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ALHAMBRA VASEMMALLA JA GRANADA OIKEALLA GENERALIFELTÄ KATSOTTUNA. 
Ensimmäisenä vasemmalla on lähettilästorni ja viimeisenä vahtitorni. 

ALHAMBRAN LINNA JA MAURILAINEN RAKENNUSTAIDE 
ESPANJASSA. 

A rabialaisen kulttuurin kehitys Espanjassa on 
maailmanhistorian ihmeellisimpiä ilmiöitä — 

sanoo Uhde.1) Paimentolaiskansa, joka sata vuotta 
aikasemmin ei tuntenut kuin karjanhoitoa, met
sästystä ja aroseikkailuja, valtaa allensa islamilai 
sen uskonvimman kiihottamana vanhoja rappeutu
neita sivistysmaita ja luo vähässä ajassa Espanjan 
mantereella tieteen, taiteen ja tekniikan semmoi
seen kukoistukseen, mikä aikakautensa oloissa on 
jotain yksinäistä ja ainoaa. 

Erikoinen maurilainen rakennustaide kehitttyy 
sekin semmoisella nopeudella, jota täytyy pitää 
kerrassaan ihmeenä. Sen huomattavimmat, säily
neet muistomerkit, ovat Alcazarlinna Sevillassa, 
Cordovan moskea, Generalife ja Alhambran linna. 
Muut rakennukset ovat enemmän tai vähemmän 
hävinneet. Arabialaisten käyttämät pääasiallisim
mat rakennusaineet betoni- eli pis6-massa, puu 
ja kipsi eivät ole kyenneet kestämään levottomain 
aikojen runtelua eikä ilmavaikutuksen tuhoa. 

Maurit käyttivät alussa hyväkseen roomalaisten 
ja goottilaisten rakennusten jätteitä ja yhdistivät 
niihin omia itämaisia motiiviaan ja bysanttilaisen 
ja persialaisen rakennustaiteen aiheita. Mutta 
ennen pitkää kehittyi kuitenkin tämä taide koko-

') Baudenkmsler in Spanien und Portugal, herausgege-
ben von Constantin Uhde. 

naan itsenäiseksi vapautuen vieraista sekotuksista 
ja, korkeimpaan kukoistukseensa päästen, oli sillä 
tuskin mitään yhteistä samaan aikaan sammuvan 
itämaisen arkkitehtuurin kanssa. 

Ennenkuin käymme katsomaan Alhambraa luo
kaamme silmäys maurilaiseen asuinrakennus
tyyppiin. 

Maurilaisen asuinrakennuksen keskustana on 
pylvästen ja parvekkeiden ympäröimä avoin piha. 
Sen ympärille ryhmittyvät huoneet, saaden va
lonsa ainoastaan välillisesti sen kautta. Kadulle-
päin ei yleensä ole akkunoita, vaan pieniä auk
koja, ja nekin puu- tai marmoriristikolla täytettyjä. 
Talo oli täten kokonaan erotettu ulkoelämästä, 
omaan itseensä suljettuna. Ulkokäytäväkään ei 
saanut johtaa suorastaan pihaan, vaan tuli sen 
tehdä mutka ja kaksikin ennerkuin pihalle jou
duttiin. Tämä seikka on usein johtanut hyvin 
hauskoihin sovitteluihin. Samalla kun kotoinen 
elämä oli näin eristetty vieraalta silmältä, samoin 
oli se myös suojeltu kesäisen auringon paahta
valta poltteelta. Nuo pylväskäytävät pihan puolella 
olivat erinomaisen vilpoisia oleskelupaikkoja. Täm
möisessä kodissa saattoi arabialainen nainen hun
nutta oleskella täydessä vapaudessaan; ei päässyt 
vieraan miehen silmä kohtaamaan hänen avoimia 
kasvojansa ikkunain kautta eikä liioin katukäytä
västä. Talon katto oli aina tasainen, jossa saat-
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toi liikkua ja oleskella kuten pihallakin. Illoin 
ja aamuin oli se Vilponen ja suosittu oleskelupaikka. 

Tämmöinen asuntotyyppi oli sekä pikkuporvarin 
että sulttaanin palatsin perustana. Niitä käyte
tään tänäkin päivänä vielä Espanjassa, puhumatta
kaan arabialaisasutuksista Välimeren takana. Var
sinkin Sevillassa on tähän tapaan rakennettuja 
taloja suurin osa. Pihamaa niissä eli „patio", 
joksi sitä Espanjassa sanotaan, on usein sano
mattoman viehättävä palmupuu- ja oranssi-(appel-
siini)-istutuksineen ja kukkalaitteineen. 

Mainitsin jo, että arabialaisen rakennuksen ulko
seinät ovat umpinaisia, ainoastaan pienien aukko
jen läpäsemiä. Mitään fasaadikäsittelyä — mei
dän aikasessa merkityksessä — ei niissä esiinny. 
Sisäosiin on sen sijaan pantu kaikki arkkitektoo-
nisen taidon viehätysvoima. Siellä esiintyy muoto
ja väririkkaus arvaamattomassa loistossa, aivan 
ominaisessa fantastillisessa asussaan. 

Käymme nyt katselemaan Alhambran sulttaani-
linnaa, joka niinikään on tämän saman maurilai
sen asuntotyypin eli „pompeijaanisen talon" tapaan 
— niinkuin sitä myöskin nimitetään — raken
nettu. 

Harvinaisen ihana on se maisema, mikä au
keaa matkailijan eteen Granadaa lähetessä. Alinna 
lepää avaran tasangon reunassa valkoinen kau
punki tasakattoisine rakennuksineen. Sen takaa 
nousee vihantoja, kasvurikkaita ylänköjä, joitten 
kukkuloita kruunaa harmahtuneet linnat, kirkot 
ja luostarilaitokset. Muita mahtavimpana eroaa 
noista ylängöistä se, jonka harjanteelta nousee 
upean Alhambran linnan hienopiirteiset muurit ja 
vankat tornit. Kaiken taustana, koko maisemaa 
hallitsevana kohoaa yläilmoihin majesteetillisen 
mahtavana valkohuntuinen Sierra Nevada. On 
siinä väririkkautta etelän kevätpäivänä: ^ ^ ^ 
Valkoinen kaupunki violettivarjoineen, 
harmaanvihreät mäkirinteet olivimetsi-
neen, harmahtavat luostariseinät, tum
mien sypressien jylhät hahmot, Alham
bran punertavat muurit, joihin laskeva 
aurinko levittelee kultaloistettaan ja häi
käisevän valkonen lumipeite Sierra Ne
vadan hampailla. 

Alhambran ylängölle johtaa Grana
dan portilta mahtava puistotie, mikä 
kaarrellen kohoaa tasaisesti ylöspäin. 
Satakielten laulu kaikuu jättiläislehmuk-
sissa, purot lorisevat tiepuolessa, satu
mainen salaperäisyys tunkee mieleen. 
Olen astunut entisten sulttaanien asuin
paikoilla, joissa muinoin virtaili vesi
virrat niin vuolaat, altaasta altaaseen, ., „ 

. . . . . . . . NÄKÖALA ALCAZABAN POHJOISELTA TRRRASILTA, 
että syntyi koskien kohina niin kova, A S E . J A VAHTITORNIEN TAKAA. 

jotta sen erotti etäisillekin seuduille. Itse maa
emokin uhkui täällä semmoista ylellisyyttä, ettei 
löytynyt sitä mäen nyppylää, joka ei olisi yrtti
tarhana upeillut. 

Parin mahtavan muuriportin kautta saavutaan 
tuolta puistotieltä itse Alhambran pengertasolle, 
lujain varustusmuurien ympäröimälle alueelle. 
Täältä aukeaa eri suunnille mitä hunnaavimpia 
näköaloja — avonaisilta terrasseilta — vahtitor-
nien kaariaukoista — laakeripuitten lomitse — 
roikkuvain pengeristutusten välitse. Omituisin 
tuntein liikkuu täällä linnan ulkopihoilla myrtti-
istutusten keskellä, paikoilla missä jokikinen kohta 
muistuttaa muinaisen, hienostuneen kulttuurin 
kulkua. 

Alhambraa on sanottu arabialaisen arkkitehtuu
rin helmeksi. Ja epäilemättä onkin tämä Grana
dan akropolis hienoin muistomerkki, minkä mau
rit ovat jälkeensä jättäneet Euroopan mantereelle. 
Se kuuluu espanjalais-arabialaisen taiteeen viimei
seen kukoistuskauteen, jolloin muhamettilainen 
henkiviljelys oli ennättänyt painaa syvälle juurensa 
euroopalaiseeen maaperään. Ja samoin kuin mau
rilainen rakennustaide pääsi vaikuttamaan Espan
jan kristilliseen taiteeseen, katedraaleihin sekä lin
noihin y. m. antaen niille sen erikoisen viehä
tyksensä, mikä tekee niitten arkkitehtuurin niin 
ylevän hienoksi, samoin näyttäytyy renessanssi 
vastavaikutuksena Islamin rakennuksissa. 

Castilian kuninkailla oli „muslimin" taideniekat 
apunaan kirkkorakenteissa ja Granadan sulttaani 
turvautui kristittyjen arkkitehtien neuvoihin pa-
latsihommissaan. Ja vaikka' Alhambra onkin lä
peensä muhamettilainen monumentti, on sillä kui
tenkin täysin paikalliset — andalusialaiset — ja 
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VESIJOHTOTORNI. 

epookilliset piirteensä. Calvert1; sanoo sattuvasti: 
„ei koskaan muulloin ole lslami saavuttanut moista 
hienouden huippua kuin Alhambrassa. Se on tai
teensa ja sivistyksensä korkean veden merkki". 

Alhambran kukkula näyttää olleen asustettu 
jo kelttien ajoilla pikkukaupunkina. 

Kun maurit tulivat Espanjaan, rakennettiin tänne 
linnoitus, Alcazaba, ja sen yhteyteen nousi sitte 
sulttaanilinna Alhambra, „punanen", ehkä ero
tukseksi edellisestä, ja tästä noin 500 vuotta myö
hemmin^ kehittyi se taideaarre, joka Alhambran 
nimellä on yksi niitä merkillisimpiä taiteen pyhiin
vaelluspaikkoja, joille nykyajan ihmiset maailman 
eri kulmilta samoilevat. 

Linnoitukseen kuuluu joukko portteja ja tornia, 
joista viimemainituista muutamat liittyvät välittö
mästi itse palatsin yhteyteen, niinkuin mahtava 
Torre de] Embajadores eli lähettilästorni. Alinna 
Granadaan päin, Granadan portin pos
kessa on Torre de la Vela, vahtitorni, 
johon sulttaanin ratsuväki oli majoitet
tuna. Tähän torniin oli asetettu suun
nattoman suuri kello, jonka äänen sanot
tiin kuuluneen kolmenkymmenen Eng
lannin peninkulman etäisyyteen, aina 
Lojaan asti. Tämän tornin huippuun 
kohotettiin myöskin ensimäiseksi risti 
sen jälkeen kun maurit olivat luovut
taneet Granadan. 

Näköala tornin terrassilta on mitä 
ihanin ja suuremmoisin: Granada, lumi
peitteinen Sierra, viljava Vega-lakeus, ja 
valkoseinäiset kaupungit ja kylät edessä. 

AI Ahmarin *) palatsin nykyinen portti 
johtaa ensiksi myrttipihaan, joka lyhyen 
käytävän kautta on yhteydessä oikealla 
puolella poikinpäin sijaitsevan leijona-
pihan kanssa. Nämä molemmat „patiot° 
ovat Alhambran linnan valtavimmat osat, 
keskustat, joitten ympärille ryhmittyy 
joukko huoneita ja saleja. 

Paitsi näitä kahta patiota, löytyy tässä 
laajassa rakennusryhmässä vielä seuraa
vat: Patio de la Re/a, Patio de Baraxa 

ja Patio de Mexuar. 

Myrttipiha Patio de los arrayanes on 
pitkänlainen suunnikas, sen mitat ovat 
37 ja 23 metriä. Keskellä on vesiallas, 
jonka molemmissa päissä on suihku
lähteet. Tämän altaan vuoksi on tällä 
pihalla myös nimenä Patio de la Alberca, 

mikä merkitsee kalalammikkoa. Molemmin puo
lin allasta käy myrttipensasaidat ja niitten takana 
kasvaa appelsiinipuut. 

Seison aurinkoisena päivänä — Espanjassahan 
onkin aina päivänpaistetta2) — myrttipihan etelä
päässä ja näen miten aurinko leikkii ja välkehtii 
vastakkaisissa muuripinnoissa liikahtelevan veden 
pinnan heijastuksena, vedenpinnan, johon kuvastuu 
koko edessä oleva väririkas arkkitehtuuri taivaan 
sinilaen kattamana; näen miten kultakalat pyö-
rähtelevät tuossa tyynessä vedessä, jonka pintaa 
joskus hienoinen tuulen hengähdys värähyttää, 
antaen noille veden kuville erikoista elon ilmettä; 

') AI Ahmar on nykyisen Alhambran varsinainen ra
kentaja. 

') Minun kokemukseni mukaan näyttää siellä satavan 
vaan kerran kuussa. 

') Granada and the Alhambra. A brief 
description of the ansient City of Granada 
wiih a particular account of the Moorish Palace 
by Albert F. Calvert. ALHAMBRAN PALATSIN ULKO-OSIA. 
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LEIJONAPIHA, PATIO DE LOS LEONES. 

pieni sähähdys silloin tällöin puitten lehdissä; 
myrttipensaitten tuoksahdus — ja samalla miltei 
kuoleman hiljaisuus koko ympäristössä. — Tämä 
vie mielen mietelmiin, se valtaa tunteet koko
naan. 

Pihan molemmissa päissä on ilmavat gallerit, 
joita kantaa kahdeksan valkosta marmoripylvästä. 
Itäinen ja läntinen sivu ovat sileitä ovien ja ik
kuna-aukkojen puhkasemia seiniä. Aukkoja ko
ristaa rikkaat eri aiheiset arabeskit. Kussakin 
kulmassa on viehättävä alkoovi eli syvennys 
alkamis, joissa maurit viettivät päiviänsä loikoil
len rikkailla matoilla ja itämaisilla Ieposohvillaan. 
Näitten seinät ovat kokonaan stukkikaiverruk-
silla1) peitettyjä ja katot stalaktiittimuodostelua.2) 

Myrttipihan pohjoispäästä johtaa kaunis kaari-
käytävä Sala de Barcan kautta lähettilässaliin, 
Sala de los Empajadores, jonka 9 „alcamista" 
näkyy kaksi myrttipihakuvan perspektiivisessä 
taustassa. Kuva vankitornista muistuttaa paljon 
näitä ikkunasyvyyksiä, joista on suuremmoinen 
näköala kaupunkiin, Vegalle ja Darrojoen rotkoon. 
Itse lähettiläshalli on ehkä Alhambran halleista 
mahtavin ja valtavin. Suurin se on myöskin. 
Se oli Sulttaanin vastaanottohuone. Sen koristelu 
on äärettömän rikas marmoripermannosta aikain 
kupukaton huippuun asti. Espanjalainen Contre-
ras laskee erilaisia koristeluaiheita olevan siinä 
152. Tulipalo turmeli tämän salin v. 1890 jonka 
jälkeen se on osittaisesti uusinneltu. Ikävä kyllä 
ei tässä ole kuvaa esitettävänä siitä. 

') Stukkipäällystys on samallaista, mitä nykyään on 
jo vuosikymmen käytetty uusiaikaisissa sisäpintakoriste-
luissa. 

*) Stalaktiitista puhumme myöhemmin. 
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Leijonapiha, Patio de los Leones käsittää ympä
röivine huoneineen palatsin koko kaakkoispuolisen 
osan. Täällä esiintyy Alhambran arkkitehtuurin 
hienous kaikessa loistossaan. Washington Irving 
sanoo siitä: „Ei löydy paikkaa toista koko palat
sissa, mikä loisi täyteläisemmän kuvan meille sen 
alkuperäisestä kauneudesta ja mahtavuudesta, kuin 
tämä, sillä vähimmän on tähän sattunut ajan hä
vitys- Keskellä seisoo suihkulaitos muhkea, 
täynnä runoutta ja tarua. Alabasterialtaitten par
taat tiputtavat hiljalleen diamanttipisaroitaan; kaksi-

LE1JONAPIHA. 

r 



SALA DE LOS ABENCERRAGES. 
Sisäkuva erään vanhan piirroksen mukaan ja katto 
alhaalla katsottuna. 



OIKEUSSALIT, SALA DE LA JUSTICIA. VANKILATORNI, TORRE DE LA CAUTIVA. 

KYLPYOSASTON LEPOHUONE. 



toista leijonaa, jotka niitä kantavat, syöksevät 
suustaan kristallisuihkujaan aivankuin Boabdiilin 
päivinä. 

Arkkitehtuuria tässä samoin kuin muissakin 
palatsin osissa kuvaa enemmän eleganssi, sirous 
kuin suuruus, todistaen hienoa, tuntehikasta ma
kua ja maurien välitöntä nautintokykyä. Kun 
katsellaan noita hentoja peristyylien verkkoraken
teita ja silminnähtävästi heikkoja seinäin läpiorna-
mentteja, on vaikea uskoa, että niin paljon on 
säästynyt ajan hampaan kulutukselta, maanjäris
tysten runtelulta, sodan raivolta ja hiljaiselta vaan 
ei suinkaan vähimmän hävittävältä ahnaitten mat-
kailijain pitkäkyntisyydeltä: näyttää kuin kaikki 
olisi lumoavan hurmauksen suojelemana". 

Mainitsen tässä vielä mitä John Lomas kirjoit
taa arkkitehtuurisista erikoiskohdista: 

»Katselkaamme", sanoo hän, ..muutamia orna
mentiikan kuvaavirripia detaljikohtia. Mihin ikinä 
silmä sattuukin, olkoonpa johonkin arkkaadin tai 
peeistyylin hienoon kohtaan, tahi herkullisiin ver-
kotteluaiheisiin kaarien päälle, tai kapiteelien 
ylelliseen rikkauteen, tai pylvästen solakkuuteen, 
niin täytyy ensiksi ihmetellä, miten yksinkertainen 
aikakausi on saattanut luoda moisen satumaisen 
rakenteen. 

„Rakastajan kyyneliksi" sanotaan noita pitsi-
laitteita ja pyydetään katselijaa asettumaan hämä-

KAHDEN SISAREN SALI, 
SALA DE LOS DOS HERMANAS. 
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PATIO DE DARAXA. 

rän hallin tai vestibyylin sisään ja luomaan haa-
veilukatseen taivaan sinilaelle, joka näyttäytyy 
takaa kuin pienoinen safiirihuntu. Mutta on var
masti parempi — silmäys palaseen tositaidetta — 
jos seisot leijonapihan itäisen kioskin ulkopuolella 
ja katselet läpi kaariverkotuksen, vestibyylin ja 
salien ja katselet valon välkettä vastaisten ikku-
nain kautta. Tässäpä on vasta läpikuultavuutta, 
transparenssia! Jo tekisi ' mieli kohdata arkki
tehti, joka tämän on suunnitellut. 

Epäsäännöllisyys, joka täällä esiintyy, näyttää 
melkein mahdottomuudelta. Mutta mikä olisikaan 
tyydyttävämpää kuin nuo hienopiirteiset arkkaadit, 
kaaristot, niitten solakat palmumaiset pylväät, 
niitten hennosti muovaillut kaaret, ja kaaripääl-
lysten satumaisen hienot näperrystyöt? Siinä ei 
liene ainoaa pistettä, joka loukkaisi tarkinta sil
mää ja kuitenkin on siinä tusinoittain erilaisia 
kaaria, erilaisia muodoltaan, korkeudeltaan tai laa
juudeltaan; ristikäytävässä on eri leveyttä joka 
käänteessä; yläparvekkeet, gallerit ovat epäsuo
rassa asettelussa; ovikäytävät ovat ominpäisyyden 
esikuvia; pylväät sijoittuvat milloin yksitellen, 
milloin ryhmittäin ja niitten lukumäärät vastak
kaisilla puolilla eivät suinkaan vastaa toisiaan. . . . 
Ja kuitenkin on tuossa kaikkeavallitseva kokonai
suus — symetriia ja sopusuhtaisuus — harmoniia. 
Kaikki on tarkalleen punnitun vaikutelman triumfi". 

Kun leijonapihalle astuu, hämmästyy sen pie
nuutta, sillä siitä on saanut laajemman kuvan 
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„EL JARRO", KORUASTIA. 

mielikuvituksessann. Mitat ovat vaan 38 ja 16 
m. Niin tässä kuin palatsin muissakin osissa on 
seinäin alaosat peitetty hienoilla majolikalatoilla, 
azulejos. Leijonapihan seinissä ne ovat sinisiä 
ja keltasia ja niitä reunustaa sinisellä ja kullalla • 
emaljoidut arabialaisia lauselmia kantavat vaaku
nat. Pihan keskellä on suihkulaitos, jonka leijo
nista nimi johtuu. Tämä on noita ainuita, Ko
raanin määräyksiä vastaan sotivia poikkeuksia, 
jolloin eläviä olentoja on saanut käyttää taide-
aiheina. 

Tähän samaan vesilaitokseen johtuu vedet sitä
paitsi neljältä eri taholta, suihkulähteistä sivuilta 
ja molemmista päistä. Se tapahtuu keskustaan-
päin pihan pintaan upotettuja uomia eli ojia pit
kin, mitkä kuvastakin voi huomata. Leijonapihan 
eteläkyljessä on Sala de los Abencerrages (Beni 
Serrajn halli). Tässä luullaan Boabdiilin, Grana
dan viimmeisen sulttaanin surmauttaneen maini
tun suvun 36 päämiestä. Tämä huone, kenties 
Alhambran siroin, on ihmeen hienopiirteisen kaa-
riaukon kautta erotettu leijonapihasta, kaaren joka 
somasti kasvaa marmori-tukipylväistään. Tämän 
hallin ihanuus on kuitenkin sen stalaktiittika-
tossa1), jonka vaikutusta ja näköä paraiten kuvaa 
espanjalainen Pi Margall seuraavissa sanoissa: 
„Sen tuhannet stalaktiitit, sen värit, sen luke
mattomat kaaret, sen tähtikruunut, sen mutkik
kaat syvennykset ja ulkoumukset, sen kartiot ja 

') Stalaktiittikatto on kokoonpantu pienistä erilaisista 
puukappaleista, jotka mitä nerokkaimmin toisiinsa liitet
tyinä muodostavat kauniita geometrisia aiheita. Joskus 
ovat ne myös kipsimassasta valettuja. 
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monikulmiot, sen tilapäiset valo- ja hämäryysvaih-
telut tekevät siitä ensinäkemältä häikäisevän ja 
selittämättömän sekasotkun, harhailevan tarkoitus
peräänsä pyrkijän kuin linnunrata taivaanlaella. 
Ja todellisuudessa on se kuitenkin mitä säännölli
sin, vaikkapa epäsäännölliseltä näyttävä; mittaus-
opillisella harpilla on totisesti ollut enemmän teh
tävää sen suunnittelussa kuin taiteen geniuksella. 
Sen viivat ovat kuitenkin niin monet ja sen som
mittelut vaihtelevat niin nopeaan, jotta sen sään
nöllisyyttä käy käsittäminen vasta pitkän tutkin
nan perästä". 

Leijonapihan vastakkaisella puolella on Sala 
de los dos Hermanas, kahden sisaren sali. Sii
näkin kuvastuu itämainen hienous ja ylellisyys 
täydessä loistossaan. Sen katto on Alhambran 
suurin stalakliittikatoista; sanotaan olevan koottu 
5,000 eri kappaleesta. Tässä haaremi-osassa lie
nee aikoinaan seisonut tuo sorea ja kuulu, mie
hen korkuinen koruastia, el jano, jonka kuvan 
näemme vieressä. Taru tietää sen olleen jossain 
maanalaisessa huoneessa kullalla täytettynä. Sitä 
säilytetään vieläkin tässä osastossa. Vastaavat 
esineet löytyvät sitäpaitsi Madridin ja Tukholman 
museoissa. El jarron värit ovat olleet valkea, si
ninen ja kulta. Pääkoristeluaiheet ovat hyvin 
kuluneet; niinä on käytetty eläimiä, luultavasti 
gaselleja. Kahden sisaren salin yhteydessä on myös 
ihana Mirador de Daraxa, jonka kaksoisikkunoista 
ajimeces voi katsella ja ihailla samannimistä edellä 
kuvattua patiota, 

Leijonapihan itäiseen kylkeen liittyy Sala de 
la Juslicia, oikeussalit. Niitä on seitsemän eri 
huonetta, jotka kaikki aukenevat samaan vestibyy-
liin. Näitten hetulekaaret antavat niille aivan 
erikoisen luonteensa, jota lisää pitkänomainen 
perspektiivi. Kaarista kaunein on keski- eli tuo-
miosalissa, divanissa. Näillä saleilla on jyrkkä 
erikoisuutensa vielä siinä että niissä esiintyy 
henkilöaiheista keskiaikaista muslimilaista maa
laustaidetta, ainoana poikkeuksena Muhamedin 
opista. Siellä on kattokoristeissa kymmenen hen
kilökuvaa, arvatenkin tuomareista tai ehkä Gra
nadan emiraatin ensimäisistä hallitsijoista. Ne 
ovat tehdyt kipsiaineilla alustetulle nahalle. Muut 
kuvat ovat sota- ja metsästyskuvia y. m. 

* * 
§ 

Alhambran palatsilla ja Alcazarlinnalla Sevillassa 
on sangen paljon sisäistä yhtäläisyyttä. Jälkimäi
nen on kokonaan uusinnelta, joten sen väririk-
kaus tulee esiin kaikessa loistossaan. Sitä käyt
tävätkin Espanjan kuninkaat asuntonaan Sevillassa 
ollessaan. Alhambra taas on monessa suhteessa 
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rappiotilassa, mutta sen sijaan on sillä näytettä
vänä siellä ja täällä aivan alkuperäinen hienou
tensa ja värisointunsa, eikä sen yleville suhteille 
vedä vertoja mikään toinen maurilainen monu
mentti. Ja vaikka sen rauhaa häiritseekin ulko
puolisesi vieressään oleva Kaarlo V:n rakentama 
palatsikolossi, mikä ei koskaan valmistunut, val
litsee sen muurien sisällä kuitenkin, joitain poik
keuksia — Kaarlo V:n paranteluja1) — lukuun 

') Mainittu hallitsija on nim. hävittänyt muutamia sta-
laktiittikattoja ja laittanut renessansilaitteita sijaan. 

ottamatta, niin liikuttava eheys ja aikakautensa 
täydellinen tunnevaikutus, mikä ei hevillä katoa 
siellä kävijän mielestä. En saata lopettaa tätä 
kirjoitusta esittämättä vielä Calvertin seuraavat 
sanat: „Alhambraa verrattakoon ihanimpaan oop
peraan, jota voi täysin ymmärtää vasta sitte kun 
antautuu sen taikavoimaisen lumouksen alaiseksi". 
Ei mitkään kuvat, ei selitykset selvimmätkään 
kykene luomaan oikeata käsitystä tästä taiteen-
pyhäköstä. Vasta käynti Espanjan ihanassa luon
nossa, oleskelu maurien lumoamalla maaperällä 
voi sen tehdä. 

Vilho Penttilä. 

MOSKEALAMPPU. 



MAKUUHUONEEN KALUSTOA TEHTAILIJA 
PELANDERIN HUVILASTA GRANKULLASSA. 

ARKKITEHTI VÄINÖ VÄHÄKALLIO. 

VERNER THOMEN NÄYTTELY. 

Suuremmoinen on se mullistus, joka viimeisinä 
vuosikymmenina on tapahtunut maalaustaiteen 

alalla, ja jonka ovat aikaansaaneet impressionistit, 
neo-impressionistit. 

He ovat maalaustaiteelle asettaneet aivan uuden 
päämäärän: valo- ja ilmavaikutelmien kuvaamisen. 

Siinä on heidän merkityksensä, jonka mukaan 
heitä on arvosteltava. He ovat voineet mennä 
liiallisuuksiin, maneerimaisuuteen, mekaanillisuu-
teen — kuten pointillistit — mutta mitä merkitsee 
tämä sen uuden pyrkimyksen, sen uuden päämaalin 
rinnalla, jonka he ovat maalaustaiteelle asettaneet. 

Vähitellen on tämä uusi virtaus levinnyt mei
dänkin maahamme. Toinen toisensa jälkeen nuo
rista maalaajistamme on ruvennut uusille juma
lille uhraamaan. Sitä todisti Enckellin näyttely 
viime keväänä, sitä todisti syysnäyttely — Gallen-
Kallelan ynnä useitten muitten maalaukset — ja 
siitä on todistuksena myöskin Thomen näyttely, 
joka paraillaan on avoinna Ateneumissa. 

Thom6 on tosin alunpitäen osottautunut väri-
taiteilijaksi. Sellaisenahan hän saavutti menestystä 

Parisin näyttelyssä v. 1908. Mutta kuitenkin on 
eroavaisuus hänen aikaisempien väkeväsointuisten 
Suursaarikuviensa ja nyt paraillaan näytteillä ole
vien teosten välillä silmiinpistävä. Ennen kaikkea 
on väriasteikko monin verroin rikkaampi kuin aikai
semmissa kuvissa, joissa väkevänpunainen laiva-
merkki kivikkorannalla muodosti ikäänkuin maa
lauksen polttopisteen. Nyt on väriasteikko paljon 
vivahdusrikkaampi, joskin taiteilija yhä edelleenkin 
rakastaa äärimmilleen kyllästettyjä värejä, voima
kasta punasta, sinistä, vihreätä, keltaista. 

Myöskin näyttää taiteilija hallitsevan paljon laa
jempaa alaa kuin ennen. Sillä vaikka hän yhä 
edelleenkin mieluimmin maalaa meren rantoja ja 
venevalkamia, joissa veneet vieri vieressä keinuvat 
hehkuen päivänpaisteessa, niin käsittelee hän yhtä 
taitavasti muitakin aiheita. Sitä osottavat m. m. 
muutamat mestarilliset kuollutta luontoa esittävät 
maalaukset ja ennenkaikkea näyttelyn suurimmat, 
monumentaalisimmat kuvat Borelyn puistosta ja 
Montyonin tori Marseillessa, jotka kummatkin olivat 
näytteillä tämänsyksyisessä Parisin salongissa. 
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HERRANHUONE TEHTAILIJA PELANDERIN 
HUVILASTA GRANKULLASSA. 

ARKKIT. V. VAHAKALLIO. 
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NOJATUOLI RUOKASALISTA. NOJATUOLI HERRANHUONEESTA. 



RUOKASALIN SISUSTUS TEHTAILIJA PELANDERIN 
HUVILASTA GRANKULLASSA. 

ARKKIT. V. VAHAKALLIO. 

SISUSKUVA RUOKASALISTA. 



Edellisessä näemme kappaleen puistotietä, jonka 
poikki lankeaa tietä reunustavista puista sinipu
naisia varjoja. Tien laitaan ovat vaunut pysähty
neet. Aiheessa ei siis sinänsä ole mitään mielen
kiintoista. Mutta puitten lehvien lomitse lankeava 
valo on mestarillisesti kuvattu. Väriasteikko — 
hiukan viileähkö — on ylhäisen hillitty. 

Maalauksessa Montyonin tori Marseillessa on tai
teilija käyttänyt lämpimämpiä värejä. Mutta mie
lestäni ei se ole yhtä onnistunut kuin edellinen. 
Se tekee paljon levottomamman vaikutuksen, jo
honka osaltansa vaikuttanevat valopaikat maan
pinnalla. Taiteilijalla näkyy olevan tapana vahvis
taa varjopaikkojen tummempia värejä ympäröimällä 
ne kapealla komplementtiväriviirulla. Vaikutus, 
jonka tämä aikaansaa, on useimmissa tapauksissa 
sangen edullinen. Mutta tässä maalauksessa se 
häiritsee, antaen sille jotakin maneerimaista. 

Näyttelyn paraita kuvia — ellei paras — on 
eräs kuva Marseillesta, jossa etualalla näemme 
heleänsinisen veneen ja taustassa kappaleen kau
punkia, jonka kellertävät talot auringonpaisteessa 
säteilevät. Kuinka etevästi ovatkaan tässä maalauk
sessa veneen sininen ja talojen keltainen väri soin
nutetut toisiinsa! 

Vesivärimaalauksia on Thom611a näytteillä run
sas kokoelma. Niiden aiheet ovat myöskin yksin
omaan Ranskasta, missä taiteilija, kuten tunnettua, 
on oleskellut pitemmän aikaa. Ne ovat herkkiä 
palasia, joissa taiteilija antaa vapaan vallan väri-
ilolleen ja impressionistiselle tekotavalleen. 

Näiden joukossa tavataan myöskin harjoitelmat 
yllämainittuihin suurempiin öljymaalauksiin, jotenka 
katsoja voi tutustua näitten kehittymisprosessiin. 

L. Vennervirta. 

• 

Ikävän erehdyksen takia on viime numeroon 
kuvattujen liikeilmoitusten allekirjoituksiin tullut 
muutamia erehdyksiä. Niinpä ei tuo tunnettu 
ilmoitus Sarah Bernhardein esiintymisestä Jeanne 
d'Arc'ina ole Mucha'n vaan Grassefn tekemä; ei 
pidä olla Steinlein vaan Steinlen; ja ovat lainaus
merkit taiteilijanimien yhteydestä tietysti poistetta
vat. 

Itse kirjoituksessa ovat seuraavat nimet väärin-

kirjoitettuja: Toulouse—Lautrec (ei Loutree); 
Dudley—Hardy (ei Dudlay); I. Pryde (ei Pryde); 
Simpson (ei Simpsa). Tahdomme huomauttaa, 
ett'ei tekijällä ole ollut tilaisuutta korehtuurin 
lukemiseen. 

Sitäpaitsi on tekijä pyytänyt meitä huomautta
maan, että näyttelyjä toimeenpanevan liikeyrityk
sen suomalainen nimitys on Taiteellisen Asioimis
ten Näyttelyt, eikä Libertyn Näyttelyt. 

Toimitus. 

^ ^ _ ^ 7 7 

Kotitaide XII sisällys: Alhambran linna ja maurilainen rakennustaide Espanjassa, kirj. Vilho Penttilä (16 kuvaa). 
— Verner Thomen näyttelyt, kirj. L. Vennervirta. — 7 sisuskuvaa tehtailija Pelanderin huvilasta Gran
kullassa. — 6 kuvaliitettä. 
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Suomen Liikemiesten Kauppaopiston 
Oppilaskunnan yhdistys 

julistaa kilpailun lippunsa luonnoksesta. Nimimerkillä varustetut, 
väritetyt ja skaalassa 1:10 tehdyt piirustukset ovat jätettävät ennen 
tammik. loppua S. L. K. opistolle os. Juhani Seppälä. Kilpaile
via kehoitetaan liittämään suljetussa kuoressa nimensä ja osoit
teensa. Lipussa tulee olla jonkun kaupallisen symbolin. 

Arvostelulautakunta, johon paitse Yhdistyksen valitsemaa 
toimikuntaa kuuluvat: N:ti Ilona Jalava, arkkitehti hra K. Kallio, 
ja johtaja hra Kyösti Järvinen, jakaa 2 palkintoa suuruudeltaan 
Smk. 60: — ja 30: —. Palkitut luonnokset jäävät Yhdistyksen 
omiksi ja on ensi palkinnon saajan vielä lisäksi valmistettava 
ompelemista varten tarvittava piirustus luonnollisessa koossa. 

I SUOMEN TEOLLISUUSLEHDEN m 

K O T I T A I T E E N H 

uanboja uuosikertoja 
saadaan lehden konttorista. Huvilakatu 5. 

A. 
K. F. POROMIEHEN 

KIRJAPAINOA 
H e l s i n k i 
Lapinlahden)?. 7 

Puhelin 3Z57 

SUOSITELLAAN 

Ak 

anduddin 
Capetti- & TOattoliike 
fielsinki P. Gsplanaadik. 25 telef. 49 79 

on maamme uanhin, suurin ja ajan

mukaisemmin järjestetty erikoisliike 

Capetti ja ILlattoalalla 

Baaraosasto U)iipurissa Aleksanterin

katu 19 telef. O 05 

ERIKOIS-LIIKE 

TAITEELLISILLE 

UUTUUKSILLE 

Tapefticq, 

friisierj 

Ja 

Vi\okun\i!i alalla 

jftlSINGIN UUSI 

TAPETTI LIIKE. 

UMIOOHIUKATV t i 

li* Safoe'n 

f utelin JSH. 

Uiko- ja sisämaalauksessa käytettävää Kiuennäisuärimaalia 

Glorial 
Veteen sekoitettuna pysyvää, vaan kuitenkin sateessa 
liukematonta. Korvaa öljy- ja liimavärejä. Kuivaa 
nopeasti. Pyytäkää malliuäytteitä ja hintaluetteloja. 

Ullrich, Anderzen & C:o. 
Helsinki. Telefon 20 59. 

Lang & Leppäaho 
Osakeyhtö 

Aleksanter ink . 13. — Puhelin 143. 

Konttori- ja kirjoitustarpeita 
P a p e r i a . Tukuttain j a vähit täin. 

Konttorikalustoja. 

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

Parhaimpia Kone-,Sylinteri-
y. m. öljyjä. — Konsisteeri-
rasvaa, Vaseliinia, Tärpättiä, 
Pakninkia, Konehihnoja, 

Trasselia, Nuoraa, Presen-
ninkiä, Ulkolaisia puulajeja, 
Liimaa, Armatuureja, Ruis
kuja y. m. 



Suomen Väri & Vernissatehdas Osakeyhtiö 
Etelä Esplanadinkatu 8 H p l c i n U i Haaraosastoja: 

Puhelin 85 ' I C I J I I I I M Porissa, Viipurissa, Curussa ja Tampereella 

Taidetakomo 

::KORU:: 
Eino S c h r o d e r u s . 

• B • Valmistaa lamppuja, lyhtyjä, 
kynttiläjalkoja, kirjoitustelineitä, huone-
kaluheloja y. m., y. m. 

Ottaa suorittaakseen kaikenlaatuista 
rauta-, kupari- ja messinkiteollisuuden 
alalle kuuluvaa taiteellista työtä. 

EINO SCHRODERUS. 
Arkkitehti 

Maariank. 28. P. 53 48. TAKOMO Maariank. 24. 

huomen Käsityön Xstäuät 
Unionink. 23 — Puhelin 22 20. 

Myy ja järjestää kaikenlaatuisia koruompeluja, kuin myös kutomatöitä. 

Kotitaide 

on paras ilmoitusuäline. 

SINIKOP10ITA 
RUSKEAKOPIOITA 

VALKOKOPIOITA 

VALOKUVAA 
ff PIIRUSTUKSIA, KONEITA, 

HUONESISUSTUKSIA Y. M. 

•^SSS»^ 
TOIMITTAA VALOKUVAUSTÖITÄ 

AMMATTIMIEHILLE. 

Arvoisat lukijat! 
Ruvetkaa liikeyhteyteen ja tehkää ostoksenne niissä liik-

I 

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

T h \ A ) n l f f ^Peri- ja Piirustus-
I n> vv 11 l i i tarpeiden kauppa 

1 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 huoneusto, vasta

päätä Yhdyspankkia.) 

Suorittaa oman insinöörin Johdolla täydel
lisiä konelaltoksla kaikilla aloilla, loista mai
nittakoon : täydellisiä sahalaitoksia, myllyjä, 
meijereitä, puusepäntehtaita puumassatehtaita 
y. m. 

:-: Pyytäkää erikoistarjous! :-: 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
• ! • * 

* 
* 
* 
* 

* 

* 
* 
* 
* 

* 

Hyuin lajiteltu uarasto: 

TAPETTEJA, REUNUKSIA, KORKKI

MATTOJA JA RULLAKARTIINEJA 

Viipurin Tapettikauppa 
KARL LAGERBLOM 

Helsingissä flleksanterink. 50. Telef. 20 94. 

! 

* 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Helsinki 1909. K. F. Puromiehen kir|apaino. 
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m 
[H Huonekaluja ja 

J3 Puusepäntöitä 
S Näyttelyvarasto Tampereella Puutarhakadun 16:sta. 

t ^ u i u n i n a i i a i u n a i u n i i M i i H i i a * @oooooö00ollaIIl3oS 

EI 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. 

Maalitarpelta ja Värnlssoja. 
Rakennustarpeita ja Työkaluja. 
Konetarpelta ja Öljyä. 
Rautatiekiskoja jä~]-rautoja. 

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

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

VALMISTAA: Karmia, ovia, ikkunoita, konttori ja myy- T VARASTO: Hylkylautoja, lankunpintoja, hirsiä, vasoja 
mälä-huoneustojen sisustuksia, toimittaa korjauksia ra- W ja piiruja. 
kennusalalla kokeneen rakennusmestarin johdolla sekä % 
yleensä kaikkia puuteollisuusalalle kuuluvia töitä. •$• Kalkki nykyajan halvimpiin hintoihin. 

TAITEELLINEN 
A5101M15T0 Kluuvik. O 
• Huonekalukankaita • Mattoja • Verhoja • 

Taideteollisuusesineitä 

LIBERTY-silkkiä 
samettia 

PIIRUSTUKSIA 
kopioi taan. 

SInikopiolta 
Valkokopiol ta 

Ruskeakopioi ta 

Piirustuspaperia 
Kalkiopaper ia 

Kalkiovaatet ta 
useita lajeja ja levyyttä. 
Valkokopioimls-paperia 

Kaunii ta ja jy rkk iä kopiol ta 

aa D Kaikista parasta ja halvinta a m 

A L L A N J O H N S O N ' ! ! ^ 
Puhelin 6181. Ankkur ika tu 5 . Puhelin 6181. 

SähkÖosoite. 
PUUSEPPÄ 

Puhelin 13 53 

Valmistaa 

Huonekaluja, 
Konttorin-, 
Kirkkojen-, 
Puotien- y. m. 
sisustuksia. 
Ikkunoita, Ovia, Par-

: kettilattioita sekä 
fkaikkia^puusepän 
alalle J kuuluvia 
töitä. 

I I S I 

HELSINGIN 

RAKENNUSAINE 
KAUPPA O.-Y. 

Pääliike: Heikinkatu 3. Haarakauppa: Hämeenkatu 2. 

SähkÖosoite: RAKENNUSAINE. 

Puhelimet: Myymälä 2 56. Konttori 18 68. 

Rakennusaineita, Rautatavaraa. 
Värejä, öljyjä, Koneita. $ •$• 
Työ- ja Talouskaluja. $ $ $ 

Helsinki 1909. K F. Puromehen iclrjipilno. 



I-[ELSINGIN ^ S F A L T T I QSAKEYHTIÖ 
Konttor i : S ö r n ä i s t e n Rantat ie 2 . Telef . lO 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 uedenpintaa 
alempana olevista 

kellareista. 

Karjalääoäin, mei
jerien, tallien ia 

sikoläättien 
asfaltteeraus. Rekisteröitty tavaramerkki 

S ä h k ö o s o t e : Asfal t t lyht lö , He l s inki . 

Naftaliinittomia Kattamisaineita, kuten: 

[Asfalttikattolmop&a, Asfalttilakkaa, 
PeltiYemissaa, Kreosoottitema, 

Kreosoottiöljyä, Ynoranspahvia y. m. 

s S 

Cd r-

x 3 

x: 

S Täydellisiä katonkattamisia 
suoritetaan takauksella. 

• H l I I I I 

53 

JULIUS TALLBERG 
I5HI Varasto uudenaikaisia |5H 

i p huonekaluheloja s |§jg| 
Kullattua kuparia, mes
sinkiä, nikkeliä y. m. 

Eri malleja piirustusten mukaan toimi-
INUPI mitetaan mi tä p i k i m m i n tehtaalta. K 3 3 

Erilaatuisia huonekalulukkoja. 
Kokkolan hyväksi P p i | j | » i c i j l määrätyissä suuruuksissa 

tunnettua r C l l l l a a l a suoraaan tehtaalta. 

I I I I 

> 

> 

> 

> 

> 

Juho F. Aaltosen 
Tapettikauppa 
Erottaja N:o 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 e u n u k s i a , 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 a ria j a - p a h v i a y. m., y . m. o o 

Rakentajat huom.! Rakentajat huom.! 

Ryviä rakennustarpeita: 
vasoja, parruja, hirsiä, riukuja, lankkuja, lautoja, tellnelankkuja, halkoja 
y. m. myy 

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

K. METSOHÄKI 

KORISTE- JA RAKENNUS-
TAREITTENTEHDAS 
Helsinki -- Tel. 2495. 

Valmistaa takorautatarpeita niinkuin 
porraskäytävä- ja 
veranda-aitoja, 
porttia, 
palotikapuita, 
rakennusaineiten nosto-
hissiä y. m. 

Sepän liikkeeseen kuuluvia töitä. 

k 

Puhelin 

28 91 

Puhelin 

28 91 

Aug. Kiökemeister 
— - Helsinki — 

Suorittaa kaikenlaisia rautabetoni-konstruktioneja 

„Hennebique systeemin" mukaan. 

ii iii 
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. 
£ 5 > P Helsinki. C t t 


