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Vesa-Pekka Rannikko (s. 1968) palaa uusilla teoksillaan kohti esittävää ilmaisua ja hahmoja, joita 
häneltä on nähty viimeksi vuosikymmen sitten. Kipsiveistoksista ja piirrosanimaatioista koostuva 
Leijonat syövät ruohoa on näyttely todellisuudesta pakenemisesta, konkreettisista fantasioista, 
identiteeteistä ja keinotekoisista paratiiseista. Tarkastelussa on maailmansa konstruoiva ihminen 
lukuisine rooleineen. 
 
Rannikko luo maalauksenkaltaisia veistoksiaan rakentamalla väriä ja käyttäen lastaa kuin sivellintä. 
Materiaalina nopeasti kuivuva, värjätty kipsi tekee työskentelystä intuitiivista ja intensiivistä. Rannikko 
itse kutsuu teoksiaan valehteleviksi veistoksiksi niiden ristiriitaisia aistimuksia luovan, kaksi- ja 
kolmiulotteisuutta sekoittavan vaikutelman vuoksi. Tuloksena on vuoropuheluja kehollisen havainnon 
ja illuusion välillä. Ristiriita herättää kysymyksiä liittyen teoksen todellisuussuhteeseen, aiheeseen ja 
näkemisen kielellisyyteen.  
 
Yksittäiset veistokset ja animaatiot muodostavat tilassa kokonaisuuden, jossa mittasuhteiden 
hämärtyminen, lavastuksenomaisuus ja viittaukset digitaalisiin ympäristöihin luovat merkityksiä teosten 
välille suhteessa toisiinsa ja katsojaan.  Eräänlaisten kehyksettömien muotokuvien rinnalla animaatiot 
luovat rajattuja, muuttuvia ikkunoita toiseen todellisuuteen. Stop motion -pohjaisissa elävissä kuvissa 
luonnosmainen piirtäminen ja kirjoitus yhdistyvät toisiinsa reagoivaksi, orgaaniseksi, assosiatiiviseksi 
kokonaisuudeksi.  
 
Kerronnan rakenteen fragmentaarisuus, eriluonteiset välineet ja erityyppisten tekstien yhtäaikaisuus 
kiehtovat Rannikkoa. Näyttelyn aiheet kumpuavat muun muassa tieteisfiktiosta, 1700-luvun 
paratiisikuvauksista, Fortnite-pelimaailmasta, dramatisoiduista luontodokumenteista ja internetin 
kuvapankeista. Lähes poikkeuksetta teokset perustuvat digitaaliseen materiaaliin - tekstiin tai kuvaan 
asiasta, jonka tarkoitus on esittää, havainnollistaa, kuvittaa.  
 
Näyttelyssä identiteetit ja narratiivit lomittuvat kerroksiksi; paratiisiksi, joka ei ole villi luonto, vaan 
rakennettu puutarha, keinotekoinen utopia, henkilökohtainen turvasatama, ekologinen fantasia, 
riistettävä luonnonvara tai hurmoksellinen tila. Paratiisiksi, jossa leijonat syövät ruohoa ja virtuaalinen 
asu luo yhteenkuuluvuuden tunteen. 
 
Vesa-Pekka Rannikko työskentelee monipuolisesti kuvanveiston, maalauksen, videon, installaation, 
animaation ja valokuvan parissa. Hän on toteuttanut useita suurikokoisia julkisia teoksia, 
viimeisimpänä Vantaan ja Espoon kaupunkien tilaamat työt. Rannikko on esiintynyt lukuisissa yksityis- 
ja ryhmänäyttelyissä sekä videotaiteen festivaaleilla Suomessa ja kansainvälisesti. Rannikko edusti 
Suomea vuoden 2011 Venetsian Biennaalissa. Hänen teoksiaan on hankittu merkittäviin koti- ja 
ulkomaisiin kokoelmiin, mukaan lukien Kemper Museum of Contemporary Art, Nykytaiteen museo 
Kiasma, Helsingin kaupungin taidemuseo, Jenny ja Antti Wihurin Säätiön kokoelma sekä 
Saastamoisen Säätiön kokoelma. 
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