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C V

EXHIBITS  
Petri Seppä

2010
SLOW MOTION (2.2. – 18.4.2010)
Group exhibition with Photographic Centre Nykyaika, Voipaala Art Centre, Valkeakoski

One room arty-work with brown paperbags, photographs, drawings and masking tape. 

2009
URBIET STREET GALLERY (3.11. – 1.12.2009)
Solo exhibition at large city monitors, Tampere

Artist of the month. Showing 35 selected works from large Urbiet-city-monitors in city of Tampere.

ALTERNATIVE GALLERY FOUR (30.10.2009)
Solo exhibition at Finlaysons old headoffice, Tampere

Saties Dream and 329 others drawings.
Duration 6 hours.

ALTERNATIVE GALLERIES ONE, TWO AND THREE (1.5. – 31.8.2009)
at country and urban environments

1. Gallery End Point (Nature Gallery)
2. Gallery P. Valkee & J. Harmaja (Human Gallery) 
3. Gallery Rumba Tre (Poster Gallery) 

2008
EXISTENCE OF STILLNESS AND BEAUTY OF RANDOMNESS  
– IMPORTANCE OF SADNESS AND FEAR (1.8. – 15.9.2008)
Solo exhibition at Media Tunnel in Finlayson area, Tampere

Seven large and 16 small translucent photographs with text and drawings. 
Four glass cabinets. 
Four digital slide shows:  
1. Past, existence    
2. Existence, now   
3. Existence   
4. In coming, existence

2007
BOY WHO SAW THE STORM – THE STORM AND THE CIRCLE (5.12. – 16.12.2007)
Solo exhibition at Finlaysons old headoffice, Tampere

Collection of early works (graphics, drawings, multimedia, sound and video works) and 8 new 
pictures made from old 35 mm dia slides.

MEMBERSHIPS
Photographic Centre Nykyaika



MY ARTIST STATEMENT IS SIMPLE Do what you can’t 
see. Listen what you do not understand. Time is non-linear.

There are no mistakes, only new directions and re-construction. 
Nothing is ever broken, it has just changed its shape of excistence.

Always go where you haven´t been before. If you hesitate, you are 
just re-positioning yourself; if you run, you can not see properly. 

Walk. Talk. Write. 

Draw when you feel something, take a picture when your eyes 
are closed. Do not compare. If there is space for you, enter; don´t 
compete, even though it is against the common practice. 

Be polite. Be modified.

Open your ears to others, because they can see around your 
corners. Still follow your path. You can´t ever fail if you feel. Skin 
is your guidance, comfort and eyes. 

Don´t stop, ever again.  

Petri Seppä ARTIST STATEMENT

in co-operation with photographer Jussi Koivunen



I have thoughs,

STILLNESS Hatred is 
emotion, hate is reaction. 
Sadness is emotion, 
depression is reaction. 

Love is emotion,  
sex is reaction. Caring is 
emotion, dependence is 
reaction.

You might think 
experiences are emotions; 
football, concert, event, 
movie, music, skydiving, 
adrenaline. 

And then you don´t listen 
to yourself. You experience 
rather than feel. 

Routine is called love, 
stillness is what you fear.

ITSEKRIITIKIN 
MURHAYRITYS
Yritän vaientaa itseni. 
Kukaan ei sano että 
lopeta, ole hiljaa, 
ovat jopa ystävällisiä 
ja kannustavia. Silti 
yritän sabotoida, 
kritisoida, vähätellä, 
sanoa itselleni että ei ole 
oikeutta olla olemassa. 
Täytyy suunnitella 
murha, tappo olisi 
harkitsematonta, siitä 
voisi tulla kritiikkiä.

CAPTURING THE DEATH
It is possible to capture the 
Death bacause the Death is 
always around. ADVICE: 
adjust your hidden camera to 
twilight position (T). The Death 
doesn´t want to be snatched, 
because familiar is not so fearful 
anymore. The Death has serious 
ego issues.

ART IS NOT A COMPETITION

art is not spiritless, art is a thought, art is 

not beautiful, art disagrees, art is freedom, 

art is not a technique, art is a mistake, 

art is not a deed, art is reprise, art is not 

dyskinesia, art is a cult, art is not late, art 

is a theory, art is not wise, art is flexible, 

art is not nutrition, art is china, art is not 

appropriate, art is a mixed fruit,  art is 

not a mixed up fruit, art is therapy, art 

is not a definition, art is small, art is not 

a matter of taste, art is not baking, art is 

making, art is not a protest, art is magic, 

art is love, art is not a trash, art is an 

anthem, art is not an occupation, art is a 

nest, art is not a job, art is wrestling, art is 

not a consonant, art is a verb, art is not a 

game, art is marble, art is not an exit, art 

is depth, art is not shit, art is white, art is 

not a panic, art is stretching, art is not an 

angle grinder, art is an eggbeater, art is not 

cancelled, art exists, art is not a tree, art is 

nature, art is not a macaroni, art is vanilla, 

art is not durable consumer goods, art is an 

experience, art is not a house of stone, art 

is a stack of board, art is not a rifle, art is 

a swerve, art is not propaganda, art is on 

skin, art is not knitting, art is shearing, art 

is not a nail, art is a hit, art is ei

RAJA
Olen nähnyt 
tarpeeksi pahaa, 
voin nyt sulkea 
silmäni. En 
voi poistaa sitä 
maailmasta, 
mutta sen tullessa 
lähelleni, avaan 
silmäni hetkeksi 
ja lopetan sen 
voimakkaalla 
sivalluksella. 
En anna armoa 
Pahalle, annan 
armoa kaikille 
särkyneille.

FEAR OF SIMPLISITY
Stressed about work, car, 
apartment, about shopping, 
about sleeping, about eating; 
still you fear, that everything 
disappears. You fear that life is 
too simple. 

STUPID QUESTION
In which point goodness 
changed to naivety and 
greediness to wisdom?

HÄKKI 
Liikutellaan itseä 
kalenterin avulla 
paikasta toiseen. Ei 
olla oikein koskaan 
missään, katsotaan 
tulevaisuuteen 
ymmärtämättä 
seurauksia, 
tehdään tomerana 
itselleen häkkiä. 
Otetaan lääkkeitä 
ja kurotellaan 
ohikulkijoita, 
katsellaan ja 
huudellaan, ei oikein  
uskalleta mitään 
tarpeellista.

HEIJASTUS Se en ole 
minä, en se ole minä, ole se 
en minä, se ole en minä, en 
ole se minä, se en minä ole, 
se minä en ole, minä se en 
ole, minä se ole en, minä ole 
se en, minä ole en se, minä 
en ole se, en minä se ole, ole 
minä se en, ole minä en se, 
en minä ole se, se en minä 
ole, se ole minä en. 
Älykkyyden ylivoimaan 
saattaa tuupertua, pitää olla 
jotain. Luulet tuntevasi, 
mutta et tiedä koska et 
uskalla kysyä. 
Keneltäkään.

MY WORK AT THE MOMENT



I have moments (near),

MY WORK AT THE MOMENT



I have moments (far),

MY WORK AT THE MOMENT



I have subconsious.

MY WORK AT THE MOMENT



MY WORK AT THE MOMENT When necessary; thoughs, 
moments and subconsious are mixing themselves to become one entity. 
Effecting one another and evolving. Then, after the act, breaking into the 
separate parts again. Some parts are staying together for longer. 

These entities I dare quietly call works of art. If I shout, they will break. 
Understand. I think I sometimes do.  

A little bit.

STUPID 
QUESTION
In which point 
goodness 
changed to 
naivety and 
greediness to 
wisdom?

MY WORK AT THE MOMENT



POIKA JOKA NÄKI MYRSKYN
8 isoa valokuvaa, 8 pientä valokuvaa, 16 piirrosta (muutama seksikäs), 
32 diaoriginaalia hartsilla, 3 digitaalista esitystä, 10 skannattua urosta, 
4 grafi ikanvedosta, lisääntyvässä määrin värikopioita, muutama juliste ja kaksi 
sarjakuvateosta. 

Joskus en tiennyt mitä originaali tarkoitti, nyt en pidä sitä tietoa kovinkaan 
merkityksellisenä.

Taidenäyttely Myrsky ja Ympyrä
Finlaysoninkatu 4 B
Avoinna 8.-9.12. klo 12 - 18, 
10.-14.12. klo 11 - 18, 15.-16.12. klo 12 - 18
Muina aikoina sopimuksen mukaan 050 366 4476 tai petri@b105.fi 

BOY WHO SAW THE STORM  
– The Storm and the Circle
Collection of early works (graphics, drawings, 
multimedia, sound and video works) and 8 new 
pictures made from old 35 mm dia slides 

About new 
pictures: only 
five copies are 
made from each 
work. Every copy 
has different 
dimensions. 
Original 35 mm dia 
slides are stored in 
translucent plastic.  

EXHIBIT 2007

www.petriseppa.fi/myrsky_ympyra (pages are in finnish)



EXHIBIT 2007

POIKA JOKA NÄKI MYRSKYN
8 isoa valokuvaa, 8 pientä valokuvaa, 16 piirrosta (muutama seksikäs), 
32 diaoriginaalia hartsilla, 3 digitaalista esitystä, 10 skannattua urosta, 
4 grafi ikanvedosta, lisääntyvässä määrin värikopioita, muutama juliste ja kaksi 
sarjakuvateosta. 

Joskus en tiennyt mitä originaali tarkoitti, nyt en pidä sitä tietoa kovinkaan 
merkityksellisenä.

Taidenäyttely Myrsky ja Ympyrä
Finlaysoninkatu 4 B
Avoinna 8.-9.12. klo 12 - 18, 
10.-14.12. klo 11 - 18, 15.-16.12. klo 12 - 18
Muina aikoina sopimuksen mukaan 050 366 4476 tai petri@b105.fi 

www.petriseppa.fi/myrsky_ympyra (pages are in finnish)



EXHIBIT 2008

1.8. - 15.9.2008 
Finlaysonin Mediatunneli 
Aukioloajat ma-su 06-24  

Aleksis Kiven katu 5, 
Frenckellinaukion 
alikulkutunneli 
liikekeskus Siperiaan

ww.petriseppa.fi

EXISTENCE OF STILLNESS AND 
BEAUTY OF RANDOMNESS 
– Importance of Sadness and Fear
Seven large and 16 small translucent 
photographs with text and drawings. 

Four glass cabinets. 

Four digital slide shows:  
1. Past, existence    
2. Existence, now   
3. Existence   
4. In coming, existence  

www.petriseppa.fi/hiljaisuuden_olemus/avajaiset/ (pages are in finnish)



EXHIBIT 2008

1.8. - 15.9.2008 
Finlaysonin Mediatunneli 
Aukioloajat ma-su 06-24  

Aleksis Kiven katu 5, 
Frenckellinaukion 
alikulkutunneli 
liikekeskus Siperiaan

ww.petriseppa.fi

www.petriseppa.fi/hiljaisuuden_olemus/avajaiset/ (pages are in finnish)



EXHIBITS 2009

ALTERNATIVE GALLERIES – Project  watch: www.youtube.com/petriseppa

After finishing two large exhibits in a year I decided to try different paths to reveal my works. 

During spring/summer 2009 there has been 3 alternative galleries opened and they still are: 
1. Gallery End Point (Nature gallery) 
2. Gallery P. Valkee & J. Harmaja (Human gallery) 
3. Gallery RumbaTre (Poster-gallery. Including live drawings with a band in live consert)

During autumn/winter 2009 two new galleries are opening their invisible doors. Materials are 
ready. One for drawings and one for photos with texts.

1. Gallery End Point (Nature gallery)

Locations can be found with GPS-coordinates 
wich are available via Facebook or via Youtube.



ALTERNATIVE GALLERIES – Project  watch: www.youtube.com/petriseppa

EXHIBITS 2009

p . v a l k e e . j . h a r m a j a @ g m a i l . c o m

Piirros: 
VAIHTOEHTOGALLERIAT 3
w w w . p e t r i s e p p a . f i

RUMBA
TRE live
KUUNTELE ETUKÄTEEN 
http://www.myspace.com/
rumbatre 

Keikat myy:
Ohjelmatoimisto Piano & 
Viihde puh.050 545 2834

live

Taide ei ole kilpailu

taide ei ole sielutonta, 
taide on ajatus, taide ei 
ole kaunis, taide on eri 
mieltä, taide on vapaus, 
taide ei ole tekniikka, 

taide on erehdys, taide ei ole teko, taide on toisinto, taide 
ei ole pakkotoisto, taide on kultti, taide ei ole myöhässä, 
taide on teoria, taide ei ole viisasta, taide on joustava, taide 
ei ole ravintoa, taide on posliini, taide ei ole soveliasta, 
taide on sekahedelmä, taide ei ole sekohedelmä, taide on 
terapia, taide ei ole määritelmä, taide on pieni, taide ei ole 
makuasia, taide on leivonta, taide on levotonta, taide ei ole 
mielenosoitus, taide on taikuutta, taide on rakkautta, taide ei 
ole roska, taide on porilaisten marssi, taide ei ole ammatti, 
taide on pesä, taide ei ole työpaikka, taide on paini, taide ei 
ole konsonantti, taide on teonsana, taide ei ole peli, taide 
on marmori, taide ei ole pakotie, taide on syvyys, taide ei ole 
perseestä, taide on valkoista, taide ei ole paniikki, taide on 
puserrus, taide ei ole kulmahiomakone, taide on vispilä, taide 
ei ole peruttu, taide on olemassa, taide ei ole puu, taide on 
luonto, taide ei ole makaroni, taide on vanilja, taide ei ole 
kestohyödyke, taide on kokemus, taide ei ole kivitalo, taide 
on lautakasa, taide ei ole kivääri, taide on väistöliike, taide ei 
ole propaganda, taide on iholla, taide ei ole pitsinnypläys, 
taide on keritseminen, taide ei ole naula, taide on isku

3/5
Hra Pilkut, Lha Rha 
~ Herra Pilkut asui Puolassa. 
Kampasi partaansa kunnes 
ymmärsi että vastaus olikin 
takaraivossa. Oli vain pitänyt 
odottaa hiusten poistumista.

Piirros: 
VAIHTOEHTOGALLERIAT 3
w w w . p e t r i s e p p a . f i

RUMBA
TRE live
KUUNTELE ETUKÄTEEN 
http://www.myspace.com/
rumbatre 

Keikat myy:
Ohjelmatoimisto Piano & 
Viihde puh.050 545 2834

live

Taide ei ole kilpailu

taide ei ole sielutonta, 
taide on ajatus, taide ei 
ole kaunis, taide on eri 
mieltä, taide on vapaus, 
taide ei ole tekniikka, 

taide on erehdys, taide ei ole teko, taide on toisinto, taide 
ei ole pakkotoisto, taide on kultti, taide ei ole myöhässä, 
taide on teoria, taide ei ole viisasta, taide on joustava, taide 
ei ole ravintoa, taide on posliini, taide ei ole soveliasta, 
taide on sekahedelmä, taide ei ole sekohedelmä, taide on 
terapia, taide ei ole määritelmä, taide on pieni, taide ei ole 
makuasia, taide on leivonta, taide on levotonta, taide ei ole 
mielenosoitus, taide on taikuutta, taide on rakkautta, taide ei 
ole roska, taide on porilaisten marssi, taide ei ole ammatti, 
taide on pesä, taide ei ole työpaikka, taide on paini, taide ei 
ole konsonantti, taide on teonsana, taide ei ole peli, taide 
on marmori, taide ei ole pakotie, taide on syvyys, taide ei ole 
perseestä, taide on valkoista, taide ei ole paniikki, taide on 
puserrus, taide ei ole kulmahiomakone, taide on vispilä, taide 
ei ole peruttu, taide on olemassa, taide ei ole puu, taide on 
luonto, taide ei ole makaroni, taide on vanilja, taide ei ole 
kestohyödyke, taide on kokemus, taide ei ole kivitalo, taide 
on lautakasa, taide ei ole kivääri, taide on väistöliike, taide ei 
ole propaganda, taide on iholla, taide ei ole pitsinnypläys, 
taide on keritseminen, taide ei ole naula, taide on isku

5/5
Kolibrin näky 
~ Pieni lintu ymmärsi miten 
asioiden pitäisi olla ja miten 
siihen päästäisiin. Mutta hän 
osasi vain laulaa. Käännekohta; 
tämän jälkeen suurta viisautta 
ei enää maailmassa ilmennyt.

Piirros: 
VAIHTOEHTOGALLERIAT 3
w w w . p e t r i s e p p a . f i

RUMBA
TRE live
KUUNTELE ETUKÄTEEN 
http://www.myspace.com/
rumbatre 

Keikat myy:
Ohjelmatoimisto Piano & 
Viihde puh.050 545 2834

live

Taide ei ole kilpailu

taide ei ole sielutonta, 
taide on ajatus, taide ei 
ole kaunis, taide on eri 
mieltä, taide on vapaus, 
taide ei ole tekniikka, 

taide on erehdys, taide ei ole teko, taide on toisinto, taide 
ei ole pakkotoisto, taide on kultti, taide ei ole myöhässä, 
taide on teoria, taide ei ole viisasta, taide on joustava, taide 
ei ole ravintoa, taide on posliini, taide ei ole soveliasta, 
taide on sekahedelmä, taide ei ole sekohedelmä, taide on 
terapia, taide ei ole määritelmä, taide on pieni, taide ei ole 
makuasia, taide on leivonta, taide on levotonta, taide ei ole 
mielenosoitus, taide on taikuutta, taide on rakkautta, taide ei 
ole roska, taide on porilaisten marssi, taide ei ole ammatti, 
taide on pesä, taide ei ole työpaikka, taide on paini, taide ei 
ole konsonantti, taide on teonsana, taide ei ole peli, taide 
on marmori, taide ei ole pakotie, taide on syvyys, taide ei ole 
perseestä, taide on valkoista, taide ei ole paniikki, taide on 
puserrus, taide ei ole kulmahiomakone, taide on vispilä, taide 
ei ole peruttu, taide on olemassa, taide ei ole puu, taide on 
luonto, taide ei ole makaroni, taide on vanilja, taide ei ole 
kestohyödyke, taide on kokemus, taide ei ole kivitalo, taide 
on lautakasa, taide ei ole kivääri, taide on väistöliike, taide ei 
ole propaganda, taide on iholla, taide ei ole pitsinnypläys, 
taide on keritseminen, taide ei ole naula, taide on isku

2/5
Kevättango, Lha Rha 
~ Keväällä kaikki pyrkivät 
maasta ylös. Aivan kaikki. 
Maahiset ja naapurin Matti.

2. Gallery P. Valkee & J. Harmaja (Human gallery)

3. Gallery 
RumbaTre 

(Poster-
gallery)

in co-operation with artist Jari Majanen

in co-operation with songwriter Jukka Hynninen and his band


