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TUULA LEHTINEN

On Beauty



Miksi kauneus olisi epäillyttävää?

Why should 
beauty be 
suspect? 
Pierre-Auguste Renoir



Päätin, että jos voisin maalata tuon kukan 
valtavassa koossa, sen kauneutta ei voisi 

olla huomaamatta.

I decided that 
if I could paint 

that flower in 
a huge scale, 

you could 
not ignore its 

beauty. 
Georgia O’Keeffe



Niin rumina aikoina ainoa todellinen vastalause on kauneus.

In such ugly times, 
the only true protest 
is beauty. 
Phil Ochs





Täällä on paljon kauneutta, koska joka 
paikassa on paljon kauneutta.

There is 
much beauty 

here, because 
everywhere 

there is much 
beauty. 

Rainer Maria Rilke



Muista, että kaikki maailman kauneimmat asiat ovat 
hyödyttömiä: esimerkiksi riikinkukot ja liljat.

Remember that 
the most beautiful 
things in the 
world are useless: 
peacocks and lilies, 
for instance. 
John Ruskin



Rosario
2012
öljy ja akryyli kankaalle, toppaus / olja och akryl på duk, stoppning /  
oil and acrylic on canvas, padding
201 x 180 cm

Marsipaaniruusu II / Marsipanros II / Marcipan Rose II
2012
posliinimaalattu mosaiikki / porslinsmålad mosaik / porcelain painted mosaic
160 x 123 cm

Joutsenlampi / Svansjön / Swan Lake 
2012
smalto- ja lasimosaiikki / smalto- och glasmosaik / smalto and glass mosaic
214 x 184 cm

Ruusujen kehys / En ram för rosorna / A frame for the roses
2012
posliinimaalattu lasimosaiikki / porslinsmålad glasmosaik / porcelain painted glass mosaic
222 x 222 cm

Ruusuruusu / Rosros / Rose Rose
2012
posliinimaalattu mosaiikki / porslinsmålad mosaik / porcelain painted mosaic
160 x 120 cm
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