
NÄYTTELYLUETTELO

1. FIRE HORSE (DARE) 2018 Akryyli kankaalle 245€

Intuitiivisesti syntynyt työ

Rohkeus on sitä, että uskaltaa edetä vaikka pelottaa. Se on sisäistä tulta, sisäistä voimaa, joka vie läpi
siitä, mikä tuntuu mahdottomalta.

2. VIHA VETÄÄ RAJAT 2020 Akryyli kankaalle 980€

Millä suojaan itseäni? Millä suojaan sitä rakkautta, jota olen?
Joudun vetämään rajoja itseni suojaksi,
Merkiksi muille, että
Tässä minä alan.
Minulla on oma tontti.
Rajat luovat turvaa ja
Voin silti olla yhteydessä toisiin.
Rajattoman on paha olla
Rajojen vetämiseen tarvitsen aggressiota, vihaa.
Mutta millä vedän rajoja, jos vihan tunne on aina ollut kielletty?

3. RAKKAUS ON IKUINEN 2019 Akryyli kankaalle TILAUSTYÖ

Se on aina ollut siinä
Näkyvissä, mutta näkymättömissä
Kosketusetäisyydellä, mutta tunkeilematta
Minun ei tarvinnut kuin ojentaa käteni ja se oli saman tien kaikki minun
Miten en ollut tajunnut ennen...?l

4. BUSY 2021 Akryyli kierrätysvanerille 1560€

Kiire
Välinpitämätön
Ylimielinen
Miltä tuntuu, kun katse ei kohtaa?
Enkö ole tärkeä?

5. MUSTA HEVONEN 2021 Akryyli kierrätysvanerille 1560€

Mystinen
Arvaamaton
Voimakas
Vaikeasti lähestyttävä
Yllättävä

Pommi?
Joku, joka kätkee tunteensa sisälleen?



6. FREE SPIRIT 2021 Akryyli kierrätysvanerille 1560€

Mitä tarkoittaa vapaa sielu?
Onko se yhtä kuin luonnonlapsi?
Vastuuton?
Holtiton?
Rajaton?
Hippi?
Vai sitä, että hyväksyy itsensä sellaisena kuin on, elää hetkessä,
rakastaa
suree
iloitsee
vihaa
Huolehtii omista rajoistaan

7. HIDE AND SEEK vk2/ 2022 Akryyli kierrätysvanerille 1560€

Mitä näkyy, mitä jää piiloon?
Mistä tiedät, että toinen piilottelee jotain?
Mistä tiedät, että toinen ei piilottele sinulta mitään?
Onko se katseessa, eleissä, liikkeessä, levossa tai jossain muussa?

8. FIGHT vk2/ 2022 Akryyli kierrätysvanerille 560€

9. THE LEADER OF THE PACK 2020 Akryyli kierrätetylle kovalevylle VARATTU

Kulkee korvat luimussa ja haastaa riitaa.
Voidakseni johtaa muita, tulee ensin olla vuorovaikutuksessa itsensä kanssa ja johtaa itseään.
Olla itsensä puolella.

10. HÄIVÄHDYS 2020 Akryyli kankaalle 200€

Intuitiivisesti syntynyt työ

Miten tapasi katsoa vaikuttaa siihen mitä näet?
Miten katsot itseäsi?
Lempeän ja tyynen kuoren alla voi olla levoton ja vihainen sisin. Vihaisen ja levottoman kuoren alta voi
löytyä pelkoa ja surua. Kumpi on totta?

11. KESKEN 2021 Akryyli kankaalle 240€

Ei tarvitse olla täydellinen ollakseen valmis. On ihan ok olla keskenkasvuinen ja kömpelö.

12. SLEEPING BEAUTY 2020 Akryyli kankaalle TILAUSTYÖ

Miten nukuttaa?
Uni on tärkeää
Se virkistää, rentouttaa, hoitaa ja palauttaa



13. LEVOTON 2020 Akryyli paksulle pahville 580€

Palettiveitsellä tehty nopeahko työ

Levottomuutta
Sellaista sisäistä kutinaa
Kun ei malta olla paikallaan
Eikä ihan tiedä mistä se johtuu...

14. EDGAR 2017 Pastelli paperille TILAUSTYÖ

15. RUSKA 2021 Akryyli kankaalle TILAUSTYÖ
Rakkaan ja pitkän yhteiselon kunniaksi

16. MIKSI HYVÄÄ ON NIIN
VAIKEA OTTAA VASTAAN 2021 Akryyli kankaalle 440€

17. (TO) DREAM 2020 Akryyli kankaalle 980€

Mitä sinä minua tuijotat?
Mitä minä minussa tuijotan?
On vaikeaa katsoa itseään.
Syvälle silmiin, syvälle sieluun.
Nähdä kaikki rumakin.
Haavat ja sirpaleet.
Mutta vain siten voi löytyä yhteys itseen. Yhteys itseen ja kykyyn unelmoida.
Kyky nähdä ja tiedostaa.

Unet ovat yksi yhteys tiedostamattomaan itseen.
Yhtä tarpeellisia molemmat, unet ja kyky unelmoida.

18. VIELÄ NIEMEÄMÄTÖN vk2/ 2022 Akryyli kankaalle TILAUSTYÖ


