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LIBERATION – Maalauksia

“Those who do not move, do not notice their chains.”
Teokseni keskittyvät paljolti ihmiseen ja ihmismieleen – siihen miten
reagoimme ympäristöömme sekä sisäisiin ja ulkoisiin muutoksiin.
Vapautuminen vanhoista tavoista, uskomuksista, negatiivisuudesta,
turhista epäilyistä, menneisyyden kahleista, on muodostunut teemaksi
tänä vuonna valmistuneille maalauksille. Mukavuusalueen ulkopuolelta
voi löytää vastauksia, kasvua, sielunrauhaa ja onnea. Sitähän kaikki
tavoittelemme.
Vapautumisella voi silti olla nurjakin puoli, jos sitä käytetään syynä ajaa
egoaan ja vältellä vastuuta. Kärsimättömässä maailmassa jää usein
kysymyksiä ilmaan kuten: annoinko muille ja ympäristölle tarpeeksi
ilman vastapalveluksen kaikua vai jäinkö aina odottamaan että minä
ensin.
Taiteen tekemisessäni korostuu herkkyys ja työstän paljon omia
tuntemuksia tai kokemuksia elämän varrelta. Maalarina olen romantikko
ja haaveilija, siksi pyrin tavoittelemaan aina esteettisyyttä ja harmoniaa
teoksissani. Kauneus kaikessa on minulle kuin ilmaa ja se on lähtökohta
taiteen tekemiselle. Maalaus ei ole arvoitus, joka katsojan tulisi ratkaista.
Tärkeintä on sen herättämät ajatukset ja siitä välittyvä tunnelma.
Havainto luo raamit, mutta sisältö ja sen symboliikka ovat oleellisia.
Maalaamani aiheet ovat universaaleja, joten samaistumisen hetkiä voi
löytää jokainen.
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suurimmista inspiraation lähteistä. Uusimmassa tuotannossa on mukana myös
kolmiulotteisia elementtiä korukirjonnan muodossa. Maalaus on saanut parikseen
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valikoituu usein maalauksen aiheen ja sen mukaan minkä tunteen halutaan
välittyvän teoksesta.
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