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English: 

I am a Finnish painter. My favourite media is oil colour and acrylics. My paintings are about colour 

and studies about how colours affect human experience. Besides bright colours my paintings also 

illustrate familiar figures like humans, cows, flowers and birds. These figures bring the paintings 

closer to us, they remind of something a person knows or has experienced. I pick my colours very 

carefully. Colours can change our moods; they bring up memories and they express emotions. This 

is very fascinating process for me. Life keeps presenting a mystery to me and my paintings are my 

expression of life and study of its nature as a human can perceive it. Different individuals 

experience life differently and my paintings are only a one channel amongst of millions. With 

colours and figures combined I feel I can express different qualities of life, like joy, strength, 

warmth, bewilderment, order or chaos. Thus, my favourite artist at the moment is Frida Kahlo. 

In my thesis work I will print a skirt fabric from one of my paintings. I´ll sew a skirt in which there 

will be multiple pictures of a little girl. The skirt won´t be on display in a Gallery but it will be worn 

by me. The piece is interactive. The audience will have a chance to take part of the skirt’s 

evolvement through the Gallery and by contacting me. The meaning of the work is to lessen 

overpopulation of the Earth. Per everyone who volunteers to not have children or to have just one 

child I will sew red cross over one picture on the skirt. In future I am very interested in evolving my 

paintings into fabrics and making them something that can be seen in everyday life (worn).  

Finnish: 

Olen suomalainen akryyli- ja öljyvärimaalari. Minua kiehtoo värit ja niiden ilmaisuvoima 

yhdistettynä esittävään kuvaan. Teoksistani löytyy tunnistettavia elementtejä, kuten ihmisiä, 

eläimiä ja kasveja kirkkaissa väritaustoissa. Minua kiehtoo värien tuomat mielleyhtymät sekä 

niiden herättämät tunteet. Väri yhdistettynä figuuriin voi antaa teokselle aivan toisenlaisen 

tulkinnan kuin kohteen kuvaus sen luonnollisessa kontekstissa. Väri itsessään ei ole niinkään 

tutkimuskohteeni kuin sen suhde ihmisyyteen ja inhimilliseen kokemiseen. Koen, että voin ilmaista 

värin ja figuurin kautta enemmän elämän mysteeristä ja tavoittaa enemmän tunteita. Figuuri 

liittää teokset katsojalle tuttuun kokemusmaailmaan ja väri virittävät teoksen tietyllä 

tunnelatauksella. Lempitaitelijani on tällä hetkellä Frida Kahlo. 

Lopputyössäni yhdistän maalausta sekä kankaan painatusta. Tilaan maalauksestani printtikankaan, 

josta ompelen hameen. Hameessa on tyttölapsen kuvia (sama kuva toistuu). Teos on 

interaktiivinen. Galleriaan ei tule itse hamekangasta, vaan hame on taiteilijan yllä. Galleriaan tulee 

valokuva hameesta ja teostiedot. Teostiedoissa on taiteilijan yhteystiedot, jonka kautta yleisö voi 

osallistua teokseen. Teoksen tarkoitus on kiinnittää huomiota ja vähentää maapallon kuormitusta 

ja ylikansoitusta. Jokaista kohti, joka ei aio hankkia lapsia tai korkeintaan yhden, ompelen 

hameeseen punaiset ruksit yhden tyttölapsen kuvan päälle. Suunnittelen tekeväni lisää 

samankaltaisia projekteja, joissa maalaus yhdistyy painotuotteeseen ja tekstiiliin. 


