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tulevaisuuteen nykyhetken kautta. Neliön muotoisiin 
vanerille tehtyihin maalauksiin olen kuvannut horisontin. 
Yksi sarjoista on nimetty tapahtumahorisontiksi, rajaksi 
jonka taakse emme näe. Toivon, että edessäni avautuvan 
horisontin takana on jotain parempaa. Nyt toivon, että 
nykyinen dystooppinen pandemia on ohi. 

Tuomo Alhojärvi kirjoittaa ”Keskellä nykyhetken 
happikatoa elää utooppinen ajattelu renessanssiaan. Kun 
olemassa oleva, ainoana mahdollisena näyttäytyvä järjestys 
tuottaa mahdottomuutta elää, on käännettävä katseet 
utooppiseen horisonttiin […] Utopian ytimessä on ’halu 
olla toisin’, mikä näyttäytyy menetelmällisenä vaateena 
’paikantaa utooppista toivoa ympäröivästä maailmasta’. Jos 
on niin, että ’[e]lämme epätoivon ja dystopian aikakautta’, 
on käännettävä selkänsä tälle ajalle ja tehtävä toivo 
todeksi – paikannettava paikatonta. Kuten Arundhati Roy 
kirjoittaa suhteessa pandeemiseen globaaliin väkivaltaan, 
on avattava joka paikassa ’portaali, väylä yhden ja toisen 
maailman välillä.’” (Niin & näin 3/2021)

Näkymä – A View

Näkymä on se mitä katsoja näkee kerralla. Kun liikun, näen 
koko ajan uusia asioita ja teen havaintoja, vaikka nähtyä 
en pystyisikään heti sanallistamaan.  Mutta pitääkö selittää, 
eikö voisi vain nähdä: värejä, muotoja, tiloja. 

Maalausteni teemana on juuri tälläinen liikkeessä 
olevan nopea havainto, kuten junan ikkunasta avautuva 
jäsentymätön maisema. Maalauksissani on se hetki, kun 
en vielä osaa sanallisesti nimetä näkemääni enkä sen 
tähden myöskään kuvata nähtyä tunnistettavana kuvana. 
Asiaa tutkittaessa on havaittu, että ihmisen tietoisuus 
laahaa puoli sekuntia ulkomaailman tapahtumien jäljessä. 
Tajunta kuitenkin ajastetaan takaisin tosiaikaiseksi, niin 
että henkilö uskoo kokeneensa aistimuksen yhtä aikaa 
sen aiheuttaneen ärsykkeen kanssa. Havainto ja sen 
toteuttaminen abstraktina maalauksena on teosteni aihe. 

Maalausten toisena teemana on ajan kuluminen. 
Aika on olemassaolon ja tapahtumien jatkuvaa 
ilmeisen peruuttamatonta etenemistä menneisyydestä 
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Mistä jänikset tulivat?
Jänis esiintyy joka puolella ja kaikkina aikoina. Jänis 
loikahtaa esiin maalauksissa, veistoksissa ja jopa muinaisten 
egyptiläisten hieroglyfeissä ja Maya-kansan kirjoituksissa.
Videolla esiintyvät jäniksen muotoiset vahakynttilät 
viittaavat saksalaistaiteilija Joseph Beuysin töissä esiintyviin 
hahmoihin. Ensimmäistä kertaa hänen teoksissaan 
tapaamme jäniksen hahmon performanssissa ’How To 
Explain Art To A Dead Hare’ (1965). Videoteos on paitsi 
kunnianosoitus Beuysin koskettaville töille, myös ajan 
kulumisen (tai kulumattomuuden) kuvaus. Kynttilä palaa 
hitaasti, kuin muistona ajalle joka etenee. 

Olemme eläneet eräänlaisessa pysähtyneisyyden tilassa 
kohta kaksi vuotta, jossa ajankulua on välillä ollut vaikeaa 
hahmottaa. Kuljemme tuttuja reittejä kaupungissa ja 
nojaamme rutiineihin pitääksemme kiinni ’normaalista’, 
turvallisuuden tunteesta joka ei enää koskaan palaa.

Helsingissä  marraskuussa 2021
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A View

The view is what the viewer sees. When I’m on the move I see 
new things all the time and make observations of them. And 
then at the same time come up with possible explanations, 
even if I can’t yet name what I see. Why couldn’t one just see; 
colours, shapes, spaces.

The theme of these paintings is that quick observation of 
the movement as the unstructured landscape as seen for 
example through the moving window of the train. It’s the 
moment when one can’t yet verbally name what one sees and 
therefore can’t describe exactly what it is as an identifiable 
image. Experiments have found that human consciousness 
drags half a second behind the events of the outside world. 
Consciousness, however, is timed back to real time so that the 
person believes they have experienced the sensation at the 
same time as the stimulus that caused it. Perception and its 
implementation as an abstract painting is the subject of my 
works.

Another theme of the paintings is the passage of time. Time 
is a continuous, irreversible progression of existence and 
events from the past to the future through the present. The 
square-shaped plywood paintings depict the horizon. The 
series is named the event horizon, a boundary beyond which 
we do not see. I hope there is something better behind the 
horizon that opens up in front of me. Now I hope the current 
dystopian pandemic is over.
 

Tuomo Alhojärvi writes “In the midst of the current 
asphyxiating atmosphere lives the utopian thinking its 
renaissance. When an existing, seemingly the only possible 
order produces an impossibility to live, we must turn our gaze 
to the utopian horizon […] as a requirement to locate utopian 
hope in the world around us’. If it is so that ‘we live the era of 
despair on dystopia’, we must turn our backs to this era and 
make hope come true — locate the placeless.” (Niin & näin 
3/2021)

Where did the rabbits come from?

The hare occurs everywhere and at all times. The hare leaps out in 

paintings, sculptures, and even in the hieroglyphs of the ancient 

Egyptians and in the writings of the Mayan people.

The hare-shaped wax candles in the video refer to the characters 

in the works of German artist Joseph Beuys. For the first time in his 

works, we meet a rabbit character in the performance ‘How To Ex-

plain Art To A Dead Hare’ (1965). The video work is not only a tribute 

to Beuys’ touching work, but also a description of the passage (or 

non-passage) of time. The candle burns slowly, as a memory of a time 

that progresses.

We have lived in a state of stagnation for almost two years, where 

time has sometimes been difficult to perceive. We follow familiar 

routes in the city and rely on routines to hold on to a ‘normal’, sense 

of security that never returns.

Helsinki, November 2021
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Kepeät linnut korkealla ilmassa | Graceful birds high in the air

2020, öljy kankaalle | oil on canvas, 120 x 95 cm
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Keltasienet hymyilevät | Yellow mushrooms are smiling

2021, öljy kankaalle | oil on canvas, 120 x 105 cm
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Kanarianlintu | Canary

2021, öljy kankaalle | oil on canvas, 120 x 105 cm
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Musta koira nostaa päätään | The black dog raises its head

2020, öljy kankaalle | oil on canvas, 120 x 105 cm
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Näkymä | A view

diptyykki, 2021, öljy kankaalle | oil on canvas, 120 x 95 cm
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Lainehtivat niityt | Wavy meadows 

2021, öljy kankaalle | oil on canvas, 120 x 105 cm
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Kohti horisonttia | Towards the horizon

2021, öljy vanerille | oil on plywood, 5 osaa | 5 pc,30 x 30 cm



30 31



32 33

Eikä mikään toistu samanlaisena | And nothing repeats itself

2021, öljy vanerille | oil on plywood, 10 osaa | 10 pc, 30 x 30 cm
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Matkalla | On the road

2021, öljy kankaalle | oil on canvas, 120 x 95 cm
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Tapahtumahorisontti | Event horizon

2021, öljy vanerille | oil on plywood, 12 osaa| 12 pc, 30 x 30 cm
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Tapahtumahorisontti | Event horizon

2021, öljy vanerille | oil on plywood, 12 osaa| 12 pc, 30 x 30 cm
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Tapahtumahorisontti | Event horizon

2021, öljy vanerille | oil on plywood, 12 osaa| 12 pc, 30 x 30 cm
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