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Kaaos tuo esiin kuvia, kuvia jotka minun on pakko tehdä. Vailla yhteistä lähtökohtaista teemaa, on 
syntyvillä kuvilla kuitenkin yllättävän paljon yhteistä. Yhteistä on tunnetila, mutta tunne ei kuitenkaan ole 
yksiselitteinen vaan Hyvässä teoksessa toivo ja epätoivo kohtaavat. 
 
Tekemisessäni korostuu elämän dualistisuus, toivo ja epätoivo, syntymä ja kuolema, voima ja herkkyys. 
Amerikkalaisessa abstraktissa ekspressionismissa sanotaan kankaan täyttyvän yhtälailla vihasta, kuin 
kauneudestakin, joista kummatkin ovat samalla tasolla. 
 
Kyse on asioista, jotka eivät ole. 
 
Näyttelyn teoksissa poistaminen on yhtälailla roolissa, kuin niiden rakentaminen. Mahdolliseen 
katoamiseen ja varmaan kuolemaan liittyy voima, joka on jopa rakentamista todellisempi. Tämä 
katoavaisuus todentuu muun muassa liitutauluille tehdyissä teoksissa. Samaa potentiaalisen katoamisen 
energiaa kantaa myös näyttelyn installaatio 'When we were immortals', jossa gallerian lattialla makaava ja 
hiljaa hengittävä musta karitsa on pienenä ison tilan lattialla vaarassa jäädä jalkoihin. Näyttämällä 
teoksen haavoittuvaisuuden haluan tuoda esille ihmisen katoavaisuuden. 
 
Näyttelyn nimi viittaa läsnäoloon ja prosessiin sekä yhtälailla intuitioon, joka on yhä useamman syntyneen 
teokseni välittäjänä. Läsnäolosta puhuu esimerkiksi omalla nukkumisella syövyttämäni jälki kahden 
ihmisen mittoihin leikatulla kullanhohtoisella messingillä. Näin todentuu myös näyttelyn toinen vahva 
elementti, yksinäisyys. 
 
Huomaan hiljalleen jättäväni taakseni perinteisen maalauksen kehykset. Osittain tästä syystä 
Taidemaalariliiton tm•galleria toimii loistavana estradina tämänhetkiselle taiteelliselle prosessilleni. 
 
 
Toni R. Toivonen on syntynyt 1987 Helsingissä. Taide on ollut Toivoselle pakkomielle jo pienestä. Vuonna 
2008 hänet hyväksyttiin Turun Taideakatemiaan ja hän alkoi aktiivisesti rakentaa paikkaansa Suomalaisen 
taiteen kentällä. Tavoitteet kasvoivat pian myös Suomen rajojen ulkopuolelle ja nuori taiteilija alkoi ottaa 
osaa kansainvälisiin taidekilpailuihin, mitä kautta hänen teoksiaan on ollut esillä New Yorkissa ja 
Lontoossa. Toivosen teokset palkittiin Cork Street Open Exhibition-kilpailussa Lontoossa 2010 ja 2012. 
Vuonna 2012 Toivonen valmistui Turun Taideakatemiasta. Hänen lopputyönäyttelynsä nähtiin Galleria 
Joellassa Turussa. 2013 Toivosella oli yksityisnäyttelyt Kuntsin modernin taiteen museossa Vaasassa sekä 
Historian ja nykytaiteenmuseo Aboa Vetus & Ars Novassa Turussa. Tällä hetkellä Toivonen syventyy 
tekemiseensä (Taideyliopiston) Kuvataideakatemiassa Helsingissä kaksivuotisessa Kuvataiteen 
maisteriohjelmassa.  
 
 
Toni R. Toivosen näyttely Presence on esillä tm•galleriassa 12.3. - 30.3.2014.  
 
Avajaiset tiistaina 11.3. kello 17-19.  
Vernissage tisdagen den 11 mars kl. 17-19. 
 
Lehdistökuvia ja lisätietoja saatavissa tm•galleriasta  
p. 09 6811 0575  tmgalleria@artists.fi  
sekä: www.painters.fi/tmgalleria/nayttelyt2014/toivonen.html 
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