
 
Tica Sekine(s.1975,Saitama, Japani) 
 
 on kotoisin Japanin Saitamasta, joka sijaitsee Lahden tavoin tunnin junamatkan päässä maan 
pääkaupungista Tokiosta. Vuonna 1975 syntynyt Sekine on valmistunut filosofian kandidaatiksi 
Tokion Sacred Heart -yliopistosta vuonna 1998. Valmistumisensa jälkeen hän jatkoi opintojaan 
kahden vuoden ajan Lontoon Central Saint Martins Collegen Art & Design -linjalla opiskellen 
graafisen suunnittelun kandidaatiksi. Lontoon opintojensa jälkeen Sekine matkusti ympäri 
maailmaa käyden mm. Milanossa, Etelä-Ranskassa, Pariisissa ja New Yorkissa  ja työskennellen 
samalla välillä taiteilijana Lontoossa.  
 
Vuonna 2002 Sekine palasi Tokioon, jossa hän viisi vuotta myöhemmin piti ensimmäisen 
yksityisnäyttelynsä. Sen jälkeen Sekine alkoi tehdä teoksia yhteistyössä eri muusikoiden kanssa. 
Sekinellä on tapana tehdä ensin teokset, jonka jälkeen valitut muusikot säveltävät niiden teemaa 
tulkitsevan musiikin. Sekinen näyttelyissä hänen teoksensa ja muusikoiden esittämät 
sävellykset muodostavat yhtenäisen elämyksellisen kokonaisuuden. Viimeisin musiikkia ja 
Sekinen teoksia yhdistävä näyttely pidettiin hänen synnyinkaupungissaan, jossa järjestettiin 
kansalaishankkeena ensimmäinen Saitama triennaali. Vuodesta 2014 lähtien Sekine on pitänyt 
taidetyöpajoja lapsille. Hän haluaa opettaa piirtämisen ja maalaamisen avulla lapsille 
vuorovaikutustaitoja. Sekine on antanut yhdelle aikaisemmista töistään nimen ”Under the 
tenderness of our big tree” (2008). Lasten taidetyöpajojen tarkoituksena on luoda lapsille 
kokemus yhteisestä puusta, jonka äärelle kokoontua.  
 
Lasten taidetyöpajojen myötä Sekine kutsuttiin työskentelemään Akagi-luonnonpuiston lasten 
taideopettajana. Jo tässä vaiheessa oli ilmiselvää, että luonnolla ja siihen liittyvillä hankkeilla 
tulee olemaan suuri merkitys hänen taiteellisella urallaan.  
 
Toisen yksityisnäyttelynsä Sekine piti vuonna 2008. Sen nimenä oli ”Näkymätön käsi”, mikä 
kuvaa hänen työskentelymetodiaan ja tyyliään. "Minun tarvitsee vain päästää käteni liikkumaan 
vapaasti, jolloin kuvat syntyvät kuin itsestään, ikään kuin jonkin näkymättömän käden 
aikaansaannoksina. Käden, joka liikuttaa omaa kättäni ja tekee kanssani maalaukset ja 
piirrokset, joihin en yksin pystyisi.” 
 
Tämän vuoksi Sekinen teoksissa on paljon erilaisia tuntemattomia ja mielikuvituksellisia otuksia. 
Hän sanoo, ettei osaa edes itse sanoa mistä maailmasta ne kumpuavat paperille ja kankaalle.  
 
Sekine osallistuu Lahden Design Week -ohjelmistoon kuuluvaan yhteisnäyttelyyn teoksilla, joita 
yhdistää punaisena lankana hänen visuaalista maailmaansa osuvasti kuvaava teema: "Pieni tila 
tajuntani ja alitajuntani välillä, jossa olen tavannut monia tuntemattomia olentoja." Sekine on 
tietoinen suomalaisten rikkaasta kansanperinteestä ja siihen  kuuluvista mielikuvituksellisista 
olennoista, kuten joulupukki, tontut, jumalat ja taruolennot. Siksi hän toivoo, että suomalaiset 
koskemattoman luonnon keskellä elävänä kansana löytäisivät jotain tunnistettavaa hänen 
teoksistaan ja inspiroituisivat kunnioittamaan tuntemattomia lajeja ja alkuperäistä luontoa.  
 
Sekine on kiitollinen voidessaan pitää ensimmäisen näyttelynsä ulkomailla juuri Suomessa ja 
Lahti Design Week -tapahtumassa.                  

                                                                                        
 


