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Piirustuksia

nda Vähämäen lyijykynäteoksista koostuvassa näyttelyssä piirtämiilo ja 8.1.–12.2.2022
keskittyminen ovat vahvasti läsnä. Erikokoiset kuvat on
rretty paperille tai läpikuultavalle kalvolle. Ilmava kokonaisuus
ältää lukuisia pieniä, omintakeisia maailmoja, joita voi jäädä
kastelemaan pitkäksi aikaa.
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