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Seltskond ja enamik neist tundis

Seitsmek屯mnendatel aas tatel

kunstnik August Paali 92. §屯miaastapaevale

kunstnikku isiklikult. Endine

ei olnud 61iv急rve Ja Pintsleid

K6o vallavanem Tarmo Riisk

e血i kusagilt saada nlng kaiku

meenutas toredaid kohtumi§i

Pandi tutvused tmkikqjas. Oli

Augustiga: ,Augusti t6id oli me

ka s6pru, kellelt sai s6na otseses

K60 kant tais. AIeksandrikoolis,

m6ttes oravasaba karvu ‑ neist

P櫨hendatud n託調S, millesse on kaasatud ka tema

jareltulevate p6lvede t66d.
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kus asus ka K60 kolhoosi kontor

Saaks. Oma kunstiande p急ris ta

ja klubi, Oli蘭eval mitmeid tema

eeldatavalt oma Rootsis elavalt

HarrastuskunstnikAugustPaal
k皿P61tsamaal ei elanud, kuid
enne kuuek櫨mnendaid aastaid

kuulu§ n融dseks VI増andimaale

OnuPQjalt Oskar VIlhter組t, kes oli

kuulus arhitekt.

Ande andis August edasi oma

j露v K6o kolhoos P61tsamaa ra‑

isa k6rvalt

JOOni. August mal kolis abikaasa

maga koos JOOnistasid. M6lemad

Veera ja kahe ttitrega elama

tutred on P61tsamaaga dsnagl

K6osse vanasse meiereisse Ja

SeOtud: dks neist 6ppis P餌§a‑

m6ned aastad hi増em ostis K6os‑

maa keskkoolis ja te血e sealses

Se, n融dsesse Loopre kullaj謎va

muusikakoolis.

Kao talu, miue k山dsete katega
noor mees亀les ehitas.

Onup寄血t

kunsti 6ppisid ja te‑

lapsed edasi oma lastele. N範tu‑

Pandud Pireti tutre Anu t66d.
Anu on 16petanud M三重amaa

ma juba siis, kui oli sqjav差es Ja

kunstikooli ja on ka Åasmae

Raplamaal elades∴ぬavastas ka

P6hikooli kunstiringi juhend勾a

uue kunstiliigi: klaaside peale

ning nende la§telaste Elii§a, Jan‑

Kuns調liku noorima髄tre軌1e poeg Ege競Eesa山, kellele
Vanaisa ei andnud k樋皿joonistamisannet, aga k血dsed
kaed meisterdan丘sel.

lapsi k蘭l joonistamisandega

tdya Riina Holtsmeieril oli hea

6nnistatud polnud, kuid nii Ulle

meel, et uleskutsele tuua nai調‑

t耽ar Birgit kui ka poeg Egert

§ele August Paali maaleja klaase,

tegevad t66dega, mis seotud

nii aktiivselt reageeriti. Oli isegl

meisterdami§e ja ilu loomisega.

Oht, et need ei mahu計a. Suur

Samuti Pireti t靴red Annika ja

PanuS tuli ka kunstniku laste ja

Kart ning poeg M差rt.
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laekus ka Augusti sugulastelt.
Isa ha敗as joonistama juba

POisikesena.嶋oli lastekodu‑
POISS n血g elu teda ei hellitanud.

enda alla ikka Augusti maalid
ja klaasid.

Olid viga hinna調d ning neid on

N託tuse korraldamise idee tuli

6ppima, kuid sealne 6pe talle

ei istunud. Varvida 6un siniseks

gelmad paigad on Ameerika ja
Austraalia.

Oli vaga hinnatud ning tema

kainud Gertti maaling ning lisaks

Pa勘u maale on parit kunstniku

Esku endiselt raamatukoguhoid‑

t66de omamiseks tuli vahel isegl

nende endi m6ned allesolevad

lastelt ja lastelastelt. Kahjuks

jalt Maili Emit§alt, kes avas ka

havis ligi 70 maali kunstniku

lapsed elavad. August Paali t66d
lausa請e maailma laiali, kau‑

dendate aastate alguses.

Ulle ja ta tdtre, ka kunstikoolis

Suure‑Jaam Ja Siis Raplamaale,
kus kunstniku lapsed ja lapse‑

「ぬllinna kunstikooli maalimi§t

talus tuleka聯u t6t調kahetuhan‑

Andrease ja Laura‑Lisetta ning

Naitus j縫b avatuks martsikuu

16puni. Edasi胎ndab see K6osse,

Noormehe eas tahtis ta minna

tukogu n乱tusesaalist v6tavad

S6pradele lihtsalt Kusti, kunst

t66d. Aga p6hiruumi raama‑

Lisaks kunstnikut66le o工i Au‑

gust Paal hinnatud pott§ePP Ja

P61tsamaa raamatukogu juha‑

lastelaste kogudest ning t6id

maalimise. Augusti, k6ikidele

kuid oodata, et ta need tehtud

akteja pa増u muud.嶋oskas t細a

kaminameister K6iki kunstniku

edasi oma lastele nmg nende

Maalimisega, P6hiliselt 61i‑

Simaalingute seas oli loomi, liI塙

pin健輪d

Andeid antakse p6lvest p61ve

maale tehes, hakkas ta tegele‑

ehivad tema t的d,̀̀ meenutas

Orava sabakarvadest

edasi. Nii ka Paalide suguv6§aS.

Sel ongi dhes eraldi boksis ules

meeldis jooni§tada k6ige enam

Pilte loodusest ja inimesi. Klaa‑

iga te噂a §OOvi,̀̀ meenutas Piret・

Tdtred omakorda andsid ande
Kunstianne p託rit

t6id. Uks auv誌rsemaid oli J屯正

VilmsI POrtree. Ka minu kodu
:ぬ皿o.

t請ardele Piretile ja Ullele, kes

tegi ta ise pintsleid, just neid,

millega klaasile joonistada. Isale

naituse. Kohale oli tulnud tore

talle lihtsalt ei sobinud. Nii saigi
temast hanastuskunstnik.

N差itus on korraldatud raama一

調kogude aasta raames.

