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okuvaus taide 

Etenkin viime vuosien ai
kana on va·loikuvaus harras
tuksena yleistyny,t hyvin voi
maik<kaasti s-ekä koneiden et
Itä tarviikkeLden nopean ke
h~~tymisen johdosta. VerraL
tuna aikaan·· ennen toista 
maailma-nsotaa! '' on ., t.ilanne ' 
nyt aivan erilainen. 

Valoikuvia käytetään ny
kyään pai.tsi säiLyttämään i.t
se nä,ppäilijöille hauskoja 
muistoja ja uuti.skuvaukseen 
myös opetuksessa, tie·teen 
palvelijoina, teollisuuden hy
väksi, kirj·o·jen ja j ulistei•tten 
kuv~ttamiseen jne. Niin 
kauan kui.n muistamme on 
va1C>kuvauksen yhteydessä 
puhuttu myös taidevaloku
vauksesta ja toisaalta annet
tu ymmärtää, ettei valoku
vaus voi olla taidetta. Joskus 
on esiintyny·t varsin voimak-

Talven kahleet 

kaitakin mielipideilmaisuja 
kummal-tfllkin taholta. 

Valokuvaus on kuiten>kin 
jatkuva·s-ti saanut yhä enem
män suosiota osakseen ja ny
kyä.än pid·etään myös julki
sia valokuvanäyttelyitä se·kä 
valokuvaus,kilpaHuj a. Otsi'k
kokysymys on sen vuoksi 
mielenkUntoinen ja olemme-

kin esittäneet eräille hen-
kilöille kysymyksen: ONKO 
JA VOIKO OLLA MYöS VA
LOKUVAUS TAIDETTA? 
Katkki ne henkilöt, joilta 
olemme vastausta pyytäneet, 
eivät ole uskaltaneet sitä an
taa, mutta muutamia on kui-

tekin tullut. Mikäli tämän 
jäl'keen jo·ku tuntee vielä ha
lua esittää oman näkökan
tansa otamme mielihyvin 
vastaukset talteen julkais
taksemme ne myöhemmin. 

OSASTONHOITAJA HEINO .. 
LILJEBERG: 

Sisäistä 
kerro·ttavaa 

Onko valokuvaus taidetta? 
Jaa - kyllä ja ei. Riippuu ai
van siitä mitä valokuvauksel
la tarkoitetaan ja viimekä
dessä siitä millainen on tu
los. Käsittääkseni tässä ta
pauksessa kuitenkin on puhe 
niin sanotusta luovasta valo
kuvauksesta, jolloin kaikki 
näppäily, "passikuvaus", per
hekuvaus jne. eli kuvaus jolla 
ei pyritäkään luomaan tai 
detta, vaan jonka päämäärät 

':-. 

ovat aivan muuta, on jätettä- kyisellään suo siihen mitä 
vä pois. Niinpä olisikin kai moninaisimmat mahdoll isuu
oikeampaa kysyä onko taide- det tekniikkansa taitavalle 
valokuvaus taidetta. On muu- valokuvaajalle. Nämä - sa
ten merkillistä miten vielä noisinpa rajattomat mahdol-
1960-~uvuna voidaan valoku- lisuudet - ovatkin suurimpa
vauksen taiteelliset mahdol- na "syynä" siihen että mil
lisuudet ja -ansiot esittää ky- joonat ihmiset ympäri maa
seenalaisiksi. Kaikki uusi tai- ilmaa ovat löytäneet valo
teessa, ilmaisukeinot, tyylit kuvauksesta ne keinot, joilla 
jne. aiheuttavat aina esiin toteuttavat ta1teellista luo
astuessaan hämminkiä ja pa- mistarvettaan. Mielestäni va
nevat ehkä kyselemään onko lokuvauksen parhaimmillaan 
nyt luotu taidetta vai eikö voikin sanoa olevan juuri ny
ole, mutta valokuvausta ei kyihmisen taidetta. Eikä vain 
enää voitane pitää siinä mie- nykyihmisen, kyllä valoku
lessä uutena. Varsinkin valo- vaus on luonut ja luo pysy
kuvauksen alkuaikoina moi- vää taidetta, jolla on var
tittiin sitä plagioimisesta - masti sanottavaa vielä tule
jota se voi olla vieläkin ah- villekin ihmisille. 
taasti ottaen - ja tästä kai Olipa kysymys mistä tai
johtuukin sanonta, että esim. teesta hyvänsä ei kaikki mi
jokin taulu on "kuin valoku- tä "taiteena" tuotetaan lä
va" kun halutaan ilmaista hestulkoonkaan sitä ole. Niin 
sen yhdennäköisyys mallin valokuvauksenkin kanssa, 
kanssa. Ehkä tämä ajattelu- mutta mikäli kuvalla on si
tapa antaakin aihetta kysy- säistä kerrottavaa muillekin 
myksen esittämiseen. kuin vain mahdollisesti teki-

Taidehan on toimintaa jos- jälleen - ja kun hän on sen 
sa taiteilija tuo toisten näh- tuonut valokuvauksen keino
täväksi ja tajuttavaksi elävän ja käyttäen esille - miksei se 
mielikuvituksensa ja tunne- olisi taidetta, aivan sanan 
~lä'!"Län~ä luomia näkemyksiä 1 painavimmassa merkitykses
?a 1uurz luova valokuvaus ny- sä. 

SEPPO HANSKI: 

1'\ohti ehtoota 
Hiihdän kohti ehtoota, 
en kilpaile, vaan sauvan verkalleen. 
Säälin ohittajiani, raasut. 
Heillä on kiire maaliin, 
matkassa ei ole mitään nautintoa. 
Toiset ovat jo iltapäivässä; 
ei enää pitkälti • • • 
Joskus minäkin ohitan, 
vauhtini on raivokas. 
Sitten jään tcras jälkipäähän: 
pidän jälkijoukosta. 
Katson taakseni - siellä on ihmisi ä musta-

naan • • 

Palkittu Rovaniemen Yhte;skoulun 
kulttuurikilpailuissa 15. 4. -64. 
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5/ELLA VASTA 
= Quo vadis Domine? !! 
~ lapsellinen kysyn1-ys 1 
! kaukaiselle valkealle vaeltajallc. 1 
1 -Sieltä missä vuokses minua tarvitaan i 
! huutelen kyllä sinulle-hiljaa 1 
!! kun seuraat kuolemaan asti = = == ! osataksesi ylösnousemuksen hautaan - _ 

1 Jäin tähän ymmärtämätön = i mitenka tassä melussa ~ 
§§ mutta muistin kuinka mennessiisi 
~ ~ 
~ olit viitaten nyökäten hymyillyt: = 
~ = 

~ - Älä menetä toi voasi = 
§ tavataan -

~ Nyt käsitän 

1 että tulet vastaani jos kuuntelin. 
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1 Mitä kotiseutu meille antaa 1 

e Äskettäin luin tuoreel- lain osa taiteilijoitamme on vanhanaikaista, älä anna sen 
taan muutamasta täkäläisestä valmis todella heittämään enää merkitä mitään, kun me 
päivälehdestä nuoren kirjaili- ~kuikkaa kivellä» kun kuulee itse tiedämme, että .~uuri .~~~ s~ 
jatoverini Erkki Hyytisen käyt- kotiseudusta puhuttavan. on aivan häm.ma.stytt~vas~a 
tämän puheenvuoron aiheesta • Tämä nuoren polven lah- määrin uudena~ka1sta, Ja ~:n.~ 
mitä kirja i 1 i ja o d o t- jakas kirjailijatoverini antaa dämme oman päåmme. Ja m1ta 
ta a k 0 t i se u d u 1 ta a n. ~äyden t unnust uksen kotiseutu- aikuisemmaksi me tulemme, 

Aihe iski heti koska aivan ajatukselle ja sille mitenkä ko- sitä enemmän ja hurjemmast i 
äskettäin olin l~kenut saman tiseutu häneen suht autuu. Tie- me pidämme oman päämme! 
päivälehden palstailta muuta- tenkään tässä tapauksessa .ei Eikö se olekin ihl;lnaa! 
mien pohjoisen kirjailijatove- voi suhtautua muuten kmn e Ja kun me s1tte~ o~e?ln:e 
reitteni mietteitä aiheesta p r o- subjektiivisesti asiaan, koska aivan lopullisesti alkUISia .Ja 
v i n s s i on vanhanaika i- on tällaisesta seikasta kysymys. hirvittävän vanhoja, me tte
n en - mit ä se muuten minun Mutta liekö tuo niin pahaa. dämme just iin, että me olemme 
mielestäni ei ole, koska se on e Ajattelen esim. Veijo Me- kaikessa olleet oikeassa - ja 
aina ajankohtainen. Jokainen- ren teoksia. Miehen, joka tällä toiset ovat olleet väärässä. 
han meistä elää omassa pro- hetkellä on 'meidan imsimmäi- Entä mitä on kotiseudulla tii.-
-'lississaan tekee' · työtä 'omassA' 'siämm~ ·. ja· >l()n ·juuri valit tu rhän kanssa: 'tek~istä? 1 

" 

provinssis~aan, nukkuu, syö ja maaliskuun pohjoismaiseksi Kysyä sitä. 
makaa omassa provinssissaan, kirjailijaksi. • Kysyä nyt vanhalta Kuu-
kaiken kaikkiaan on kumma!- Mitä ovat hänen teoksensa? selan Jussalta, että miksi hän 
lisella näkymättömällä napa- Omalla tavallaan suoraan on semmonen kun on. Kuuse
nuoralla kiinni nimenomaan omasta ympyrästä otettuja. lan Jussa katsoo tuuheitten 
'a juuri kotiseudussaan, jota Mies on kasvanut varuskun- kulmiensa suojasta ja korkein
Juuri provinssi tarkoittaa: koti- nassa - ja jokainen, jok~ ?.':: taan rää:käsee kyselijälle, ett.~: 
maakuntaa kotiseutua, kotiky- varuskunnassa kasvanut t1etaa - Mitäs' se sulle kuuluu, ha? 

' llää. Sen ' kaiken kautta hän tarkoin että provinssin (vissin ) Hän on omassa ympäristös-
-------• hengittää. Näin siitäkin huoli- leimaa ei voi väLttää. Absurdia sään herra ja ylhäisyys, ja viis' 

matta, että hän esim. osan vuo- se on tietenkin toisekseen, veisaa siitä, mitä ulkopuolella 
desta voi viettää Pariisissa, mutta mitenkä viehättävää tapahtuu. 
Lontoossa Vierumäellä tai Rui- omalla tavallaan. On paljon ihmisiä, jotka ajat -
'assa ~ aivan mitenkä itse Katsokaapas asioita esi- televat näin ja käyttäytyvät 
kunkin rahapussille sopii. Jopa merkiksi kenraalin näkökul- näin. Ja jos joku tulinen, kol-

·IV vieläpä vaikka Madagaskarilla. masta tai sitten puoli~ullun mas us~al.~aa astua ulkopuo-

araka ' pesä 
--- r· \.._ . 1.. e Mutta kuitenkin tämä ih- aliupseerin. H~n on. ~aa1lman lelta tahan K~~sel.an .. ~ussan 

. . ... . . . . . . minen elää ja hengittää oman napa, juuri han! Etka kukaan maailmaan, kestaa .. pJtkaa~. en-
huolzmatta, tekz1an persoo- antaa sen ilon, mikä jonkin Oh hu?tJkuu .. MatHlalla r~ip- nee.t yun~r~~v1ks~, :nu.tta .ahm- provinssinsa kautta. J a _ ku- muu. nenkuin Jussa hyvaksyy hanet. 
nallisuus. Musta-valkotek- luomisesta syntyy, Täten va- puvat p1lvet npottellvat s1lk- ma1s1a h1rs1a pe1ttl v1hrea ho- ten vanhat ihmiset sanovat il- e Kuinka meille kukaan Tätä sopii pohtia. 

MAISTERI VIRPI AHOKAS: 

Hyvä valokuvaaja 
on taiteilija 

niikka sekä kuvaamataiteessa lokuvaus, nimenomaan luova kaa vettä, joka muodosti han- me. Kulottuneen ruohon ja ho- kikurisesti _ huutaa äyrinsä muu voisi tulla sanomaan esi- e Mielestäni eräs asia tulisi 
että valokuvauksessa on d1'a- valokuvaus voi olla sen ha1'- gen alle tummanpuhuvan so- meen tuoksu kielivät kevään kautta. merkiksi tuota että juuri tämä muistaa: Iijoen pohjoispuolella 
maattisempaa kuin värien rastajalle tunnelatauksen sekerroksen. Innokkaasti tar- tulosta. Se sii>tä. asia on n ä in valkoinen. Jos me ei ole koskaan ollut niin sanot-
käyttö. Sillä pystytään ku- purkautumismuoto. Luovan kasteli näitä kevään merkkejä Leikkikavereita ei Tatulla Mutta mitä n imenomaan kir- kerran itse olemme nähneet tua torpparikysymystä. 
vaamaan erisävyisiä tunnel- valokuvaajan on nähtävä elä- Tatu, pien~ l"::i~henal~u. Har- juuri ollut, mutts sitäkin tu- jailija odottaa itse kotiseudul- asian peräti keltaiseksi! Sehän Torpparikysymy~. on kipeä 
mia hyvin tehokkaasti. Tai- mä ja luonto läheltä ja uskal- maan kotm10km semustalta tumpia hänelle olivat monet taan eikä että mitä kotiseutu on vallan hassua! paikka siellä, missa se on ollut. 
teilijan j~. valok'l!'vaajan täY_- lettava toteuttaa sen ilmene- h än . tavoi~ti jo suli.a .?älvi~: luonnon asukkaat, eläimet ja odottaa kirjailijaltaan _ siinä- Kuinka meille enää tänä ai- Pohjanmaa, Perä-Pohjola ja 
tyy PY_,StY_a Tatkazsemaan: m~- mismuotoja oman pe1·soonal- E~elanpuole.Js~lt~ se~na~alta linnut. Keväällä olikin aina pä aihe, jota kannat•taa poht ia. kana voi joku t ulla sanon:aan, Lappi ovat kai ainoat maakun-
ka ka.stzttely~apc:- kU;llOznkzn lisen näkemyksensä mukaan. olivat semah1rret Pihkmttu- mielenkiintoista seurailemista. Vielä nytkin tänä aikana, jol- että kuulehan sekin on a1van nat, joissa meillä on aina ku-
on ?CfZkutta~zn Ja azhe~seen Muuttolinnut saapuivat ja tal- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
sopwm. Hyva valokuvaaJa on visetkin pihan asukkaat innos- . .. . .. 
ta~teilija jC: l7:änen tuotte~ns.a , . ··• tuivat pesimispuuhiin. Sikäli Siellä se har~kka taas näkyi o~i v1hrea s1e~a mun~, jon.ka 
tazd.eteokszc:- ~os ne ovat mz~lz- · kuin Tatu oli kuullut isojen istuskelevan mannyn ~atva~.s.~. ~~.nnalla ol: .. s~m1.a .. ~~ske1ta tap-
kuvztuksellzsw, persoonallzsia poikien juttuja oli harakan ja Riemukas odotus m1elessaan lla. Joka pa~va l1saan ty1 . ~11yna~ 
ja eläviä.· Jos niissä on tek- variksen pesien särkeminen kahlailee Tatu kohti männik- luku yhdella, kunnes nnta oll 
nill~.sen tai~.avuuden lisäksi etusijalla h eidän keväisissä köä ... vet inen .. lumi pakk~~.tu~ tullu t viisi. . .. 
myos henkea. harrastuksissaan. Uratyön teki kenga~ varsun, mutta s1ta e1 .. :s:ara~~.aemo hautm pesal-

se, joka pystyi kiipeämään so- auta a]atell~ nYt: k~n on toteu- l~.~n:_ e1.ka ~at~ .hen.~~nut J.oka 
lakassa männyssä olevaan va- tumassa p1tkaa1kam en haave. pa1va kuveta s1ta ha1ntsemaan: 
riksen pesään ja rikkomaan Tatukin löytäisi pesän. Tuntuu Muutamana aamuna, kun lumi 

VALOKUVAAJA AIRA RAJA
NIEMI: 

Persoonallinen 
näkemys 

Valokuvaus on taidetta, jos 
sillä halutaan ja voidaan il
mentää se idea, tunne tai het-

Valokuvaus - on mielestäni ken oivallus, joka kuvaajan 
täysin verrattavissa taitee- aivoissa syntyy. Useimmiten 
seen. Ei ainoastaan verratta- valokuvausta pidetään vain 
vissa, se on täysin hallittuna jäljentärdiskeinona, jonka 
taidetta. Jos ajatellaan ulko- tuotteille ei sen suurempaa 
naisesti musta-valko- ja väri- arvoa anneta, eikä niitten 
valokilvausta, voidaan ensin- etee}'L pysähdytä. Vain maa
mainittu rinnastaa lyij ykynä- lausta ja kuvanveistoa pide
jct tussipiirustuksiin, etsauk- tään yleensä taiteena ja kyl
siin ja puupiirräntään sekä lähän niille se arvo kiistatto
jälki?~mäinen vesi- ja öljy- masti kuuluukin, mutta on 
maalauksiin ja pastelliliitu- otettava huomi oon, etteivät 
töihi11. kaikki maalaukset ja veistolc-

Valokuvaajalta vaaditaan setkaan ole taidetta. Ei siis 
samoin kuin taiteilijalta tek- ole arvosteltava yleensä ku
nillistii taitavuutta ja luovaa vausta ja rinnastettava sitä 
kykyiJ.. Hänen käsityskantan- taiteeseen, vaan on m·vostel 
sa täytyy sopia yhteen ilmai- tava nimenomaan luovaa va
su.tavan kanssa. Maalaus on lokuvausta, jonka tuotteita 
tosin subjektiivinen tuote ja pidän taiteena yhtähyvin 
valok~va objektiivinen, mut- kuin maalaustakin. Kaikille 
tn k-ummassakin tulee esille, ei sivellin sovi käte:m. Tällai
lrnaisutavan erilaisuudesta selle h enkilölle voi kamerc 

sen. kuin t uolla männikössä odot- oli haasta melkein kokonaan 
.. • • .... 

1 
taisi uusi salaperäinen mie- sulanut, odotti vierailijaa pieni 

Tatu on epat1etomen snta huus. yllätys. Pesäpuun juurella oli 
P_Ystyisikö .hän kiipeämään va- Viimein Tatu on päässyt mie- munankuoria, niitä somia vih
nksen pesalle. Muutamat har- lestään oikealle paikalle ja al- reätäpläisiä. Pesässä oli neljä 
joitukset olivat osoittaneet, et- kaa tähyillä oksaisia latvuksia. poikasta ja yksi muna, joka oli 
tä korkealle kiipeäminen oli Kauan ei kestäkään kun etsit- jäänyt kuoriutumatta. Avutta
helpommin .sanott.u . kuin tehty. ty löytyy, Männ~n lat vassa man näköisiä olivat pikkuhara
Harakanpesa SIJaitsee Tatun häämöttää tumma r isukasa, kat. Rumia ne myöskin olivat 
tie tämä~. mukaan . usein oksai- harakan pesä. Puu on aksikas Ta.tun mielestä. Niillä oli iso 
sessa m annyn tunlaassa. Naa- eikä kovin suurikaan, joten kuhmurainen vatsa ja silmiä 
p~rin mies san?i ke1::an pel.~on kiipeäminen sinne ei tuota pik- peitti nahka. Aäntä niist ä vei
latda.lla kasvavia mannynkak- kumiehelle kohtuuttomia vai- jareista kyllä lähti, kun ne kita 
kyröitä harakanpesäpuiksi. Sel- keuksia Pian vääntäytyykin jo auki kurottelivat kohti vaistoa
la~s.een pys.~yisi ~atu~~n k.~ipeä: Tatun ·pää sen oksakiehkuran maansa vierasta. 
maan. ._t':lnta mantyJa han oll yläpuolelle, jonka varassa pesä- Auttaakseen emoa ruokapul
taas kevaan tullen tarkastellut rakennelma on. Tuore on tämä missa kaiveli Tatu lieroja sau
nähdäkseen ilmestyisikö niihin rakennus toteaa onnellinen nan takaa ja vei niitä odotta
p~siä, mu~ta.. mitään siihen löytäjä. Munia tai poikasia ei viin kitoihin. Hyvin kel?.asivat 
vuttaavaa e1 n akynyt. vielä ole mutta niitäkin ilmes- tähän tarkoitukseen myos tai

Sattuma tuli avuksi Tatulle tyy lähiaikoin a, arvaa Tatu. Iin seinustalla pörräävät sini
hä nen kuljeskellessaan sohjoi- Hän ei aio rikkoa pesää, vaan senmustat kärpäset. Niinpä 
sella pihalla. Hän huomasi sau- pitää löytönsä salassa ja seu- varttuivat harakkanuorukaiset. 
nan takana roskakasalla h ara- railee tapah tumien kehitystä. Paljaisiin siiventynkiin alkoi 
kan ja alkoi seura illa sen puu- Kukaties ottaa sieltä muuta- kasvaa mustia sulanalkuja .. ja 
hia. Hamuttuaan jotakin var- man poikasen elätiksikin. iso vatsa sai peitteekseen hoy
puja nokkaansa lensi harakka Näin alkoi jännittävä odo- heniä . Pesäkin alkoi käydä ah
Täppäaitaan päin. - Täppäai- tuksen aika. Harakka rakensi taa~si neljäl~e a~mati.l.le. Kun 
ta on Tatun keksimä nimitys pesäänsä ja Tatu suoritti tar- pesapuu alkOI tutlsta suhen ta
lehmihaalle, jossa naapurin kastuksen joka päivä. Eräänä paan, että lieroläh~t~s oli tul.?s.~ 
Täppä-niminen suuri ruskea päivänä hän löysi ilokseen pe- sa, syntyi kova pam10ttelu su~a 

lehmä kesäisin asustelee. - sästä yhden munan. Siellä se kenen kita olisi parhaalla pa1-

kalla. Tasapuolisest i Tatu yritt i 
tuomisiaan jakaa. 

Kun poikaset vart tuivat ja 
lentoharjoitusten aika lähestyi 
tuli murhe tähän keväiseen 
idylliin. Erään kerran pesä oli 
oudon hiljainen Tatun kiive
tessä jo tutuksi tulleita oksa
tikkaita. Kuolleet olivat kaikki 
vain hiljainen emoharakka 
lenteli männikössä. Tätä oli 
Tatu pelännyt jo jonkin aikaa. 
Hän oli näet innoissaan mai
ninnut naapurin miehelle suo
jateistaan. Tämä julmistui heti 
ja sanoi, ettei moisia vahinko
lintuja saa suosia vielä vähem
män ottaa elätiksi. Ei siis ollut 
vaikea arvata murhenäytel
män syytä. Sinne männikköön 
raapusteli Tatu h audan suoja
teilleen. Hautajaisiin oli kut
suttu äiti ja mummu, jotka oli
vat ymmärtäväisesti suhtautu
neet asiaan. Naapurin miestä 
ei kutsuttu eikä Tatu aikonut 
muutenkaan olla missään te
kemisissä hänen kanssaan. 

Nyt on Tatu jo iso mies. Se 
harakanpesämetsikkö on kau
kana sekä ajallisesti että mat
kankin puolesta, mutta ke
väällä. kun hanget alenevat ja 
harakka lentää korsi nokassaan 
muistuu hänen mieleensä hara
kanpesä siellä männynlatvassa. 
Hymy käväisee hänen huulil
laan ja seinustalla tuoksuu vii
mekesäinen kenastunut ruoho. 

TOIVO VELLONEN 


