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Taidetta lähestyn eri hahmojen kautta, se auttaa minua 
jäsentämään kokonaisuutta ja pystyn jakamaan 
toiminnan selkeisiin osa-alueisiin.

Playing against the wind
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Petri Seppä
Kuvataiteilija. Jäsenyydet: Pirkkahä-
meen kuvataiteiljat, Nokian kuvatai-
teilijat, Valokuvakeskus nykyaika ja 
Kuvasto ry, Taiteen ja kulttuurin 
edistämisen seura ry.

Pitänyt yksityisiä ja ryhmänäyttelyjä.

Tekniikka: Tussi, maalit, kollasi, nii-
tit, liimat yms.

Olemassa olevat hahmot ja työryhmät

Darkham 
Reindeer
Katutaiteilija. 

Tekniikka: Sekatekniikat 
kaupunkiympäristössä.

Mark Rancor
Digitaalinen katutaiteilija. Käyttää 
hyväkseen digitaalisten laitteiden 
automatiikan aiheuttamia virheitä 
sekä sosiaalista mediaa.

Mark jakaa kaiken tietonsa sosiaa-
listen sovellusten oletusarvoilla nä-
kyviin kaikille.

”Error and Coincidence - 
Everything else is just imitation”

Tekniikka: Internetin julkinen sisäl-
tö, älypuhelimella ja sen ohjelmilla 
tuotettu materiaali. Jokaisella käy-
tetyllä tekniikalla tehdään yksi teos.

Mark Rancor | Deep End

Seppä & Majanen
Piirtäjän ja kuvanveistäjän työryhmä.

Tekniikka: Sekatekniikat.

P. Valkee & J. 
Harmaja
Katutaidetyöryhmä.

Tekniikka: Sekatekniikat kau-
punkiympäristössä.

Viebrock (valokuvat), Seppä 
(piirokset), Majanen (animaatio, 
videoeditointi, 3D) & Lahtinen 
(äänisuunnittelu)
Tekniikka: Digitaaliset sekatekniikat.

Dark Reindeer, 
improvisaatioyhtye
Dark Reindeer on kolmen tekijänsä - Lahtinen, 
Ahonen, Seppä - ääni- ja kuvakollasi, jossa jo-
kainen esitys on oma, itsenäinen, videoitava 
teoksensa. Teosta ei harjoitella etukäteen.

Tekniikka: Kitarat, sähköiset äänilaitteet, ää-
nilooperit, samplet, editoidut videot, videoka-
merat suorasignaalilla, livepiiräminen, video-
tykki, kannettavat tietokoneet.

Kauppatyöryhmä
www.darkreindeer.com
Verkkokauppa josta ostettavissa Pet-
ri Sepän taidepaperille vedostettuja, 
yksilöllisesti numeroituja ja signeerat-
tuja teoksia. 

Alkuperäiset työt ovat ostettavissa ai-
noastaan suoraan taiteilijalta.

Tekniikka: Mustesuihkutulostus, 
Wordpress, avoin lähdekoodi.
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Petri Seppä | www.petriseppa.fi

2010 HIDAS LIIKE 3
Valokuvakeskus Nykyajan jäsennäyttely. Nokian taidetalo.
Yhden huoneen installaatio. Ruskea pakkauspaperi, valkoinen mies, maalatut 
valokuvat, tekstejä ja mustepiirrokset suoraan installaatioon. 
Seisoja | 120 x 70 cm | Tussi, akryyliväri, mustesuihkutuloste, 7 kuvan sarja

Riding with T-REX
Tussi ja akryyli paperillle | 16 x 22 cm

Supersankarin vapaapäivä
Tussi ja akryyli paperillle | 16 x 22 cm

Wiseman and his twin brother - going with the flow
Tussi ja akryyli paperillle | 16 x 22 cm

2010 TAIDETTA JAKOKAAPEISSA II
Tampereen nykytaiteen museo. Jakokaapit 
Tampereen keskustassa. 
Digitaalisesti tulostettu valokuva tekstillä.

REALISTIT realists

Liikutellaan itseä kalenterin avulla paikasta toiseen.  
You move yourselves from one place to another with 
your calendar.

Ei olla oikein koskaan missään.  
Always in nowhere. 

Katsotaan tulevaisuuteen ymmärtämättä seurauksia.  
You stare into the future but you don´t understand the 
consequences.

Tehdään tomerana itselle häkkiä. 
Closing gates around your existence.

2014 KESÄYÖN UNI
Pirkka-Hämeen kuvataiteilijoiden kesänäyttely. 
Haiharan taidekeskus, Tampere. 
Kolme tussipiirrosta.

Liikutellaan itseä kalenterin avulla paikasta toiseen. 
You move yourselves from one place to another with your calendar.

Ei olla oikein koskaan missään. 
Always in nowhere. 

Katsotaan tulevaisuuteen ymmärtämättä seurauksia. 
You stare into the future but you don´t understand the consequences.

Tehdään tomerana itselle häkkiä.
Closing gates around your existence.

R E A  L  IS  T IT
r e a l i s t s

Lisää piirroksia: www.darkreindeer.com

petriseppa.fi/jakokaappi.htmlpetriseppa.fi/exhibits.htm
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Petri Seppä | www.petriseppa.fi 

tasot (Layers and liars of the soul)

kiitos Jussille asenteesta

2015 KAURIIN UNET, Julkinen taideteos
Vuoreksen asuinalue, Tampere 
Värilliset piirrokset, keraamisilla väreillä tulostettu lasi. 
6 kpl. 120cm x 220 cm, tilaaja VRP-rakennus.

Teos kuvaa unen eri vaiheita nukahtamisesta heräämiseen.

2008 HILJAISUUDEN OLEMUS JA SATTUMAN KAUNEUS – SURUN JA PELON TARPELLISUUDESTA
Yksityisnäyttely Finlaysonin mediatunnelissa, Tampere.
Seitsemän suurta ja 16 pientä läpikuultavaa valokuvaaa tekstein 
ja piirroksin. Neljä lasivitriini-installaatiota. Neljä digitaalista esitystä. 

2013 KIRJA: Hyvyys ja tyhmyys - AHNEUS JA VIISAUS
68-sivua. Lyhyitä tekstejä tussipiirroksin. Toimitus J.K. 
Ihalainen, Palladium. Julkaisu verkossa, Palladiumilla 
hetkellinen kassakriisi.

60

VAPPU ~ Ollaan hassun näköisiä. Muovinenä. Irtotakapuoli. Hiuslisäke ja hattu. 
Riehakkaasti huudellaan ja roskataan. Ostetaan kallis kiinalainen ilmapallo.
Ostetaan viiniä, kuohuviiniä, olutta, siideriä, perunasalattia, perunalastuja ja 
nakkeja. Juodaan, valvotaan, huudetaan ja mennään nukkumaan.
Aamulla kannetaan puistoon tuoli. Huudellaan kaikille. Ostellaan lisää tavaroita. 
Kylvetään kylmässä vedessä. Huudetaan megafooniiiin. Ihmiset seisovat, 
kävelevät ja istuvat eilisellä nurmikolla. Sataa tai on lämmintä. Pölyä tai rapaa.
Ostetaan edullisempi ilmapallo karanneen tai tyhjentyneen tilalle.

61

GAGES OF GOOD LIFE ~ Vaikka näkee, että ne jotka ovat ulkoa kunnossa eivät 
näytä hyvinvoivilta. Niillä on aina joku kohta mihin sattuu ja sen kivun takia ne 
eivät osaa ratkaista asioita uudella tavalla. Ne luulevat, että pitää pysyä pinnalla 
kun tosiasiassa pitäisi laskeutua pohjaan. Laskussa ja nousussa näkee selvimmin.

60

VAPPU ~ Ollaan hassun näköisiä. Muovinenä. Irtotakapuoli. Hiuslisäke ja hattu. 
Riehakkaasti huudellaan ja roskataan. Ostetaan kallis kiinalainen ilmapallo.
Ostetaan viiniä, kuohuviiniä, olutta, siideriä, perunasalattia, perunalastuja ja 
nakkeja. Juodaan, valvotaan, huudetaan ja mennään nukkumaan.
Aamulla kannetaan puistoon tuoli. Huudellaan kaikille. Ostellaan lisää tavaroita. 
Kylvetään kylmässä vedessä. Huudetaan megafooniiiin. Ihmiset seisovat, 
kävelevät ja istuvat eilisellä nurmikolla. Sataa tai on lämmintä. Pölyä tai rapaa.
Ostetaan edullisempi ilmapallo karanneen tai tyhjentyneen tilalle.

Hyvyys ja tyhmyys ~
AHNEUS JA VIISAUS
Petri Seppä

petriseppa.fi/exhibits.htm

petriseppa.fi/hiljaisuuden_olemus/avajaiset/
index.htm
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6.6.2014 - TOKKA
TR 22, Finlayson, Tampere, Finland

8.7.2014 - PALISKUNTA
Taidekeskus Mältinranta, Tampere, Finland

6.8.2014 - VASA
TEHDAS 108 – Tehdassaaren Luova Keskus, Nokia, Finland

Dark Reindeer | www.darkreindeer.com (kauppa) www.facebook.com/darkreindeer (yhtye)

darkreindeer.com | Vedosmallidarkreindeer.com | Sivusto www.facebook/darkreindeer | Yhtye

www.facebook/darkreindeer
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P. Valkee & J. Harmaja

2010 ja 2014 GALLERIA 234 GALLERY
Tampellan esplanadi, Rohdinkuja 2, Tampere
Galleriaksi restauroitu vartijankoppi, avoinna 24/7 (facebook.com/galleria234)

2009 VAIHTOEHTOGALLERIAT
Maaseutu- sekä kaupunkiympäristö, 
Pirkanmaa.
Numero 2:  Galleria P. Valkee & J. 
Harmaja (Ihmisgalleria)

2010 2014 GROW | THE RENOVATION

petriseppa.fi/valkee-harmaja.htm

petriseppa.fi/galleria-234-gallery.htm
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Mark Rancor
Mark Rancor | Deep End

2013 | FINGER SHOOTING
Käsittelemättömiä valokuvia (Nokia Lumia).
Sijainti: pinterest.com/MarkRancor/

2013 | UNTITLED
Käsittelemättömiä valokuvia  ja tekstejä 
paikkalokaatiolla (Nokia Lumia). Sijainti: 
instagram.com/markrancor

2013 | WELCOME TO 
THE DEEP END 
12 videota. Näyttely 
ainoastaan Faceboo-
kissa. Taiteilija keskuteli 
avajaisvieraiden kanssa 
verkon kautta klo 
18-20 välisenä aikana. 
Sijainti: facebook.com/
MarcRancor0012013

2014 | MURALS OF DIGITAL AGE
Kuuden sekunnin käsittelemättömiä 
videoita ja tekstejä (Nokia Lumia).  
Sijainti: vine.co/Mark.Rancor

2014 Work in progress 
MEGAPIX 
YLE-tekstikanavan ruutu-
kaappauksista rakennettavia 
suurtulosteita.
Koko 4m x 2,5m / kpl

2014 | SILENT VIDEOS
Lajiteltu valikoima YouTube-videoita joita 
kaikkia on koodin kopiomishetkellä 
katsottu vähemmän kuin 10 kertaa.
Sijainti: markrancor.wix.com/mark

Markin ensimmäinen galleriatyö, 
Pirkkahämeen Kuvataiteilijoiden 
syysnäyttely
frendie | Seinäteos 
32 sek. toistuva video, 
androidpuhelin
Teos valmis kun puhelin joutuu 
vikatilaan. Näyttelyvalvoja kirjaa 
vikatilan ajankohdan seinätau-
luun.

Mark Rancor työskentelee äänen, valon ja ajan kanssa. Hän käyttää hyväkseen digi-
taalisten laitteiden automatiikan aiheuttamia virheitä; hänen näkemyksensä mukaan 
virheetön, digitaalinen automaatio tekee todellisuudestamme liian terävää ja kulmi-
kasta.

Markin mukaan todellisuus on arkipäivässä niin pieninä ja satunnaisina paloina, että 
se jää huomiotta. Sen voi saada esiin ainoastaan heikkojen sattumien tallentamisella.

"Error and Coincidence - Everything else is just imitation"

    markrancor.wix.com/mark

MARK RANCOR | DONE
frendie

kesto: 0:34 sek. julkaistu verkossa 22.9.2014

 DAY   |   MONTH   |   YEAR

VIDEO
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Yksittäisen valokuvan teema on 
kuukauden nimi. Kuvatekstin 
otsikko tulee siihen valokuvaan 
sijoitetun piirroksen nimestä. 
Jokainen projektiin osallistuva 
henkilö tekee valokuva/
piirroskuvan pohjalta oman 
tekstiversion.

Valmis videoteos: 

•	valokuvat

•	piirrokset

•	tekijöiden tekstit (4kpl/kuva)

•	äänet

•	musiikki

•	2- ja 3D-animaatio

•	esitystekniikka

1. Order to the Chaos

PETRI: Syyskuussa Esko päätti 
siivota ullakon. Avaimet olivat 
kuitenkin hukassa ja ulkona 
tapahtui paljon 
mielenkiintoisempia asioita.

2. Kvarkki, aika ja avaruus

PETRI: Toukokuu oli yhtä 
saatanan säheltämistä. Purkissa 
oli homeisia ituja ja tuli laitettua 
pää liian moneen paikkaan. Voi 
helvetti!’

3. Devil in a dress

PETRI: Lokakuussa syksy oli 
aivan kulman takana. Ainakin niin 
Esko luuli. Olisi vain kannattanut 
jäädä kotiin.

4. Aivomyrsky

PETRI: Huhtikuussa lähti 
lapasesta mitättömästä syystä; 
kanavat juuttuivat paikoilleen. 
Urheilu sekoittui kulttuuriin ja 
päinvastoin. On siinä taas 
selittämistä.

1. 2.

3. 4.

Viebrock (valokuvat), Seppä (piirokset), Majanen (animaatio, videoeditointi, 3D) & Lahtinen (äänisuunnittelu). Tekstit: työryhmä.
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Seppä & Majanen

TAUSTA
Hiljainen piste syntyi ajatuksesta, että taideteosten kuljettaminen ympäri 
maailmaa on liian kallista ja että kaikilla pitäisi olla mahdollista tulostaa 
näyttelykokonaisuus haluamaansa mittakaavaan tavallisella A4-tulostimella. 

Materiaaliksi valittiin tavallinen toimistopaperi joihin mustavalkoiset piirrokset 
tulostettiin sekä kierrätyspahvi. Näyttely koostuu seinään kiinnitettävästä 
kuvakollaasista ja piirrosten perusteella muotoilluista patsaista.

Valmiin näyttelyn voi tulostaa ja koota ohjeiden perusteella haluamaansa 
mittakaavaan missä päin maailmaa tahansa.

2014 | Seppä & Majanen - QUIET SPOT I
PISTE, yhteisnäyttely. TR 22, Finalysonin alue, Tampere

2014 | Seppä & Majanen - QUIET SPOT II
PAST & PRESENT, yhteisnäyttely. Nokian Tehdassaari, Nokia

petriseppa.fi/piste.html petriseppa.fi/quietspot.htm
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Tekeillä | Work in progress

Työnimi: MATEMAATTISET MAISEMAT, sarja
Maisemaa muistuttavia kuvia IBM:n ohjelmointikorteille. 
Tussi, akryyli ja kultaväri kartongille.

Työnimi: TOINEN 
MAHDOLISUUS, sarja
Piirroksetkin ansaitsevat 
toisen mahdollisuuden. 
Vanhojen tussitöiden 
metamorfoosi. Tussi, akryyli 
ja kultaväri paperille.

Työnimi: VÄLITILA, sarja
Pystysuunnassa jaettu 
paperi josta oikeapuoli 
piirretään vasemmalla 
kädellä ja vasenpuoli 
oikealla. Tussi paperille.

Työnimi: OUTOJA 
OTUKSIA, sarja
Sekatekniikat levylle.

Työnimi: VORTEX, sarja
Sekatekniikat levylle.


