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During the years 2007-2009 I have toured various Finnish landfills; 
been on all fours, crawled and climbed on mountains of waste piles 
with my camera around my neck. Landfills have been my personal  
challenges to conquer, my Mount Everest, my pilgrimage. 

The subjects that I shot during those years were all brought there to 
be recycled. I have gone as close as possible to my subjects, prac-
tically into the pores of the objects to photograph oil barrels, steel 
beams, cans of paint, details of wood, on their way to recycling. The 
images reflect the metaphor of our time, where people are treated 
as if they were to be recycled, disposable and easily replaced. 

Abandonment, being made redundant and humiliation are in my 
opinion as beautiful and precious as anything else; as any of us. 
Therefore, the side of the barrel glows as blue as the sky, metal 
reflects like stars, the dried red drops of paint signal a sign of hope 
and the iron thorn crown reminds us of the suffering of vanity.

Olen kiertänyt vuosina 2007-2009 Suomen kaatopaikkoja; kon-
tannut, kiivennyt ja kömpinyt jätekasojen päällä kamera kaulas-
sani. Kaatopaikat ovat olleet minun henkilökohtainen valloitus-
retkeni, Mount Everestini, pyhiinvaelluskohteeni. 

Kuukausien aikana ottamani kuvat ovat kierrätykseen vietyjä 
tavaroita. Olen mennyt niin lähelle kohteitani kuin mahdollista, 
esineiden huokosiin. Olen kuvannut öljytynnyreiden, rauta-
palkkien, maalipurkkien, jätepuiden yksityiskohtia. Kuvien meta-
fora heijastaa aikaamme, jossa myös ihmisiä kohdellaan kuin he 
olisivat kierrätystavaraa; kertakäyttöistä, helposti korvattavaa. 

Hyljätty, hyllytetty, poispotkittu ja nöyryytetty on mielestäni yhtä kau-
nista ja kallisarvoista kuin mikä tahansa; kuin kuka tahansa meistä. 
Siksi tynnyrin kylki hohtaa sinisempänä kuin taivas, metalli heijas-
tuu tähtinä, jähmettyneessä maalitilkassa pisaroi toivonpuna ja 
rautatankojen piikkikruunu muistuttaa kärsimyksen turhuudesta.

Helsinki 4.10.2009
Philip László



Colosseum 
 the Colosseum



Mitä pidät meikistäni?
 how do you like my make-up?

kauneuden voimaton kaipuu 
powerless yearnig for beauty



Olen suvaitsevainen  
 I am broad minded



Entäs sitten? Olen vanha, mutta kaunis
 so what? I am old, but beautiful



Minun trikolorini
 my tricolor



goodbye, kollageeni
goodbye, collagen

Arpeni ovat mitalini  
 my scars are my medals



Huti 
 missed



Isäni oli mestari käsittelemään tuohta 
 my father was a master at handling birchbark



Ja veri kuuma suonissani virtaa  
 and hot blood runs through my veins



Jumalani, jumalani miksi minut hylkäsit? 
 Lord, oh Lord why did you forsake me?



Kannoin mustaa kultaa 
 I carried black gold



Näkemiin tältä erää
 goodbye for now



Kolisevat eniten 
 clattering mostly



Kova ja halukas 
 hard and willing



Kuinka kauan sinä olet ollut täällä?
 how long have you been here?



kurkista sieluuni 
peek into my soul

Oliko se vain mustavalkoista?
 was it only black and white?



Loppuunkäytetty reikä 
 exhausted hole



Lupasit minulle tähden taivaalta 
 you promised me a star in the sky



Lähtölaskenta alkaa  
 countdown has begun



Löydä tiesi Utopiaan 
  find your way to Utopia



Melkein täydellinen 
 nearly perfect



Minä kestän kolhut 
 I can take the blows



Minuun osui 
 I was hit



Viimeinen luoti tappaa 
 the last bullet kills



Varjo entisestään 
  shadow of the past



Pieni pala taivasta 
 a small piece of the sky



Pudotin sinut jalustalta 
 I dropped you off your pedestal



Päiväni ovat täynnä väriä 
 my days are filled with colour



Eufrat vai Tigris?  
 Eufrat or Tigris?



Se kiiltää! Onko se kultaa? 
 it glitters! is it gold?



Silmät auki, mieli avoin 
 eyes and mind open



Monikulttuurisuus on rikkaus 
 multiculture is wealth



Soitto on suruista tehty 
 melodies are born from sorrow



Syntynyt 1950 
 born in 1950



terveisiä ulkoavaruudesta 
greetings from outer space

Pumba 
 Pumba



Uusi sukupolvi tahtoo keksiä sen uudestaan
 each generation wants to re-invent it



Janoan sinua 
 I thirst for you

mummolan puutarha 
Granny ś garden



Oli aika kun meitä tarvittiin 
 we used to be needed



KUUSAKOSKI MAKES THE WORLD GREENER


