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Shang ri-La, paratiisi, utopia.
Taidemaalarin puhdas maa on ateljee, joss a on loputtomasti aikaa, voimaa, kärsivällis yyttä,
pellavak ang as ta, suoria kiilapu ita, kankaan pohjus tusaineita, öljyväriä, siveltimiä, rättejä ja
radio. Tähän ku ulu u lis ätä että ateljeen ikku noiden tul ee antaa pohjoi seen, mutta olen
pär jännyt eteläänpäin avautu villa ikku noilla yli k ymmenen v uotta. Paratiisiss a saa hikoilla.
Paratiisien tavoittelu johtaa ni in au tuu teen ku in eripu raan. Valtioiden päämiehet ja
kans alais et havittelevat omia onnen maitaan. Minun isänisäni s eilas i Su omen Jouts enen
neitsytmatkalla ja su kelsi vedonlyönnin seurauks ena ylimmältä raakapuu lta mereen.
Ens immäiseks i mainittu uroteko on tosi, toiseks i mainitusta suk umme ei ole aivan var ma.
Isäni pestau tui ju ngmanniksi 17-vu otiaana. Äidinäitini tek i maalauk sen valoku van pohjalta,
jonk a isäni otti Afrikan rannikolla meri miehenä olles saan. Veljeni kiipeilee kau kaisilla
j äätiköillä ja äitini tekee vapaaehtoistyötä. Jokais ella on omat paratiisinsa ja k un taiteilija
tavoittelee omaansa pys yy hän pois sa pahanteosta.
Mitä minä olen tehnyt näyttelyyni P is for Paradise? Olen maalannut omia vers iotani
taidehistorian mestariteok sista, olen maalannu t pis amanaamaisia merimiehiä, su loisia tyttöjä
mais emiss a, kentau ri n ja kauRisvar talois en neidon, laivoja ja mu utaman S hang ri-La'n.
Olen maalannut s urffarityttöjä, joista erään tytär on nimeltään Pearl. Maalauks en nimi on
Mother of Pearl, helmiäinen. Olen maalannu t vers ioni Théodore Géricau ltin Medu san
lautas ta, jonka huk kuneiden maalaaminen tuntui niin pahalta että vakuu tin its elleni että
maalausteni tytöt näyttelevät. Olen maalannu t öljyväreillä pellavalle kumihanskoilla, räteillä,
s iveltimillä, lastoilla ja ker ran hieronut k ahta märk ää maalausta tois iaan vasten. Olen
maal annut s ateenkaaren väreillä ni in että kotiin pyöräillessäni silmiss ä on säkenöinyt.
En ole hengittänyt tär pätinhöyr yjä.
Kiitän puuse ppä Tomas Danskaa taipu mattomista kehyspuista, g alleristi K aj Fors blomia
terävästä kannu stu kses ta, taidetar vikeliike Farben U lla Ku ros ta aina iloisis ta sanois ta ja
miestäni Matti Hag elbergia kaikenlais esta niin kotona ku in ateljeellamme.
KIITOS Ros a ja Or vok ki Helin, Turku täältä tu llaan <3.
K atja Tukiainen (s.1 969, Pori) on taiteen mais teri ja ku vataiteen mais teri.
Tämä on hänen 28. yksityis näyttelynsä ja ens immäinen Su omen Tur uss a.
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