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Ruotsalaisen Zornin taiteesta

San Francisco» maailmannäyt
telyssä oli eri k oi,s-osa st o ruotsa- 
salaisilla 'taiteilijoilla. Näitii tai
deteoksia on ■ sittemmin ollut 
näiltävillii Nnv Yorkissa, Bosto
nissa. y. m. Näytteillä olleista 
tauluista sai. sinirinta huomiota 
osakseen maailmanmaineen u- 
m aa van taiteilija Zornin teok
set. Kim Zorn .pohjoismaalaise
na on ainakin jossakin määrin 
tunnettu sumnalaistcnkin kes
kuudessa. hiokaamme tässä ly
hyt katsaus hänen taiteeseensa 
ia esitettä kötin muut am ia jäljen
nöksiä.. hänen- tyypilUsiininästä 
teoksestaan.

Kun tarkastelee Zornin maa
lauksia ja piirustuksia. niin 
huomaa niitten olevan mesta
rillisesti tehtyjä. Tässä suh
teessa hän onkin erinomainen

taituri, teostensa aiheista huo
maamme luonnollisuutta, matta 
myös puutteellisuutta.

Valitessaan maalausaiheitaan, 
poikkeaa Zorn huomattavasti 
useasta ‘'maailmankuulusta'’ tai
teilijasta. A1 a s tomu us-maalauk - 
set lienevät Zornilla, lukuisim- 
mat, mutta hän ei käsittele alas
tomuuden kuvaamista aistilli
selta kaunalta, eikä myöskään 
tyydy pelkkiin atelierimalleihin. 
Hänen alastomat naiskuvansa 
ovat otetut terveen ja reipasro- 
tuise» talonpoikaisväestön kes
kuudesta ja samalla asettaa hän 
taustaksi luontoa, kuten järven, 
metsän j. n. e. Tämän vuoksi 
hänen naiskuvissaan emme kos
kaan näe suurkaupungin sur
kastuttamia. kureliivien runte
lemia naistyyppejä, vaan s ensi-
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jaan pulskia taalalaistytiöja Alus 
sa hänen alastoimuiskuvaiisa he
rätti herra »piireissä suuren si- 
veellisyysnwrskyn, mutta aikaa 
myöten saavutti hän juuri niillä 
kuuluisuutensa.

Zornin vahvin puoli im juuri 
se, että hän pyrkii luonnolliseen 
kuvaamiseen. Mutta tässä il
menee myös hänen heikoin puo
lensa. Ja se ilmenee hänen yk
sipuolisuudessaan. Syvällä har
taudella hän kuvaa vielä luon
nollisissa oloissa eläviä talonpoi
kia —  siten ikäänkuin osot- 
taakseen pilaantuneelle ihmisro
dulle. että vielä sitä on sentään 
luonnollisuuttakin —  on teesken- 
telemättömyyttä ja terveyttä. 
Toiselta puolen hän ei kuiten
kaan yritäkään kuvata työläis
ten, eikäpä edes talonpoika! s vä
estön elämää k a i k e s s a  luon
nollisuudessaan. Hän tyytyy 
vain pyhäpäiväiseen elämään. Ta
lonpojan raskasta raatamista ti

lanomistajien hyväksi, hänen 
useimmiten niukkaa toimeen
tuloaan, ja yleensä arkipäiväis
tä elämää —  siihen hän ei sy
venny. Teollisuuspaikkojen työ
väestön elämä on Zornille var 
s in vierasta. I Teidän kärsimyk- 
siääti. taistelujaan ja ylöspäin- 
pyrkimvstä hän ei yritäkään ku
vata —  sivuuttaa sen puolen vai
tiololla.

Aina vain kuvatessaan maalais- 
vä eston pyhä päiväistä touhua, 
kosket telee hän kansanelämää 
yksipuolisesti. Tässä kai piilee
kin yksi “avain” hänen mainee
seensa. Kukapa herroista ras
kasta, hikistä työtä haluaisi kat
sella, kukapa siitä suuria taitei- 
lijapalkkoja maksaisi!

Muu osa Zornin taiteesta, pait
si tämä pyhäpäiväinen kansan
elämän kuvaus. on suurimmaksi 
osaksi yläluokan taidetta. Se
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käsittelee muotokuvia, herras- 
kaisten tanssi-, y. m. huvituk
sia —  liikkuu siis kokonaan työ
väestölle vieraalla maaperällä.

Zorn teki suuren harppauksen 
taiteen kehityksessä avaamalla 
ajoissa taiteilija-atelierin ikku
nat ja laskemalla sisään raitista 
ilmaa. Atelicri-alastomuus syr
jäytyi ja luontoperäinen alasto
muus astui tilalle. Kansanelä

män kuvaamisessa hän jo kui
tenkin jäi entiselle ladulle. Ei 
mennyt kansallispukuja, eikä 
pyhiinysvaat teitä edemmäksi. 
Teollisuuden kehitys, joka vei 
maalais väestöä suurkaupunkei
hin ja vallankumonkscllistutti ko
ko yhteiskuntaelämän, ei vai
kuttanut Zornin taiteeseen. Näin 
jäi hänen tai teensä sittenkin yksi
puoliseksi yläluokan taiteeksi.

Zorn: Saunassa*


