RADOSLAV GRYTAN VEISTOS SAARIJÄRVEN KOULUKESKUKSEEN
Radoslav Gryta on vuonna 1955 Puolassa syntynyt kuvataiteilija. Suomeen hän
muutti vuonna 1979. Gryta on opiskellut Krakovan taideakatemiassa, Repin
instituutissa Lenigradissa ja Suomen taideakatemian koulussa.
Radoslav Gryta oli yksi kutsutuista taiteilijoista KAININ JALANJÄLJILLÄ –näyttelyssä
Saarijärven museossa kesällä 2016, joka esitteli ennen kaikkea Kain Tapperin
avustajina toimineiden kuvanveistäjien teoksia. Gryta ei ollut Tapperin avustaja,
mutta hän oli Taideakatemian koulussa ensin Tapperin oppilas ja sitten hänen
opettajakollegansa. Historia kertoo, että Gryta oli saanut työn Taideakatemian
kuvanveiston osastolta nimenomaan Tapperin suosittelemana.
Gryta on kertonut, että hänen yhteytensä Saarijäveen on syntynyt nimenomaan Kain
Tapperin vaikutuksesta. Gryta onkin ollut tärkeä opettaja ja oppimestari yhä
useammalle saarijärveläiselle taiteen tekijälle ja harrastajalle. Ensimmäisen kerran
hän oli kuvanveistokurssin opettajana 1980-luvulla ja sittemmin 2010-luvulla lähes
joka kesä. Myös kesällä 2020 hän saapuu vetämään kurssia. Radoslav Grytaa voi
perustellusti kutsua KESÄSAARIJÄRVELÄISEKSI.
Radoslav Grytan tuotanto on suorastaan häkellyttävän monipuolinen.
Tekstipohjainen taide on siten vain yksi piirre hänen taiteessaan. Teksti on esiintynyt
osana laajempaa teoskokonaisuutta esim. näyttelyissä tai moniosaisissa
taideteoksissa tai antanut aiheen yksittäiselle taideteokselle. Tunnetuin julkinen
tekstiin pohjautuva teos lienee Tampereelle vuonna 2002 valmistunut
KIVIPUUTARHA. Se koostuu 19 osasta, joista pääosan muodostavat eri puolille
kaupungin katuja asetetut tekstilaatat. Laatoissa on sekä Tampereella syntyneiden
että siellä vaikuttaneiden kirjailijoiden tekstejä Lauri Viidasta Väinö Linnaan ja Yrjö
Jylhästä Eeva-Liisa Manneriin.
Saarijärven koulukeskukseen ehdotettu veistos ei ole varsinaisesti tekstiteos, sillä
sen visuaalisena sisältönä ovat sanojen perusyksiköt aakkoset. Sen sijaan veistoksen
kokijoissa kirjaimet alkavat muodostaa sanoja, tarinoita, ennen pitkää myös
muistoja omilta ja lasten kouluvuoilta.
Merkityksensä veistos saa siitä, että se asettuisi julkiseksi taideteokseksi
nimenomaan uuden koulun yhteyteen. OPPI ALKAA AAKKOSISTA!

Koulutus on ollut Suomen kansan sivistyksen tae ja menestystekijä. Aleksis Kiven
teoksessa Seitsenmän veljestä veljekset ovat koulussa, ja yhä edelleen saamme siitä
ymmärtää, että lukemaan oppiminen on sivistyksen lähtökohta. Helppoa se ei ollut
veljeksille mutta vähitellen kirjaimet upposivat jukuripäiden tajuntaan: ABC...
Edelleen pienet oppilaat ovat saman haasteen edessä ja siksi on niin tärkeää, että
ensimmäisenä koulupäivänä repussa on ainakin yksi kirja kotiin viemisenä, AAPINEN.
Aakkosilla on vertauskuvallinen yhteys myös ihmisen elämänkaareen. Latinankielen
kirjaimistoon kuuluvat alfa ja omega liittyvät elämänviisauteen, jonka avulla jokin
asia, tapahtuma tai jopa koko elämä saa täsmällisen alun ja lopun. Suomen kielessä
kirjaimet ovat A ja Ö. Koulussa opiskelun näkökulmasta suurin viisaus on:
OPPIMINEN ON KAIKEN A JA Ö
Grytan graniittiveistoksen muoto on pelkistetty ja senhän me olemme jo oppineet
Kain Tapperin taiteesta kauan sitten. Veistoksen pintaan kaiverretut aakkoset
ilmaisevat kaikessa yksinkertaisuudessaan koulun ja oppimisen merkityksestä.
Veistos on ilmeeltään kuin aakkosten muistomerkki, joka on alati ajankohtainen; se
muistaa menneiden sukupolvien koululaiset ja muistuttaa myös tulevien
sukupolvien diginatiiveille ja koneälyn käyttäjille, että oppikaa ensin ABC…
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