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"Ajattelen, että aina on parempi nousta tuolista ja yrittää katsoa mitä ympärillä on kuin istua aloillaan."
Mestarikertojan parhaalle luomiskaudelle sijoittuvassa romaanissa yksi ainoa sana muuttaa sekä menneen että tulevan.

Mennyt vuosi oli kiinalaisittain härän vuosi ja nyt eletään jo tiikerin aikaa. Mennyt vuosikymmen ja alkaen jo 1970-luvulta oli taas omalla kohdallani puhtaiden klustereitten (Cluster analysis) aikaa. Mukana myös lasin vuosikymmenet ja Cystal art. Tämä vuosi nimettynä Euroopassa lasin vuotenamme (Glass Age). Ilman lasia olisimme tieteemme kanssa heikoilla. Tärkeimmät käsitteet ovat olleet kohdallani lasin rinnalla Cluster Policy ja Cluster Art sekä Cluster Articles. Sen jälkeen Cluster Economy, Clustear Analysis ja Cluster Science. Klusteroituvat alueet ja klusterianalyysi olivat osa klusteroituvia yrityksiä ja
kuluttajaklustereita, ekologista klusteria (Ecological cluster) jo paljon aiemmin osana innovaatiopolitiikkaa. Nämä olivat kuitenkin jo edellisten vuosikymmenten tuotteita ja molemmissa väitöskirjoissani (PhD ja ScD) ne mainitaan myös heti otsikossa ja osana kolmatta tutkintoa (D.Art). Klusterianalyysi oli siten läsnä koko ajan omassa työssäni ja myös harrastuksissani, uuden digiajan tietokoneitten klustereissa ja myös kuvataiteessa ja musiikissa, sukumme median siirtyessä digiaikaan 1980-luvun alussa Etelä-Savossa ja ensimmäisenä Suomessa. Se on sitä nyt myös Euroopan tärkeimmissä rahoitusinstrumenteissa
ja niiden innovaatioissa. Se on ollut paradigmainen ja maailmankuvat muuttava ilmiö. Se on myös ratkaisevassa osassa juuri nyt geopoliittisessa kriisissä ja sen laukaisemisessa. Emme voi toimia enää globaalisti tai lokaalisti regionaalisten alueitten sisään sulkeutuen ja ulkopuolella yhteisten klustereittemme myös vaikkapa huippu-urheilussamme (Sport Cluster). Olemme klusteroituneet toisiimme tavalla, jossa perinteiset aseet on unohdettava sotineen. Joka niihin tarttuu, aseisiin, varmasti myös niihin hukkuukin. Klusterirakenteiden ulkopuolella ei ole enää luovaa ja innovatiivista tulevaisuutta, tiedettä ja taidetta,
politiikkaa ja hyvinvointia, demokraattista yhteiskuntaa. Se on härän vuoden perintöä ja opimme sen viimeistään pandemian aikana ja geopoliittisessa kriisissämme.
On the first day of the new year, no one dies; the reality hits home as families are left to care for the permanently dying. Death sits in her apartment and contemplates her experiment: What if no one ever died again?
Mikä tekee tekstistä runollisen? Ovatko kaikki tekstit poliittisia? Anhavalainen kuvaruno on saanut rinnalleen monenlaisia haastajia L-A-N-G-U-A-G-E- koulukunnasta erilaisiin muihin uuden runon käsitteellisempiinkin suuntauksiin. Flarf kaivaa materiaalia internetin uumenista ja haastaa kysymään, mikä on runollista. Politiikan kentällä ajankohtaista on EU:n jatkuva syveneminen ja eteneminen kohti liittovaltiota, kotimaan politiikassa vihapuheen lisääntyminen ja tarve tuomita se ehdottomasti. Sanan painossa lähiluennassa ovat kotimaiset ja ulkomaisen kirjallisuuden poliittiset klassikot Sandemosesta Saramagoon,
runoilijoista Wilmar Silvasta portugalilaiseen avantgarde-runoilija Alberto Pimentaan.
Keltainen kirjasto kirjailijoiden ja kääntäjien silmin e-kirjana Joukko suomalaisia kirjailijoita ja kääntäjiä sai tehtävän: kirjoita sellaisesta Keltaisen kirjaston kirjasta, joka on tehnyt sinuun suuren vaikutuksen jossain elämänvaiheessa. Kirja sisältää parisenkymmentä elämyksellistä ja lukemaan innostavaa esseetä. Lukukokemuksestaan kirjoittavat kirjailijat Jaakko Heinimäki, Juha Itkonen, Jari Järvelä, Tomi Kontio, Anna Kortelainen, Leena Krohn, Leena Lehtolainen, Reko Lundán, Matti Mäkelä, Kai Nieminen, Leif Salmén, Johanna Sinisalo, Pekka Tarkka sekä kääntäjät Kersti Juva, Kristiina Rikman, Tarja Roinila ja Oili
Suominen. Esipuhe Keltaisen kirjaston perustaja, kustantaja Jarl Hellemann.
A study of the larger group, focusing on the processes and dynamics whereby the group micro-culture emerges. As the initial frustrations of the group find expression in hate, this is transformed through dialogue to what the Greeks knew as 'koinonia', or the state of impersonal fellowship. Essentially, Koinonia concerns itself with an operational approach to dialogue, culture and the human mind through the medium of a larger group context, and adopts a direction similar in many ways to the group-analytic method of S.H. Foulkes. In attempting to link the most intimate aspect of individual beings naturally and
spontaneously in the socio-cultural setting of the larger group, by the very nature of its size, offers a structure or medium for linking inner world with cultural context, and is thus able to establish a unique dimension-that of the micro-culture.
A city is hit by an epidemic of "white blindness" whose victims are confined to a vacant mental hospital, while a single eyewitness to the nightmare guides seven oddly assorted strangers through the barren urban landscape
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