
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?


