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Vesa-Pekka Pekka Rannikko (f. 1968) återvänder med sina nya verk till ett mer föreställande uttryck 
med gestalter, något som vi senast sett hos honom för ett decennium sedan. Lejon äter gräs är med 
sina gipsskulpturer och tecknade animationer en utställning om verklighetsflykt, konkreta fantasier, 
identiteter och artificiella paradis. Studieobjekt är människan som konstruerar sin värld, människan 
med alla sina talrika roller. 
 
Rannikko skapar sina målningslika skulpturer genom att bygga färg och använda spateln som en 
pensel. Den färgade gipsen torkar snabbt och gör arbetet både intuitivt och intensivt. Själv kallar 
Rannikko sina verk för ljugande skulpturer på grund av deras både två- och tredimensionella skepnad 
som framkallar motstridiga förnimmelser. Resultatet blir dialoger mellan den kroppsliga iakttagelsen 
och illusionen. Konflikten väcker frågor dels om verkets verklighetsrelation och motiv, dels om seendets 
språklighet. 
 
Skulpturerna och animationerna bildar en syntes vars grumlade proportioner, scenografilika 
apparans och referenser till digitala miljöer skapar betydelser mellan verken i relation till varandra 
och till betraktaren. Jämfört med de liksom oinramade porträtten bygger animationerna avgränsade, 
växlande fönster mot en annan verklighet. I de stop motion-baserade levande bilderna förenas 
skissartad teckning och skrift till en reagerande, organisk, associativ helhet. 
 
Berättandets fragmentariska struktur, de varierande redskapen och de disparata texternas samtidighet 
fascinerar Rannikko. Motiven bottnar i bland annat science fiction, paradisskildringar från 1700-
talet, spelet Fortnite, dramatiserade naturdokumentärer och webbens bildbanker. Så gott som 
samtliga verk bygger på digitalt material – en text om eller en bild av någonting vars syfte är att 
föreställa, åskådliggöra, illustrera. 
 
Identiteter och narrativ varvas till skikt; till ett paradis som inte är vild natur utan en anlagd trädgård, 
en artificiell utopi, en personlig asyl, en ekologisk fantasi, en exploaterbar naturresurs eller ett extatiskt 
tillstånd. Ett paradis där lejon äter gräs och virtuell apparition skapar en känsla av samhörighet. 
 
Vesa-Pekka Rannikko arbetar mångsidigt med skulptur, måleri, video, installation, animation och 
fotografi. Han har gjort flera offentliga verk i stort format, senast på beställning av Vanda och Esbo 
städer. Rannikko har ställt ut på talrika separat- och grupputställningar och på festivaler för videokonst 
såväl i Finland som utomlands. Han representerade Finland på Venedigbiennalen 2011. Rannikkos 
verk har förvärvats till betydande inhemska och utländska samlingar, däribland Kemper Museum of 
Contemporary Art, Museet för nutidskonst Kiasma, Helsingfors stads konstmuseum, Jenny och Antti 
Wihuris stiftelses samling samt Saastamoinen stiftelsens samling. 
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