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Between the city and the wilderness

Kuvia ja tekstejä cityn ja korven välistä
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Heja Finland! 50 x 140 cm, water colour, 2011

hytösen Suomi-ilmiö –
ulkomailla olen oppinut kaipaamaan kotomaasta suorapuheisuutta retorisen sanahelinän
keskellä, rehellisyyttä – hölmöltäkin haiskahtavaa rehellistä
suoraselkäisyyttä, rehellistä hiljaisuutta, hiljaisuutta tarvittaessa, luonnollista alastomuutta,
avaraa luontoa jokamiehen oikeuksineen, vuoden aikojen rajuja eroja, juotavaa hanavettä,
salmiakkia, ruisleipää, rauhaa ja
suoraa teeskentelemätöntä kontaktia – siis silloin kun kontaktin
voi saada…
lapsuus helsingin ydinkeskustassa 60/70-luvulla, nuoruus ja opiskelu Helsingissä 80-luvulla,
90-ja 2000-luvun aikuisuus ja
vanhemmuus pikkukaupungissa
on muokannut mieltäni kaupun-

gin ja maaseudun väliin.
Kaupungissa kaipasi maalle ja maalla aikansa oltuaan kaipasi takaisin kaupunkiin. Maalla tarkoittaa paljon Someroa,
Kuusjokea, Saloa ja Lohjaa.
Maakuntaa pääsi lapsena
kiertämään Kuusjoen Humun
junioriurheilukilpailuihin korkeushypyn ja jalkapallon peluun
avulla, luontokerholaisena, pyörällä ja kanootilla.
Lapsuudessa perheeni kanssa Suomesta valkeni uskomaton
rannikkomme ja saaristo. Rakkaus mikä ei koskaan kuole ja on
jatkunut veneilyn, kanootteilun,
matkauinnin ja haaveista purjeiden suuntaan…
maalaukset, valokuvat, videoklipit, piirrokset nimeämälläni tee-

malla Suomi-ilmiö ovat osin romantiikkaa, nostalgiaa, kummallisen ihania kokemuksia
luonnon ja ihmisen suhteesta, mutta myös yhteiskunnallista pohdintaa eriarvoisuuden ja
muutosten kourissa painiskelevasta EU:n pikkiriikkisestä jäsenvaltiosta - keskellä mielettömien muutosten maailmaa joka ympyröi pienen yhä äänettömämmäksi muuttuvan ihmisen.
Ihminen uusine arvoineen
muuttuu päivä päivältä, citysukupolven iäksi on määritelty 2
vuotta, politiikka heittää häränpyllyä, globaali talousmaailma
hävittää paikallisen yrityksen
yhdessä yössä jättäen jäljelle itsetuhoisemman, masentuneemman ja rahattomamman työvoiman. Työvoiman joka juuriltaan
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irtirevittyinä ajautuu kohti uusia taajamia työn toivon perässä
täysin ilman minkäänlaisia siteitä paikkaan jossa joutuvat asumaan.
suomi-ilmiö teossarjani käsittelee sitä kuvaa Suomesta jota ei
näe pelkästään valokuvasta tai
videolta dokumenttina. Se on se
suodatettu kuva jossa pyrin yhdistämään useampia sisällöllisiä tasoja yhteen ja luomaan uudenlaista tulkintaa ja kuvaa Suomesta. Suomesta jossa omiksi teemoikseen ovat tähän mennessä nousseet luokkayhteiskunta uutena ilmiönä, ihminen
ja luonto, urheilu ja sen lieveilmiöt yhteiskunnan tulkkina ja
perinne suhteessa nykyhetkeen.
Eräänlaista maagista realis-

cityn ja korven välistä
mia jossa yhdistyy fantasia ja
realismi eri tasoin.
sarjaa olen ideoinnut luonnostelemalla valokuvan, videon, tekstin, piirustuksen ja maalauksen
keinoin kuitenkin niin että lopputulos on maalaus.
satunnaisista tekstin pätkistä esimerkkeinä tarjoan seuraavanlaisia impressioita harvaan asutusta pusikoituneesta kotimaastani.
Kotimaastani jossa kauhusta kankeana eksyessä pakkasöinä voit paleltua kuoliaaksi, tehdä hurmiossa lumienkeleitä kolmenkymmenen asteen pakkasessa lämpöisessä pilkkihaalarissa kirkkaan tähtitaivaan ikuisuuden alla, törmätä karhuun
lenkkipolulla, kokea satanisti-

en rituaalimurhan heräten minigrip-pusseissa, soudella satoja kilometrejä sisävesillä marjoja, sieniä, kaloja ja vettä syöden ja juoden ilman euron euroa, mikron mikroa tai kännyn
kännykkää, herätä vaihtoehtoleiriläisten nuotiolta ihmetellen mitämissäketämiksi, juoda kotipolttoista iloisten veikkojen ylämäessä säestäen ja alamäessä vauhtia sinulle työntäen,
mennä Pelastusarmeijan leipäjonosta herätysseuroihin ja bingon kautta baariin saaden lähes
kaikki henkimaailman asiat samana päivänä pelastuksesta kadotukseen, surffailla herätysjuhlilta koraanin lukupiiriin meditaatioleirin kautta, liftata Porschen kyytiin ja päätyä ulkoiseen
menestystarinaan pakkeleineen

ja muine kulisseineen, istua torpassa ihan niin kauan kuin sinua
vain huvittaa ilman että kukaan
tarjoaa seuraansa, istua kuolleena kotosohvalla viimeisenä mohikaanina kuukausikaupalla, ihmetellä IKEAn parkkipaikkakenttää jossa perheet kesälomailevat asuntovaunuineen 10 euron koko perheen lounaineen ja
parin euron aamiaisineen, törmätä kultakuumetta poteviin
jotka kesänsä mylläävät Lapin
jokia kaivinkoneineen itikat seuranaan, päätyä ihmettelemään
pohjalaista suuruudenhulluutta keskellä ei mitään Keskisen
kartanon pihamaan klooniykssarvisten ja suihkulähteiden keskellä, shoppailla Tuurin ostosparatiisissa epätoivoisen olemassaolon tarpeellisuuden tunnettaan
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kuluttajana tyydyttäen, ihmetellä julkisessa liikennevälineessä
puhumisen määrää kännyköissä kahdella kielellä vaikenevien
maassa, lasketella hiekkakuopilla kesähelteillä, kaljakellua Vantaan joessa satojen muiden kellujien kera, maata nakuna kallion lämpöä imien, juosta metsässä rastilta toiselle.
mielikuvia joissa metaforat sekoittuvat oudosti toisiinsa ja uudenlaiset symboliset tasot saavat
aikaan tunteen että perkele täällä
tapahtuu enemmän kuin aistin.
Maagisen realismin, ihanan outouden, karun kauneuden, rujon
elon, pimeän ja valon maassa. x
Petri Hytönen
11.3.2012, porvoo

Kaksin veneessä / Couple at the lake, 20 x 30 cm, water colour, 2010

Miesten kesken / Among men, 40 x 60 cm, water colour, 2010
Miksi meille aina näin käy, käy, käy… / Why this happens to us every time, time, time…, 100 x 200 cm, water colour, 2011

The Finland Phenomenon
abroad I have learned to miss
the straight talk of my homeland
amidst all the rhetorical verbiage, the honesty – the almost foolish sincerity, the honest silence,
the silence when needed, the natural nakedness, the wide open
nature with its everyman’s rights,
the extreme variations between
the seasons, tap water that you
can drink, salty liquorice, rye
bread, peace, and direct unpretentious contact – that is, when
it is possible to make contact…
childhood in the centre of Helsinki in the ‘60s and ‘70s, youth
and studies in Helsinki in the
‘80s, adulthood in the ‘90s and
2000s and parenthood in a
small town – these have shaped
my orientation between the city
and the countryside.

in the city I longed for the countryside, and in the countryside I
yearned to be back in the city. By
countryside I mean places like
Somero, Kuusjoki, Salo and Lohja. When I was a child I got to
see this region by participating
in high jump competitions and
football matches, with my nature
club, on bicycle and by canoe. In
my childhood, with my family, I
discovered Finland’s unbelievable coastline and archipelago.
This is a love that never dies and
has continued with boating, canoeing, distance swimming and
dreams of sailing…
the paintings, photographs, video clips and drawings that I have
grouped under the theme “The
Finland Phenomenon” are in
part romanticism, nostalgia and

strangely wonderful experiences
of the relationship between man
and nature, but they are also a
social enquiry into a tiny EU
Member State that is struggling
with issues of inequality and
change – amidst a world of unfathomable changes that is surrounding the inconsequential
and increasingly silenced individual.
People and their new values
change day by day, the age of
the city generation has been defined as 2 years, politics are doing somersaults, and the global
economy can destroy a local
company overnight, leaving in
its wake a more self-destructive,
depressed and penniless workforce. An uprooted workforce
that drifts towards new urban
spaces in search of work with-
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out any attachments to the place
where they find themselves living.
the finland phenomenon explores
an image of Finland that cannot
be seen from a photograph or
video alone. It is a filtered image
in which I attempt to combine
multiple contextual levels and
create a new kind of interpretation and image of Finland. A
Finland in which new themes
have emerged: the class society
as a new phenomenon; man
and nature; sports and its sideeffects as an interpretation of society; and tradition in relation to
the present.
It is a kind of magic realism
in which fantasy and realism are
combined on different levels.
I conceived this series by sketch-

– Between the city and the wilderness
ing with photographs, video,
text, drawings and paintings, but
in such a way that the end result
is nevertheless a painting.
as an example of the random
texts, I offer the following impressions of my sparsely inhabited, overgrown homeland.
my homeland, where you could
freeze to death getting lost on a
freezing night, where you could
make angels in the snow forever
in minus thirty degrees under
the starry skies while dressed
in warm fishing overalls, where
you could encounter a bear on
the jogging trail, where you can
experience a satanic ritual murder waking up in minigrip bags,
where you can row for hundreds
of kilometres over the lakes living off berries, mushrooms, fish
and water without money, with-

out computers, without mobile
phones, where you can wake up
beside the campfire surrounded
by campers at an alternative
campsite wondering who, what
where?…, where you can drink
homemade spirits accompanied
by lively pals on the uphills and
given a push for extra speed on
the downhills, where you can go
from the Salvation Army breadlines to the bars via revival meetings and bingo meets, receiving
almost a complete dose of spiritual matters from salvation to
damnation in a single day, where
you can surf from revival meetings to Koran reading clubs via
mediation camps, where you can
thumb a ride in a Porsche and
wind up in a superficial success
story with all the trimmings and
trappings, where you can sit in a
cottage for just as long as you like
without anyone disturbing you

with their company, where you
can sit dead on your home sofa as
the last Mohican for months on
end, where you can ponder the
IKEA parking lot where families
spend their summer holidays in
caravans for just 10 euros a family including lunch and a couple
of euros for breakfast, where you
can encounter prospectors who
spend their summers panning
for gold in the rivers of Lapland
accompanied by mosquitoes,
where you can find yourself pondering the megalomania of the
Ostrobothnians surrounded by
nothing but the cloned unicorns
and fountains at Keskinen’s
manor house, where you can
shop at the shopping paradise
of Tuuri satisfying your hopeless
need for existential meaning as
a consumer, where you can ponder the amount of talking that
goes on over mobile phones on
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public transport in the land of
silence in two languages, where
you can surf down sand dunes
in the summer heat, where you
can “beerfloat” down the Vantaa River surrounded by hundreds of others doing the same,
where you can lie naked on the
hot granite soaking up the heat,
where you can run in the forest
from one orienteering checkpoint to the next…
images in which metaphors are
mixed up strangely together and
new kinds of symbolic levels create the sense that, damn, more
is happening here than I ever
imagined. In the land of magic
realism, wonderful strangeness,
rugged beauty, disfigured life,
darkness and light. x
Petri Hytönen
11.3.2012, porvoo

Metsästäjät ja saarnatuolit / The hunters and the pulpits, 70 x 100 cm, water colour, 2011

19.7.2011

”jeesus
tulee korpeen”
hytösen suomi-ilmiö – kuvia ja tekstejä cityn ja korven välistä

korpimaa on kaikki. Syli, äiti, mielenrauha, alitajuinen yhteys valittavaan
akkansa kadottaneeseen joutseneen,
itikan sirinään korvan juuressa, kalastella talven varalle vesillä vapahilla, metsässä kontion kannoilla peijaisissa sahdista hullantua, shamaanirummun lyönneistä toisiin maailmoihin matkustaa, savusaunan syvässä
kupparista nauttia, marja suussa toinen korressa.

Savusaunan polunvartija / The path of the smoke sauna guard, 120 x 110 cm, water colour, 2011
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…ja sitten Jeesus saapuu korpeen,
kristinusko valtaa perämaan ja pro-
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testanttinen työmoraali, etiikka, kuningas ja keisari osoittavat ettet ollutkaan täydellinen vaan syntinen saatana, pakana, alempiarvoinen… Mutta – sinulla on mahdollisuus kilttinä
kansalaisena päästä taivaaseen, työskennellä kartanolla, saada lapsia sotimaan kuninkaan, keisarin ja kirkon
puolesta, saada asema luokkayhteiskunnassa…
eipä uutuuksia työväen aatteiden ja
markkinavoimien lisäksi Jeesuksen
jälkeen ole sitten tullutkaan. →

Metsästäjät ja Jeesukset / The Hunters and the Jesuses, 122 x 275 cm, water colour, 2011

→ Työväki ahkeroi, ahkeroi ja ahkeroi mutta sekään ei riitä kun
markkinamiehet keksivät globaalin kansantalouden tuomat
mahdollisuudet…
Kansainvälinen riistokapitalismi tuo jopa jänkhälle Aasiasta marjanpoimijoita, herkkutatin maastavientiä ja korpeen uusia kansainvälisiä innovaatioita
kuten esimerkiksi mönkijän joka vuoden turhakkeenakin jatkaa kaupallista menestystarinaansa lukuisista kuolonuhreistaan huolimatta.
siinä sivussa muutamia henkimaailman globaaleja kilpailijoita saapuu korpeen mutta lähinnä jäljelle jäi näistä vierai-

luista joogaryhmä seuraintalolla tiistai-iltaisin, ite-taiteilijan
joogapuisto, 70-luvun ufokahvila, uuspakanalliset luonnouskovaiset pakanakalentereineen,
taichi-poppoot kesälaitumilla,
hiljaiset citystressilaumat retriiteissään, kirjakaupan henkistymisoppaat hengettömimmille, vitalistien auringonpalvonta,
hippien rakkaudenpalvonta, sisäiset kemikaalit uusien tietoisuudentasojen valloittamisessa…
Ja silti Jeesus pitää pintansa. Vaikka sisäministeri ei homoseksuaaleja suostu vihille päästämäänkään.
osin on eu ajanut korpelaisia kaupunkeihin eurojahtiin, vieraan-

tuneisuuden koppikylään jossa
pienikin meteli kopissa eli kerrostalossa aiheuttaa korpelaiselle varoituksen ja kolmannella häädön koppikylänsä kopista.
Maastaan elänyt on siis päätynyt
korvesta säikyksi kopin asukiksi
ja etsii uusia palvonnan kohteita Ukko Ylijumalan, Kalevalan,
Luonnon ja Itsensä tilalle.
Tilaa on vallannut luonnontiede, teknologia, taide, viihde,
sohvaurheilu ja liikunta.
Teollistuneen materialismin
myötä korven kansa on oppinut
kaupungeissaan uusille tavoille
ja arvoille; kulutus, kilpailu, jatkuva kehitys ja kasvu, tasa-arvo,
luokattomuus, arvottomuus, ylipurso ja nopearytminen elo on
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luonut maaperää uudelleen Iivanan ja Kalle Kustaan Jeesukselle
unohtamatta Ylivainon, Ruotsalaisen, Laestadiuksen ja monien muiden hurmoksellisten
herätysjohtajien vaikutuksia.
Jopa itse olen törmännyt
kiukkuiseen herännäiseen korvessa kaukana sivilisaatiosta.
Kiukkuiseen siksi että ohikävellenkin häiritsin hänen oikeauskoista rauhaansa kansallispuiston sydämessä. Miksi tämä tallentunut muisto. Varmaan siksi
että mieleeni juolahti paratiisista
karkoitus, tosin herännäisen toimesta protestantin suhteen…
Ja tämä kaikki alkoi siis siitä
että Jeesus tuli korpeen. x
Aitta, idoli ja kaksi fania / Shed, idol and two fans, 60 x 80 cm, water colour, 2011
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Mitä ne bongaa? / What are they twitching?, 50 x 70 cm, water colour, 2011

Paratiisi / Paradise, 50 x 140 cm, water colour, 2011

Mies, mela ja kanootti / Man, baddle and the canoe, 30 x 40 cm, water colour, 2011

lintubongarit
hytösen suomi-ilmiö – kuvia ja tekstejä cityn ja korven välistä

meillä käy täällä lintuja.
Ylikansoituksen keihäsmatkalaisia, jotka omin siivin suhaavat tänne
kevääksi, möykkäävät koko kesän ja
lähtevät syksyn tullen pois. Siis muuttolintuja.

Pilkillä kivikautinen ihmislaji kuitenkin kalastaa tuijottamisen ohessa
mutta mitä tekee lintuihminen? Lintuihminen saa kiikari kaulassaan olla
rauhassa mitä nyt tirkistelijäksi joku
joskus haukkuu.

mitä v…..a noi oikee toljottaa?
Ja meillä on siis niitä jotka odottavat kevään tullen kameroineen, kiikareineen ja kaukoputkineen havaitakseen näitä jokavuotisia matkalaisia.
Seisovat kallioilla, puskissa, metsissä
ja katsoa tuijottavat nähdäkseen lentävän eliön.

eli bongari bongaa rauhaa ja saa olla rauhassa ilman että tarvitsee tehdä mitään.

lintuihminen saattaa havainnosta
kuultuaan ajaa autolla 600 kilometriä
tauotta havaitakseen lentävän olion.

että ei tehdä mitään. Toljotella. Jotain ruotsalaisista ja venäläisistäkin
poikkeavaa. Toljottelua voisi nimetä
syväksi mietiskelyksi, luonnon ykseyden ja hiljaisuuden löytämiseksi.
Siis jotain Suomi nimisessä maassa ehkä tapahtuvaa, siis toljotella, olla
hiljaa ja tehdä ei mitään. x
Bongarit / Birders, 60 x 75 cm, water colour, 2011
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Hankikanto,

tykkylumi ja

ohikiitävät visiot

hytösen suomi-ilmiö – kuvia ja tekstejä cityn ja korven välistä
Porokisa ja bussi / The reindeer race and the bus, 50 x 140 cm, water colur, 2012

metsä, talvi, lumi, jää, kirkas taivas, kaunis mieli, hiihto, hankikanto ja mieletön vapaus kulkea ilman
polkuja, latuja, määreitä sinne minne huvittaa vapaana kuin nyt maan
pinnalla painovoiman vankina oleva
nyt yleensä ottaen voi – siis laudat jaloissa ja tikut käsissä... Ihanaa kuinka kaikki häviää, muuttuu olemattomaksi, merkityksettömäksi hetken
valtakunnassa. Valtakunnan joka häviää ja tiedät että se häviää ja kohta
sama maailma on aivan eri kuin mistä jo nautit. Kevättalvea suksilla vetten, jokien, meren, suvantojen, peltojen, teitten, kumpujen, pihojen ja
metsien poikki sauvoilla tasapainoa
ja vauhtia hauraan kauniin muutoksen keskellä lykkien.
Tykkylumi sulaa muokaten veistosta
iltapäivän auringon ja öisen pakkasukon avustuksella, kuvanveistoa jota ihmismieli hatarasti ja kalpeasti imitoi.
muodonmuutos, jatkuva elämän prosessi, nopea ja toistaiseksi päättymätön vuorokauden ja vuoden vaihtelu,
myötätuulen avulla järvellä liitelen
suksin liukkain katsomaan niemen
nokan takaista maailmaa pikkupojan uteliaisuudella mutta vanhenevan
miehen painolla. Valkohäntäpeuroja neljän, viiden ryhmässä kaislikosta juoksee minua karkuun, fasaanista jäljellä vain sulkasato meren jääl-

lä, koira haukkuu kaukana ja karhun
tassun tapaiset jäljet saavat mieleni
valppaaksi. Talviuniko loppumassa.
pieni poika lentää, liitää, unelmoi ja
vanheneva mies syntiensä, nautintojensa ja tekojensa vankina samassa
ruumiissa seuraa huohottaen onnesta ja tuskasta hikeä pursuen.
kylmä raikas kaikkeus ympärillä, viiman purenta niskassa, jäätyvien ja
hiestä valuvien ohimojen tykytys sekä sydämen että hengityksen kiivas
pulssi.
Jää paikallesi ja vilustu tai jatka
matkaa ja tasoita hengitys. Ohivilahtelevat visiot, paikalleen jämähtynyt
hetkellinen kauneus sekä endorfiini
onnen tunteen ohessa on talvipäivän
saldo hiestä, vilusta ja puuskutuksesta huolimatta.
seistä rauhassa paikallaan sauvoihin
nojaten, hengitystä tasaten, horisonttiin tuijottaen, iltapäivän pitkää lämpimän sinistä varjoa varoen, auringon viime säteistä voimaa keräten,
ääniä oman kehon vain kuullen alan
seurata edesmenneen jälkiä.
kohtaan palan itseäni, tervehdin silti
etäällä pilkkivää ja jatkan matkaani
kohti lämpöä ja lepoa.
liito hiipuu. x

Outo metsä / A strange forest, 120 x 160 cm, water colour, 2011
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Hiihtäjän näky / Skiers vision, 150 x 270 cm, water colour, 2011
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Pilkillä / Jigging, 150 x 275 cm, water colour, 2011
Talvista kevyttä liikennettä / Winter light traffic, 50 x 70 cm, water colour, 2011

pilkillä

hytösen suomi-ilmiö – kuvia ja tekstejä cityn ja korven välistä

sitä istuu aloillaan hiljaa – niiiiin se
menee cityssä et pilkkihaalari, pilkki
ja kaira ennen kuin saat istuu rauhassa aloillasi. Muuten skitsoot muiden
kelaavan et oot spurgu tai jotenki rajotteinen jos töllötät kaukaisuuteen
pienellä penkillä talvihaalari päällä
istuen. Siis jos et pidä mukanasi pilk-
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kiä ja kairaa. Sitten saat olla rauhassa sua jatkuvasti häiriköivistä ja olla
just niin ritaadid ku haluut – siis ainakin siinä pilkkipenkillä jään päällä… Ja vielä muiden vastaavien kanssa jotka kaikki kunnioittavat 20 metrin etäisyyttä. Etäisyyttä joka kertoo
rauhan kaipuusta, ajatuksen tilasta ja

rauhasta röyhtäistä, piereskellä,
lauleskella, lallatella, ajatella…

joutilaan nautinto jököttää jäällä apetta odotellen.

oot hiljaa, mikään ei liiku…
nappaa, irrotat kalan koukusta. Pistät lisää apetta kurkkuun.
Saat puhelun. Et vastaa. Mokomakin häiriö.

olet rauhoittunut kolmen tunnin jälkeen ja mietit pitäisikö jo
ruveta lähteen. Et suostu, sinnittelet vahvasti, juot vielä hörpyt
termarista eikä kylmäkään yllätä mutta pimeys kyllä.

pääset pois. Olet itseksesi. Et
vastaa mistään kenellekään,
edessäsi jäätä, lokkeja ja kaislikkoa.
Peilikirkas kala-apaja, kirkas kuin alla ritisevä muutaman
millimetrin lasi jossa toiset käyttövoimana eksistenssilleen käyttää jännitystä jään rikkoutumisen riskistä.

upea auringonlasku nopeutuu
metsikön haratessa hämärän ja
yön tuloa vastaan. Kohta herää
uusi maailma. Maailma jossa valopisteet määrittää liikkumisesi.
Kuuloaistisi terävöityy, herkistyt
äänille.
pimeä vie halun pilkkiä mutta on

kiva istua aloillaan retkijakkaralla ja kuunnella hiljaisuutta.
Ai niin, täytyypä korjata se ikkuna ja vaihtaa öljyt. Ei siis rauhaa
vieläkään arjen askareista. Olen
vielä liian stressaantunut. Ja
purkauma on aika hassu. Aina.
Stressissä elimistö vastustaa pöpöjä mutta pilkillä rentoutuessa
alkaa kuumeilu, jomotus, niskan
ja pään särky.
Eli on pakko lähteä.
Höh.

kaikkeudesta. Ihminen pilkkii
yksin ryhmässäkin. Jäänkansi
täynnä pilkkijöitä – kukin itsekseen omassa maailmassaan – sanoja ei tarvita. Erakkomunkkina
kokemuksia universaalista maailmanykseydestä… edes hetki.

yksin kosmoksessa – jääkannella
istuen – pilkki tuntemattomaan
aukkoon kurkottaen – peilikirkas jää jolla auringonlasku luo
maagisen tunteen maailman-

jäällä on kumma vaikutus lisätä
valon ja tilan määrää.
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harvinainen hetki luistella jäällä
merellä, järvellä, joella, suistossa
tai missä vaan. Saati sitten pilkkiä paikallaan. Pilkkiä jotain joka tuo rauhan ainakin hetkeksi.

sairaan kaunis tää maailma. x

lätkäfanit
hytösen suomi-ilmiö – kuvia ja tekstejä cityn ja korven välistä

lätkäfani, tonttu, smurffi vai mikä lie karnevalistinen hahmo,
josta ei tiedä kuinka lähellä on
kyse tosi kansallisesta – fanaattisesta tai leikittelevästä Pellehermannista.
Tragikomiikan soppa onkin
valmis ja muistuttaa meitä koko
ajan kolikon kummastakin puolesta jossa jotkut jopa viihtyvät
yhtä aikaa. Simultaaniset olotilat, todemmat ja leikkisämmät.
Kuka tietää toden ja leikin rajan? Kumpi on todempi tila? Ei
sitä tiedä Erkkikään.
yhdessä pohjoisen kansat vieri vieressä, omissa karsinoissaan
lätkämatsissa luo moniselitteisen kuvan. Kuvan fanaattisuudesta, leikkisyydestä, solidaarisuudesta, tuomitsemisesta, jouk-

kohysteriasta, oudoista kummajaisista rooliasuissaan kansallisia merkkejään siellä täällä liehuttavista tiivitaaveista, viikinkikypäröistä, lepakkomiehistä,
peruukkipäisistä sulottarista...
Irrottelu katsomossa on yhtä
hurmoksellista kuin rokkikonsertissa parhaillaan, ainoastaan
tunnetilat vaihtelevat kuin teatterissa ylämäestä alamäkeen.

toja ääniä ja ilmeitä. Niin ja ne
värikkäät puvut muistuttanevat
kaukaisesti jupiterilaisia juhlapukuja töyhtöineen, sarvineen,
symboleineen…

Joku kumma ajaa täällä kylmässä elämän kylähulluihin ja
jättää loput syömään lihasoppaa
ja kattomaan epätoivoisia kotirouvia Ameriikasta.

joku sano että ei mies nää naistakaan kun peli alkaa, siis etelään… Siellä ei oo edes jäätä. Tai
siis mukaan katsomoon. Taitaa
löytyy molempia…

ja kysymys kuuluu siis kuka on
se don Quijote?

penkkiurheilija, siis mitä himputtia! Onko se totta että fanittaa enemmän kiekon perässä
luistelevaa lihaskimppua kuin
esimerkiksi uuden energiamuodon keksijää. Jupiterin kuussa ihmetellään varmaan kepein
varustettua kiekon perässä luistelevaa ihmislaumaa jota toinen
lauma ympäröi ja päästelee ou-

kansallisuus saa kauniin kuvan
mutta kun irroitat lätkäfanin yksin keskelle syksyistä maisemaa
saat silmiisi traagisen pellen soratiellä,
surullisen Espanjan
maalta lainatun don Quijoten
hahmon pohjolan kaamokseen
– valopilkuksi – muille puheenaiheeksi, päiviteltäväksi, surkuteltavaksi ja naureskeltavaksi.

taklauksesta rullatuoliin ajautunut juniorikiekkoilija, koko
kansan palvoma kiekkosankari
Amerikan maasta, viuhkoja vähäpukeisena heilutteleva tyttölauma, hysteerisesti kiekkoilijoille paasaava koutsi, väsyneenä kotiin maskottipuvussa palaava fani vai hurmiossa hoilaava fanilauma jonkun maan lippua heilutellen, miljoonat mmkisojen töllääjät vai tämä mokomaa pohtiva? x

Suomilätkäfanit / Finnish hockey fans, 40 x 100 cm, water colour, 2011

Tricolori 120 x 420 cm, water colour, 2012
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jäljet häviää
hytösen suomi-ilmiö – kuvia ja tekstejä cityn ja korven välistä

metsässä pimeän tullen tummat hahmot pysähtyneinä tykkylumen keskellä.

siis eikä mitään hätää… Siis että jäljet
katoaa, häviää, haihtuu…
löydän kyllä jälkeni.

haluamatta sanoa sanaakaan. Ollen
hiljaa itsekseen, luontonsa kanssa.
metsä on illalla hiljaa, pienikin rasahdus kuuluu ja aiheuttaa kuulijoissaan
valppauden kuten villieläimillä. Ihminen, vaaroista suurin niin metsässä kuin
kaupungissa eli sietää olla varuillaan.
Ihan kun villin lännen eräkirjoissa...
etsin nuotiopaikkaa ja lähden hiihtämään osin umpeutunutta latua kohti
soista risukkoa valmiin nuotiopaikan
toivossa. Latu loppuu, jatkan ilman
jälkiä. Suon laidassa löydän lopulta
valmiiksi tallatun nuotion paikan ja
jokusen oksan pätkän jolla sytyttää
tuli taskun sytykkeillä. Syöty ja juotu
on, aika jatkaa matkaa. Ei enää jälkiä
löytää suolta merkittyä reittiä. Siis
umpihankeen hitaasti jotta hankikanto ei pettäisi.

on hiljainen ilta. Metsässä lumi on täynnä jälkiä. Ainoat valot kuuluvat hiihtoladulle ja kaupungille. Hiihtoladun
valo on kova ja kylmä. Kaupungin kajo
taas pehmeä ja kaiken värjääjä oranssi jota hiihtoladun kylmä sävy leikkaa.
Metsässä näkyy hiljentyneitä hahmoja. Pysähtyneitä ja tummia hahmoja.
Huh.
Paikallaan eri syvyyksissä metsää,
metsän ja hiihtoladun välissä. Ei voi
miettiä liikaa mitä he oikein tekevät
tai tarkoittavat. Muuten alkaa kuvittelemaan ihan liikaa…
alkaa sataa lunta. Lumi peittää jäljet.
Jokaisen tumman hahmon jäljet jäävät hetkeksi todistusaineistoksi heidän liikkeistään ja katoavat sitten.
katoavat jos olivatkaan… x

Jäljet häviää / Disappearing traces, 150 x 220 cm, water colour, 2010

Mopokisat / Moped race, 50 x 70 cm, water colour, 2010
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Kaksintaistelu / Duel, 150 x 400 cm, printout and water colour, 2011

kaksintaistelu
hytösen suomi-ilmiö – kuvia ja tekstejä cityn ja korven välistä

luuserit ja pärjääjät taistelevat
pohjalaisessa kuolleessa lännenkylässä olemassaolostaan ja kummatkin elävät samalla kadulla
mutta eivät kohtaa. He ovat kadun eri päädyissä ja keskellä katua he osin samaistuvat ja muistattavat toisiaan - he elävät samalla kadulla eivätkä kohtaa –
varsinkaan he jotka ovat kauempana toisistaan kadun eri päissä.
Heidän kohtaamisensa toimii
vain kadun keskikohdalla jossa

ei havaitse eroavaisuuksiaan niin
selvästi eli että kumpi onkaan
luuserimpi tai pärjäävämpi ja tämän tasa-arvoisen olomuodon
takia he pärjäävät keskenään sulassa sovussa kilpailematta vallasta, työstä, ihmissuhteista…
Mutta heti kun erkaannutaan
kadun eri puolille niin arastava
kontrasti taloudellisessa eriarvoisuudessa, luokkaeroissa, ihmissuhteissa, tiedoissa ja taidoissa alkaa kalvaa kuilua näiden eri

päissä katua majailevien ihmisten välille.
luusereihin on helppo sopeutua ja samaistua. Kansankodissa
alan herätä tähän kummaan ajatukseen että olen siis luuseri. Kilpailuyhteiskunnassa minut taas
pakotetaan pärjääjän muottiin.
Luuserius tarkoittaa häviäjää,
epäonnistujaa – pärjääjä selviytyjää, onnistujaa ja sitäkin hetkellisesti.
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slangisanana luuseri on häviäjä mutta omaa perin hämärän
käsitteen jostain vakavammasta häiriöstä pärjäämisen polulta poikkeamisena, pelosta pysyvämmin tippua remmistä, nimittelykäytössä kaverille varoituksena tippumisesta alempaan kastiin tai ilkeänä kirosanana yleensä vieraammalle ihmiselle todeta
vaan että ootpas tosi luuseri. Ja
tämä on vasta alkua…
Olla luuseri, kuulla joltakulta

olevansa jonkun toisen silmissä
luuseri, kokea tai luulla olevansa luuseri jonkun toisen mielestä, kokea olevansa luuseri koska joku tärkeä ihminen on niin
ylivertainen. Käsite pärjääjä on
myös loistava määritelmä selvittää luuserius.
pärjääjä on se joka handlaa homman, hoitaa kärsimättä bisneksensä, tanssi tähtien kanssa, nauttii elämästään muiden
pärjääjien kanssa, käy turistina moikkaamassa luuserikaveria jotta itselle tulee hyvä olo että
kun ittellä on asiat kuitenkin niin
paljon paremmin, juo cafelattea
ja jos ei sitä saa niin tilaa multivitamiinimehun, jankuttaa terveydestä, kuntoilee hulluna jaksaakseen pysytellä oravan pyörässä, omaa aimo annoksen psykopaattista taaksepäin katseettomuutta, tilaa laatulehtiä joista

voi seurata miten erottaa pärjääjät ja luuserit.
Pahin pärjääjän epäily, kelkasta tippumisen pelko ajaa epätoivoista pärjääjää kuilun reunalle.
Ravattava on ja aika häviää siivillä ympäriltä.
Epätoivoinen pärjääjä ei kuitenkaan ymmärrä kuinka helppoa on olla rappiolla…
Eli.
alkoholisti, remmistä tippunut
narkkari, kääminsä loppuun
polttanut työnarkomaani, herkkä sielu kovassa maailmassa, liian pitkälle isyys/äitiyslomalle
jäänyt vanhempi, huomista jatkuvasti pelkäävä, aina huomista elävä, rakkaudessa pettynyt,
työttömyyttä pelkäävä työntekijä, työtä pelkäävä työtön, unensa menettänyt, uniaan pelkäävä, ihmisarka palvelualan ihminen, mielenrauhansa menettä-

nyt, itsensä menettänyt, työttä turhautunut ja vieraantunut,
voimattomuus ja moni muu häviön puolelle katua sijoittuvaksi koettu saattaa kaikkine puutteineen antaa meille aikaa.
Aika löytää ajatuksia omasta
elämästä, ihmissuhteista ja ympäristöstä.
työttömyys ja sen aiheuttama
turhautuminen,
vieraantuminen, mielen tasapainon mahdollinen järkkyminen, voimattomuuden synnyttämä raivo ja viha, yhteiskunnan rattaista reserviin siirtyminen, tekemättömyys
ja ainainen puute on paha. Pahempaa voi toki löytyä ja pahempaa on ilmeisesti rakkaiden menetys, yksin jääminen, fyysinen
kyvyttömyys, psyykkinen välinpitämättömyys, merkitysten katoaminen ja kademieli. Olla kade on
sama kuin myydä itsensä viemä-
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rirotalle, paholaiselle ja kadottaa
pala hyvää sielustaan.
pärjääjä omaa selkeästi vähemmän kademieltä, eikä alistu rattaisiin, ei tee myönnytyksiä, on
terveempi, hyväntuulisempi, rynnii huoletta tiensä läpi esteiden,
juhlii krapulatta, seurustelee sujuvasti käsisuudelmin, nauttii
kulinaristisista herkuista, voittaa
viinipelin, tanssii sujuvasti partnerinsa varpaita tallomatta, pelaa elämäänsä pelinä, leikkii kohtalollaan hymyhuulin katumatta
tehtyjä päätöksiään, miettimättä
tekemättömiään ja on tyytyväinen elämäänsä.
tämä katu pärjääjineen ja luusereineen elämän näyttämönä on
helvetti ja taivas samassa paikassa, ajassa ja eri mielissä. Pitkä tai
lyhyt kunkin roolimieltymysten
mukaan. x

smokecity
hytösen suomi-ilmiö – kuvia ja tekstejä cityn ja korven välistä

laimea sellun löyhkä hiipii vaimeana
nenäonkaloihin ja taivaalle tupruaa
sellutehtaan piipuista smogia. Perinteisesti imelin haju on ollut Suomen
nenään käyvin Valkeakoskella. Metsäteollisuuden kotimainen kasvu on
tuonut smogin moneen muuhunkin
kylään. Kasvu on muokannut pikku
kaupunkeja teollisuuden vapaiksi
temmellyskentiksi ja ympäristöväkikin antaa periksi väsähtäneenä muuttaen pääkaupunkiseudulle tai syrjemmälle tehtaiden piipuista.
autoilen Keski-Suomessa Pohjanmaata kohti väsyneen turtana ja erään pikkukaupungin laitamilla kauniit pilvimuodostelmat tehtaanpiippuineen
paljastavat taajaman sijainnin ja ajaessani lähemmäs itku ja nauru pysäyttää minut. Autio katu, kyltti sairaalaan
ja dramaattinen jatkuva tehtaan piippujen sellusumu. Kesäisten maanteitten utuisen romanttinen yksinäinen
mielenrauha rikkoutuu työläiskaupungin arkirealistiseen näkyyn ja herättää minut nousemaan autosta tuijottamaan tätä ilmestyskirjan näkyä.

Smokecity 120 x160 cm, water colour, 2010

EI-000, 120 x 160 cm, water colour, 2010
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asfaltti on jo useamman talven halkeillut roudan ja rekkojen ansiosta
harmaaksi puhki kuluneeksi pinnaksi, ruoho tienjakajien ja jalkakäytävien vieressä on kulottunut vaalean
keltaisiksi laikuiksi puiden yhä vihertäessä ympärillä korostaen ruohon
nääntymistä, savusumu saapuu piipuista terävän dramaattisena kohti
minua. Saavuttaessaan minut sen olomuoto on muuttunut epämääräiseksi lemuksi sieraimiini. Rakennukset
ovat haalistuneita, siististi hoidettuja
ja tyhjiä elämästä - kesä on hiljentänyt kaupungin, vaiko savusumu lemu,
ydinkatastrofi, kesäloma, sairaus vai
mikä? No outoa se on... lisäksi näkyy
kyltti ensiapuun. Eikä yhtään lintuakaan näy.
kuuman kesäiltapäivän autius ja painostava hiljaisuus saa minut pakenemaan
autoon ja kaasuttamaan eteenpäin ohi
tämän hiljentyneen kaupungin.
nauran kun en itkeäkään osaa ja autostereo soittaa Manu Chaon kappaletta Politik kills. x

hytönen esittäytyy
hytösen suomi-ilmiö – kuvia ja tekstejä cityn ja korven välistä

petri hytönen, s. 1963, aviomies, isä, isoisä, lapsi,
koiran ulkoiluttaja, kuvataiteilija, taidemaalari, Kuvataideakatemian maalauksen lehtori, perin rauhallinen
mutta suuttuneena arvaamaton, ulkoilija, retkeilijä,
matkailija, kuntouimari, palloilija, ilmeisesti lukihäiriöinen, verbaalisti aktiivi, ulkomailla kotonaan kuin
kotomaassaan, ö-luokan elokuvien harras ystävä, kilpailuhenkinen, aika ruma, seurallinen muttei seurankipeä, hankikantohiihtohimoinen, kuorma-autokortillinen, Suomen koripallomiesten, Helsingin taiteilijaseuran, Porvoon taiteilijaseuran, Art Party Pravdan,
taidemaalariliiton, yliopiston lehtoriliiton, S-pankin
ja Ilomies-taiteilijaryhmän jäsen, 110-kiloinen, 191
cm pitkä, sarjakuvaharrasteinen, melkein savuton,
viinistä nauttiva, aperitiiveista nauttiva, digestiiveistä
nauttiva, kohtuuden kannattaja, luontoihminen, usein
nälkäinen ja janoinen.
Päivittämättömät kotisivut www.petrihytonen.com,
päivitetyt sivut www.galleriaheino.fi ja muutenkin
netistä löytyy erilaisia tietoja.
← Hytösen kuvasi Jari Koski.
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William Thuring -tunnustusapuraha / William
Thuring Award grant 2005
Helsingin juhlaviikkojen taiteilija 2004 / Artist
of the Helsinki Festival (artist of the year)
Valtion 5-vuotinen taiteilija-apuraha 20022006 / 5-year state grant
Jaettu 2. palkinto Porvoon sairaalan uuden
sisääntuloaulan suunnittelukilpailussa 2008 (1.
palkintoa ei tällöin jaettu)
2. palkinto Porvoon Engelin puiston veistoskilpailussa työryhmällä Petri Hytönen ja
Aarno Rankka
Kuratointi /
Curating
Tunne ja Hetki, Göteborg, Konstepidemin 1998
Splätsh-vesivärin ulottuvuudet, Amos Andersonin taidemuseo 2008 ( kuratoitu työryhmällä
Arantila, Hytönen ja Pakkala )
TAABOR 09 -Välillä Väriä - Värillä Väliä,
Taaborin vuoren museoalue, Nurmijärvi

4 artists from Manchester, galleria FAFA, 2010
Galleri 21:ans skyltfönsterutställning, 2011
Aidon rajalla-työryhmän näyttelyosuus
yhdessä Juha-Heikki Tihisen kanssa Keravan
taidemuseossa 2011 marraskuu - 2012
Julkaisuluettelo /
Publications
Gertrud Sandqvist, Hufvudstabladet, elokuu
1988
Marja-Terttu Kivirinta, Helsingin Sanomat,
huhtikuu 1994
Mikko Paakkola, Le 29eme Festival international de la peinture, Cagnes sur Mer 1997
Markku Arantila, Taide-lehti 3/1999
Maria Hirvi, Petri Hytönen, Cleaning the tableproject, 1999
Timo Valjakka, Carnegie Art Award catalogue
2000
Maaretta Jaukkuri, Painovoiman keveys, 2001
ISBN 952-91-3445-2
Otso Kantokorpi, Erään iltapäivän kuvaus,
Interface / Kosketuspintoja -katalogi, 2001,
ISBN 952-9864-15-9
Rauli Heino, Aikamatkalla..., ISBN 952-915772-X
Kuutti Lavonen, Mängden förlorad kärlek,
Nordiska Akvarellmuseetin julkaisema katalogi
samassa katalogissa Bera Nordalin esipuhe
Satu Itkonen, Enkelin kosketus – ikkuna
suomalaiseen taiteeseen 2002, ISBN 951-625843-3 sekä Sydän ääniä – äiti ja lapsi suomalaisessa taiteessa, 2003   ISBN 951-625-956-1
Maria Hirvi, Pinx 2003
Bianca Gräsbäck, Hufvudstabladet / Vision,
huhtikuu 2003
www.petrihytonen.com/pdf/rauli_heinon_
teksti_2003_suomeksi.pdf
Pirjetta Brander, Jan Kaila ja Henry WuorilaStenberg / Hakupäällä, Helsingin juhlaviikkojen
näyttelykatalogi, 2004
www.petrihytonen.com/pdf/gaetano_salernon_teksti.pdf
www.petrihytonen.com/pdf/rauli_heinon_
teksti_2005_suomeksi.pdf
Maarit Jaakkola, Helsingin Sanomat, elokuu
2004
Fillarijuttu, sarjakuva-albumi 2006 WSOY
(käsikirjoittajana Mark Mallon)
Emilia Siltavuori, Hufvudstabladet 2008,
helmikuu 20.
Jukka Yli-Lassila, Helsingin Sanomat 2008
helmikuu 23.
Yvonne Eriksson Watercolour studies /
Akvarellstudier (Nordiska Akvarellmuseetin
ja Göteborgin yliopiston yhteinen kirjahanke
2008)
Gta-Saga, teksti Petri Hytönen, näyttelykatalogi 2008
Petri Hytönen ja Akseli Gallen-Kallela matkoilla, Gallen-Kallelan taidemuseon julkaisu 2009
Hytösen Suomi-ilmiö – Kuvia ja tekstejä cityn
ja korven välistä, 2012
Web-osoite /
Web-adress

Hytösen Suomi-ilmiö / The Finnish Phenomenon by Hytönen © Petri Hytönen, Galleria Heino
Kirjapaino / Printer Art Print, 2012
Graafinen suunnittelu / Graphic design Jessica Leino
Valokuvat ja tekstit / Photographs and texts Petri Hytönen
Julkaisija / Publisher Galleria Heino
Kiitos / Thank you Valtion kuvataidetoimikunta, Kuvataiteen näyttöapurahalautakunta
ISBN 978-952-5636-25-3

www.petrihytonen.com

etukansi / front cover: Heja Finland! 50 x 140 cm, water colour, 2011
takakansi / back cover: Maagisen sienipuun ympärillä tanssijat Suomen sysimetsissä synkissä / The Dancers round the magical mushroom Tree in the deepest forests of Finland, 220 x 150 cm, water colour, 2010–2011
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