
Ismo Höltön teokset saapuvat ”harmaan kullan” kotiseudulle
Juukaan
Suomen Kivitutkimussäätiön vaihtuvat kesänäyttelyt Juuan Kivikylässä ovat ihastuttaneet kesästä toiseen sekä matkailijoita että
alueen väestöä. Tänä kesänä Kivikeskuksessa esitellään valokuvaaja Ismo Höltön tuotantoa. Valokuvan kultasepäksi kutsutun
Höltön työt istuvat mainiosti ”harmaan kullan” kotiseudulle Juukaan.

Ismo Hölttö (s. 1940) tunnetaan yhtenä Suomen kautta aikojen merkittävimmistä valokuvaajista. Höltön
tuotanto syntyi 1960-luvulla, jolloin hän loi laajan sarjan henkilökuvia suomalaisista ihmisistä kaupungissa
ja maaseudulla. Höltön kuvia arvostettiin jo niiden syntyaikana ja tänä päivänä hänen suomalaista
peruskokoelmaansa verrataan maailmalla valokuvahistorian tunnetuimpien tekijöiden töihin.

Kultasepän ammatissa toiminut Hölttö aloitti valokuvausharrastuksen vakavissaan vuonna 1962, jolloin
hän hankki Rolleiflex-merkkisen kaksisilmäisen rullafilmikameran. Seuraavan kymmenen vuoden aikana
Hölttö käytti kaiken vapaa-aikansa, työmatkat ja ruokatunnit mukaan lukien, valokuvaamiseen. Höltön
tärkein kuvausaihe oli alusta lähtien ihminen. Höltön tuottelias ja luova kausi osui vuosiin, jolloin Suomi oli
voimakkaan rakennemuutoksen kourissa. 1960-luvun puoliväliin tultaessa sodan jälkeinen optimismin ja
yhteisvastuun aika oli kääntynyt kansalliseksi murhenäytelmäksi. Maa- ja metsätalouden työpaikat
vähenivät lyhyessä ajassa rajusti, sotaan osallistuneen sukupolven lapset muuttivat sankoin joukoin pois
kotiseuduiltaan, maaseutu tyhjeni, Suomi repeytyi kahtia.

Muutamassa vuodessa sadat tuhannet syrjäseutujen ihmiset suuntasivat leivän perässä suurten kaupunkien laitamille rakennettuihin lähiöihin
ja naapurimaahan Ruotsiin. Kaupungeissa suuri osa asukkaista oli yhtäkkiä sellaisia, joiden juuret olivat asvalttipihojen sijasta syvällä
maaseudun mullassa. Hölttö kuvasi tätä kansakunnan suurta murrosta ihmisten kautta, myötäeläen. Suomalaisen valokuvan keskeisiin
vaikuttajiin lukeutuvan Tuomo-Juhani Vuorenmaan mukaan "Ismo Höltön ihmiskuvia läpäisee syvä ja aito inhimillisyys, voimakas tunne
ihmiselämän ainutlaatuisuudesta ja arvokkuudesta, ihmisen kunnioituksesta. Kuvat ovat ankkuroituneet kuvausajankohtaan, kantavat
mukanaan menneisyyttä ja tuovat sen lähelle tämän päivän katsojaa. Samanaikaisesti ne ovat täysin ajattomia ja yleispäteviä suhteessa
ihmisen osaan."

Hölttö sai valokuvistaan tunnustusta jo 1960-luvulla. Vuonna 1967 hänelle myönnettiin kotimaassa valokuvataiteen valtionpalkinto ja Länsi-
Berliinissä järjestetyssä kansainvälisessä näyttelyssä Hölttö nimettiin Vuoden eurooppalaiseksi valokuvaajaksi. Vielä samana vuonna hän voitti
myös Viikkosanomien järjestämän suuren valokuvakilpailun, jonka aiheena oli Suomi 50 vuotta. Palkinnoksi Hölttö sai maailmanympärimatkan.

Hölttö lopetti kultasepän työt vuonna 1970, jolloin hän perusti oman mainosvalokuvaamon Helsingin Katajanokalle. On ironista, että
ryhdyttyään ammattivalokuvaajaksi Hölttö samalla lopetti tyystin omaehtoisen valokuvaamisen, toiminnan, joka on tehnyt hänestä sittemmin
yhden arvostetuimmista dokumenttikuvaajista. Hölttö toimi mainoskuvaajana 30 vuotta ja jäi eläkkeelle 2001. Nykyään 75-vuotias Hölttö
keskittyy taiteellisessa työssään kahteen vanhaan rakkauteensa, croquis-piirustuksiin ja maalaamiseen.

Suomen Kivitutkimussäätiö tuo Höltön tuotannon ensimmäistä kertaa pohjoiskarjalaisen yleisön nähtäville Juuan Kivikeskuksessa
18.6–11.9.2015 järjestettävään näyttelyyn. Mukana näyttelyssä ovat kaikki Höltön keskeiset kuvat mukaan lukien Enossa, Ilomantissa,
Kiihtelysvaarassa, Lieksassa ja Kivikeskuksen sijaintipaikkakunnalla Nunnalahdella vuosina 1966–1969 syntyneet työt. 

Juuan Kivikylä on kesäisin monipuolinen ja suosittu matkailukohde. Vaihtuvien taidenäyttelyiden ohella nähtävää ja koettavaa on myös
Geotietokeskuksessa, vuolukivimuseossa ja Tulikiven myyntinäyttelyssä sekä vuolukivilouhoksella. Kivipuiston vuolukiviveistokset, suihkulähde
sekä lasten leikkipaikka tarjoavat katsottavaa ja tekemistä myös ulkona. Paikalliset herkut nautitaan Kivikylän kahvila-ravintolassa.
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Aukioloajat:
18.6.–3.7. arkisin klo 9–16
4.7.–2.8. arkisin klo 9–17 ja lauantaisin klo 10–15
3.8.–11.9. arkisin klo 9–16

Pörssinoteerattu perheyritys Tulikivi Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Tulikiven, joka on maailman suurin lämpöä varaavien tulisijojen
valmistaja. Tulikivellä on kolme tuoteryhmää: Tulisijat, Sauna ja Sisustus. Tulikivi ja sen asiakkaat arvostavat hyvinvointia, sisustamista ja
bioenergian hyötyjä. Tulikiven liikevaihto on noin 40 Me, josta viennin osuus on puolet. Tulikivellä työskentelee noin 300 ihmistä.


