KUVA / PIC
Teoksen sisältö, muoto ja toteutuksen aikataulu:

‘Kuva’ on käsitteellinen julkisen taiteen teos. Se on konsepti, jota on vaikea ellei jopa mahdotonta edustavasti tai
näyttävästi edes esittää havainnekuvissa.
Teoksen tapahtumapaikka on virtuaalinen ja sen ainoa fyysinen ilmentymä tilassa, julkisena taiteena, olisi näin ollen
kaksi tai useampi rakennuksen eri kohtiin installoitavaa litteää näyttöä. HUOM! Näytöt voitaisiin sijoittaa
vapaasti oikeastaan minne tahansa rakennukseen, ei vain kilpailuohjelmassa osoitetuille paikoille.
Alustavassa suunnitelmassa näytöt on kuitenkin sijoitettu kahdelle julkiselle taideteokselle osoitetulle paikalle;
sijoituspaikkaan 1, valokatteiseen keskustilaan sekä sijoituspaikkaan 3, rakennusten väliselle yhdyskäytävälle.
Näyttöjen tekniikka ja muoto vastaavat täysin ns. infotaulu-standardeja, joten teos on hyvin yksinkertainen installoida
ja ylläpitää. Tekniikka on täsmälleen samaa kuin mitä monissa julkisissa rakennuksissa ja museoissa käytetään.
Äänisuihku-kaiuttimien ansioista ääni olisi vain paikallista ja siis kuultavissa ainoastaan näytön edessä. Teos on
käytännössä aina päällä kun rakennus on avoinna, eikä sitä tarvitse siis erikseen kontrolloida tai ohjelmoida.
‘Kuva’ on virtuaalinen ja vuorovaikutteinen. Se on tilaan tai rakennukseen luoto hahmo, jonka nimi siis olisi ‘Kuva’;
keinotekoinen ihminen, eräänlainen kehittynyt tekoäly, joka myös ulkoiselta olomuodoltaan muistuttaa täysin oikeaa
ihmistä. Haluan hyödyntää uusinta Samsungin Star Labin kehittämää teknologiaa taiteellisiin päämääriin. Star Labin
kehittämät NEON keinoihmiset (https://www.neon.life/#s2), ovat kehittyneitä tekoälyn muotoja, joilla on kyky oppia
ja omaksua asioita, myös kyky esittää tai matkia, jopa kehittää taiteellisia taitoja, kenties jopa kehittää omaa ilmaisua?
Moinen uusi teknologia asettaa myös paljon eettisiä ja moraalisia kysymyksiä, kysymyksiä jotka usein kaupallinen
potentiaali ja vaatimukset jättävät haastamatta. Minusta olisi kiinnostavaa pohtia näitä kysymyksiä julkisen
taideteoksen muodossa, ympäristössä jossa löytyy sekä kriittistä ajattelua että taiteellista näkemystä siitä miten ‘Kuvan’
kaltaisen hahmon/olomuodon kanssa voisi olla mielekkäässä tai luovassa vuorovaikutuksessa. Kysymyksiä joita
tulevaisuudessa joudumme aivan varmasti pohtimaan yhä enemmän.
Itse toteuttaisin ‘Kuvan’ kanssa ensin teoksen (kaksi eri variaatiota eri näytöille), jossa hahmo steppaa
Kuvataideakatemian uudisrakennuksen tyhjissä tiloissa ennen kuin rakennus on vielä käytössä, ennen kuin rakennus
kaapataan taiteen opiskelijoiden omiin tarpeisiin ja sen tilat saavat uusia muotoja ja rakenteita, kuten taidekouluissa
kuuluukin käydä. Se mitä hahmo steppaa tai tanssii on morse koodille käännettyä runoutta. Sellaista runoutta joka on
eri aikakausina syystä tai toisesta kielletty tai sensuroitu. Teko puhuu ilmaisunvapaudesta sekä eri taideilmaisujen ja
-muotojen välisistä katvealueista ja yhteyksistä. Temaattisesti se mielestäni sopisi myös erinomaisesti rakennuksen
sisällöllisiin päämääriin.
‘Kuva’ on vuorovaikutteinen ja ajassa muuttuva, yksinkertaistaen voisi myös sanoa, että se on eräänlainen alati paikalla
oleva yhteistyökumppani, näin ollen myös opiskelijoiden käytettävissä oleva apuväline. Kun lisenssi teknologiaan on
hankittu sen on vapaasti myös oppilaitoksen käytettävissä, eikä vaadi erityistä laitteistoa tuekseen.
Kuvan kanssa toteuttamani teos olisi aina esitettävissä tai voisi olla aina läsnä. Mutta aika ajoin näytöille voisi ilmestyä
myös opiskelijoiden tekemiä teoksia, jotka on toteutettu vuorovaikutuksessa ‘Kuvaan’.
Kuvataideakatemian uudisrakennus tulee olemaan taiteen täyttämä tila ja siksi mielestäni on olennaisen tärkeää että
pääosassa ovat opiskelijoiden teokset, eivätkä perinteisemmät tilalliset julkisen taiteen muodot. Julkisen taiteen
konventioita tulee myös haastaa, ja mikä sen oivallisempi paikka kuin rakennus jossa tulevaisuuden taiteilijat saavat
koulutuksensa.
Kuten mainitsin Star labin kehittämä NEON teknologia mahdollistaa ihmisen kaltaisen älykkään olemisen muodon.
NEON teknologiaa myydään lisenssillä ja hahmon olomuotoon voi vaikuttaa. Kiinnostavaa voisi toki olla käyttää jo
valmista hahmoa vailla muokkaustakin, mutta yksi vaihtoehto olisi esimerkiksi luoda hahmo joka muistuttaisi
eräänlaista rakennuksen käyttäjien kollektiivista kehoa. Kuvaamalla kaikki halukkaat opiskelijat tai opetushenkilöstö
voisi tuottaa kuvan, joka olisi rakennuksen käyttäjien moninaisuuden ilmentymä.
Teos olisi mahdollista toteuttaa kokonaisuudessaan 2021 vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja installoida tilaan
viimeistään kesällä 2021 ennen rakennuksen avautumista.

KUSTANNUSLASKELMA:
Installointi ja teknologia:
NEC multisync V554 55” litteä led-näyttö x 2kpl ………………………………………. 2700€
Panphonics SSHA 60x60 äänisuihku paneelikaiutin x 2kpl ……………………………… 1700€
installointi työ (Kunstventures)……………………………………………………………. 900€
animointi ja NEON teknologian soveltaminen sekä implementoiminen (Gabriel de La Cruz) …… 8000€
NEON lisenssi ja teknologia ……………………………………………………………. 6000€

Videoteoksen kuvaus:
steppitanssija (liikkeen opetus Kuvalle, mahdollisesti myös motion capture) …………………….. 1500€
kuvaaja (Jarmo Kiuru) ………………………………………………………………….. 1100€
grip (Tomi Sepänmaa) ………………………………………………………………….. 450€
äänitys ja äänisuunnittelu (Janne Laine) ………………………………………………….. 1400€
kamerakalusto ………………………………………………………………………… 890€
äänityskalusto ………………………………………………………………………… 500€
jälkituotanto ja värimääritys …………………………………………………………… 1400€
taiteilijapalkkio ………………………………………………………………………. 20 000€

Yhteensä ……………………………………………………………………………

kuva 1) sijoituspaikka 3, rakennusten välinen yhdyskäytävä

46 540€

kuva 2 ) sijoituspaikka 3, rakennusten välinen yhdyskäytävä

sijaintikaavio 2
rakennusten välinen yhdyskäytävä

sijaintikaavio 1
valokatteinen keskustila

kuva 3) sijoituspaikka 1, valokatteinen keskustila

