan onko ihminen to
siuskova ja pelastettu vai ei. 

Taiteellinen 
ilmaisu ja 
kristilliset 
normit 

Suhteessa taiteeseen ajatuk
sia arvioidaan sen mukaan 



sopivatko ne uskovaisuuden 
raam~ihin vai eivät. Kysy
tään, onko se ja tämä sopi
vaa uskovalle vai ei. Elämä 
kohdataan uskovaisen roolin 
kautta. Ei ole suoraa ja aitoa 
suhdetta elämään. 

Voiko uskova esimerkiksi 
maalata taulun makaavasta 
alastomasta? Uskovien yhtei
söt yrittävät löytää selvän ja 
yksiselitteisen määritelmän 
sille, mitä on kristillinen taide 
ja mikä ei ole. Haluttaisiin 
laatia säännöt sille, mitä tai
de saa kuvata ja esittää ja 
miten se tulisi tehdä. Näin 
voitaisiin sulkea pois mahdol
listen taiteellisten ilmaisumuo
tojen joukosta ne, jotka eivät 
määrittelyn mukaan on kris
tillisiä. Voitaisiinko ehkä pe
rustaa hengellisistä miehistä 
koostuva komitea, joka tun
nistaisi Jumalanvastaiset tai
deteokset? Uskovainenhan ei 
halua olla tekemisissä juma
lanvastaisen taiteen kanssa. 

Uskovaisuus merkitsee tai
teessa usein sitä, että taiteel
lisen ilmaisun ongelmat näh
dään tästä kristillisen normis
ton näkökulmasta. Asiat pyri
tään näkemään hengellisesti 
eikä oteta huomioon niihin 
vaikuttavia monia tekijöitä. 
Vastauksien ajatellaan löyty
vän raamatullisesta ajattelus
ta. 

Tukahdutettu 
luovuus 

Ihminen etsii sisäisen vapau
tensa toteutumista siinä elä
mäntilanteessa, jossa hän 
elää. Taiteilija etsii tilaa luo
vuudelleen tukahduttavassa 
dogmaattisessa lahkossakin. 
Lahko vain asettaa selvästi 
määritellyt rajat luovalle toi
minnalle. Taiteilija antaa ky
kynsä uskonnollisen yhteisön
sä tarkoitusperien toteuttami
seen. Taiteesta tulee väline, 
jonka kautta sanomaa yrite
tään saada tehokkaammin 
perille. Luova taiteilija kokee 
tällaisen tilanteen ahdistavana 
ja spontaania luovuutta tu
kahduttavana ja tuotannon 
laatu laskee. Taiteilija kokee 
itsensä tällaisessa yhteisössä 
sisäisesti tukahdutetuksi ja 
riistetyksi. Jotkut luopuvat 
tässä paineessa luovasta 
työstään ja ryhtyvät teke
mään jotakin kristillisesti hyö
dyllisempää. Jotkut sisäistä
vät ne ahtaat rajat, joiden si
sällä he joutuvat luovuuttaan 
toteuttamaan. Ulkoa-annetut 

pidäkkeet muuttuvat sisäisiksi 
pidäkkeiksi ja tilanteeseen 
löydetään jonkinlainen rauhaa 
tuova "ratkaisu". Tällainen 
uskovainen kokee olevansa 
hyvä kristitty, joka on uhran-· 
nut maalliset kykynsä saa
dakseen tilalle suuremman ja 
arvokkaamman hengellisen 
lahjan. Mutta onko se todel
lakin Jumalan tahto? 

Kun uskovainen kohtaa on
gelmatilanteen, hän yleensä 
etsii ensin apua Jumalalta ja 
ajattelee, että ratkaisun on
gelmiin täytyy avautua raa
matullisesta ajattelusta. Vas
taus voi tulla uskonnollisen 
julistajan kautta. Uskovainen 
kuuntelee mitä hengelliset ju
listajat opettavat asiasta ja 
pyrkii soveltamaan opetusta 
käytäntöön. Uskovainen on 
totutettu siihen, että vastauk
set elämän ongelmiin tulevat 
julistuksen kautta; ihmisen 
minän ulkopuolelta. Minä on 
syntiin ja valheeseen taipuvai
nen paha. Siksi tulee kuun
nella hengellisiä auktoriteette
ja, tutkia Raamattua ja kuun
nella Pyhän Hengen ääntä 
osatakseen tehdä oikeita rat
kaisuja. 

Luova ongelman ratkaisu 
edellyttää kuitenkin ihmisen 
heittäytymistä ratkaisemaan 
ongelmaa itse. On hyvä 
kuunnella muiden näkemyksä 
asiasta ja tarkastella ongel
maa Raamatun valossa,sillä 
tavoin muodostaa monipuoli
nen kuva ongelmasta. Mutta 
lopulta on ehdottoman välttä· 
mätöntä, että muodostaa it
senäisen suhteen asiaan. Ju
mala on luonut ihmisestä mi
nän ja on suuri synti luovut
taa pois valta omaan itsey
teen ja luovuuteen. Antaudut 
silloin toisten ihmisten vallan
käytön välineeksi. Sinun itse
si täytyy tehdä lopullinen rat
kaisu. 

Luovuus nousee ihmisen mi
nuudesta, ihmisestä itses
tään. Jumala on antanut ih
miselle kyvyn ja mahdollisuu
den luoda uutta. Luovuus on 
olennainen osa ihmisen mi
nuutta. Luovuttamalla pois 
luovuuden, ihminen luovuttaa 
pois ihmisyyttään. Ihminen, 

. josta tulee ulkoapäin ohjattu, 
kadottaa oman luovuutensa. 
Hän voi täyttää mallikristityn 
normit ja suorittaa kaikki ne 
asiat, joita hänen yhteisönsä 
häneltä odottaa, mutta hän ei 
pysty luomaan uutta. Mutta 
hän ei ehkä koe sitä ongel
maksi. Onhan hän hyvä kris
titty. 

Omaperäinen 
luovuus ja 
yhdenmukai
suuden paine 

Luova henkilö saa omaperäi
siä ajatuksia. "Hänen omape
räisyytensä ilmenee myös sii
nä, että hän osaa purkaa 
vankasti koottuja ja vakiintu
neita kokonaisuuksia, hajot
taa olemassaolevia yhdistel
miä ja käyttää näiden osia ja 
käsityksiä uusissa kokoonpa
noissa yli niiden alkuperäisten· 
rajojen, niin että niistä muo
dostuu. uusi yhteyksien verk
ko." (Raudsepp) 

Uskovaisuudessa on usein 
voimakasta painetta yhden
mukaisuuteen pienessä sosi
aalisessa yhteisössä, annettu
jen rajojen sisällä. Sitä, että 
ihminen omaksuu ulkonaises
ti nämä annetut normit, saa
tetaan nimittää h,;mgelliseksi 
kasvuksi. Jos ihminen aset
taa annetut säännöt ja ohjeet 
kyseenalaiseksi ja haastaa 
annetun opetuksen perustelui
ta ja epäilee ennenkuin us
koo, hän on maailmallinen. 
Omaperäiset ajattelijat ko~
taan suljetussa uskonnollises
sa yhteisössä häiriköiksi. Kui· 
tenkin yhteisöissä tulisi olla 
tilaa kysellä ja keskustella ja 
esittää uusia ajatuksia muual
takin kuin saamatuolista. 

Dogmatiikan 
talutusnuorat 

Dogmaattisuus eli oppikeskei
syys kahlitsee luovaa ajatte
lua ja toimintaa. Oppikeskei
nen ihminen tarkastelee elä
mää ja maailmaa aina opin 
näkökulmasta. Todellisuutta 
yritetään hallita sarjalla oikei
ta lausumia, jotka määrittele
vät maailman olemuksen. 
Dogmaatikko lähtee liikkelle 
opista ja hyväksyy ajatteluun
sa vain ne asiat, jotka sopi
vat oikeaan oppiin. Asioiden 
ja ajatusten pitää olla hallin
nassa ja järjestyksessä. Risti
riitaisuuksia ei saa olla. 

Monet kristilliset oppiraken
nelmat pyrkivät antamaan 
kokonaisvaltaisen, ehyen ja 
aukottoman selityksen tästä 
paradoksien ja ristiriitaisuuk
sien maailmasta. Tämä ääret
tömän monien muotojen 
maailma yritetään saada 
mahtumaan pieneen ja ahtaa
seen väittämien kokoelmaan, 
jota sanotaan oikeaksi opiksi. 

Koska dogmaattisuus sitoo 
ihmisen ajattelun yhteen nä
kökulmaan, sitoo se myös 
hänen luovuuttaan ja rajaa 
hänen mahdollisuuksiaan to
teuttaa itseään. T oteuttamal
la itseään ihminen toteuttaa 
samalla sitä tarkoitusta, jon
ka Jumala on hänen raken
teeseensa kätkenyt. Ihminen 
toteuttaa parhaiten Jumalan 
tahtoa olemalla ·se, miksi hä
net on luotu, ja tekemällä si
tä, mihin hänelle on annettu 
kyvyt, toteuttamalla itseään. 

Luovuus edellyttää sisäistä 
vapautta. 

Luovuus edellyttää kykyä so
vittaa yhteen ihmisen sisäi
nen, yksilöllinen vapaus ja 
yhteisöllinen vastuullisuus. 
Tarvitsemme kristillisiin yhtei
söihin näkemystä, joka tun
nustaa ihmisen merkityksen 
ja mahdollisuudet maailmas
sa. Onko se mahdollista kris
tillisyyden raamien sisällä? 
Ehkä tarvitaan uusi vallanku
mous kristillisessä ajattelussa. 
Luovuuden teologia tunnus
taa ihmisen olevan vapaa 
suhteessa luomakuntaan ja 
maailma avautuu luovuudelle. 

Uteliaisuus 

Luova ihminen on utelias 
avoimella tavalla. Avoin 
asenne maailmaan merkitsee 
sitä, ettei maailman olemusta 
ole loppuun saakka määritel
ty. Ihminen voi kohdata asioi
ta, jotka eivät sovi aikaisem
man ajattelun puitteisiin. Hän 
joutuu ehkä tarkistamaan kä
sityksiään ja luopumaan vää
ristä uskomuksista. Ihminen 
voi tehdä yllättäviä löytöjä ja 
keksintöjä. 

Eikö kuitenkin tulisi pitää voi
makkaasti kiinni oikeasta 
kristillisestä opista? Eikö tule 
pitää kiinni Jumalan Sanas
ta? On tiedostettava omat 
lähtökohdat. Mutta on myön
nettävä myös se, ettei tiedä 
kaikkea ja ettei kaikkea tietoa 
ole ilmoitettu meille. Kristittyi
näkin meidän on nöyrryttävä 
olemaan ihmisiä. Sillä tavalla 
voimme omistaa ihmisyyden 
lahjan ja ihmisenä olemisen 
mahdollisuudet. Vaikka olem
me löytäneet "Vastauksen" 
elämän keskeiseen kysy
mykseen, emme vielä ole 
löytäneet kaikkia vastauksia 
eikä niitä ole valmiina an
nettu. 
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kiusaus 
luovuuteen 

·Ihminen näkee 
niinku/n uskoo 

Dogmaattinen ihminen tulkit
see maailmaa opistaan käsin 
ja maailma näyttäytyy hänelle 
opin mukaisena. Havainnot 
alistuvat ihmisen omaksumal
le maailmankuvalle. Maailma 
on olemassa ihmisen tietoi
suudelle havaittuna, tulkittu
na ja koettuna. Ennenkuin 
havainnot ja kokemukset 
ovat muodostuneet ihmisen 
tietoisuudessa vaikuttaviksi 
ajatuksiksi on niille annettu 
merkityksiä ja arvovarauksia, 
jotka sovittavat ne meidän 
maailmankuvaamme. Ihminen 
näkee ulkopuolellaan maail
massa sen, minkä hän näkee 
sisimmässään, sielunsa silmil
lä. Objektiivinen todellisuus 
on olemassa, mutta ihmisellä 
voi olla siihen vain subjektiivi
nen suhde. 

Ihminen elää aina jonkin kult
tuurin keskellä. Kulttuuri on 
ihmisyhteisön ajattelun, työn, 
tapojen ja arvostuksien sum
ma. Kulttuuri antaa yhteisön 
toiminnalle yhtenäisen muo
don, ja jäsentää maailmaa ih
misen tietoisuudelle. Jokainen 
meistä on oman kulttuurinsa 
tuote. Näemme asioita kult
tuurimme ohjaamalla tavalla. 
Kulttuuri, jossa elämme, on 
tullut osaksi sisäistä maail
maamme. 

Laajan yleiskulttuurin sisällä 
vaikuttaa myös monia ala
kulttuureja. Uskovaisten seu
rakunnat voidaan myös näh
dä eräänlaisina alakulttuurei
na, jotka yhtenäistävät yhtei
sön jäsenten sisäistä maail
maa. 

Sisäinen kirja 

Jokaisella ihmisellä on sisäl
lään uskomusten ja arvojen 
kokoelma, maailmankatso
mus eli "kirja", jonka avulla 
hän jäsentää maailmaa. Dog
maattinen ihminen katsoo en
sin ''kirjaansa" ja luokittelee 
sitten havaitsemansa asiat 
"kirjassa" annetun kaavan 
mukaan. Kun havaittu poik
keaa ''kirjassa" kerrotusta, 
pyrkii dogmaatikko korjaa
maan havaintoaan tai selittä
mään sen sopivaksi. Jos ne
liön muotoinen kappale ei so-
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vi kolmion muotoiseen auk
koon, niin määritellään se 
epätäydelliseksi kolmioksi. 

Avoimen ja uteliaan ihmisen 
teitoisuudessa "kirja" ja maail
ma ovat jatkuvassa hedelmäl
lisessä dialogissa. Havainnot 
maailmasta, tieteellisen tutki
muksen kautta saatu tieto ja 
elämänkokemukseni saavat 
vaikuttaa siihen miten luen ja 
ymmärrän "kirjaani". Maail
masta saamani tieto syventää 
"kirjan" ymmärtämistä. Sul
keutuneisuus ja dogmaatti
suus johtavat siihen että ''kir
ja" etääntyy maailman todelli
sesta olemusta niin että, "Kir
jasta" tulee ihmisen ensisijai
nen maailma ja maailmasta 
hänen ympärillään toissijai
nen; maailma sulkeutuu. 
Avoimessa tietoisuudessa 
''kirja" ja maailma voivat lä
hestyä toisiaan. Kirja ja maa
ilma ovat avoimessa suhtees
sa toisiinsa. 

Uskovainen väittää, että hä
nen "kirjansa" on Jumalan 
sana. Kuitenkin se on Juma
lan sana sellaisena kuin hän 
sen tulkitsee ja ymmärtää. Se 
on inhimillinen tulkinta. Jos 
uskovainen uppoutuu "kir
jaansa" niin, että hän vieraan
tuu maailmasta, hän kadot
taa myös luovuuden, sillä 
maailma on ihmisen luovuu
den kenttä. Maailmaa ei voi 
oppia tuntemaan vain omak
sumalla "kirjassa" annettuja 
lausumia. Maailma opitaan 
tuntemaan elämällä siinä. toi
mimalla maailmassa. Maail
man todellista olemusta ei 
voi tavoittaa pelkän sanalli
sen määrittelyn kautta. 

Mikä on 
asioiden olemus? 

Utelias on kiinnostunut asioi
den syvimmästä olemuksesta. 
Uskovainen haluaa nähdä 
kaiken kristillisesti. Keskiajan 
kristitty näki maailman hen
gellisten asioiden vertausku
vana. Asioiden biologinen, fy
sikaalinen tai muu olemus ei 
kiinnostanut keskiajan ihmis
tä. Kun hän katsoi ruusua, 
näki hän siinä punaisen, joka 
kuvastaa Kristuksen verta, 
piikit, jotka kuvastivat Kris
tuksen kärsimyksiä, vihreät 
lehdet, jotka kuvastivat elä
män puuta paratiisissa ... 
Hengellinen todellisuus näh
tiin ensisijaisena ja konkreet
tisena. Aineellinen maailma 
nähtiin ohikiitävänä, ajallise
na ja toissijaisena, jossa kai
ken tarkoitus oli heijastaa 
ikuista taivaallista järjestystä. 

Uskonpuhdistus avasi ihmi
selle maailman Jumalan luo
makuntana. Asioilla on mer
kitystä luomistyön perusteel
la. Arkinen elämä on arvo
kasta sinänsä. Ruusu on 
merkittävä ja arvokas Juma
lan luoma luontokappale. 
Ruusu ruusuna on tärkeä ja 
sillä on luomisen perusteella 
itseisarvo. Siksi luontokappa
leiden, ilmiöiden ja asioiden 
"maallisella" olemuksella on 
merkitystä maailman rajojen 
sisällä. Luomakunta voidaan 
vastaanottaa sellaisenaan Ju
malan lahjana. Jumala on 
luonut maailman sellaiseksi 
kuin se on ja siksi sen merki
tys on siinä, mitä se on. Luo
makunnalla on sisäinen itseis
arvo ja merkitys. 

Luovuus edellyttää asioiden 
olemuksen tuntemusta, sillä 
uuden keksiminen tapahtuu 
vallitsevien mahdollisuuksien 
puitteissa. Mahdollisuudet pe
rustuvat asioiden olemukseen 
ja siihen tietoon mikä meillä 
on. Puusta voi tehdä sitä, mi
kä siitä on mahdollista teh
dä. Tutkimus paljastaa meille 
uusia puolia puun olemukses
ta ja auttaa meitä keksimään 
uusia tapoja käyttää hyväksi 
puun ominaisuuksia. Mahdol
lisuudet uusiin keksintöihin li
sääntyvät kulttuurin ja tekno
logian kehityksen myötä. 

Väärä kristillistäminen ja hen
gellistäminen hämärtää ajatte
lua. Se voi jopa estää meitä 
näkemästä asioiden luotua 
olemusta ja rajoittaa tällä ta
valla mahdollisuuksiamme 
uusiin keksintöihin ja luovuu
teen. Jumala on luonut ihmi
sen elämään ja toimimaan 
maailmassa ja on varustanut 
hänet tätä varten sopivilla ky
vyillä ja ominaisuuksilla. 

Taiteen tehtävä 

Luovaan toimintaan motivoi
tumisen edellytys on, että ih
minen pitää luovaa työtä tär
keänä ja arvokkaana projekti
na. Täytyy tunnustaa luovan 
työn itseisarvo. Maailma on 
luovalle työlle mahdollisuuk
sien aarrearkku. Maailman ai
noa arvo ei ole siinä, että se 
julistaa Jumalan suuruutta. 
Maailma on merkittävä koska 
se on. 

Luova ihminen näkee maail
man mahdollisuuksina. Us
konnollisissa yhteisöissä luo
vuus ja taide halutaan alistaa 
julistuksen välineeksi ja tai
teella katsotaan olevan mer
kitystä ensisijaisesti evanke-

liumin julistamisen mediana. 
Taiteen opettavaa ja julista
vaa funktiota korostetaan. 
Tämäkin on varmasti eräs 
taiteen tehtävä ja paljon mer· 
kittävää taidetta on tehty pal
velemaan sananjulistusta ja 
Jumalan ylistämistä. Mutta 
taide voi olla paljon muuta
kin. Se ei voi rajoittua vain 
kirkon seinien sisäpuolelle. 
Taiteen on päästävä elä
mään, niinkuin seurakunta· 
laisten on jumalanpalveluksen 
jälkeen lähdettävä kirkoista 
koteihin ja työhön elämän 
monilla saroilla. 

Taiteella on merkitystä sil
loinkin kun se ei saarnaa, 
kun se vain tutkii esimerkiksi 
värien vuorovaikutusta tai eri
laisia tilavaikutelmia - sil
loinkin kun se ei esitä mitään 
konkreettista ja tunnistetta
vaa. Maailmassa on useita 
merkityksen tasoja. Eri asioi
den merkitys liittyy siihen mi
kä niiden luotu olemus on. 
Näitä eri merkitystasoja ovat 
esimerkiksi: matemaattinen, 
fysikaalinen, esteettinen, bio
loginen, moraalinen, looginen 
ja ·T<ielellinen muiden muassa. 
Eräs tapa tulkita taidetta on 
yrittää nähdä siinä sen eri 
merkitystasoja. Samassa te
oksessa voi olla useita merki
tystasoja. 

Koen tyydytystä katsellessani 
taulua, jossa sommittelu on 
jännittävä ja väripinnat mie
lenkiintoisessa suhteessa toi
siinsa. Teknisenä suoritukse
na taulu on myös merkittävä. 
Taulu ei esitä mitään tunnis
tettavaa. Siinä on vain väri
pin toja. En tiedä onko taiteili
ja ajatellut viestittää jotain 
merkittävää ja suurta sano
maa teoksensa kautta. Ehkä 
se on vain tutkielma väripin
tojen vuorovaikutuksesta. 
Riittääkö kristityn taiteilijan 
elämäntyön sisällöksi värien 
vuorovaikutussuhteiden tutki
minen? Vai pitäisikö hänen 
lunastaa elämälleen merkitys 
tekemällä sen lisäksi jotain 
hengellisesti arvokasta? Onko 
uskovaisen rajoituttava tai
teessa vain julistuksellisesti 
merkittäviin aiheisiin? 

Miksi nämä kysymykset esi
tetään vain taiteilijan työstä? 
On lukemattomia muita työa
lueita, joilla tunnustukselliset 
kristityt toimivat. Kukaan ei 
pyydä teurastajaa etsimään 
kristillistä käyttöä ammatil
leen. Teurastajan työtä ei yri
tetäkään alistaa julistustyö
hön. Teurastajan pitää en
nenkaikkea pyrkiä tekemään 



työnsä hyvin. Niin tehdes
sään hän palvelee Jumalaa 
omalla sarallaan. 

Onko kristitty 
erityisellä tavalla 
luova? 

Kun katson suomalaista tai
detta, en havaitse että kaikki 
merkittävät taiteilijat ovat 
kristittyjä ja kaikki huonot 
taiteilijat jumalattomia. Tämä 
osoittaa mielestäni että luo
vuus kuuluu ihmisyyteen. 
Kristityt eivät näytä olevan 
edes keskimääräistä luovem
pia. Ei ole olemassa kristillis
tä luovuutta, jonka ihminen 
saisi tullessaan uskoon. Kris
titty ei siis ole luovuudeltaan 
erityinen ihmin~n. 

Onko sitten kristillisellä teolo
gialla ja julistuksella mitää~ 
vaikutusta suhteessamme 
maailmaan? Totta kai on. 
Mutta se vaikutus kumpuaa 

. epäsuorasti evankeliumista. 
Maailmankuva ja ajattelu vai
kuttaa ihmisen henkiseen ra
kenteeseen avaamalla tai sul
kemalla luovuuden mahdolli
suuksia. Vallitsevassa kristilli
syydessä on ominaisuuksia ja 
piirteitä jotka rajoittavat inhi
millistä luovuuttamme. Kristil
lisessä protestanttisessa ajat
telussa on myös näkemyksiä, 
jotka ovat avanneet maail
maa ihmisen luovuudelle suu
renmoisella tavalla. Kristinus
kon sisällä vaikuttaa useita fi
losofisia ja teologisia suun
tauksia, joilla on erilaisia vai
kutuksia ihmisen maailma
suhteeseen. Jos lähdemme 
miettimään ja etsimään sel
laista teologiaa ja sellaista fi
losofiaa, joka avaisi ihmisen 
luovuutta, emme mielestäni 
halvenna sovituksen evanke
liumia. Toteutamme silloin 
tarkoitustamme Jumalan ku
vaksi luotuina, työtä tekevinä 
ihmisinä. Löytämämme vas
taukset tuskin ovat lopullisia 
totuuksia. Emmekä varmasti 
löydä tiukkoja sääntöjä tai
teen tekemiseen. 

Luovuus kumpuaa ihmisyy
destä. Kun ihminen vapautuu 
olemaan itse,minä ja vapau
tuu tukahduttavista rooleis
tansa, vapautuu hän myös 
luovuuteen. On uskallettava 
olla minä, itse. Itsensä hyväk
syminen vapauttaa ihmisessä 
luoyuutta. Ihminen arvostaa 
silloin omaa työtään ja halu
aa toteuttaa itseään työs
sään. 

Pieni suljettu hengellinen yh-

teisö sitoo jäsenensä sosiaali
sesti. Kokouksissa käyminen 
on ensisijainen hengellinen 
velvollisuus. Mitä useammin 
uskovainen käy kokouksissa, 
sen parempi Jeesuksen seu
raaja hän on. Jumalattomien 
kanssa seurusteleminen on 
syntiä, ellei heille todista. Yh
teisöstä muodostuu voimakas 
henkinen suodatin, joka kar
sii väärät vaikutteet pois. 
Vääriä vaikutteita ovat kaik
ki, jotka asettavat yhteisössä 
vallitsevan ajattelun (tai sen 
puutteen) kyseenalaiseksi. 
Epäileminen on epäuskoa ja 
synti numero yksi. Yhteisö 
tasoittaa ristiriidat pois ihmi
sen ajattelusta. 

On vaikea olla luova lahko
maisessa yhteisössä, sillä täl
lainen yhteisö yleensä edellyt
tää että taiteilija antaa valjas
taa kykynsä palvelemaan yh
teisön harjoittamaa julistus-
ja käännytystyötä. Luovuus 
sammuu ilmapiirissä, jossa 
sille pyritään antamaan ul
koapäin asetetut ahtaa rajat. 
Propagandalle alistaminen tu
hoaa taiteen. 

Taide elää a1assa 

Luova toiminta pyrkii avarta
maan elämää ja löytämään 
uutta. Lahkomainen yhteisö 
asettaa inhimilliselle toimin
nalle luovuutta rajoittavia en
nakkoehtoja. Yhteisön jäsen
ten elämä halutaan rajoittaa 
hallittaviin puitteisiin. Taito ja 
kätevyys eivät katoa, mutta 
työn luova ulottuvuus kuolee. 
Uskonnollinen taide voi olla 
hyvinkin taitavaa, mutta se 
on usein hyvin tarkkojen 
sääntöjen määrittelemää. 

Uskonto hakeutuu kohti ikui
sia arvoja, kun taas taide il
mentää ihmisen elämää jos
sain historiallisessa tilantees
sa. Taide muuntuu ja elää 
ajan virrassa ihmisen työn 
mukana. Uskonnollisuus ha
luaisi irroittaa taiteen ajan vir
rasta ja kiinnittää sen taivaal
lisiin, ikuiseen ja pysyvään. 
Uskonnollisuus on konserva
tiivista ja säilyttävää, sillä se 
haluaisi luoda hengellisen, 
täydellisen ja pysähtyneen 
järjestyksen maan päälle. 
Mutta taide on inhimillistä 
toimintaa ja muuntuvaa ja 

. elävää. Yhtä vähän kuin elä
män voi sitoa johonkin yh
teen rituaaliseen muotoon, 
voi taiteen sitoa johonkin yh
tenäiseen muotoon tai tyyliin. 
Tåiteen liikkuma-ala on maa
ilma ja ihmisen elämä. 

Voiko hyvä 
uskovainen 
olla luova? 

Hengellisten yhteisöjen jäse
nilleen asettamat odotukset 
ovat usein luonteeltaan luo
vuutta rajoittavia. Hyvä kris
titty ajattelee puhdasoppisesti 
ja raamatullisesti, hän käyt
täytyy yhteisön antamien nor
mien mukaan, hän käyttää 
voimansa ja kykyntä yhteisön 
päämäärien edistämiseen ja 
on kuuliainen hengellisille 
auktoriteeteille ja harjoittaa 
pääasiassa hengellisiä asioita. 

Luovuus on ihmisestä itses
tään lähtevää persoonallista 
ja omintakeista toimintaa. 
Suljettu hengellinen yhteisö 
tekee jäsenestään ulkopuolel
ta ohjatun, kuuliaisen kristi
tyn, joka tekee, mitä seura
kunta odottaa. Luova työ 
lähtee taiteilijasta itsestään ei
kä sitä voi kukaan toinen an
taa hänelle ulkoapäin. Toiset 
ihmiset voivat toimia luovuu
den vapauttamiseksi jossain 
henkilössä, mutta luovuutta 
ei voi siirtää ihmisestä toi
seen. Luovan toiminnan tek
nisiä taitoja voidaan opiskella 
ja harjoitella, mutta luovuu
den lähde ja sen edellytykset 
ovat ihmisessä itsessään, hä
nen ominaisuuksissaan ja 
henkisessä rakenteessaan. Ih
miselle on annettu luovuuden 
valta ja vapaus. Tukahdutta
vat yhteisöt, jotka riistävät 
ihmiseltä luovuuden, riistävät 
hänen minuuttaan ja valtaa, 
joka tekee ihmisestä ihmisen 
- vapaan ja luovan olennon. 
Tämä vapaus on Jumalan 
kuvaa ihmisessä. Tukahdut
tamalla luovuuden lahkomai
nen yhteisö tuhoaa ihmisessä 
olevaa Jumalan kuvaa. 

Vaikka olen käyttänyt esi
merkkinä suljettuja uskonnol
lisia yhteisöjä, toimivat samat 
riiston ja tukahduttamisen 
mekanismit muissakin yhtei
söissä. Koulu, poliittiset liik
keet, perheet, yhteiskunta, 
työyhteisö ja kaveripiirit voi
vat muodostua myös tällai
siksi tukahduttaviksi yhtei
söiksi, jotka rajoittavat ihmi
syyttä. Meidän tulisi tunnis
taa näitä riiston mekanismeja 
ympärillämme ja tehdä työtä 
ihmisen vapauden ja luovuu
den mahdollisuuksien lisäämi
seksi. 

Surullista kyllä, joissakin yh
teisöissä näyttää olevan mah
dotonta olla yhtäaikaa hyvä 
uskovainen ja hyvä taiteilija. 
Taiteilijan on valittava oma 
tiensä: pyrkiäkö olemaan hy-

vä kristitty vai hyvä taiteilija 
vai yrittääkö sovittaa nämä 
molemmat yhteen? Minun 
mielestäni on vaivan arvoista 
tehdä elämänsä puitteet luo
vuutta edistäviksi. 

Evankeliumi ja 
taide 

Mikä on evankeliumin merki
tys taiteelle? Jumalan lapseus 
perustuu lunastukseen Kris-

. tuksessa. Jumalan lapseksi 
tuleminen edellyttää ns. hen
gellistä uudestisyntymistä. Ih
miseen tulee uusi, hengellinen 
ulottuvuus. Jumalan lapseksi 
ei voi tulla ilman hengellistä 
uudestisyntymistä. Sitä ennen 

. ihminen on hengellisesti kuol
lut. Siksi mikään ihmisen te-

• ko tai suoritus ei voi saada 
aikaan yhteyttä Jumalaan. 
Jumala luo ihmiseen tämän 
hengellisen ulottuvuuden. Ju
malan lapseksi tuleminen pe
rustuu täydellisesti armoon, 
jota ei voi ansaita, se saa
daan lahjaksi. Uudestisynty
minen ei merkitse sitä, että 
sen jälkeen kaikki ihmisen 
valinnat olisivat oikeita tai 
kaikki ihmisen tieto muuttuisi 
aukottoman oikeaksi tai että 
hänen esteettinen makunsa 
muuttuisi oikeaksi tai että hä
nestä muutenkaan tulisi eri
tyinen ihminen. Hänestä tulee 
lunastettu syntinen. Siksi 
maallisen elämän alueilla ih
minen joutuu edelleen teke
mään työtä, opiskelemaan ja 
näkemään vaivaa. Hän jou
tuu edelleen kyselemään ja 
etsimään saadakseen vas
tauksia, eikä hän voi olla eh
dottoman varma saamiensa 
vastausten paikkansapitävyy
destä. Kaikki täytyy edelleen
kin koetella. Maailmassa on 
edelleenkin työtä. Elämme 
edelleenkin maailmassa vaik
ka emme olekaan maailmas
ta. 

Kristinuskosta avautuu luke
mattomia mahdollisuuksia 
monipuoliseen taiteelliseen il
maisuun. Ihminen saa työ
hönsä uskon, toivon ja rak
kauden näkökulman ja hän 
voi katsoa myös kärsivää 
maailmaa kasvoista kasvoi
hin. Hän uskaltaa kohdata 
maailman sellaisena kuin se 
on. Kahlittu luovuus tulisi va
pauttaa. Tehtävämme on 
työmme kautta lisätä ihmisen 
mahdollisuuksia toteuttaa 
omaa tarkoitustaan luomalla 
ja keksimällä ja tekemällä 
työtä elämän eri alueilla. To
teutamme Jumalan tarkoitus
ta olemalla sitä miksi meidät 
on luotu. 
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Kristityt taiteellisesti lahjakkaat ih
miset on haastettu tuottamaan ilmai
sulliselta muodoltaan korkeatasois
ta ja hengelliselle todellisuudelle 
avointa taidetta seurakunnan ja kaik
kien ihmisten elämää rikastamaan ja 

L I S E N 

U R A N 
F 0 

puolella. Yksityisten jäsenten vastuu toiminnan 
ideoinniss_a ja toteutuksessa on ratkaiseva. 

Kristillisen taideseuran perusti kirjailija Hilja 
Haahti ystävineen vuonna 1919. Seuran jäse
niin ja tukijoihin on vuosikymmenten kuluessa 
lukeutunut huomattava määrä kristillisten pii
rien eri tahojen kulttuuriharrastajia. Seura on avartamaan. . Suomen kirkon seurakuntatoiminnan kes-
kusliiton (SKSK) jäsen. Kuulumme myös 

.. .. . . . . vuonna 1978 laajalla pohjalla alkunsa saaneen 
~~h?n tapah~~m?an osall1·~-~~~1ne~_1a sen ed1s- Tieteen ja taiteen kristillisen tukisäätiön 
tamInen seka taiteen tek1Jo1na etta vastaanot- perustajiin. • 
tajina kuuluu Kristillisen taideseuran tehtäviin. .. . .. . .. . . 

. Taiteesta kiinnostunut kristitty, kutsumme si- J~seneks1 l11tt~~!nen kay oh~1sella l1pukkeella. 
nua mukaan tähän kansamme ja hengenvilje- ~asenyy~~~~ s1s~ltyy ylee~sa kerran vuod_e~~a 
lymme kannalta ensiarvoiseen tehtävään: 1lmestyva Jasent1edote. Jasenmaksu pentaan 
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Kristillisen taideseuran kuudessa paikallisessa 
yhdistyksessä järjestetään jäsenistön yhtey
denpitoa ja ajatustenvaihtoa. Paikallisilla • ja 
valtakunnallisilla tapahtumilla pyritään tuo
maan virikkeitä kulttuurille seuran rajojen ulko-

liittyjältä postitse (esimerkiksi Helsingin yhdis-

,.._ 

Postita liittymiskaa- l 
vake lähimmälle 

Kristi 11 isen taideseu-

ran yhdyshenkilölle: 

• 1 

Tauno Sarantola 

1 

Vänrikki Stoolinkatu 

11 B 33 

00100 HELSINKI 

• 

Sinikka Hiltunen 
1 Rauhankatu 18 A 

15110 LAHTI 

1 • 

tyksessä toimintavuoden 1987-88 jäsenmak
su on 30 mk). 

OLET TERVETULLUT MUKAAN! 

LIITTYM-1S KAAVAKE j 
Pyydän merkitsemään itseni 
Kristillinen taideseura ry:n pai-
kallisyhdistyksen jäseneksi. Jä- . . 
senyyteen sisältyy lehti. !uija Kuokka 

NIMI Korkeavuorenkatu 20 

1 

C 31 

48100 KOTKA 
OSOITE 

1 

• 
Eero Mikkonen 

Pietarinkatu 1 0 B 

SYNTYMÄAIKA 50100 MIKKELI 

~ 1 

• 
Elsa Mäkelä 

ARVO/AMMATTI . 
1 

Kauppakatu 55-57 

B 33 
PÄIVÄYS JA A L L E K I RJ O I T U S 70100 KUOPIO 

1 



kristillinen 
kulttuuriliitto 

Liiton lynty 

Kristillinen Kulttuuriliitto pe
rustettiin vuonna 1947 yhdys
siteeksi tieteen ja taiteen alalla 
työskentelevien ja kristillisen 
elämänkatsomuksen omaavien 
ihmisten välillä. Liiton toimin
nan muotoutumiseen vaikutti
vat alkuvaiheessa monet mer
kittävät kulttuurielämämme 
vaikuttajat, joista mainittakoon 
mm. professorit Yrjö J.E. Ala
nen, Einar W. Juva, Osmo Tii
lilä ja T.P. Virkkunen. 

Toiminnan lähtökohdat 
Kristillisen Kulttuuriliiton toi
minnan lähtökohtana on kris
tillinen elämäntulkinta. Tältä 
pohjalta liitto pyrkii rakenta
maan keskusteluyhteyttä ja 
edistämään vuorovaikutusta 
taiteen ja kulttuurielämän eri 
tahojen välillä. Käytännössä 
tämä merkitsee yhteyksien sol
mimista taiteilijoihin, kulttuuri
työntekijöihin, vaihtoehtoliik
keisiin ja ihmisiin, joiden on 
muutoin vaikea samastua kir
kon toimintaan. 

Foorumitoiminta 
Kristillisen Kulttuuriliiton va
kiintunutta toimintaa 1980-lu
vulla edustavat järjestetyt kult
tuurifoorumit - eri tavoin 
ajatteleville ihmisille tarkoitetut 
avoimet ja rohkeasti ajan ilmi
öitä luotaavat tapahtumat. 
Foorumit ovat toimineet koh
tauspaikkana ja tavoittaneet 
runsaasti sellaisia osallistujia, 
jotka eivät muutoin aktiivisesti 
ole .mukana kirkon ja kristillis
ten järjestöjen toteuttamissa 
tapahtumissa. Foorumit ovat 
omalta osaltaan olleet vaikutta
massa keskustelun syntymiseen 
kirkon, kulttuurin ja yhteis
kunnan välillä. Vuoden 1988 
lokakuussa järjestetään jälleen 
kulttuurifoorumi. 

Muu kulttuuritoiminta 
Liitto järjestää kulttuuritapah
tumia sekä keskustelu-, luento-

Kristillisen Kulttuuriliiton tarkoituksena on kristillisestä elä
mänkäsityksestä lähtien edistää kulttuurista ja yhteiskunnan 
arvoista käytävää keskustelua sekä herättää lähimmäisenrak
kauden mukaista keskinäistä vastuuntuntoa. 

ja koulutustilaisuuksia eri puo
lilla maata yhteistyössä eri ta
hojen kanssa. Vuoden l 987, 
liiton 40-vuotisen toiminnan 
juhlavuoden, teemana on "tais
telu kulttuurista". 

Näyttelyt 

Liitto on viime vuosina koon
nut näyttelyitä, joista mainitta
koon "Kohti parempaa maail
maa - suomalaisten siirtolais
utopioiden näyttely ja Reidar 
Särestöniemen grafiikkaa esitte
levä näyttely. Siirtolaisutopioi
den näyttely on kiertänyt pit
kään Yhdysvalloissa. Liiton 
juhlavuoden näyttelynä on ol
lut esillä DDR:stä kotoisin ole
van taiteilijan Matthias Klem
min näyttely, jonka teemana 
oli "Lapsia tämän päivän maa
ilmassa". 

Julkaisutoiminta 
Liitto on julkaissut tapahtu
miinsa ja seminaareihin liittyen 

materiaalia, ·kuten foorumien 
työkirjat Matkalla vapauteen 
( 1982) ja Kaamos ihmisessä ja 
kulttuurissa ( 1986). Liiton 
30-vuotisjuhlakirjaksi ilmestyi 
vuonna 1977 professori Eino 
Murtorinteen toimittama kirja 
Arvoja etsimässä, jossa käsitel
lään 1970-luvun arvokeskuste
lua. Parhaillaan toimitustyön 
alaisena ovat kehitysyhteistyö
tä käsittelevä julkaisu sekä lii
ton juhlapamfletti Taistelu 
kulttuurista. Pamflettiin on 
koottu eräiden kulttuurielä- . 
mämme keskeisten edustajien 
näkemyksiä kulttuurimme tilas
ta ja suunnasta. 

Kansainvälisen yhteydet 
Liitolla on vakiintuneet yhtey
det Pohjoismaihin, erityisesti 
Ruotsiin. Liitto tekee yhteis
työtä myös ruotsinsuomalais
ten järjestöjen kanssa. Yhtey
det muualle maailmaan, mm. 
Yhdysvaltoihin ja siellä asuviin 

--------------·---
JÄSENEKSI 

LIITTYMISKAAVAKE 

NIMI 

LÄHIOSOITE 

POSTIN UM ERO- JA POSTITOIMIPAIKKA 

ARVO TAI AMMATTI 

SOS.TUNNUS 

PUHELIN KOTIIN PUHELIN TOIMEEN 

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS 

suomalaisiin ja suomalaissyn
tyisiin ovat laajentuneet viime 
vuosina. 

Ystävien Tuki-palvelu 
Kristillisen Kulttuuriliiton tär
keänä toimintamuotona on Y s
tävien Tuki-palvelu, jonka 
kautta voidaan välittää tukea 
sellaisille perheille ja yksityisille 
henkilöille, joita on kohdannut 
läheisen menetys ja jotka ovat 
joutuneet taloudelliseen ahdin
koon. 

Yhteistyö 

Kristillinen Kulttuuriliitto toi
mii läheisessä yhteistyössä Suo
men Kirkon Seurakuntatoimin
nan Keskusliiton, Seurakunta
opiston konferenssikesk uksen, 
Kristillisen opintokeskuksen se
kä Tieteen ja Taiteen Kristilli
sen Tukisäätiön kanssa. Liitto 
on yksi viimeksi mainitun sää
tiön perustajajäsenistä. 

Jäseneksi liittyminen 
Jäseneksi liittyminen käy mm. 
oheisella liittymislomakkeella. 
Jäsenyyteen liittyy mahdolli
suus saada liiton vuodessa il
mestyvät jäsentiedotteet (4-6), 
ja saada edullisesti liiton toi
mittamia julkaisuja sekä osal
listua jäseneduin liiton järjestä
miin tapahtumiin. 

Vuotuinen jäsenmaksu on 50 
markkaa, opiskelijoilta 25 
markkaa. Jäsenmaksu peritään 
jäseneltä pankkisiirron välityk
sellä. Jäseneksiliittymiskaavake 
voidaan postittaa osoitteella: 
Kristillinen Kulttuuriliitto, 
Vuorikatu 22 A 20, 00100 
Helsinki. 

Lisätietoja 

Lisätietoja antavat liiton pu
heenjohtaja, pääsihteeri Veikko 
Pöyhönen (p. 177334), varapu
heenjohtaja, teol.tri Antti Al
honsaari (p. 280588) ja halli
tuksen sihteeri, VTM Seppo 
Koistinen (p. 177334). 
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Minun 
käteni 

• soi 

yksyllä 1984 järjestettiin Helsingissä ensimmäinen Minun Käteni Soi (MKS)-viikonlop

putapahtuma. Viikonlopun aikana etsittti'n vastauksia kysymyksiin kristityn taiteilijan 

paikasta seurakunnassa ja maailmassa. Oli taiteilijoiden puheenvuoroja, alustuksia, ryhmätöi

tä·, taidenäyttely, musiikki-, tanssi- ja pantomiimiesityksiä . .. Tapahtuma herä'tti siihen osal

listuneissa suurta innostusta ja koettiin tarpeelliseksi jatkaa yhteydenpitoa jossain muodossa. 

Tämä toive toteutui kaksi kertaa kuussa tapahtuvina teemailtoina, joissa kokoontumisen ai

heena on yleensä.joku taiteentekemisen ja kulttuuriin vaikuttamisen kannalta tärkeä teema. 

Teemaillo{ssa on pyn"tty antamaan tilaa keskustelulle alustuksien ja muun ohjelman lo?'(lassa. 

Minim Käteni Soi-toiminta lähti liikkeelle tarpeesta luoda kohtauspaikka· kristityille taiteili

joille. Halusimme luoda yhteyden, jossa kristitty taiteentekijä voisi kohdata toisia taiteen en· 

alueilla työskenteleviä kristittyjä, joiden kanssa voisi keskustella taiteen 1a kulttuun·n kysymy

sistä Ja etsiä" vastauksia sii"hen mikä merkitys evankeliumilla on heidän työnsä kannalta. MKS

toiminnan toinen tarkoitus on herä'ttää" kristittyjä" tiedostamaan omat mahdollisuutensa tehdä 

työtä taiteen, kulttuun·n ja viestinnän en· alueilla. Seurakunnissa usein painotetaan suo

raan ''hengellisinä'' pidettäviä tehtä"viä, julistustyötä, sosiaalista 1a humanitääristä palvelu työ

tä, 1a nuoret hakeutuvat näi"hin Jalompina pidettyihin. tehtävti"n us.ein hyläten lah1akkuutensa 

ja taipumuksensa jollekin taiteen alueelle. Taiteellinen työ on arvokasta itsessään - taide on 

jumalan antama lah1a ja mahdollisuus ihmiselle. Haluamme etsiä keino1a tuoda taide rikas

tuttamaan seurakunnan elämää, julistustyötä ja seurakunnan tilaisuuksia. Haluamme myös 

puolustaa taiteen ja taiteilijan työn merkitystä· ilman ehdotonta tarvetta alistaa taidetta jults

tustyön tai muun "hengellisen" tarkoituksen välineeksi. Siksi haluamme innostaa kristittyjä 

hakeutumaan taiteen ja kulttuun·n työtehtä"viin ja tukea niitä jotka toimivat taitetlijoina tai 

erilaisissa tehtävissä viestinnän ja kulttuun·n parissa. Keväällä 1988 jä"rjestetää"n Helsingissä tee

matltoJa, joissa paneudutaan kulttuun·n ja taiteen kysymyksiin. Teemaillat rakentuvat mm. 

taiteilijoiden puheenvuoroista, alustuksista, ryhmä'keskusteluista, musiikki- ym. esityksistä·. 

Tarkemman, painetun ohjelmaesitteen saat lähettämällä" oheisen irttleikattavan lapun osoit

teella: Minun Käteni Soi, Art" Tenhunen, 05510 Hyvinkää. 
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Olen kiinnostunut Minun Käteni Soi-toiminnasta 
ja haluan saada kevåä'n 1988 ohjelmaesitteen. 
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