
POIKA JOKA NÄKI MYRSKYN
8 isoa valokuvaa, 8 pientä valokuvaa, 16 piirrosta (muutama seksikäs), 
32 diaoriginaalia hartsilla, 3 digitaalista esitystä, 10 skannattua urosta, 
4 grafi ikanvedosta, lisääntyvässä määrin värikopioita, muutama juliste ja kaksi 
sarjakuvateosta. 

Joskus en tiennyt mitä originaali tarkoitti, nyt en pidä sitä tietoa kovinkaan 
merkityksellisenä.

Taidenäyttely Myrsky ja Ympyrä
Finlaysoninkatu 4 B
Avoinna 8.-9.12. klo 12 - 18, 
10.-14.12. klo 11 - 18, 15.-16.12. klo 12 - 18
Muina aikoina sopimuksen mukaan 050 366 4476 tai petri@b105.fi 



MYRSKY: olemassa, jatkuvana, jossain 
takavasemmalla, silmän näkökentän ääri-
rajoilla. Sen voi vain tuntea, vaistota, sitä 
ei voi nähdä suoraan. Kuvassa sen erottaa 
katsoessa rinnatusten joukkoa tavallisia 
kuvia. Hyvin sommiteltuja tai sommittele-
mattomia. Joissain vain se on; myrsky. Re-
aalimaailmassa myrskyn kuvissa voi vain 
tuntea, sitä ei voi nähdä. Kuva tuo sen 
esiin, piilotetun. Sitä ei voi etsiä tarkoituk-
sella, se vain ilmestyy. Tila jossa sen näkee 
on polttava, kestettävissä vain hetkittäin. 
Jos ei halua kuolla. En halua kuolla. Siksi 
sitä on säädeltävä.
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Ympyrä: vastakohta. Ilmestyy ympy-
rä. Se on selkeästi nähtävissä eri pai-
koissa, eri materiaaleissa, selvä suljettu 
kuvio. Ympyrää voi etsiä mutta sitä ei 
tajua kuvaavansa. Se ei ole varsinaises-
ti kiinnostava mutta se pysyy koossa. 
Suljettu, keskellä, rauhallinen, staat-
tinen, olemassa. Keskellä myrskyä on 
ympyrä. Myrsky raivoaa syvällä ja 
ympyrästä erottuvat pelkät reunat. Se 
on hyvä, sillä jos ympyrä peittää myrs-
kyn se pysähtyy. Lahnan katse ja seiso-
va vesi. 

Valmiiksi mietitty elämä.
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