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Ryhmämme on innostunut ’matkamaalauksesta’. Tällä kertaa valitsimme Italian Tarquinian tutkimuksiemme kohteeksi. Halusimme tutustua etruskeihin. Majoituimme Tarquinia Lidoon ja teimme
sieltä retkiä yläkaupunkiin ja Cerveteriin. Maalausmatkamme ajoitimme syksyyn 2019.
Ennen matkaa päätimme lukea Mika Waltarin TURMS kuolemattoman. Lopulta hurahdimme syvälle etruskien maailmankatsomukseen, että aloimme etsiä jo ’enteitä’. Etruskien omintakeinen kulttuuri valloitti ja vakuutti, että kyseessä oli sivistynein ja solidaarisin kansa, mitä ikinä historia on
tuntenut.
Tutkimme Monterossin säilyneet haudat, matkustimme Cerveterin Nekropolille kokemaan huikeita
elämyksiä ja Tarquinian museossa piirsimme kynä suhisten luonnoksia maalauksillemme. Juoksimme kiireesti majapaikkaan maalaamaan luonnoksia taideteoksiksi. Meillä oli hyvät olosuhteet
hotellilla levittäytyä väreinemme puutarhan mukaviin ’loosseihin’.
Ja kuvia syntyi, Iltapalautteissa haukoimme henkeämme katsellessamme toistemme saavutuksia.
Nyt haluamme kertoa Akvartissa kokemistamme elämyksistä ja ikuisesta rakkaudestamme etruskeihin.
Sen lisäksi olemme hullaantuneet vesiväreihin. Joillakin meistä taiteilijaura on alkanut öljy-akryyli
ym työskentelyllä, mutta aikaa myöten melkein kaikki meistä hakeutuivat jäseniksi Suomen Akvarellitaiteen yhdistykseen ja osallistuimme sen järjestämille kursseille oppia hakemaan.
Tämä on ainakin kolmas yhteinen matkanäyttelymme ja uutta matkaa suunnittelemme ensi syksyksi.
Siis - akvarellissa kyynärpäitä myöten! Olemme ottaneet vastaan akvarellihaasteen ja lähteneet
etsimään tietä vesivärin ytimeen - sillä tiellä tässä ollaan!
Akvarelli on hankala taidemedia. Haluamme hioa tekniikkaamme mahdollisimman keveäksi ja
yritämme ymmärtää akvarellin omaa laatua ja vaatimuksia. Pidämme haasteista ja kompuroinnista
villin, kahlitsemattoman vesivärin kanssa. Veden ja pigmentin yhteistyöstä pulppuaa tälle taidemedialle erityisen nautittavia mahdollisuuksia sisällön manifestointiin.
Akvarellissa on huumoria, josta syntyy mukavaa, sattumasta kumpuavaa rosoa kuulakkaille pinnoilleen.
Etruskit panivat meidät kokemaan värien suuruuden ja hiljaisuuden vaihtelevin tuntein, mutta aina
rehellisesti. Kun maltamme antaa värille tilaa, väri antaa helposti sisällöllisiä merkityksiä.
Joskus tapahtuu niinkin, että muotojen runsaus, värien syvyys, pienten detaljien kauniit sikermät
irtaantuvat viitekehyksistään ja alkavat toimia symboleina suuremmille totuuksille, antavat jopa
mahdollisuuden kokea jotakin siitä, mikä taiteessa on sakraalia.
’ETRUSKIT HYMYILEVÄT’ on ollut meille valaiseva kulttuurikokemus. Ihanaa yhteisöllisyyttä eri
tavoilla. Alleviivaamme akvarellin taipuisuutta matkamaalarin kaveriksi.
Mille Grazie a tutti voi!

