抽鵬増刷ve虹p乱ve繍n軸心肌鵬
nende lastelaste珊isa Ja

Laura‑Lisetta nmg Ulle ja
ta tutre Gertti ning lisaks
千⑭﹂五〇耳○止

nende endi m6ned alle‑
SOlevad t的d・ Aga p6hi‑
ruumi raamatukogu n証‑

tusesaalist v6tavad enda
●J a宣e

alla ikka suur kogus maale
klaase, mille on n託tuse‑

toonud Augusti kunsti

OmaVad inimesed. H為sti
P坤u maale on patit tutar‑

delt. Kahjuks havis ligi 70
maali kunstniku talus tu̲
1ekahju t6ttu kahe tuhan‑
dendate aastate alguses …

N証tuse korraldamise

idee tuli P61tsamaa raama̲

tukogu direktorilt. Ttma
V6ttis屯hendust K6os ela‑

Va Aino Rebasega, kelle
kaudu kunstniku

August Paaしi maaしe saab naha m計tsikuuし6punie

弛tred

tiles leiti・ Koost66 kulges

kenasti, kuid eelmise aasta

19. veebruaril kel1 14

K6osse′ nundsesse Loop‑

avatakse P51tsamaa

re kulasse jaava K為o talu,

raama血kogus kunst‑

mille kuldsete katega noor

nik August Paali 92・
S也nniaastapaeva宣e

P櫨hendatud naltus,

kevadel鵬kati planeeritu

kuulus arhitekt.

Ande andis August

Nattus j銃b avatuks

retile ja Ullele, kes isa k6r‑

m拒tsikuu 16puni ning

Maalimisega′ P6hiliselt

Valt kunsti 6ppisid ja isaga

n為ituse avamisele on oo‑

61imaale tehes, hakkas

koos JOOnistasid. M61emad

mees也les ehitas.

mi11esse on kaasatud

ta tegelema juba siis, kui

t珊red on P61tsamaaga tis‑

ka tema j紬eltulevate

Oli s6jav証s, ja Raplamaal

nagl SeOtud:屯ks neist 6p‑

P5lvede t的d.

elades. Tb avastas ka uue

Harrastuskunstnik Au‑

kunstiliigi‥ klaaside peale

ja teine sealses muusika‑

maalimise.

koolis. Andeid antakse

gust Paal kull otseselt
P61tsamaal ei elanud, kuid

Pis P61tsamaa Keskkoolis

Augusti, k6ikidele s6p‑

P6lvest p61ve edasi. Nii on

radele lihtsalt Kusti kunst

Olnud ka Paalide suguv6‑

aastaid kuulus just nt弛d‑

Oli v鵠a hinnatud ning

SaS ...

Seks Vi坤ndimaa alla jaav

tema t66de omamiseks

Ttitred omakorda and‑

enne kuuek楓mnendaid

Pandeemia t6ttu edasi.

edasi ka oma t也tardele Pi̲

datud k6ik kunstihuvi‑
1ised. T也tardel oleks hea
meel kohtuda inimestega′

kes nende isaga seotud ja

tuttavad olid. Isa eluajal
eriti n証tusi ei teinud ja

SeeP卸aSt teeb praegune

ettev6tmine perekonna‑
le suurt r65mu・ August

Paali t66d olid vaga hin‑

K6o kolhoos P61tsamaa

tuli vahel isegi kuid ooda‑

Sid oma ande edasi*oma

raJOOni alla・ August Paal

ta, et ta need tehtud saaks.

lastele nmg nende lapsed

kolis oma abikaasa Vee‑

Oma kunstiande oli ta

edasi oma lastele. N託tu̲

ra Ja kahe tutrega elama

eeldatavasti p餌inud oma

Sel ongi也hes eraldi boksis

K6o vanasse meiereisse Ja

Rootsis elanud onupojalt

ules pandud Pireti laste

m6ned aastad hi申m ostis

Oskar Vahterilt, kes oli

Anu ja K卸di t66d nmg

●

natud ning neid on lausa
ule maailma laiali′ kaugel‑

mad paigad on Ameerika

ja Austraalia.
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