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Taiteilijat Kolin matkailun edelläkävijöinä

Kolin matkailu käynnistyi 1890-luvun alussa. Matkailun pioneereja olivat taiteilijat ja tutkijat. Taiteilijat
tekivät Kolin vaarat tunnetuiksi ja ikuistivat sen topografian, elävän luonnon ja eri aikojen kulttuurimaisemat
kukin omalla tyylillään ja tekniikallaan. Tämä näyttely kertoo episodeja taiteilijoiden Koli-vierailuista yli 100
vuoden aikajaksona. Vain muutamia lajinsa esimerkkejä voimme nostaa esille yhdessä näyttelyssä.
Haluamme kuitenkin tehdä kunniaa kaikille niille sadoille ja tuhansille taiteilijoille ja taiteen ystäville, jotka
ovat inspiroituneet Kolilla ja tallentaneet inspiraationsa kuvaksi omalla luonteenomaisella tavallaan.
Kolin viimeinen tarina alkaa erämaasta. Sellainen Koli oli 400 vuotta sitten; metsästäjien, kalastajien
pyyntialue, mutta myös omalle ajallemme rinnasteisena tuon ajan sotapakolaisten piilopaikka. Kaskikulttuuri
ja pysyvä maanviljelys valloittivat rehevät vaaranreunat 1800-luvun lopulle tultaessa. Maisemaan avautuivat
kukkivat niityt ja laitumet. Puusta rakennettiin latoja ja aitoja. Tuon ajan pastoraalimaisema ja omalaatuiset
ihmistyypit kiinnostivat kansallisromantiikan eetoksessa ja Pariisin taidekoulujen jälkikrapulassa kärvisteleviä
taiteilijoita, joiden johtavana ajatuksena oli, että vain erämaasta löytyy aitoa ja tosiolevaista suomalaisuutta.
Suomalaiset taiteilijat avasivat polun Kolille. Heidän jälkeensä tänne suuntasivat kaikki muut, myös
ulkomaiset vieraat. Ruotsalaisia taiteilijoita kävi tutustumassa suomalaisten taiteilijoiden tunnetuksi
tekemään inspiraatiopaikkaan. Jos joku taiteilija sai tilauksen lähiseudun taajamissa, muotokuvamaalausta
tai kirkon alttaritauluja, heidän oli lähes pakko virkistyä ja vahvistaa inspiraatiotaan Kolilla. Suuren sodan
aikana taiteilijat ovat tärkeitä toimijoita sotapropagandan teossa. Kun Koli oli jatkosodan aikana saksalaisten
sotilaiden virkistyskeskus ja tiedustelukeskus, paikalla vieraili monia taiteilijoita ideoimassa tehokasta
viestintää. Samalla reissulla he tekivät muutamia teoksia vain muistoksi ihastuksestaan Kolin maisemiin.
Kolin viimeinen kehitysvaihe Milleniumin jälkeen on tuonut Kolille suuren joukon suomalaisia ja
kansainvälisiä taiteilijoita. Eräät heistä ovat käyttäneet Kolin Ryynäsen Taiteilijaresidenssissä Kolikuukautensa tuotteliaasti ja jättäneet merkittäviä teoksia jälkeensäkin. Tässä pienessä näyttelyssä on upeita
esimerkkejä myös Kolin residenssitaiteilijoiden taidoista. Ne todistavat, että Kolin inspiroiva energia on
edelleen olemassa ja se vaikuttaa avoimeen mieleen voimakkaasti ja yli rajojen.
Kolin lähialueella luova toiminta pursuaa ja ilmenee monissa muodoissaan. Koli inspiroi käsityön taitajia,
runoilijoita ja kuvataiteilijoita. Kaikki heidän työnsä korostavat Kolin luonnon ihanuutta eri vuodenaikoina.

Kolilla 1.10.2018
Lasse Lovén, Ukko-Kolin Ystävät ry
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KOLI100 – NÄYTTELYLUETTELO
KOLIN KULMAKIVI

YLÄKERRAN
AULAGALLERIA
1. Maisema Kolilta
Esa Laakso
Öljymaalaus pahvilevylle 1928.
Kuvataiteilija Esa Laakso vieraili Kolilla 1928.
Hän maalasi siellä useita öljymaalauksia,
joiden aiheena ovat Kolin upeat maisemat
eri näköalapaikoilta nähtynä.

Hinta 350 €

Maisema Kolilta –teos seuraa Suomen
itsenäisyyden alkuaikojen romanttista
maisemakuvaustyyliä. Teoksen esikuvana
lienee ollut prof. Eero Järnefeltin Koliteemainen tuotanto. Tämä teos on
maalattu keskikesällä 1928 Ukko-Kolin
laelta. Näkymä on etelään Mäkrävaaran
suuntaan. Taulun keskellä erottuu Eero
Järnefeltin useasti kuvaama Kolin Mänty.

2. Vaaramaisema Pielisen
saaresta
Jorma Turtiainen (1936- )
Öljymaalaus kankaalle 1996
Lukuisia näyttelyitä vv. 1967-1989. Jorma
Turtiainen on vaaramaisemien ja vaarojen
asujien kuvaaja. Hänen tyylinsä ja värien
käyttönsä on erittäin omaperäistä ja
tunnistettavaa. Hänen kohteensa ovat
selkeitä luonnon elementtejä, joskus jopa
karikatyyreiksi miellettyjä. Teoksissa on
usein omaperäistä huumoria.

Hinta 850 €

Jorma Turtiaisella oli vuonna 2006
taidemyyntinäyttely myös Luontokeskus
Ukossa, jossa hän myi useita
vaaramaisemaa kuvaavia teoksiaan.
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3. Kolin männyt
A. Haapala (s. 13.10.1891 Roslavissa – k.
30.5.1951 Helsingissä).
Etsaus 1936.

Hinta 100 €
Tämä Kolin maisema Paha-Kolilta Mäkrävaaran suuntaan
on A. Haapalan teosten joukossa harvinainen. Sitä ei ole
kuvattuna edes Erkki Anttosen 1930-luvun grafiikkaa
käsittelevässä väitöskirjassa, jossa on tietoa
Haapalastakin ja muutama hänen vedoksensa
luetteloituna.

A. Haapala oli venäläissyntyisen
emigranttitaiteilija Leonid Kusminin
pseudonyymi. Hän oli mestarillinen
kuvanveistäjä ja graafikko, joka toimi
Pietarin Eremitaasin päällikkönä ennen v.
1917 vallankumousta. Taiteilija pakeni
vallankumouksen jaloista Suomeen aluksi
Poriin ja myöhemmin Helsinkiin. Hän
matkusteli kuvauskohteita etsien JärviSuomessa. Hän vieraili Kolilla vuonna 1936,
jossa laati useita luonnoksia tuleville
grafiikkateoksilleen.
Leonid Kusmin oli opiskellut ennen
vallankumousta Pietarin taideakatemiassa
saaden kultamitalin kuvanveistosta .
Kuvanveiston ja grafi ikan lisäksi hän toimi
myös taidemaalarina tehden runsaasti
muotokuvia. Hänen tunnetuimmat
teoksensa ovat realistisen pikkutarkasti
toteutettuja viivasyövytyksiä. Grafiikan
teokset hän signeerasi nimellä Haapala.

4. Kaskenvierto
P. Lindholm
Litografia. Tilgmannin kivipaino 1887.

Kuva esittää kasken polttoa vanhassa
mäntyvaltaisessa havumetsässä. Kolin
kuusivaltaisissa metsissä kasket olivat
ensisijaisesti ns. huuhtakaskia, jolloin
runsaspuustoinen kuusikko kaadettiin ja
poltettiin kahdesti ennen rukiin viljelyä.

Hinta 40 €
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5. Kolin Matkailumaja 1896

Hinta 150 €

Mauri Puustelli 1996
Puupiirros, numero 12/100.
Ukko-Kolin laelle rakennettiin ensimmäinen
Matkailijamaja vuonna 1896. Majassa oli
muutama vuodepaikka retkeilijöille ja
kesäkaudella päivystävä majaemäntä.
Muutaman vuoden päästä majaan
rakennettiin majan eri sivuille suuntautuva
terassi. Majalle noustiin Kolin laivarannasta
nousevaa polkua. Siihen aikaan Kolin
matkailu kehittyi täysin laiva- ja
veneliikenteen varassa. Matkailumajasta
muodostui ensin Kolin Ylämaja ja sitten
useiden välivaiheiden jälkeen valtion
omistama Hotelli Koli. Mauri Puustellin
puupiirros on valmistettu Matkailumajan
100-vuotisjuhlan kunniaksi

6. Kansallismaisema Ukko-Kolilta
Pieliselle
Pajmel, P.
Puupiirros, nelivärinen. Taiteilijan tekemä ja
signeeraama vedos 1977.

Hinta 120 €

Saksalainen kuvataiteilija Pajmel vieraili
lomamatkallaan Suomessa ja Kolilla 1977.
Matkallaan hän otti monia valokuvia
ihailemistaan maisemista ja teki
piirrosluonnoksia. Kotiin päästyään hän
valmisti nelivärisen puupiirroksen
komeimmasta Ukko-Kolilta näkyvästä
maisemasta. Tämä teos on hieno esimerkki
Kolin kansallismaiseman antamista
inspiraatioista kansainvälisille vieraille.
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7. Pielinen Pahakolilta nähtynä
Onni Mansnerus (1896-1980)
Öljymaalaus kankaalle 1961.

Hinta 200 €
Taiteilijan Motto:
"Työt puhukoot puolestaan!"
"May the work speak for itself!"
"Que les ouvrages parlent pous soi!"

Taidemaalari Onni Mansnerus oli
monipuolinen kuvataiteilija, joka osallistui
moniin kymmeniin näyttelyihin. Hänen
teoksiaan on kymmenissä museoissa ja
kokoelmissa. Hän maalasi maisemia,
asetelmia, muotokuvia (mm. Väinö Tanner)
ja teki satukuvituksia (mm. Mestaritontun
seikkailut).
Mansnerus oli koko elämänsä ajan ”vapaa
taiteilija”. Hänet tunnettiin Itä-Suomessa ns.
leipätaiteilijana. Hän kiersi kiinnostavissa
paikoissa ja teki ruokaa ja majoitusta
vastaan öljymaalauksia mesenaatin
toivomista aiheista. Kolin Matkailuhotellissa
vieraillessaan hän maalasi useita teoksia
Ukko-Kolin näköalapaikoilta. Tämä teos on
riippunut Hotelli Kolin seinällä vuoteen
1998 asti.

8. Maisema Paha-Kolilta Pieliselle
Raimo Kivelä

Hinta 250 €
Esillä Kulmakiven Puodissa.

Öljymaalaus kankaalle.
Raimo Kivelä oli taiteilijana
luonnonlahjakkuus. Hän asui 1950 luvulla
Mikkelin lähellä Otavassa. Hän asui ensin
Matkustajakoti Otavassa ja sitten iäkkään
äitinsä kanssa Kulmala nimisessä talossa
Otavan rautatieasemaa vastapäätä. Monet
paikalliset muistavat hänen työskentelynsä
ko. rakennuksessa. Kulmala talo on siitä
tunnettu, että UKK:n isä asui perheineen
siinä noin v.1900 ollessaan metsäyhtiöllä
työssä Otavassa. Perhe muutti Pielavedelle
1900, jossa tuleva presidentti syntyikin.
Kivelän intohimona oli kuvata Lapin ja ItäSuomen erämaisia metsiä, järviä ja vaaroja.
Hän vieraili Kolilla 1973 ja maalasi useita
maisematauluja, joista tunnistaa selvästi
Kolin ominaispiirteet.
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9. Tarhapuro
Sonja van der Burg
Öljymaalaus kankaalle 2003.
Kuva esittää Kolin kansallispuiston
avainkohteita, keskeisesti Tarhapuron
kosken ryöppyävää tunnelmaa.

Hinta 850 €
Nähtävänä erikseen pyydettäessä.

Sonja van der Burg vieraili Kolin Ryynäsen
taiteilijaresidenssin taiteilijana kesällä 2003.
Hän teki useita Kolin kansallispuiston
näkymiä ja tunnelmia esittäviä
öljymaalauksia, joista muutama jäi
kolilaisten iloksi.
Tarhapuro-teos oli vuosina 2003-2007 Kolin
kansallispuiston Luontokeskus Ukon aulassa
esimerkkinä Kolin kansainvälisten
taiteilijavieraiden taidoista. Sonja palasi
Kolille uudelleen vielä vuonna 2010
toivuttuaan vakavan auto-onnettomuuden
jäljiltä.

10. Tunturimaisema
Paavo Pyykönen
Öljymaalaus kankaalle 1956.
Paavo Pyykönen edisti Suomen
luontomatkailua vahvasti omalla luovalla
panoksellaan. Hänen luontokuvansa olivat
joskus julistemaisia koosteita luonnon
ikonisista maisemaominaisuuksista. Tämä
teos on siitä tyypillinen esimerkki. Se liittyy
sodan jälkeiseen Lapin tunturimatkailun
aktivointivaiheeseen. Rinteen kelojen
taustalla avautuu hillamarjaa puskeva
jänkäsuo ja kauempana siintelevät Pallaksen
tunturit. Kuvan värisävyt ovat julistetaiteelle
tyypillisen voimakkaat ja pelkistetyt.
Taulu on ollut Hotelli Kolin seinillä 19561980.

Hinta 250 €
Nähtävänä erikseen pyydettäessä.
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11. Pohjoisen vuonon ruskaa
Paavo Pyykönen 1950
Öljymaalaus kankaalle

Hinta 250 €
Nähtävänä erikseen pyydettäessä.

Paavo Pyykösen suosikkikohteita oli Lapin ja
Norjan vuonojen jylhät maisemat. Niitä hän
maalasi voimakkain värein. Teoksen
maalauspaikka on tuntematon. Se lienee
jossain matkalla Kap Nordiin, KeskiEuroopasta lähteneiden matkailijoiden
pyhiinvaelluskohteelle. Ruskan väriloiston
kuvaus on yksityiskohtaista ja väreiltään
hyvin todenmukaista.
Taulu on ollut Hotelli Kolin seinillä 19561980.

