maarika maury
”Ilon lähteillä” näyttely Galleria Kajasteessa

tuo esille teoksia, joiden värit ja energia heijastavat positiivisuutta.
”Ilon lähteillä” näyttelyn taulut ovat monikerroksisia ja niistä löytyy alati uusia sävyjä ja
näkökulmia.
Teokset herättelevät katsojan omia oivalluksia. ”En halua liikaa selittää kuvia auki, ne
aukeavat katsojalle itselleen kokemuksen
kautta”, muistuttaa Maarika Maury tauluistaan.
”Niiden maalaaminen on myös ollut riemastuttava kokemus siitä, miten aloittaessaan
maalaamista ei aina tiedä millainen lopputulema on tulossa. Tavallaan taulu ikään kuin
antaa itsensä sitä tehdessä.”

MAARIKA MAURY CV
(s.10.5.67)
Materiaaleina mm. öljy, akryyli, valokuvas ja muu sekatekniikka. Maarika Maury tunnetaan akryyli- ja öljyväritaideteoksiensa lisäksi myös väririkkaista ja energisistä valokuvistaan.
Taideopinnot ja muut opinnot ja tausta
Vapaa taidekoulu 2004-2005.
Vedic Art akatemiassa Vedic Art opettajaksi 2014.
Lisäksi muita erilaisia taide- ja valokuvausopintoja kolmenkymmenenviiden vuoden ajalta.
Ylioppilas 1987, kauppatieteiden maisteri 1993, luontaisterapeutti 1996, NLP master 1998, teologia-opintoja
2004-2006. Tekee väitöskirjaa Vaasan Yliopiston johtamisen laitokselle fokuksen puutteesta strategioissa.
Maarika Maury toimii toimitusjohtajana ja valmentajana johdon konsultointia sekä yritysvalmennuksia järjestävässä Kissconsulting Oy:ssä. Valmentaa mm. johtamista, luovuutta, ja hyvinvointia sekä ilon merkityksestä työssä ja
vapaa-ajalla. Hyödyntää myös taidetta valmentamisessa. Kirjoittanut myös kirjat Hoppu on hanurista, Pelolla
johtaminen on perseestä, Suomalainen myynti on syvältä, vai onko? ja Kunnat kuntoon. Tullut tunnetuksi myös
Pelolla johtaminen on perseestä näytelmän käsikirjoittajana.

Näyttelyitä
• Imatra, Kosken Galleria 2005, ”Haaveita ja Unelmia, toteutuneita ja särkyneitä”, öljyväritöitä
• Vallilan Kirjasto 2006, ”Nimetön”, öljyväritöitä
• Hotelli Sheraton Poipu 2007, Kauai Hawaii, valokuvanäyttely, yhteisnäyttely
• Art & Book Gallery 2008, Porvoo Vanha kaupunki, valokuvanäyttely ”Ihmetekoja”
• Galleria Kruununhaka 2010, valokuvanäyttely
• Galleria Kruununhaka 2014, valokuva & akryylityönäyttely
• Galleria Kajaste 2016, ”Focus” valokuvateoksia
• Galleria Kaari 2016, öljy- ja akryylitöitä ”Soul”
• Hämeen luontokeskus, Tammela, 2018, ”Moments. Hetkiä.”
• Galleria Kajaste, Oulu 5.6.-21.6.2018, maalauksia ”Ilon lähteillä”
• Tulossa: Kestilä, Siikalatvan kunnassa heinäkuu 2018
• Lisätietoja: Maarika Maury p. 050 5900 412 maarika@kissconsulting.fi

