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2. OPINNÄYTETYÖSUUNNITELMA

Työnimi 
salamaniskuinstallaatio

Kuvaus lyhyesti 
(tarkempi kuvaus kohdassa 4)

Pimeässä tilassa salamavalon avulla 
tuotettuja still kuvia liikkuvasta kuvasta 
neljästä eri kuvakulmasta samanaikaisesti.

Sisäiset kulut yhteensä (tarkempi kuvaus 
kohdassa 5.1)

10846!

Ulkoiset kulut yhteensä (tarkempi kuvaus 
kohdassa 5.2)

1511,90 !



3. EHDOTUS ULKOPUOLISESTA OHJAAJASTA

Nimi
1.Anssi 8000

2.
3.

Halutut tunnit (max. 10 t)
8 tuntia

4. TEOSKUVAUS (sisältö, muoto ja mahdollinen aputyövoiman tarve)

TEOS:
Salamavalolla pimeästä esiintuotu näkymä kahdesta henkilöstä, jotka seisovat kuten galleria 
vierailijat galleriassa.
Henkilöhahmot: Mieshenkilö 38 -50-vuotias, naishenkilö 30 -45-vuotias (henkilöt valitaan 
ulkonäön perusteella esittämään tavallista galleria kävijää).

KUVAUS:
Kuvataan neljällä eri kameralla neljästä eri suunnasta samanaikaisesti, jolloin teosta voi 
tarkkailla installoinnissa kiertämällä sen ympäri. Ääntä ja  kuvaa taltioidaan yhtämittaisesti 
10 minuutin ajan jolloin salama välähtää 6-8 kertaa. Eli tarkoituksena taltioida ääntä ja kuvaa 
myös sinä aikana kun salamavalo ei valaise. Salamavalon tulee valaista tilaa satunnaisissa 
sykleissä.

INSTALLOINTI:
Teokseen astutaan sisään pimennysverhossa olevasta kulkuaukosta. Installointi tilassa on 
pimeää. Laatikkorakennelma on keskellä pimennysverhon rajaamaa tilaa, jotta teosta voi 
tarkastella sen joka puolelta. Laatikon seinille projisoitu video pyörii taukoamatta. 
Salamavalo välähtää välillä jolloin laatikon sisällä näkyvät kaksi henkilöhahmoa.

SISÄLTÖ:
Teokseni laatikko, kankea nelikulmainen rakennelma, taivuttaa teostani minimalismin 
puolelle, sekä yksinkertaisuus työni esittämistavassa sekä ideassa luo minimalistisuuden 
alustaa työlleni. 
  Ideanani on pohtia todellisuuden ilmentymää kokemuksen ja aistihavaintojen kautta, kun 
havaintona on taltio menneestä ajasta. Kaksi ihmistä kuten kuka tahansa katsojista seisoo ja 
katselee ympärilleen, mutta he eivät ole todellisuudessa läsnä vai ovatko? He ovat tallenteita 
menneestä. Riittääkö se että havaitset ihmisen vierelläsi aivan kuten kenet tahansa tilassa 
seikkailevan henkilön, riittääkö se olemaan todellisuuttasi sillä hetkellä. Todellisuus 
määritellään aistien ja koetun kautta, onko virtuaalinen ihminen uudelleen esitettynä 
todellisuutta?
  Pimeys ja valo. Pimeässä näköhavainnot minimoituvat, muut neljä aistiasi pyrkivät 
määrittämään ympäristöäsi. Kuulet toisten tilassa olevien askeleita, hengitystä, vaatteiden 



kahinaa. Äkkiä välähtää valo, näköhavainto sai tietoa ympäristöstä, mutta vain salamavalon 
välähdyksen verran. Uteliaisuus jää odottamaan lisää havainnoitavaa, jotta aivot voivat 
tehdä jonkin käsityksen olemassa olevasta tilasta. Valon välähdyksiä tulee pian uusia ja 
jokainen satunnaisesti seuraten pimeää. Tulkinnanvaraisuus vähenee mitä kauemmin tilaa 
tarkkailee, pian voi jo tehdä päätelmänsä että tilaa heijastetaan videota jossa kuvataan kahta 
henkilöä, valon välähdys on tuon videon aikaansaama tapahtuma. Mutta samalla kun näet 
videon henkilöhahmot sekunnin murrososassa, näet ympärillä olevat katsojat yhtä nopeasti. 
Erottaako todellisuuden taltiosta?

Apuvoimaa tulen tarvitsemaan teoksen pystytyksessä. Työryhmä kuvauksiin on näiltä 

näkymin kasautumassa.

Aikataulu (aloitus, esillepano, dokumentaatio) 

Koekuvaukset marraskuussa 2010, arvioitu koekuvausten kesto 1-2 pv

Kuvaukset tammikuussa 2011, arvioitu kuvausten kesto 3 pv

Esillepano Taidehalli TR1 huhtikuussa 2011

Dokumentaatio valokuvin ja stillkuvin videosta

5. BUDJETTI

1. Sisäiset kulut (laitteet, tilat, koulun autot)
TUOTE
DVCam, JVC GY-DV300, MiniDV
Pioneer PRO DVD
Tehoprojektori
Deva kovalevytallennin 4-raitaa
Lab Grobben vahvistin
HMI Arri 4kW
jatkojohto
jatkojohto
DVD-levy
pimennysverho 15x4m
iso valkokangas
Studio tila
16mm filmikamera
rakennusmateriaali



16 mm filmi 40 min
kamerajalusta
valo jalusta
valo jalusta arri wide

                                                             yhteensä     10846!

2. Ulkoiset kulut (materiaalit)
P. Mutasen elokuvakonepajalta (suluissa hinta ilman opinnäytetyöalennusta -50%)

Arriflex 16 SR2 –kamera = 75! (150!)
Arriflex 16 SR3 ADV -kamera = 100! (200!)
Arriflex 16 SR3 HS ADV –kamera = 125! (250!)
3 x Zeiss Distagon 25mm objektiivi = 97,50! (195!)
4 x Medium tripod Ronford Heavy Duty = 44! (88!)
4 x Ronford F7 MkIII/MkIV = 100! (200!)
4 x 122m Kodak Vision3 250D =  634,40!

Ulkoiset kalustokustannukset = 1175,90!

 pimennysverho 15x4m 120!

rakennustarvikkeet 216!

yhteensä 1511,90 !

Päiväys ja allekirjoitus:

Vastuuopettajan allekirjoitus:




