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HENRY VAN DE VELDE. 
Ajattelija ja teoreetikko. 

In der Entvvickelung meiner Gedanken liegt ein 
ff' Verhängniss, das noch stärker und eherner ist 
als sogar mein Ville, und dem ich mich ohne 
Hintergedanken unterworfen habe". 

Näihin sanoihin sisältyy Henry van de Velden 
persoonallisuus; koko se voittorikas vapauttamis-
prosessi, joka on hänen ajattelija- ja taiteilija-
töissään johtavana lankana, keskittyy tähän tun
nustukseen. Siihen sisältyy kehitys, joka ei välitä 
esteistä, päämäärään pyrkimys, jota vaikeudet vaan 
kannustavat, itsetietoisuus ja itsensäkieltäminen, 
jotka onnellisessa tasapainossa ovat pitäneet ar
vostelukyvyn aina selvänä ja jo nuoruusvuosina 
johtaneet sen siihen harmoniaan ja mielenmalttiin, 

jotka tavallisesti tulevat vasta iäkkäämmän miehen 
osalle; se on korvaus tunteitten kylmenemisestä. 

Uudet ideat eivät synny yksissä aivoissa. Toi
sistaan riippumattomina työskentelevät tuhannet 
samoilla keinoilla samoihin päämääriin pyrkien, 
mutta tulokset vaihtelevat. Ensi työaloilla saavu
tetut voitot täydentävät toisiaan, aukko toisensa 
jälkeen täyttyy, uusia aavistamattomia näköaloja 
häämöttää, hämärinä siksi kunnes keskinäinen yh
teys äkkiä ilmestyy yksinkertaisena, lain-alaisena 
ja vakuuttavana, aivankuin sumu hälvenee har
maan aamuhämärän jälkeen ja aurinko lämmittäen 
valaisee koko luonnon. Tie, jota äsken oli mah
doton löytää, on selvä ja vapaa. Kompassi on 

KOTITAIDE IV 39 



YHDYSPANKIN KONTTORI KOTKASSA ARKK1T. VATER THOME 
HELSINKI 

hetkeksi menettänyt merkityksensä, luonto on taas 
yhden suurimmista salaisuuksistaan paljastanut. 
Mutta ihmiset eivät tahdo nähdä ainoastaan siitä 
syystä, että he ovat tottuneet pimeään ja hämä
rään. Auringon valo häikäisee heitä, hämmentää 
ja hajottaa heille rakkaiksi käyneet unelmat, riistää 
heiltä hämärän suojan ja pakoittaa heidät mukau
tumaan todellisuuteen. Ja löytyy yksi pettämätön 
keino tätä huimautumista vastaan: suljetaan silmät. 
Sen tekevät useimmat jo itsesäilyttämisvietistä. 

Ne harvinaiset sielut, jotka kooten voivat tuntea 
ajan virtaukset, eivät ole likimainkaan syvimpiä, 
mutta ovat selvimpiä. 

Elämänkatsomus on suurempiarvoinen kuin sen 
synnyttämän työn tulokset. Sillä kehitys kulkee 
sittenkin eteenpäin, vaikka hitaastikin. Eikä mi
kään teoria ole niin varmalla pohjalla, ettei se 
kaipaisi valvontaa ja huolenpitoa aina viimeiseen 
asti, jolloin se purkautuu yli äyräiden aivan niiden 
silmien edessä, jotka ovat viemäisillään kehityksen 
täydellisyyteensä. 

Van de Velde on imenyt ravintoa kaikkialta. 
Hänen suonissaan virtaa gallialaista ja flaami
laista verta; todennäköisesti myös espanjalaista 
ja juutalaista. Hän on syntynyt Belgiassa, ro

maanisen ja germaanisen kulttuurin kuumimmalla 
taistelupaikalla. Spinozan ja sen mustien mes
sujen, suurteollisuuden ja köyhälistön maassa. Jo 
perinnöllisyyden ja kasvatuksen vapauttamana ah
dasmielisistä ennakkoluuloista, säästyneenä sisälli-
seltä taistelulta ja kulutukselta, jotka kehitysvuo-
sina painostavat useita tunteellisia luonteita, on 
hän voinut antautua kokonaan hänelle häämöttä
vään tehtävään. Mutta hänen monet harrastuk
sensa ja monipuolinen lahjakkuutensa saattoivat 
hänet pitkäksi aikaa epätietoiseksi tiestään. Vasta 
30-vuotiaana ankaroiden hermostuneiden yritysten 
jälkeen eri aloilla, päättää hän väkivaltaisesti tu
kahduttaa ne taipumukset, jotka olivat hänen ole
mustaan silponeet. Täysin selvillä siitä vastuun
alaisuudesta, jonka hän otti harteilleen, siirtyi hän 
kokonaan sovellutettuun taiteeseen, aikoen täy
dentää Morris'en työtä. 

Van de Veldeä pidetään vallankumouksellisena, 
radikaalina ja eksentrisenä, vaikkakaan hän ei ole 
tehnyt muuta kuin sovelluttanut inhimillisen tietä
myksen eri aloilla saavutettuja kokemuksia arkki
tehtuuriin, joka oli enimmän jälessä kuvaavista 
taiteista. Hänen oppinsa koossapitävää logiikkaa 
on pidetty eriskummaisena; mutta siitähän aina 
johdonmukaisuus näyttää niistä, jotka ainoastaan 
poikkeustapauksissa ja satunnaisesti ajattelevat. 
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Ruskinin väite, että „taide on työssään tunte
mansa ilon ilmaisumuoto" on niin laajakantoinen, 
ettei sitä teoreettisesti enää voi kehittää. Mutta 
tässä riippuu kaikki työ-käsitteen sisällyksestä. 
Goottilais-ihailuun antautuneena selittää Ruskin 
kategoorisesti, että työ merkitsee käsityötä, ja 
hylkii koneita ja koneteollisuutta. Hän joutui niin 
pitkälle, että hän katsoi syyn taiteen huonontu
miseen olevan olosuhteissa. Mutta ei toki enem
pää. Oppineen tutkijan silmällä olemassaoloa kat
sellen, kohosi hän kokonaan jo luotuihin ja mää
rättyihin kauneusmaailmoihin, ja sen valtaavan 
vaikutuksen perusteella, jonka nämä häneen te
kivät, tahtoi hän ne ainaisiksi ajoiksi päteviksi 
julistaa. Ruskinilta jäi kokonaan huomaamatta, 
että maun huononemisen ei tarvitse merkitä tai
teellisen elinvoiman vähenemistä, vaan että se 
ainoastaan edusti vaivaloista erämaavaellusta uusia 
luvattuja maita kohti. Ruskin, joka oli niin pe
rehtynyt gotiikan muotokieleen, niin kaunopuhe-
liaasti ja terävästi ilmaissut sen olemuksen ja 
luonteen, pysähtyi kumminkin pinnalle; häneltä 
ei puuttunut kykyä nähdä niitä salatuita voimia, 
jotka olivat synnyttäneet tämän tyylilajin, mutta 
hän ei huomannut koskaan sitä, että kristillisyys 
ei enää ollut sama mahti kuin .gotiikan päivinä, 
että aivan uusi maailmankatsomus oli vähitellen 

päässyt valtaan; hän piti katedraaleja absoluutti
sina mestariteoksina, joilla ei ollut paikallista eikä 
aikansa väritystä. Se herätys, joka Ruskinista vä
littömästi on saanut alkunsa, on sentähden puh
taasti esteettistä, „kauneususkontoa" L). 

Mutta taide voi olla jonkunmoista jumalanpal
velusta, ei koskaan uskontoa. 

Ruskin teki jälleen liiton menneisyyden kanssa; 
hän tahtoi luoda taiteen uudestaan, jättiläistyö, 
joka tyhjensi hänen voimansa. Hän alotti gotiikan 
tuloksia tutkimalla ja lopetti polvillaan niitä juma
loiden. Hänen merkityksensä jälkimaailmalle on 
siinä kauniissa analyysissä, joka on noussut an
tiikin perusteellisen tuntemisen vastapainoksi. 
Tässä seisoo kaksi sivistystä vastatusten. Ja ver
taamalla ensin eroavaisuuksia, sitten yhtymäkoh
tia, on meidän aikamme pyrkimys taiteelliseen 
ilmaisutapaan saanut varman ohjeen. Syyn ja 
seurauksen välinen suhde, johon Ruskin kom
pastui, esiintyy yhä selvemmin. 

Morris vei liikettä pitkän askeleen käytännölli
seen suuntaan. Hänen innokas toimintansa työ-

1_„') Sizeranne, joka tällä sanalla on ilmaissut Ruskinin 
elämäntyön perussävelen, osottaa myös — kuvaavaa kyllä 
— ettei hän lainkaan ymmärrä sitä johdonmukaiauutta, 
jota englantilaisen reformaattorin ideoitten toteuttaminen 
luonnon pakosta vaatii. 
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taidon kohottamiseksi johti hänet huomaamaan 
aineen kauneuden — maailmanhistoriallinen ta
paus — mutta taidehaarojen keskinäistä yhteyttä 
uhkaavan vaaran torjui hän asettamalla arkkiteh
tuurin takaisin kunniapaikalleen. 

..Olon puhunut sovellutetuista taiteista," sanoo 
Morris, „mutta nämä voidaan kaikki ilmaista yh
dellä sanalla arkkitehtuuri. Ne ovat suuren ko
konaisuuden osia, osia rakennuksen rakentamis
ia idosta. Jollemme tietäisi miten meidän on me
neteltävä saavuttaaksemme taiteellisen vaikutuksen, 
jos meiltä puuttuisi kultaa, hopeaa ja silkkiä, jollei 
meillä olisi muita värejä kuin okra ja umbra 
maalataksemme, niin voisimmepa me kuitenkin 
sen sijalle luoda arvokkaan taiteen, joka joh
taisi kaikkeen. Puu ja kivi raaka-aineena ja 
leikkaavat työkalut muovailijoina, voisimme val
mistaa ei ainoastaan niitä esineitä, joiden tarkoi
tuksena on suojella sateelta ja tuulelta, vaan vie
läpä sellaisiakin, jotka ilmaisevat meidän ajatuk
siamme ja pyrintöjämme. Arkkitehtuurin tulee 
osottaa meille kaikki muut taidehaarat, kuten se 
aikanaan teki esi-isillemme". Ja maalaamisesta 
puhuttaissa: „ Mikään taide ei ole täydellistä, ellei 
se sisällä jotakin, jonka lähtökohtana on tapah
tuman esittäminen. Siinä tulee olla päättävän 
harmoonista ja itsetietoista kauneutta, sen tulee 
olla koristeellinen, ja jonkun kokonaisen, huoneen, 
hallin tai kirkon täysvalmis osa". 

Mutta pitemmälle kuin itämaisten maltojen kau-
neuskudontaan eivät praerafaeliitit päässeet, he 
syrjäyttivät ja poikkesivat varsinaisista maalauksen 
laeista, ja vaikkakin kysymys raaka-aineen suu
resta merkityksestä oli muodollisesti herätetty, 
oli se vielä niin uusi ja vieras, niin huonosti pe
rusteltu ja muovailtu, että sitä rankaisematta 
saatettiin loukata. Eikä englantilainen arkki
tehtuuri koskaan vapautunut traditsionin painosta, 
se on rutivanhoillista vielä sielläkin, missä se 
esiintyy ajanmukaisimpana. Morrisen oma taide 
oli kömpelöä ja raskasta komeassa täyteläisessä 
loistossaan, ajan hengen koskettamattomana, keski
aikaisten tarujen salaperäisiin loimiin kudottuna. 

Uusi suunta Englannissa oli joutunut umpi
kujaan, gotiikan jumaloimiseen. 

Uusi liike alkoi jyrkästi vanhoillisena kieltäen 
henkisen ja teknillisen kehityksen tulokset! 

Samaan aikaan tapahtui Ranskassa asioita, jotka 
puhalsivat uutta henkeä sammuvaan hiilokseen. 
Impressionistit hylkäsivät kokonansa perinnäis
tavan samoinkuin kaiken sen, mikä ei ehdotto
masti kuulu maalaustaiteeseen sellaisenaan. Ol
tuansa tähän asti ikäänkuin kirjallisuuden ja his
torian säestyksenä, muodostui se jälleen itsenäi
seksi taiteenhaaraksi. Ensi kerran vuosisatojen 

jälkeen katseltiin luontoa jälleen omin silmin, 
silmillä, jotka luonnontieteelliset keksinnöt olivat 
tehneet herkemmiksi, ja heränneet sähköhermot 
johtivat mielellään saamansa vaikutelmat aivoihin, 
joittenka sovittelu- ja huomiokyky oli kehittynyt 
entisestään niiden suuremmoisten maailmankuvien 
kautta, jotka nykyaikainen tutkimus oli tarjonnut. 
Valo ei enää ole ainoastaan pimeyden abstraktinen 
vastakohta, vaan se elää ja vavahtelee loppu
mattomana aaltojen väreilynä. Laki energian pysy-
väisyydestä ilmenee huomiona, etteivät värit sammu 
varjossa ja Galilein ja Newtonin sekä Keplerin 
lait siirretään tietoisuuden pimeimmistä sokkeloista 
luovan mielikuvituksen ikuisesti pulppuaville läh
teille. 

Piirustuksen ja muovailun vastakkaisuus kär
jistyy. Mahdottomuus yhdistää molempia — minkä 
jo Tintoretto sai kokea — johti löyhän unioonin 
vapaaehtoiseen lopettamiseen. 

Etsaus ja radeeraus vapautuvat ja niiden mer
kitys kasvaa. Ne eivät enää ole maalaustaiteen 
ja kuvanveistotaiteen yhteisiä orjia. 

Rikkaat, kätketyt voimat vapautuvat kaikkialla. 
Litografia ja värillinen puupiirros heräävät jälleen 
henkiin ja kulkevat omia teitänsä etsien rajoitusta 
ja tukea kirjoittamattomista laeista. 

Nuorempi \ sukupolvi kehitti impressionistiset 
teoriat äärimmäisyyteen saakka. Nojautuen tie
teellisiin erikoistutkimuksiin täydensivät Seurat ja 
Signac käytännöllisesti ja teoreettisesti uuden tek
niikan. 

Täydellinen anarkia näytti vallitsevan; Rans
kassa näemme eri taidelajien häikäilemättömästi 
pyrkivän itsenäisyyteen keskinäisen riippumatto
muuden pohjalla. Mutta Englannista tuli Morriksen 
kautta ajatus jälleen koota hajaantuneet voimat 
yhteen. 

N6oimpressionistisessa ryhmässä Brysselissä koh
taavat molemmat virtaukset toisensa. Englanti
laiset aatteet, jotka A. V. Finch toi maahan, vai
kuttivat ikäänkuin uusi evankeliumi. Asema oli 
täällä aivan toinen. Morriksen oli itsensä täytynyt 
tehdä jokainen pieni yksityiskohtakin alusta aikain, 
mitään ei ollut valmiina. Oli sentähden aivan 
luonnollista, että hän ei onnistunut. Nyt tarvittiin 
vaan selväjärkistä miestä johtamaan uusia saavu
tuksia yhteiselle tielle. 

Maalaajanakin eroaa van de Velde jo huomatta
vasti tovereistansa. Kaikille yhteisen värisointujen 
kehittämisen rinnalla tavataan hänessä kehittynyt 
muotoaisti ja sellainen kyky havaitsemaan orna-
menttaalisuutta, jollaista vain harvoin tapaa nyky
aikaisessa maalaustaiteessa. Mutta van de Velde 
näkee viivojen rytmin ja sisäisen yhtenäisyyden 
eikä, kuten van Gogh, hehkuvaa väriornamentiikkaa, 
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joka ilmenee rohkeasti sovitettuina, kaotisina mas
soina; hänen kuvissansa on havaittavissa kyky, 
jonka painopiste on hänen valitsemansa työalan 
ulkopuolella. 

Päin vastoin kuin muut rakennustaiteilijat, jotka 
eivät ole saaneet teoreettista opetusta, on Van 
de Velden suurin piirtein katsoen onnistunut 
vapautua menneisyydestä. Syyt ovat kahden
laiset. »• 

Neoimpressionismin ja optiikan läheinen yhteys 
antoi koko liikkeelle ehdottoman järkiperäisen lei
man ja vapautti sen kokonansa filoloogisesta 
sävystä. Siirtyminen Chevreulistä, Helmholzista 
ja Koodista Milliin, Darwiniin ja Spenceriin oli 
luonnollinen; nöoimpressionistit ovat kokonansa 
nykyaikaisia ihmisiä, jotka eivät ainoastaan ehdot
toman jyrkästi vastusta aikaisempia taideteorioja; 
he kuuluvat eetillisesti ja valtiollisesti äärimäi-
seen vasemmistoon. Sitä ei koskaan saata lii
aksi terottaa. Suunta ei ole ainoastaan uusi 
„ismi" niiden lukemattomien muiden joukossa, 
jotka hetkiseksi astuvat etualalle, se liittyy nii
hin suuriin kulttuurikysymyksiin, jotka määrää
vät aikakauden luonteen. Taide ei ole enää sak
salaisen estetiikan Eedeni, vaan elämän kaikkien 
vaihtelevien ilmenemismuotojen kuvastin. Taide 
ei enää ole toimettomien herkuttelijoiden leikkiä 
ja huvitusta, vaan se tunkee jokapäiväisen elämän 
harmaimpiin yksityiskohtiin. 

Mutta vieläkin tärkeämpää on, että tähän pii
riin myöskin kuului kuvanveistäjiä, jotka olivat 
kylliksi itsenäisiä vastustaakseen alati vaanivaa 
vaaraa langeta maalaukselliseen kuvanveistotaitee
seen. Ei voi kyllin ihailla Meunieriä, joka 40-
vuotiaana vaihtoi siveltimen talttaan, ja ankarasti 
skulpturaalisilla kuvillaan, jotka ovat muovaillut 
silmälläpitäen pinta- eikä viivavaikutelmia, saa
vuttaa eriskummallisia vaikutuksia. Kuvanveisto
taide, joka niin kauan on suurin piirtein katsoen 
ollut muovailtua piirustusta, pyrkii uuteen pää-
maaliin. Aineen vaatimukset ja sille ominainen 
kauneus tulivat johtavaksi aatteeksi; siten muo
dostaa se täydellisen rinnakkaisliikkeen maalaus
taiteen kehitykselle. Ja Minnessä oli ryhmällä 
mies, joka lähtien gotiikasta pyrki yhä suurem
paan itsenäisyyteen. Hän on suunnitellut paraim-
mat teoksensa suorastaan puuhun, metalliin tahi 
marmoriin käyttämällä välittäjänä hiiltä tahi kynää. 

Ihana oli tämä kuumeellinen uudistustyön aika. 
XX:n ensimäisen näyttelyn vernissaus Brysselissä 
päättyi yleiseen tappeluun. 

* * 
• 

Tällä kannalla oltiin van de Velden esiintyessä. 
Tutkielmassaan William Morrisesta ilmituo hän 

ihailunsa suurta edeltäjäänsä kohtaan ja asettuu 
solidaariseksi englantilaisen käsityskannan suhteen 
yleisestä asiaintilasta. Hän kannattaa myöskin 
Morrisen utoopisen tulevaisuuden romaanin News 
from Nowhere'n1) sosialistisia haaveita. 

Mutta eräässä tärkeässä kysymyksessä on hän 
toista mieltä; van de Velde osottaa olevansa täy
sin vapautunut nykyajan ihminen. Tietäen min-
nekkä romanttisen keskiajantunnelman täytyy joh
taa, huomaa hän, että taistelu koneita vastaan on 
don Quichotin taistelua tuulimyllyjä vastaan. Jo 
terminologiassakin ilmenee eroavaisuus lähtökoh
tien valinnassa, hän kääntää Morrisen applied 
(sovellutettu) art sanalla teollisuustaide. 

Kehityksen kulkua ei enää voi käännyttää 
takaisin, kuten Ruskin ja Morris olivat ajatelleet 
ja toivoneet. Teknilliset apuneuvot ovat sinänsä 
puolueettomia eivätkä suinkaan vihamielisiä tai
detta kohtaan. Päinvastoin edustavat ne, joskaan 
ei syitä — ne ovat tietysti syvemmällä — niin 
kuitenkin niitä ilmaisutapojen perinpohjaisia muu
toksia, joihinka perustuvat ne oikeutetut vaati
mukset, joita voidaan asettaa nykyaikaiselle tai
teelle. Konetyö sinänsä ei ole huonoa tahi hyl
jättävää, vaan ainoastaan ajattelematon johto, 
joka on pakottanut mahtavia rautaisia käsivarsia 
valmistamaan arvottomia jäljennöksiä esineistä, 
joita käsiteollisuus on luonut aivan toisenlaisten 
olosuhteitten vallitessa. Ajattelematon jäljentä-
misenhalu ja yritteliäisyyden puute ovat halventa
neet teollisuuden tuotteita; ja turhaa oli tekniikan 
muututtua koettaa jäljentää menneitten aikojen 
makua, kun tekotapa sinänsä jo vaatii uusien 
lakien sovelluttamista. 

Se maun turmelus, joka vähitellen on päässyt 
valtaan ja peittämättömänä ilmenee kaikilla sovel
lutetun taiteen aloilla, on enemmän turmellut 
näköaistia kuin arvostelukykyä. Silmät hyväksyvät 
suurimman osan siitä, minkä järki tuomitsee, ai
noastaan sentähden, että ovat tottuneet torkkumaan 
ja antamaan anteeksi. Lakkaamattoman sugges-
tsionin merkitys on suuri, eikä valveutuneinkaan 
ajan pitkään voi olla vastaanottamatta vaikutelmia 
siitä ympäristöstä, missä hän elää ja liikkuu. 

Vilpittömällä hämmästyksellä van de Velde sen-
vuoksi sanookin »ettei hän ole keksinyt mitään, 
jollei se jo ole suuri keksintö, että ollakseen 
poikkeus taideteollisuutta harjoittavien taiteilijain 
joukossa, tarvitsee ainoastaan olla järkevä olento. 
Kiihkeälläkään etsimisellä ei voi löytää varmem
paa tietä tullaksensa toisenlaiseksi kuin nv i t " . 

„Mutta, jatkaa hän, minulla on korkeampi pää-

') Käännetty saksaksi ja saatavana kirjakaupoistamme 
otsakkeella Neues aus Nirgendland. 
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maali kuin ainoastaan etsiä uutta, tulee löytää 
pohja uuden tyylin kehittämiselle." 

Samoinkuin Nietzsche ja Guyau1), joiden kanssa 
hänellä on lukuisia kosketuskohtia, arvelee van 
de Velde, että pelastus nykyään vallitsevasta kur
juudesta on löydettävissä taiteellisen omantunnon 
kehittämisessä sekä vastuunalaisuudentunteessa 
uusiin valmistusaineisiin ja tuotantotapoihin nähden. 

Järki ja sen luoma johdonmukaisuus ovat ne 
ainoat prinsiipit, joista vanhat tyylilajit ovat kehitty
neet; siihen täytyy meidänkin palata. Jokaisella 
taideteollisuuden tuotteella on täytettävänä mää
rätty tarkoitus, jonka luonteen määräävät ja rajoit- • 
tavat tarkasti määritellyt vaatimukset; sillä ei ole 
minkäänlaista enemmän tahi vähemmän keino
tekoista symboolista merkitystä. Tulee etsiä ja 
kehittää ainoastaan esineitten absoluuttista muo
toa. Antiteesiksi valitsee hän seuraavan oivalli
sen esimerkin: „Tämä liemimalja on niin kau
nis, ettei kukaan, joka sen näkee, voi uskoa, että 
se on liemimalja. Kaikkea sitä luomakunnassa, 
mikä vähänkin viittaa veteen, liemen pääaineeseen, 
on käytetty koristuksena," 

Kuinka naurettava tämä ajatuksenjuoksu on, 
sen huomaa nyt jokainen. Mutta jokapäiväisessä 
elämässä rikotaan lakkaamatta järjen yksinkertai-
simpiakin vaatimuksia vastaan. 

Van de Velde asettaa taiteelle siveellisyyden 
vaatimuksen, vastakohtana sille lapselliselle ja 
alkuperäiselle mielikuvituksen leikille, joka, ollen 
läheistä sukua primitiivisten ja villien kansojen 
tunne- ja ajatuselämälle, niin kauan on muodos
tanut sen epätyydyttävän sekasotkun, johonka nuo
ret sukupolvet ovat saaneet tyytyä. Hän sanoo 
siveelliseksi kaikkea sitä, mikä on sopusoinnussa 
esineitten olemuksen ja luonnonlakien kanssa, 
epäsiveelliseksi sitävastoin kaikkea satunnaista ja 
epäoleellista. 

„Jos ihminen järjellisesti ja johdonmukaisesti 
ryhtyy ratkaisemaan jotakin probleemia, niin täytyy 
hänen ajatuksenjuoksunsa löytää vastaavia ajatuk
sen ketjuja vieraitten kansallisuuksien ja rotujen 
henkisestä elämästä. 

Jos taas ihminen antaa mielikuvitukselleen val
lan, niin on varmaa, että ainoastaan hänen oma 
kansansa tahi rotunsa voi täysin ymmärtää hänen 
henkistä toimintaansa. 

Minkä loogillinen ajattelu on saattanut eheyteen 
ja yleispätevään lainalaisuuteen, se tulee mieli
kuvituksen vaikutuksesta äärettömän vaihtelevaksi 
ja monisanaiseksi. 

Järjen vaikutus ulottuu maailman ääriin, mutta 

') M. Guyau: Les problemes de 1'estetique contempoi-
rain ja 1'Art au point de vue sociologique. 

mielikuvituksen ilmauksia tajutaan tuskin enää 
oman maan rajojen ulkopuolella. 

Sillä, jonka tahto tavottolee yleismaailmallisuutta, 
ei ole valikoimisen varaa, hän antaa järjen voi
mille vapaan vallan." 

Tässä ilmenee van de Velden ajatusten pää
suunta. Kuten näkyy ei hän rakenna mitään 
järjestelmää, hän taistelee johtavan aatteen puo
lesta, joka on terve ja joustava ja voimakas. 
Mutta yksinkertaisuudestaan ja helppotajuisuudes-
taan huolimatta on se niin laaja ja mullistava, 
että katson parhaaksi toistaa hänen omia sanojansa 
kuvatessani miltä hänestä tuntui alkaessaan uraansa. 

„Minä olen niinkuin rakennusmestari, joka on 
päättänyt suorittaa suuren työn ja paraillaan hakee 
sopivata paikkaa. Mutta käytettävänä on hänellä 
ainoastaan 3 tahi 4 kiveä. Kun mies rohkeasti 
ilmaisee tarkoituksensa, ja ne, jotka kuulevat 
häntä, saavat tietää ettei hänellä ole muuta käy
tettävänään kuin nuo kivipahaset, nauravat he 
hänen hulluuttaan, jos ovat hyväntahtoisia; mutta 
jos he ovat pahansuopia, riistävät he häneltä 
kivet ja heittävät häntä niillä päähän. Ja senjäl-
keen kertovat he hänen yksinkertaisuudestaan ja 
koettavat estää häntä enää antautumasta tehtä
väänsä. 

Siten voi ihmiskunnan jakaa hyväntahtoisiin, 
jotka aina hymyilevät, ja pahansuopiin, jotka aina 
ovat valmiit puimaan nyrkkiänsä. Kummatkaan 
eivät tee mitään, mutta näiden vastakkaisten tyyp
pien ohella, jotka . molemmat ovat yhtä hedel
mättömiä, on vielä muutamia harvoja, joita mielel
lään haukutaan hulluiksi. Mutta aina ovat nämä, 
ja ainoastaan nämä, kaikilla aloilla suorittaneet 
juuri sen, mikä on ollut suurta ja pysyväistä." 

Van de Velden tarkoituksenmukaisuuden vaati
mus johtaa hänet välillisesti klassillisten tyylilajien 
uuteen arvioimiseen, joka tunkee paljon syvem
mälle arkkitehtuurin psykologiaan kuin se pinta
puolinen tuntemus, joka perustuu valokuviin ja 
mittauksiin, piirustuksiin ja valelmiin. Hän tajuaa 
sensijaan täysin selvästi eri ainesten sisällisen 
yhtenäisyyden ja luoden huomiota negatiivisiin 
muotoihin on hän jälleen herättänyt henkiin vuosi
satoja uinuneen rytmiaistin. Sitä, jota ennen on 
pidetty „taiteellisen mielikuvituksen" ilmauksena, 
pitää van de Velde ainoastaan pakottavana välttä
mättömyytenä, jonka määräävät rakenteen vaati
mukset; ja rytmillisen perusmotiivin loogillinen 
kehittäminen, johonka teos perustuu, heijastuu 
heikennettynä tahi tihennnettynä, fuugamaisena 
tahi koottuna aina ornamentiikan näennäisesti 
säännöttömissä yksityiskohdissakin. Antiikkisten 
arkkitraavien härän- tahi leijonanpäillä ei ole 
sitä vertauskuvallista merkitystä, minkä muinais-
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tiede on tahtonut niille antaa, ne muodostavat 
ainoastaan rytmillisen kaavan pääkohdat, mikä on 
tärkeintä, niiden satunnainen muotoon epäoleellista. 

„Rytmi on arkkitehtuurini yksinvaltias ja käs
kevä laki." 

Loistavassa tutkimussarjassa1) osottaa hän miten 
eri tavoilla rytmi ilmenee eri tyylijajeissa, mutta 
aina on se liikkeellepaneva voima. Ja tähän 
saakka konstruktiivisessa suhteessa niin halveksi
tussa muhamettilaisessa rakennustaiteessa on van 
de Velde näkevinänsä muotomaailman, jolla on 
enemmän kosketuskohtia aikamme kanssa kuin 
niillä rakennustaiteen lajeilla, joista tavallisesti 
etsimme vastaavaisuutta. 

Liian pitkälle veisi syventyminen tähän mieltä-
kiinnittävään kysymykseen. Mahdollisesti on kui
tenkin juuri teorian heikko kohta tämä, että kaikki 
vielä tarjoaa tyhjentymättömän lähteen jäljittelylle. 
Mutta toisella puolen esiintyy rytmi kaiken alkuna 
niin voitonvarmana ja niin eri tahoilla — Ranskassa 
ja Saksassa ajattelijoilla sellaisilla kuin Guyaulla 
ja Nietzschellä; Skandinaviassa niin eriluontoisilla 
miehillä kuin Obstfelder ja Johannes V. Jensen — 
ettei ilman muuta voi hylätä tätä antiikin ole
muksen jumaloimisen uutta ilmenemismuotoa. Ja 
miltei samoilla sanoilla kuin Heidenstam ylistää 
van de Veldekin elämänilon ja sunnuntailevon 
kaihoa. Me kuljemme uutta mekaanista fatalismia 
kohden, me kallistumme jälleen Itämaihin päin, 
joka sitäpaitsi myöskin oli romantikkojen viimei
nen Eldorado. Eipä siis edeltäjiäkään puutu. 

Lähtien rytmistä johtuu van de Velde viivateo-

') Pan, Insel, Kunst und Kiinstler, osaksi hänen it
sensä, osaksi Keslerin ja Bodenhausenin kirjoittamia. 

Haansa ja lakeihin vastaavista muodoista ja „luon
nolliseen" ornamenttiin1). 

Uudenaikainen väriteoria on antanut maalaus
taiteelle lopullisen sisällyksen ja, poistaen kaiken 
sen, mikä on epäoleellista ja satunnaista, määrän
nyt valo- ja väri-ilmiöitten järkähtämättömän kes
kinäisen riippuvaisuuden. Arkkitehtuurilla, joka 
vaikuttaa viivojen ja viivojen muodostamien pinto
jen kautta, ei ole suoranaista iloa näistä laeista, 
mutta van de Velde johtaa viivateoriansa vastaa-
vaisuuksista. 

Viiva esittää voimaa, ja voiman laki säätää ettei 
se häviä. Se vaikuttaa siis lähimpään ympäris
töönsä. Me voimme kokemuksen avulla todistaa 
että asianlaita todellakin on niin. Luonto tarjoo 
lukemattomia esimerkkejä; yhdistyneet liikunnat 
ilmassa ja vedessä, pilvien muodostuminen, puron 
pyörteet, aaltojen jäljet hiekassa — mainitaksemme 
umpimähkään muutamia. 

„Viiva, sanoo van de Velde, on taiteellisen tem
peramentin välittömin ilmaus, joka saa voiman ja 
tarmon siltä, joka sen on vetänyt. Tämä voima 
ja tämä tarmo vaikuttaa silmän koneistoon sillä 
tavalla, että se antaa sille määrätyn suunnan. Nämä 
suunnat täydentävät toisiansa, sulautuvat toisiinsa 
ja muodostavat lopulta määrättyjä muotoja. Mi
tään ei mene hukkaan, ei tarmoa eikä voimaa; 
ja ornamentti, joka on sommiteltu ottamalla huo
mioon alkuvoimien vaikutuksia toisiinsa, saa de-
duktsionin puhtaan ja muuttumattoman rakenteen". 

(Ja*-) 

') Henry van de Velde; Renaissance in Kunstgewerbe 
1901, Kunstgewerbliche Laienpredigten 1902 ja Vom neuen 
Stil 1907. 
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TAITEELLISEN ASIOIMISTON NÄYTTELYT. 

m—v. 

I _ J a r a l d - G a l l 6 n on pitemmän aikaa oleskellut 
' Pohjois-Afrikassa ja sieltä olivat useimmat 
hänen maalauksistaan ja luonnoksistaan. Erämaan 
tunnelmia kaikenlaatuisia on hän kuvannut — 
auringonlaskuja ja kuutamoita, jolloinka taivas 
saa omituisen sinivihreän hohteen. 

On luonnollista, että jo nämä eksoottiset aiheet 
sinänsä olivat omiansa herättämään mielenkiintoa, 
niinkuin kaikki outo, jossa ei ole mitään joka
päiväistä. Mutta Harald-Gallön on näistä kuvauk
sista luonut taideteoksia, joita täytyi ihailla. Tun
nustettakoon heti, että nämä maalaukset osotti-
vat Harald-Gallenin olevan huomattavan taiteilija-
kyvyn, kenties Favenin jälkeen huomattavimman 
nuorista taiteilijoistamme. Mikäli olen kuullut on 
hän vasta kahdenkymmenenkuuden vuoden ikäi
nen. 

Nyt näytteillä olleista maalauksista ja väriet-
sauksista ei saanut täydellistä kuvaa Harald-Gal
lenin taiteesta. Mutta kuitenkin osottivat ne 
suurta taituruutta ja hyvää väriaistia. Suurella 
varmuudella liikuttaa hän sivellintänsä ja värit 
ovat hehkuvia ja sopusointuisia. Eikä hänen 
väriasteikkonsa ole rajoitettu. Väliin luo hän san
gen outojakin värisointuja, kuten muutamat väri-
harjoitelmat osoittivat. Monella nuorista taiteili
joistamme olisi varmaankin siinä suhteessa paljon 
opittavaa häneltä. 

Viittasin jo ylempänä niihin aiheisiin, joita tai
teilija oli käsitellyt. Ne olivat osaksi Pohjois-
Afrikasta — kaikenlaatuisia tunnelmapalasia — 
tahi sitten Bretagnesta, Italiasta y. m. Suomesta 
ei tainnut olla yhdenkään maalauksen aihe. Tämä 
seikka samoinkuin tekotavan ranskalainen sirous 
ja joustavuus teki, että tuntui katsellessa näitä 
maalauksia, niinkuin olisi ollut tekemisissä vieraan 
maan taiteilijan kanssa eikä suinkaan maalaisemme 
kanssa. Ei ollut näissä maalauksissa mitään, 
joka olisi johtanut Akseli Gallen-Kallelaan, josta 
nimi muistuttaa. 

Harald Gallen on niin kaukana kuin mahdol
lista Ruskinin teoriasta, jonka mukaan maalaajan 
pitää kuvata joka-ikinen heinänkorsikin. Hän 
maalaa levein siveltimen vedoin ja paksuin värein 
— niin paksuin, että monesti väripilkuista lankeaa 
musta varjokin. Mutta hän saavuttaa tarkoituk
sensa: kuvat säilyttävät ensi tuoreutensa ja värit 
hehkunsa himmentymättöminä. 

Niitä maalauksia, jotka ennen muita kiinnittivät 
huomiotani, oli muuan sypressiryhmää esittävä 
yökuva. Sinivihreätä yötaivasta vasten, jolla val

keat tähdet tuikkivat, kohoovat solakkoina tummat 
sypressit. Tahi maalaus, jossa myöskin näki kor
keita suipponevia sypressejä, mutta ilta- tahi aamu
auringon valossa. 

Värietsaukset ovat meillä miltei jotakin uutta. 
Mutta Harald-Gallen on tällä alalla jo sangen 
pitkällä. Niiden kymmenen etsauksen joukossa, 
jotka taiteilijalla oli näytteillä, oli muutamia ker
rassaan mestarillisia palasia. Sellaisia oli meri
kuva Bretagnen rannikolta sekä ennen kaikkea 
ihana näköala Villa d'Estestä, jossa mielestäni 
oli jotakin Furnerimaista. 

* 

Taiteellisen asioimiston neljännessä näyttelyssä 
oli nähtävänä joukko japanilaisia väripainoksia 
sekä muutamia kuuluisan ranskalaisen maalaajan 
Toulouse- Lautrecin kivipainoksia. Toisin sanoen: 
japanilaista taidetta ja japanilaisesta taiteesta vai
kutteita saanutta parisilaista taidetta. Sillä niin 
parisilainen kuin Lautrec onkin, on hänen taiteel
lansa silti silminnähtäviä kosketuskohtia japani
laisten taiteen kanssa. Kuten japanilaiset loihtii 
hän parilla viivalla eteemme elävän kuvan, esitti 
se sitten modistia, pukeutuvaa naista tahi hevo
sen selässä kiitävää ratsastajaa. 

Nyt näytteillä olevista painoksista sai hyvän 
kuvan Lautrecin taiteesta ja hänen hämmästyttä
västä taituruudestaan. Hänen piirustuksensa on 
erinomaisen joustavaa ja siroa — parisilaisen not
keata — ja väreillänsä saa hän aikaan ihmeellisiä 
vaikutuksia. Räikeinä — etten sanoisi raakoina 
— loistavat ne kivipainoksissa sellaisissa kuin 
Paheellisuus ja Englantilainen Moulin Rougessa. 
Mutta hillityn himmeitä ovat ne taas toisissa, 
vaihdellen aiheitten mukaan. Sillä Lautrecin maa
lauksissa on väreillä erittäin tärkeä tehtävä. 

Lautrecin taide on aito pariisilaista sekä hy
vässä että pahassa merkityksessä, josta jälkimäi
nen kohdistuu hänen teoksiensa aiheisiin. Sillä 
suurkaupungin elämän yöpuoli kuvastuu niissä. 
Sitä osottavat jo äskenmainitsemani kivipiirrok-
setkin. 

Lautrec kuvaa aina naista, mutta miltei aina 
kokottia. Heidät tuntee hän aina perinpohjin 
ynnä kaikki heidän pukeutumissalaisuutensa. 
Moulin Rouge näyttää olevan hänen oikea asuin
paikkansa. Mutta hän ei analyseeraa naista, vaan 
kuvaa häntä ainoastaan sellaisena kuin hän on: 
huutavana, hymyilevänä, julkeana. 
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Sellainen on juuri toinen, naisista kuvassa Eng
lantilainen Moulin Rougessa. Musta hiuskutri on 
valunut otsalle silmien väliin, jotka riettaasti kat
selevat — ikäänkuin vaanien jotakin. 

Japanilaisista taiteilijoista olivat paraiten edus
tettuina Shuusho, jolta oli useampia geishakuvia 
sekä muutamia muotokuvia; Hiroshigeltä oli mai
semakuvia, joittenka hieno väritys pisti silmään, 
ja Harunobulta neljä erinomaisen siroa kuvaa. 
Useimmat näytteillä olevista väripainoksista olivat 
erittäin hyvin säilyneet. 

Gurt Herrmann ei aina ole kuulunut impres-
sionisteihin. Hän alkoi taiteilijauransa muotokuva-
maalaajana vanhaan tyyliin, mutta tutustuttuaan 
neoimpressionistien teoksiin, erittäinkin Signacin 
maalauksiin, päätti hän antautua uusien ihanteinen 
palvelukseen. Niin tuli hänestä impressionistinen 
maalaaja. Hän luopui kokonaan muotokuvamaa
lauksesta ja rupesi maalaamaan yksinomaan mai
semia ja „kuollutta luontoa" (nature morte), var
sinkin juuri jälkimäistä. 

Mutta mikään voimakas ja itsenäinen taiteilija-
persoonallisuus ei Herrmann ole, jotenka hänen 
maalauksensakaan eivät saata tehdä katsojaan 
syvempää vaikutusta. Hän on liian paljon esi
kuviensa vaikutuksen alainen, mikä varsinkin 
pistää silmään kuollutta luontoa esittävissä kuvissa, 
jotka palauttavat mieleen Cezannen samantapai
sia aiheita käsittelevät monumenttaaliset maalauk
set. Eivätkä hänen maalauksensa kestä tätä 
vertailua. 

Herrmann on kieltämättä etevä väritaiteilija — 
hänen värinsä ovat puhtaat ja kirkkaat, joskin 
jonkun verran ohuet — mutta piirustuksen laimin
lyö hän melkein kokonaan. Hänen maalauksis
saan on kyllä väriä ja väripintoja, mutta tuskin 
ainoatakaan selvää ääriviivaa, mikä välistä saattaa 
olla varsin häiritsevää. (Kuten eräässä puuryh
mää esittävässä maalauksessa). 

Paraiten olivat mielestäni onnistuneet muuta
mat päivänpaisteiset maisemakuvat ja suurenpuo
leinen maalaus Lago Maggiore, jossa taiteilijan oli 
täytynyt luoda suurempaa huomiota piirustuk
seenkin. 

L. Vennerviita. 
n) 

N e u v o j a . 

Kaavavaha, joka valettuna 
tulee pinnaltaan hyvin sileäksi 
ja jota voi kuinka monasti hy
vänsä uudelleen sulattaa ja käyt
tää, sisältää 4 osaa valkoista 
vahaa ja 1 osan kumilakkaa. 
Nämä osat sulatetaan yhteen 
lievällä tulella hämmentäen. 

Tulenkestävä puu. Kloori-
sinkkiliuoksella hajoitetaan nat-
ronvesilasiliuos ja sakka kuiva
taan. 50 osaa tätä sakkaa seo-
tetaan 5 osaan sinkkioksiidia, 
20 osaan rikkihappoista ammo
niakkia, 15 osaan salmiakkia, 
ja 10 osaan maaväriä ja seos 
jauhetaan hienoksi. Kyseessä-
olevat puuesineet sivellään nyt 
vesilasilla, ja jauhetta siroitel-
laan runsaasti tälle. Jonkun 
ajan kuluttua menetellään sa
moin uudelleen, mutta vastak
kaisessa järjestyksessä. Lopuk
si sivellään kerran vielä vesi
lasilla. Tai yksinkertaisemmin: 
Puutavarat upotetaan tai sivel-

^ 

lään liuoksella, jossa on 2 osaa 
kloorisinkkiä, 80 osaa salmiak
kia, 5 osaa liimaa 700 osassa 
vettä. 

Parkettilattia pysyy kau-
niinnäköisenä, kun sitä silloin 
tällöin hangataan liuoksella, jos
sa on 8/4 l i t r a a bentsiiniä ja 
125 gr. keltaista vahaa. Ras-
vapilkutkin poistuvat näin. 

Avonaista tulta on varottava. 

Kuinka huonekaluja on 
hoidettava. Kiilloitettuja huo
nekaluja on hoidettava siten, 
että ne vähintäinkin kerran 
vuodessa kiilloitetaan uudestaan 
väkiviinalla ja manteliöljyllä. 
Tukkunen puuvillaa kääritään 
lujasti liinakankaalla, jonka jä-
lestä siihen tiputetaan pisara vä-
kiviinaa ja pisara öljyä. Tällä 
hierotaan sitten perusteellisesti 
kiilloitusta. Huonekaluja ei sitä 
ennen saa pestä vedellä, sillä 
väkiviina ja öljy on aivan kyl
liksi poistamaan kaiken lian. 
Yhdellä pisaralla väkiviinaa ja 
manteliöljyä voi kiilloittaa noin 

40 neliösentimetrin suuruisen 
alan. 

Aluminiumin mustaksi vär
jääminen. Mustutettavan alu-
miniumiesineen pinta kiilloite
taan hienoimmalla mirkelipape-
rilla, pestään lämpöisessä ve
dessä, kuivataan hyvin, sivel
lään tämän jälkeen ohuesti oli-
viöljyllä ja vihdoin kuumenne
taan hiljakseen väkiviinaliekis-
sä. Pienen ajan kuluttua sivel
lään esinettä vielä oliiviöljyllä 
ja kuumennetaan entistä ko
vemmin. Kuumuus värjää öljy-
kerroksen ensin ruskeaksi ja 
lopuksi mustaksi. Kun haluttu 
tummuus on saavutettu, hiero
taan jäähtynyt esine lopuksi 
villakangaspalalla. 

Aluminiumin kiilloitus. 
Pimssikivellä poistetaan ensiksi 
rasvaosat. Kiilloitukseen käy
tetään mirgelin ja talin seosta, 
jota kiillotusharjalla hangataan 
esineeseen. Lopuksi kiilloite
taan kiillotusjauheella ja tärpä
tillä. 

4* 
Kotitaide IV:tl Sisällys: Henry van de Velde, kirj. Sigurd Frosterus. — Yhdyspankin talo Kotkassa. 

3 kuvaa. — Ilona Jalavan käsityönäyttely, 6 kuvaa. — Taiteellisen asioimiston näyttelyt III—V, kiri. L. Venner-
virta. — Neuvoja. — Ilmoituksia. 



Suomen Teollisuuslehden ja sen erikoisosastojen alempanamainittnja 
vanhoja vuosikertoja, ylimääräisiä julkaisuja ja kansia 
saadaan lehden toimitukselta ja kirjakaupoista tilaamalla: 

Suomen Teollisuuslehti 1895 
—1901 nidottuna ä Smk. 5: —. 

Suomen Teollisuuslehti 1902 
—1907 nidottuna ä Smk. 15:—. 

Suomen Teollisuuslehti 1908 
Smk. 12: —. 

Suomen Teollisuuslehti 1903, 
1905, 1906 sidottuna ä Smk. 
17:—. 

Sähkö ja Voima 1907, 08 ä 
Smk. 1: 50. 

Yleisosasto Sähkö ja Voima 
1907, 08 k Smk. 3: —. 

Seppo 1907, 08 ä Smk. 1: 50. 
Yleisosasto ja Seppo 1907, 

08 ä Smk. 3: —. 
Yleisosasto Seppo ja Sähkö 

ja Voima 1907, 08 ä Smk. 
3: 50. 

Kutoma- ja Paperiteollisuus 
1907, 08 ä Smk. 2: 50. 

S. Teollisuuslehti Kutoma- ja 
Paperiteoll. osastoineen 1907 
ä Smk. 3: 50. 

Kotitaide 1902, 1904, 1906, 
1907 nidottuna ä Smk, 7: —. 

Kotitaide 1908 Smk. 6: —. 
Kotitaide 1902, 1905 sidot

tuna ä Smk. 8:—. 
Rakentaja 1901,1903, 1904, 

1905 nidottuna ä Smk. 6: —. 
Kansia löytyy seuraaviin vuo

sikertoihin. 
Suomen Teollisuuslehti 1894 

—97, 1900—1906äSmk.2:50. 
Kotitaide 1903—1906 ä Smk. 

2: —. 
Rakentaja 1901, 1903, 1904 

ä Smk. 2: —. 
Erikoisjulkaisuja: 
Modärna möbel, ruminred-

ningar, villor m. m. ä Smk 2: —. 
Kotitaiteen joulunumero 1902 

ä Smk. —-7.5. 
Talonpoikaistalo ulkoa ja si

sältä ä Smk. 1:—. 
Suomalaisen huvilatuvan si

sustus ä Smk. 1: —. 

A A 
K. F. PUR0M1EHEN 

KIRJAPAINOA 

Hels inki 
hapinlahdenh. 7 

Puhelin 3Z57 

SUOSITELLAAN 

Sanduddin 
tapetti- & fllattoliike 
fielsinki P. Gsplanaadik. 25 tclef. 49 79 
on maamme uanhin, suurin ja ajan
mukaisemmin järjestetty erikoisliike 

Capetti ja Tflattoalalla 

Baaraosasto IDiipurissa .Aleksanterin
katu 19 telef. 13 05 

JS-

ERIKO IS-LIIKE 

TAITEELLISILLE 

UUTUUKSILLE. 

Tapettieq, 

jriisieq 
ja 

L'f|o!eurr|irj alalla 

j/ELSINGIN UUSI 

TAPETTI LIIKE. 

UNIOOMINKATU tl. 

Uf Salvia 

ful/elin JiH 

£ - - - - - - - - - -•^-•-^--* « 

Uiko ja sisämaalauksessa käytettävää Kiuennäisuärimaalia 

Glor ia l 
Veteen sekoitettuna pysyvää, vaan kuitenkin sateessa 
liukematonta. Korvaa öljy-* ja liimavärejä. Kuivaa 
nopeasti. Pyytäkää mallinäytteitä ja hintaluetteloja. 

Ullr ich, Anderzen & C:o. 
Helsinki. Telefon 20 59. 

Lang & Leppäaho 
Osakeyhtö 

Aleksanterink. 13. Puhelin 143. 

Konttori- ja kirjoitustarpeitä 
P a p e r i a . Tukuttain ja vähittäin. 

Konttorikalustoja. 

M 

Westerlund & C:o 
Telef. 11 17 Helsinki Telef. 1117 

Parhaimpia Kone-,Sylinteri- Trasselia, Nuoraa, Presen-
y. m. öljyjä. — Konsisteeri- ninkiä, Ulkolaisia puulajeja, 
rasvaa, Vaseliinia, Tärpättiä, Liimaa, Armatuureja, Ruis-
Pakninkia, Konehihnoja, kuja y. m. 

I 



Suomen Väri & Vernissatehdas Osakeyhtiö 
Etelä Esplanadinkatu 8 U /N | t - ; M l / i 

Puhelin 85 n e i S I r i K I 
Haaraosastoja: 

Porissa, Viipurissa, Curussa ja Tampereella 

H E L S I N G I N P U U S E P P A T E H D A S 
L a s t e n k o t o k . 5 0SAKE9HTIÖ - H e l s i n g i s s ä -

Sähköosoite: 
PUUSEPPÄ 

Puhelin 13 53 

Valmistaa 

Huonekaluja, 
Konttorin-, 
Kirkkojen-, 

Puotien- y. ra. 
sisustuksia. 

Ikkunoi ta , Ovia , Parket t i la t t io i ta sekä ka ikkia p u u s e p ä n 

a la l le kuu luv ia tö i tä . 

huomen Käsityön Ystäuät 
Unionink. 23 — Puhelin 22 20. 

Myy ja järjestää kaikenlaatuisia koruompeluja, kuin myös kutomatöitä. 

kk K. H. Renlund 2= .-Y. 

Rakennusaineita. 
Valurakennusaineita, Rauiapalkkia, Kata- ja Raiiiotiekiskoja, 
Sementtiä, parhaimmilla merkeillä varustettuja. 

Tulenkestäviä- ja Punasia tiiliä. 
Sammutettua ja sammuttamatonta kalkkia, Kattopeltiä, mustaa 
ja galvanoitua. Katto- ja Seinähuopaa, Pinkopaperia, Asfaltti-
lakkaa, Kivihiiliieivaa, Puutervaa. 

Ikkunalasia. Korkkimattoja. 
Ovi- ja Ikkunahe lo ja uus in ta mallia. 

ijgSSBäjJtay S I N I K O P I O I T A 
RUSKEAKOPIOITA 
VALKOKOPIOITA 

VALOKUVAA 
PIIRUSTUKSIA, KONEITA, 
HUONESISUSTUKSIA Y. M. 

TOIMITTAA VALOKUVAUSTÖITÄ 

AMMATTIMIEHILLE. 

Arvoisat lukijat! 
Ruvetkaa liikeyhteyteen ja tehkää ostoksenne niissä liik

keissä jotka ilmoittavat K o t i t a i t e e s s a . 

Th. Wulff Paperi- ja Piirustus-
tarpeiden kauppa 

y 
Helsingissä - Pohjois-Esplanadinkatu 43. 

Kaikenlaatuisia 1:ma Piirustustarpeita 
Haluimpiin hintoihin. 

P. Sidorow 
Suomalainen Kalustokauppa 

Osakeyhtiö 

Suomen suurin konekauppa! 
:-: Konttori ja Konenäyttely :-: 

Helsingissä, Aleksanterinkatu n:o 7 
(entinen Vaasan Pankin huoneusfo, vasta

päätä Yhdyspankkia.) 

Suorittaa oman insinöörin johdolla täydel
lisiä konelaltoksia kaikilla aloilla, joista mai
nittakoon : täydellisiä sahalaitoksia, myllyjä, 
mei/ereitä, puusepäntehtaita puumassatehtaita 
v m. 

:-: Pyytäkää erikoistarjous! :-: 

Helsinki 1909. K. 

Hyvin lajiteltu varasto: 
T a p e t t e j a , r e u n u k s i a . 

k o r k k i m a t t o j a j a 

r u l l a k a r t l l n e j a 

Viipurin Tapettikauppa 
KARL LAGERBLOM 

Helsingissä flleksanterink. 50. 
te l . 2094. . 

M mw7 
I K. METS0MAK1 | 

KORISTE- JA RAKENNUS-
| TAKEITTENTEHDAS | 

Helsinki • • Tel. 2495. 
Valmistaa takorautatarpeita niinkuin 

porraskäytävä- ja 
veranda-aitoja, 
porttia, 
palotlkapuita, 
rakennusaineiten nosto-
hissiä y. m. 

Sepän liikkeeseen kuuluvia töitä. 

kirjapaino. 



HELSINGIN /ASFALTTI QSAKEYHTIÖ 
Konttor i : S ö r n ä i s t e n Rantat i e 2 . Telef . 10 8 6 . 

E r i k o i s a l a : 

Sementtitorvia, 
koneella puristettuja. 

Kaivorenkaita. 
Asfaltteerausta 

sekä huoneissa että ulkosalla. 

E r i k o i s a l a : 

Veden poissalpaa-
minen vedenpintaa 
alempana oleuista 

kellareista. 

Karjalääuäin, mei
jerien, tallien ja 

sikoläättien 
asfaltteeraus. 

S ä h k ö o s o t e : Asfal t t iyht iö , Hels inki . 

Naftaliinittomia Kattamisaineita kuten: 

Asfalttikattohuopaa, Asfalttilakkaa, 

Peltivernissaa, Kreosoottitervaa, 

Kreosoottiöljyä, YuorauspahYia y. m. ff* 

g 
cd Täydellisiä katonkattamisia 

suoritetaan takauksella. 

IIII 

JULIUS TALLBERG 
(5S Varasto uudenaikaisia g g 

= huonekaluheloja = (ff| 
Kullat tua kupar ia , m e s - f^p 
s l n k i ä , n ikke l iä y . m. L ^ 

Eri malleja piirustusten mukaan toimi- r r j j i 
K 3 3 mitetaan mitä p i k i m m i n tehtaalta. (3*3 

Erilaatuisia huonekalulukkoja. 
Rokkolan hyväksi D p j 1 j | o e « o määrätyissä suuruuksissa 

tunnettua i C l l l l f l S I t l cunranan tehtaalta 

53 

> 

> 

> 

> 
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Juho F. Aaltosen 
Tapettlkauppa 
Erottaja Nro 11 :•: P u h e l i n 3 3 6 5 . 

V a r a s t o a i s t ikkai ta t a p e t t i a ka ik i s ta 
KOTI-Ja p a r h a i m m i s t a ULKOMAAN 
t e h t a i s t a . Friisiä, r eunuks ia , kulta-
l is toja, k o r k k i m a t t o j a , p i n k o p a p e -
D D rla Ja - p a h v i a y. m., y . m. Ö D 

Rakentajat huom.! Rakentajat huom.! 

Fjyxnä rakennustarpeita: 
vasoja, parruja, hirsiä, riukuja, lankkuja, lautoja, telinelankkuja, halkoja 
y. m. myy 

Helsingissä, Vladimirinkatu 11. 
Puhelin 37 56 ja 65 41. ]NiUo Hblgren 

LgyittakQQ 

Kotitaidetta! 
i II i n i n i n i II i II i n i i n u i 

Puhelin 

28 91 

Puhelin 

28 91 

Aug. Kiökemeister 
— Helsinki ——• 

Suorittaa kaikenlaisia rautabetoni-konstruktioneja 

Jiennebique systeemin" mukaan. 

Arvoisille rakennusherroille, arkkitehdeille ja rakennusmesta
reille saan täten ilmoittaa, että nyt kun olen maailmankuulun toi
minimen 

Rietschel & Henneberg, G. m. b. H. 
kanssa Berlinissä tehnyt sopimuksen yhteistyöstä, on minulla tilai
suus keskuslämmitys- ja ilmanvaihto-alalla suorittaa töitä uusim-
pain periaatteiden ja uusimpain kokemusten mukaan mitä tällä 
alalla on. Toiminimi Rietschel & Hennebergin monivuotinen koke
mus sekä asema yhtenä mannermaan etevimmistä liikkeistä tällä 
alalla takaa kaikissa suhteissa ensiluokkaisen työn. 

Suunnitelmia ja kustannusarvioita tehdään pyynnöstä. 

Kunnioituksella: 

Rob. Huber, 
H e l s i n k i . 



O530OE553E5^530£5£3E5^ 

valmistaa 

Huonekaluja ja 
Puusepäntöitä 

Näyttelyrarasto Tampereella Puutarhakadun 16:sta. 

«•*>•> m^M W*M M l a l i i i i i i^i l a l 1^11^1 la l »^" g a O000li3iS1000oö!13ll3l© 

isi Campereen isi 
Rakennuskonttori 

myy halvimmalla 

K a l k k i a , sammutettua ja sammuttamatonta. 

S e m e n t t i ä , Lomma, Danmark ja Quinstorp. 

T u l e n k e s t ä v i ä tiiliä ja savea. 
I k k u n a l a s i a , T a p e t t i a , pinkopaperia ja pahvia. 

Maalitarpeita ja Värnissoja. 
Rakennustarpeita ja Työkaluja. 
Konetarpeita ja Öljyä. 
Rautatiekiskoja jäT-rautoja. 

SÖRNÄISTEN HALKO- JA PUUTAVARALIIKE O. Y. 
Tehdas, Konttori ja Varasto Frednksberginkatu 13—15. Konttori puhelin 2 70. Varasto puhelin 67 95. 

MYYPl: Höylättyjä ja Höyläämättömia sekä höyrykuivia •£ MYYPI: Polttopuita, halkoja kokonaisina, sahattuina ja 
lankkuja, lautoja, listoja y. m., y. m. ,*, pilkottuna sekä kotiinajettuna. 

VALMISTAA: Karmia, ovia, ikkunoita, konttori ja myy- * VARASTO: Hylkylautoja, lankunpintoja, hirsiä, vasoja 
mälä-huoneustojen sisustuksia, toimittaa korjauksia ra- T ja piiruja. 
kennusalalla kokeneen rakennusmestarin johdolla sekä W 
yleensä kaikkia puuteollisuusalalle kuuluvia töitä. •f' Kaikki nykyajan halvimpiin hintoihin. 

T A I T E E L L I N E N 
A5101M15T0 Kluuvi k. CJ 

• Huonekalukankaita • Mattoja • Verhoja • 

• Taideteollisuusesineitä • 

LIBERTY-silkkiä 
samettia 

PIIRUSTUKSIA 
kopioi taan. 

Sinikopioita 
Valkokopioi ta 

Ruskeakopioi ta 

Piirustuspaperia 
Kalkiopaperia 

Kalkiovaate t ta 
useita lajeja ja levyyttä. 

Valkokopioimis-paperia 
Kaunii ta ja jyrkkiä kopioita 

CD D Kaikista parasta ja halvinta a an 

ALLAN JOHNSO^lkkA 
Puhel in 6181. Ankkur ika tu 5. Puhelin 61 81. 

I I I I 

• • 

I I I I 

Helsingin 

Rakennusainekauppa Osakeyhtiö 
Itä Heikinkatu 3. 

Haaraliike Sörnäisissä Hämeenkatu 2. 
«* <§* Rakennusaineita, Rautatavaraa, * «* 
# + Värejä ja Öljyjä, Talouskaluja «§• # 
Pyytäkää Hintailmoituksiamme! 

i m 


