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Social media artist?

Uusimmissa teoksissani olen havainnoinnut Internetissä leviäviä 
nuorisokulttuurisia ilmiöitä. Olen kiinnostunut tavoista, joilla ihmiset 
rakentavat identiteettiään Internetin massamedioissa ja siitä, miten 
mediatilat ohjaavat sosiaalista kanssakäymistämme.

Käytän teoksissani verkosta löytämiäni videoita ja niistä käytyjä kes-
kusteluita. Rakennan löytämistäni dokumenteista uusia narratiiveja 
ja pyrin löytämään keinoja, joilla voimme havainnoida elämäämme 
valtamedioiden näkökulmista poikkeavalla tavalla. Videotaide on 
minulle ensisijaisesti ajattelun ja mediakritiikin väline.

In my recent practice I have observed youth cultural phenomena and 
social attitudes spreading in the Internet. I’m interested in the ways 
identity is represented in media spaces and how mediated publics 
affect our social behaviour.

I use video footage which I find from video sharing communities and 
comments related to the videos. I create new narratives in attempt to 
find perspectives that differ from the views of mainstream media. For 
me video art is a tool for media critique and thinking.



Youth instinctively understands the present 

environment – the electric drama. It lives 

mythically and in depth. This is the reason 

for the great alienation between generations.

-Marshall McLuhan



GHOST RIDE

Ghost Ride on harrastelijamusiikkivideon muotoon 
leikattu tutkielma alakulttuurisen ilmiön leviämisestä 
Internetissä osaksi populaarikulttuuria. Samalla se 
on tutkimus ilmiön siirtymisestä virtuaalisten ja fyy-
sisten tilojen välillä sekä erilaisista tavoista esittää.

Teksti- ja videoinstallaatiolla haluan tuoda ilmiöstä 
käytävän keskustelun  taidekontekstiin. Millä tavoin 
sosiaalista medioista tutut visuaaliset elementit 
muuttavat museotilaa ja siellä käytäviä keskuste-
luja? 

Taidehalli TR1:een toteutettu installaatio rinnastaa 
visuaalisen ja kielellisen väkivallan ja haastaa katso-
jan pohtimaan omaa suhdettaan sosiaalisen median 
kuvastoon.

In Ghost Ride I examine how people represent 
themselves in Ghost Riding community and how 
these representations have spread from subcul-
ture to global spectacle. 

Work consists of video footage and documen-
tation of discussions around the Ghost Riding 
phenomenon in video sharing communities.

 

Ghost Riding involves walking or dancing alongside 

a car while a vehicle is still moving.

-Definition in Wikipedia



Kuvia Loppuunmyyty-näyttelyyn toteutetusta kaksikanavaisesta video- ja teksti-installaatiosta.


