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Ave Nahkuri nimi on
Ave Nahkur
P61tsamaa宣astele kind‑

園容

lasti h誌ti teatud ja tun‑

tud. Ave on 16petanud
Ta11inna Kopli Kuns‑
tikeskkooli keraamika
eriala重ja on tuntuks

ma. Elust saarel on valmi‑

nud ka raamat ,,Meie kula
eided La Gomeral.

Ave Nahkuri s6nul on
maalimine tema jaoks te‑

raapla. ,,Kui ma tunnen
ennast kehvana ja haigla‑
Selt, hakkan ma maalima,

Saanud eeska請,,Meie

s6nas kunstnik.

ktila eitede′′ maa宣ide‑

Ma olen也ritanud k6i‑

ga, kuid illustreerinud
ka mitmeid erinevaid

ke unustada, mida ma
kunstist 6ppmud olen′

raamatuid.

S6nas Ave, kes korraldab

Ave Nahkur ei tulnud oma

inimestele naivistlike maa‑

kodulinlastega mitte niisa‑

1ide kursusi.

ma kohtuma, Vaid t6i kaasa
ka tihe n託tuse. ,,S也ndisin

lnspiratsiooni otsimas

e宣ukaaslase

Et kunstniku t66s on v鵠a

tsberglga

P61tsamaal, kuna mu ema
Oli suunatud peale ulikoo宣i

Siia lastearstiks, isa oli aga

ETKVL P61tsamaa P611u‑

maJandus‑
kombinaadi

direktor (Ar‑

Ved Nahkur),
SeeP餌aSt On

mul P61tsa‑

maalt alati

toredad ja
SOOjad lapse‑

P61vemales‑
tused,

s6nas

Ave・ Ttma s6nul oli lapse‑

I重nre Tol‑

Oluline koht inspiratsioo‑
nil, Viis elu teda v乱kesele

Kanaari saa‑
rele. ,,V6tsi‑
me oma kola

ja s6itsime
kohale,

s6‑

nas Ave, kes
nimetab en‑
nast ka k屯l‑

mavareseks

ja kliima‑

Saarele, kus

P61tsamaa
Raamatuko‑
gus. toimub
31. mail kel1
17.30

maali‑

me Peame

mise t66tu‑

turismita‑

ba, kuhu on

lu.

oodatud osa‑

Meile

k屯11 meel‑

lema k6ik,

dib soe, aga

kes soovivad

k u u m a‑

end teostada

lembelised

kunsti vallas.

me ei ole:

Saarel elatakse

Napun轟teid ja julgustust

seevastu m為e otsas ehk

Selleks saab t鵬toa Ju‑

Kanaari saarel oleks just‑

hendajalt Ave Nahkurilt.

kui olemas ka Ameerika

Materjalid on juhendaja

m純d.脆gelikult saab seal‑

POOlt. Osalustasu 20 eurot′

On Praegu tege量ikult ole‑

Se elukohaga pisut paral‑

kestus 2 tundi・ Registreeri‑

mine 27 maiks te1 775 1466.

Pagu量aseks.

Ttma s6nul

P6lv P61tsamaal justkui
Pipi Pikksuka elu ‑ koos

mas kaks kodukest ‑屯ks

leele t6mmata ka Vi輝ndi

Vi申ndis ja teine La Gome‑

K6rgem為e tanavaga. ,,Kui

lindude Ja loomadega・

ra saarel. ,,Kui stigis saa‑

meil Eestis igav hakkab,

70‑ndate keskel koliti aga

bub ja kulmad tuuled hak‑

k為ime me seal kihutamas,

Thllinnasse.

kavad puhuma′ kolime me

hakkasid Ave ja Imre naer‑
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