Tuula Rantanen

KAARLO WUORr (1863-1914)
TAIDEKASVATUKSEN I]RAII tJUK-TAJA TAMPEREELLA
VIIME VT]OSISADALLA JA TAMIiN WOSISADAI\I ALUSSA

ldytyi sitii kautta hiinelle tuon turvallisuuden
tuova vakituinentyd, kun hiin vuonna 1898luovan tydnsa ohella aloitti opettamisen.Hiin sai
paikanTurun piirustuskoulunjohtajanaja opettajana ja Tampereellepalattuaan hiin oli Roineen
kiisityii- ja piirustuskoulun opettajana kuolemaansavuoteenl9l4 asti.

Sata vuotta sitten Tampere sai ensimmflisen taidekouluja kiiyneen taiteilijan ikuistamaan kaupunkilaisia ja kaupungin maisemia. Kaarlo Vuori oli 27-vuotias lopettaessaan opiskelun Helsingin yliopiston piirustussalissa ja Suomen taideyhdistyksen
piirustuskoulussa vuonna 1890.

TAITEILIJA JA OPETTAJA

KatukuvassaPariisistakotiutunuttaiteilija heratti
ihastusta hienostuneella pukeutumisellaan.
Kummastusta sensijaanheriitti ammatti - eihiin
tiiiillii ollut taiteilijoita ollut kuin vierailuilla.
IkaalislainenF. Frang oli tosin asunut tii?ill?i
muutamana
vuonnaja jokunenkoristetaiteilijakin
vaikuttanut,mutta siihenpiimeloli kaupungissa
kein tavallisenkaupunkilaisenkosketuksettaiteilijoihinjeivet.
Ensimmiiisiniitamperelaistaiteilijoina
mainitaanuseinkolmikko:KaarloVuori, GabrielEngberg ja JosephAlanen. Tuohon aikaan Kaarlo
Engbergoli kuitenkin l8-vuotiasmaalari,joka
neljiin vuodenkuluttuavasta liihti piirustuskouluun ja Kaarlo Vuoren tuleva oppilas Joseph
Alanenoli viisivuotiaspikkupoika.
joukossaoli toki taiteenystiiKaupunkilaisten
vi?i,joista osa oli vuosiaollut Suomentaideyhdistyksenjiiseninii. Yritettiinpii tii2illii vuonna
I 880 sanomalehti-ilmoituksella
heriitelliiajatusta
omasta taidemuseostakin.mutta vetoomus ei
saanutvastakaikua.Monenlaiset muut kulttuuriharrastuksetolivat kyllii jo ldyAneet harrastajansa- esimerkiksikaupungissa
oli toimiva kirjastoja soitto-ja lauluharrastukset
olivat saaneet
aktiivi senkannattajajoukon.
Kaarlo Vuorella oli taidemaalarinauranuurtajan asematamperelaisessa
miljridssii, mutta hiinen aikanaanammatti ei tAelle antanutturvattua
toimeentuloa.
KoskaKaarloVuori oli jo vuonna
1888 saanut piirustuksenopettajanpiitevyyden,
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Kaarlo Vuori, Hanna ja Hilda Asp v. 1889.

ASPINNIEMIJA NASIJARVENSAARET

TampereellaKaarlo Vuoren koti oli aluksi Pellavatehtaanmiiellii,jonne hiinen kotiviikensii
muutti Ruovedeltiija mycihemminasuttiin Kuninkaankadulla.Turun kaudenjiilkeen niiyttelije
Tilda Raition kanssa avioitunut tait€iliia asui
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tii,iillti perheensdkanssaaluksi Mustanlahdenkadulla ja myrihemmin Kymmenenmiehentalossa
Hiimeenkadun
varrella.
jolloin perheasuiPellavateh1880-90-luvuilla,
taanmiiellii,taiteilija piirsi ja maalasi kotipaikkansaympiiristiiiija Niisijiirven maisemia.Kaupungin profiili Niisijiirveltii oli silloin varsin erilainen kuin nykyiiiin. Siilinkari, Pajasaari ja
Myllysaariolivat taiteifian mielipaikkojasamoin
Aspinniemi. Tuohon aikaan Niisijlirven rantaviiva oli monien lahtien ansiostamielenkiintoinen: Soukkalahtija Varkaanlahtiantoivatliikett?i
ja vitriii kaupungineliimiiiin. Soukkalahteen
tulivat proomutRuovedeltiija Virroilta tuodenpuutavaraatehtaidentarpeisiinja Aspinniemenitesivulla oli sitii varten iso laituri ja puutavaravarasto.
Aspinniemeii, sen laitureita ja puuvarastoja,
N2isijiirvenrantojaja auringonlaskujaon Kaarlo
Vuori kuvannutpiinoksissaanja maalauksissaan
ainoanataiteilijanatuohonaikaan.

LMKARI VAI TAITEILIJA?

v. 1889.
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MikA sai Kaarlo Vuoren. aluksi liiiikiirin ammattiin t?ihdiinneennuoren miehen, vaihtamaan
suunnitelmansaja ottamaan vastaan tiillaisen
haasteen?
Syitii voi vain arvailla, mutta esimerkiksi vaikutustaon saattanutolla sillii, ettii Heljossa hiin kiivi koulua,oli
singinalkeisopistossa,
piirustuksenopettajana
taiteilija S.A. Keiniinen.
Piirustuksenopetus
ei ollut mikiiiin itsestiiiinselvyys kouluissasiihen aikaan,se ei ollut edespakollista.
Kun Kaarlo 1883 siirtyi yliopistoon, tuntuu
piirtiiminen innostaneenhiintii tavallista enemmiin. Yliopiston tilat olivat tuohon aikaanahtaat
ja iltaisinluentosali,jossa
osahAnenluennoistaan
pidettiin, oli yliopiston piirustussalina.Kerrojiilkeen henjiii
taan,ettiijo parin opiskeluvuoden
mielellii?insinnemuiden piirustustaopiskelevien
joukkoon.
Samaanaikaan vuonna 1885 keviinllii h?in ilmottautui halukkaaksi Suomen muinaismuistoyhdistyksenpiirustusmatkalle.Matkan aikanaoli
tarkoituspiirtiien taltioida jiilkipolville LounaisSuomenja Liinsi-Uudenmaanpitiijien historiallisia kohteita: kirkkoja, kartanoita, talonpoikaiskulttuuriaja niiden esineistdii.Retki oli jo kolmasja senjohtajanaoli Emil Nervander.

Kolme kuukauttakest?iviimatka vaikutti pysyviisti Kaarlo Vuoren taiteeseen,se niikyy paitsi
ja piirroksissamyds hiinenottamismaalauksissa
saanvalokuvissa.Hiin kuvasi ihmisenasumismiljdtitli kaupungissa
ja maallaja ihmisiii arkipiiiviin
askareissa.
Hlinen kansatieteellinen kiinnostuksensa ei
myiiskii?in jiinnyt tiihiin ainoaan retkeen, vaan
muutamaa vuotta mydhemmin Nervander otti
hiineenuudelleenyhteyttiija Kaarlo Vuori taltioi
uusiakohteita.
Historiaaja kansanjuurien etsimistii oli myos
hiinenretkensiiSiperiaanvuonna 1888J.R. Aspelinin piirtiijiin?i.Neljiin kuukaudenmatkan aikanavaellettiin Altain vuoristossaastija etsittiin
sojoottienpatsaita,joissa olleen kirjoituksen Aspelin arveli valaisevansuomalaistenalkuperiiii.
Niinhiin ei ollut, kuten mytihemmin sitten selvitettiin, mutta matkaantoi nuorelletaiteilijalle kokemustaja uusia vaikutteita.Alueen siiiiolosuhteet olivat kuitenkin petolliset: vuoristossaoli
piiivisin liimmintiija 6isin hyvin kylmiiii ja niimii
vaihtelut jiittiviit pysyviin jiiljen Kaarlo Vuoren
terveyteen- jo ensimmiiisenPariisin matkanaikana(1890-91)hiin joutui ajoittain turvautumaan
jalkaslirkyjenvuoksi kiivelykeppiin.
Matkanaikana,kuten muulloinkin niiinii vuosina, Kaarlo Vuorella oli aina luonnoskirjataskussa ja Siperian matkalta tiiyttyi kolme lehtidtii
maisemista,ihmisistiija kyliikuvauksista.

TAMPEREELLA1890-1898. 1905-1914.

Kun Kaarlo Vuori asetfui Tampereellevuonna
1890,hiin alkuaikoinahiin maalasiTampereenja
syntymAseutunsa
Ruovedenmaisemiaja muotokuvia perheenjiisenist?ija tuttavista.Kaupungin
seurael2imiiiin
hiin kotiutui nopeastija oli mukana
kaikenlaisissakulttuuriharrastuksissa.
Kun TampereelleI 898 perustettiinTampereentaideyhdistys, oli hiin my<ismukanaperustamistavalmistelevassakokouksessa.
Pariin otteeseenhiin 1890-luvullaoli saamiensa
stipendien turvin opiskelemassamaalaamista
Pariisissasekii Academie Julienissaettii museoissa taideaarteitatutkien. Ensimmiiisellii matkalla matkaseurana
oli PekkaHalonenja toisella
Rurik Lindqist. Pariisissaoli kuitenkin molemmilla kenoilla useita suomalaisiataiteilijoita ja
muita ystiiviii.
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muotokuvat,mutta tamperelaisittainkiinnostavia
ja 1900-luvunalun
ovat monetmuut 1890-luvun
henkilcikuvat mm. muotokuvat Kustaa Aspin
perheestii,KustaaHiekan,Aina Lindellin, Eevert
Axin (Tehkdpiiiin),Idmannien ja Bauerin perheenjiisentenmuotokuvat.Lukuisia muotokuvia
hiin teki vaimostaanTilda Vuoresta,joka oli
Tampereentyciviienteatterinjohtajana vuodesta
1906. Tamperelaistenlisiiksi Kaarlo Vuori teki
maalauksiaesim.Viipurin ja Turun porvareistaja
kiisitytiliiisistii.Tilatut muotokuvasarjathiin teki
Tampereenkaupungille kaupunginliiiikiireistiija
TurkuunTurun hovioikeudenjiisenistii.
Muotokuvienmliiiriistii antaahyviin kuvan hiijoka sisiiltiiii 167
nen oma "portrettiluettelonsa",
tyiitii,muttaei ole tiiydellinen.
Muotokuvien ohella hiin maalasi maisemia,
erikoisestijiirvi- ja merimaisemakiinnosti hiintii.

Kaarlo Vuori suoritti my<is
Opiskeluaikanaan
kasityiiliiiskoulujen opettajien kurssin ja teta
vuonna1896.
koulutustahiin t[ydensi Saksassa
Niiitii opiskelujaksojalukuunottamattahiin oli
vuoden 1898 syksyynasti, jolloin
Tampereella
hAn siirtyi kuten edellii jo mainittiin Turkuun.
Hiin palasiTampereelle1905ja eli teelle kuolemaansavuoteen l9l4 asti. Yhteydet Tampereelle siiilyiviit kuitenkin Turun aikanakin, sillZi
hiinenkotiviikensaasuitiialla.

MUOTOKUVA- JA MAISEMAMAALARI

Ensimmiiisenkerran Kaarlo Vuori oli mukana
vuonnal89l ja senjalkeenhan
taideniiyttelyssii
osallistuiHelsingin,Turun,Viipurin ja 1890-luvun lopusta Tampereen taideniiyttelyihin.
(Ensimmiiinen Tampereen taideyhdistyksen
nliyttelyoli vuonna1899.)

KUVITTAJA JA POSTIKORTTITAITEILIJA

Laajaanyleiscidnhiin vaikutti ehk?ieniten lehtij a kirj akuvitustensasekii postikorttiensiiviilityksellii. Jo Pariisinmatkallaan1890-luvunalussa
hen kiinnostui kuvitustydst2iseuratessaan
Alex
Federleynpiirtemisti. Kaarlo Vuori oli kuvittajana kansanvalistusseuran
kalentereissaja Nuoren Suomenalbumeissa
sekiilisiiksitamperelaislehdissii.Ilmeisestiensimmiiinenkuvitustycioli
vuonna l89l ilmestynytHiime-lehti,joka julkaistiin Hiimiiliiis-osakunnan Pyynikill?ijiirjestiimln juhlan yhteydessii.Juhlantarkoitusoli kerdftdrahaasuomenkielisenkansanopistonhyviiksi. Opiskelevanuorisotunsi tuolloin suurtavastuuta paitsi suomenkielisten
opiskelumahdollisuuksien kehittiimisestiimycis suomenkielisen
kirjallisuudenja lehdistcinluomisesta.Eriis s1y
Aamulehdenperustamiseenkin
oli ollut saada
paikkakunnalle
suomenkielinen
lehti(l 881).
Kaarlo Vuoren ystiiviipiiriin kuuluivat Erkot ja
hiin jo ansaitsirahaalukemalla
opiskeluaikanaan
lehtien oikovedoksia.Tampereellataas AamulehdentoimittajaViljakainenoli hiinenystiiviiiin.
Eriis Kaarlo Vuoren t<iitiiolikin Aamulehden25vuotisjuhlakirjankuvittaminen.
Hiinen toimintansa postikorttitaiteilijana on
suhteellisentuntematon, mutta mm. varhaisen
ansiosta
sortovuosiakiisitteleviinSuomi-sarjansa
hiin lukeutuu ensimmiiisiin suomalaisiinpostikorttitaiteilijoihin. Ensimmliset uniikit kortit

uori maalaamassa Maija Canthin muotokuvaa. Kuvassa mukana myds Minna ja Pekka Canth.

Omaayksityisnliyttelyiihiin ei pitanyt koskaan.
Tampereellahiinen taidettaan on esitelty kahdessamuistoniiyttelyssii,joista ensimmiiinenpidettiinvuonna1933ja toinen1963.
Kaarlo Vuori tunnetaanennenkaikkeamuotoMuotokuvista tunkuva- ja maisemamaalarina.
netuimpia ovat Minna Canthin ja J.H. Erkon
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syntyiviit ystiiville ja perheenjiisenillesyntymiija nimipiiiviksi tai uuden vuodenkorteiksi.Jo
opiskeluvuosinasyntynyt kiinnostus kansaneliimiiiinniikly mycispostikorteissasekiivalokuvista
ettii maalauksistatoteutetuissa.Niissii kuvastuu
ihminenty<issii:pestiiiinplykkiii tai astioita,laitetaanruokaa, saunotaan,haetaanvettii vinttikaivosta,ollaan pellolla tekemiissiirukiin kuhilaita,
niiteteen,kuokitaantai kaadetaanmetsiissiipuita.

Vuori oli Tyciviien teatterissa.Kaarlo Vuoren
putapanaoli paitsi toimia esitystenlavastajana,
kujen suunnittelijanamy<isesitystenkuvaajana.
Hiin onkin tallettanuttamperelaistateatterihistoriaa merkittiiviillii tavalla.
Kaarlo Vuori oli tamperelainen- tii5llii hiin halusi eliiii ja vaikuttaa.Kun senattoriLeo Meckelin ihmetteli hiinen asettumistaanasumaanTampereelle,joka oli maan kulttuurikeskuksistakatsottunaprovinssia,arveli Kaarlo Vuori kotikaupunkiaan kuitenkin paikaksi,jossa "voi eliiii ja
maalataja kaupatasittentycinsiimuualle."
Vuosisadanvaihteenjiilkeen Tampereellaastui
esiinuusi nuori taiteilijoittensukupolvija 20-luvulla perustettiinTampereellajo taiteilijaseurakin. Kun vuonna 1963oli Kaarlo Vuoren taiteen
muistoniiyttely,oli samanavuonna - kuin asiaa
korostaen- lisiiksi ensimm?iinen
"Tampereennykytaidetta"-nityttely.
Liihteita:
Painamattomat
liihteet:
Hjorth, Ruth, Kaarlo Vuori. Sukututkimus.
Sirkka Vuoren perhearkisto:Kaarlo ja Tilda Vuoren
kirjeenvaihto.
Valokuvat Sirkka Vuoren yksityisarkistosta.
Painetutliihteet:
Jokinen.Helvi, Renkaitasuvannonpinnassa.Tampere
1947.
Kaarlo Wuori I 863-1914. Taiteilijaeldmdd:valokuvia,
piinoksia ja
kirjeenvaihtoa. Nliyttelyluettelo.
Tampereen kaupunginkirjaston yliiaula 27.9.
10.10.1993.
Jfiestaja: Tampere- seura.Tutkimusja
tekstit: Tuula Rantanen.Tampere1993.12 lehtea.

VALOKUVAAJA

Taiteilija Kaarlo Vuori 19.8.1863- 22.6.1914.Tammerkoski1993:-7 s. 4-9.

Jo kouluaikanakerrotaanKaarlo Vuorentehneen
ja mydhemminhiinelle
ensimmiiisen
kameransa
valokuvausoli olennainenosa omaa tydprosessia. Hiin mielelliiiin kuvasi aiheensaennenmaalauksentai piirroksentekemistiija mytis valmistumisenjiilkeen. Hiinen tuotantoonsaon niiin
ollen mahdollistatutustuajo valokuvienperusteella,sillii siiilyneidenvalokuvienmii.iiraon runsas.
Lisiiksi hlin on ottanutrunsaastivalokuviamaisemistaja henkildistii.Erikoisenmerkitteviaovat
teatterikuvat Tampereen ajalta, jolloin Tilda

Tamperelaisentaiteiltan Kaarlo Vuoren koulu- ja
opiskeluaika 1870- ja 188O-luvulla.- Tampere.
Tutkimuksiaja kuvauksia9. Tampereenhistoriallisen
14, 1988,s. 186-210.
seuranjulkaisuja
Kaarlo Vuori prof. J. R. AspeTamperelaisopiskelija
tutkimusmatlinin piirtdjdndAasiaansuuntautuneella
kalla viime wosisadalla.
Tammerkoski1990:7 s. 10-15.
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