Kuvataiteilija Ismo Jokiaho:

Abstrakti antaa vapautta ja tilaa
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käyttää töidensä
toteuttamisessa
muun muassa
pesusieniä, pensseleitä, kankaita,
talttoja ja raaputtimia.
- Tekniikoistani
huolimatta lopputulos muistuttaa
aina nykyaikaista, modernia
maalaustaidetta,
missä pääosassa
ovat värit ja
niiden muodostama tunnelma.

