5X MINUN KOTINI
ASUKKAAT

Kuvanveistäjä Jasmin
Anoschkin ja teatterialalla työskentelevä
Severi Haapala sekä
lapset Manjo ja
Ruu Haapala.
KOTI

Vuonna 2012 valmistunut 248-neliöinen
omakotitalo Helsingin
Myllypurossa.

PINKISSÄ
TALOSSA
Väriöverit ovat kuvanveistäjä Jasmin
Anoschkinista kotona hyvä juttu,
mutta taiteilijan lempiväri on
siitä huolimatta valkoinen.
SELINA VIENOLA KUVAT TUOMAS KOLEHMAINEN

JASMIN ANOSCHKINILLE

on tärkeää, että kotona on
ystävien taidetta. Seinällä on
Kirsti Tuokon Aperitiivimaalaus ja sohvapöydällä
Sakari Kannoston veistos
Myllypuron merenneito. ”En
ehdi nähdä ystäviäni niin
usein kuin haluaisin, mutta
he ovat teostensa kautta
läsnä joka päivä”,
Jasmin sanoo.
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TALON PINKKI

väri oli koko perheen
yhteinen päätös.

3/ UNELMAT
TOTEUTUVAT
”Kehotan lapsiani unelmoimaan, koska olen huomannut, että unelmat toteutuvat. Joskus se voi
viedä pidemmän ajan, mutta lopulta niin käy aina.
Tämä vaaleanpunainen omakotitalo on yksi toteutuneista unelmistani. Täällä on isot ikkunat ja
kotiateljee, jossa on takka – kaikki toteutuneita
unelmiani. Takapihallamme kasvaa lisäksi kauniita
kelopuita, jotka henkivät taiteilija Reidar Särestöniemen taulujen puita. Ne tuovat mieleeni Lapin,
jota rakastan. Tällä hetkellä unelmoin palmuista ja
siitä, että voisin tehdä veistoksia, joissa voisi asua.”
 KEITTIÖN TASOLLA

 BAMBIKAAPPI

on tuliainen Porvoosta. Vuosien
varrella kollaasiin
on liittynyt uusia
osia sitä mukaa, kun
Jasmin on niitä
siihen lisäillyt.

on Jasminin teokset Pusuhuuli
HotDog ankan jaloilla ja
SportBlueCoyote. Lincoln
Kayiwan monikulmaiset juomalasit Jasmin on luvannut lahjoittaa lapsilleen ”maailman
makeimmiksi opiskelijabilelaseiksi”, kun nämä aikanaan
muuttavat pois kotoa. Keraaminen popcorn-kulho on Jasmin
ystävän, Veera Kuljun tekemä.

4/ VILLIT JA
RAUHOITTAVAT VÄRIT

KARKKI- JA NEONVÄREJÄ,

aitoa kultaa ja levollista valkoista – kotoa löytyy koko
Jasminin lempivärien kirjo.

”Onhan sinulla isännän lupa, kysyi pöyristynyt rautakauppias, kun hain talomme
värimalleja maalikaupasta. Päätös maalata talomme pinkiksi oli tietysti yhteinen, ja mieheni on varmasti yhtä ihastunut pinkkiin taloomme kuin minä. Pinkki
on myös 16-vuotiaan poikamme lempiväri.
En oikein tiedä, mistä suhteeni väreihin kumpuaa. Valitsen värejä kotiin ja
teoksiini sen mukaan, mistä tykkään ja mikä sopii vierekkäin. Neonvärit ovat
ihania, samoin pinkin monet vivahteet. Väriöverit on ehdottomasti hyvä juttu,
mutta lempivärini on kaikesta huolimatta valkoinen. Se on neutraali ja tasoittava
väri, joka rauhoittaa mieltä samaan tapaan kuin lumilakeuksilla käveleminen.”
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