K Ä Ä N N E KO H TA
Taideyliopiston Kuvataideakatemian siirtyminen Sörnäisten
rantatiellä sijaitsevaan uudisrakennukseen on merkittävä
tapahtuma suomalaisen taidekoulutuksen pitkässä jatkumossa. Vuonna 2021 valmistuva yliopistorakennus tarjoaa
modernit puitteet korkeatasoisen taiteen tekemisen monille
lähtökohdille. Uudella rakennuksella tulee olemaan huomattava rooli uuden kuvataiteen syntytarinassa.
Käännekohta -kilpailuehdotuksen kantavana ajatuksena on
käyttää uuden koulurakennuksen fyysisiä rakenteita osana
kuvan tekemisen prosessia. Sopiva tila / huone pimennetään suurikokoiseksi neulanreikäkameraksi, jolloin koulurakennuksen vakaat, institutionaaliset rakenteet määräävät kuvaamisen suunnan. Huomion kohteeksi nousevat järjestystä
ja turvan tunnetta kaoottiseen maailmaan tuovat staattiset
rakenteet, jotka ylläpitävät hidasta ja rauhallista ajan tasoa.
Työn lopputuloksena syntyy sarja monumentaalisia negatiivikuvia. Pitkillä valotusajoilla mustavalkopaperille tallentuvat negatiivikuvat esittävät maisemia, joita ´rakennus näkee´
ympäristössään oman rakentumisensa hetkellä. Harvinaislaatuinen paikkasidonnainen menetelmä korostaa rakennuksen suhdetta ympäristöönsä ja kietoo rakennuksen sisä- ja
ulkotilat yhdeksi kokonaisuudeksi.

Pimeässä huoneessa valokuvapaperiin hitaasti piirtyvä valojälki syntyy suorassa suhteessa ulkomaailman objekteihin,
joten indeksin (jäljen) tasolla negatiivikuva maailmasta on
lähempänä totuutta kuin sekundaarisia valotusprosesseja
vaativa positiivikuva.
Teoksen nimi Käännekohta (Turning point) viittaa historialliseen hetkeen, jolloin yhteiskunnallinen muutos ja muutosvoimainen taide tapahtuu. Käännekohta on myös avaruudellinen piste, jonka läpi kulkiessa suoraan liikkuva valo
muodostaa ylösalaisen kuvan ulkomaailmasta pimeän tilan
sisälle.

TEOKSEN SIJAINTI
Teokselle / teoksille suunniteltu sijoituspaikka on uudisrakennuksen ja vanhan rakennuksen välinen yhdyskäytävä.
Kapean tilan mustat seinät korostavat negatiivikuvan visuaalista vaikuttavuutta. Liikenteen solmukohta uuden ja vanhan rakennuksen välillä on myös temaattisesti hyvä sijoituspaikka analogisin menetelmin toteutetulle Käännekohta
-teokselle.

N E G AT I I V I K U VA N T E M AT I I K K A
Kuvien valottaminen rakennuksen mittakaavassa suoraan
valokuvapaperille saa aikaan suurikokoisia negatiivisia valokuvia, joita ei käännetä positiivikuviksi (kuten filmille kuvatuille negatiivikuville tavallisesti tehdään). Negatiivisuus tekee valokuvista temaattisesti monitulkintaisia, käänteisiä ja
ajattomia.
Ekologisen jälleenrakentamisen aikakautena negatiivikuvat
edustavat vertauskuvallista paradigman muutosta ja käänteistä ajattelua. Kuvien käänteisyyttä voi tulkita myös muilla
tavoilla, esim. vastakohtana normatiiviselle ajattelulle ja sosiaalisen kontrollin yhteiskunnalle. Ajankohtaisen lukutavan
käänteisyyden tematiikalle antaa uudisrakennuksen rakennusvaihetta sävyttävä maailmanlaajuinen korona-epidemia.
Epävarmana aikana yleinen kysymys kuuluu, että milloin jos koskaan - voidaan palata normaaliin arkeen. Millainen
on uusi normaali? Negatiivinen kuva maailmasta ilmentää
sellaista outouden ja vierauden tunnetta (unheimlich), joka
vallitsee tavallisesta poikkeavana aikana tutuissakin ympäristöissä.
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Sijaintikaavio: Punaiset merkkiviivat (1-3) osoittavat teosten mahdollisia sijoituspaikkoja uuden ja vanhan rakennuksen välisessä
yhdyskäytävässä.

Monumentaaliset negatiivikuvat rakennusten välisen yhdyskäytävän mustilla seinillä liikenteen solmukohdassa. Kuvaupotukset
ovat esimerkkikuvia, jotka on tehty samalla menetelmällä kuin kilpailuehdotus. Erilaisia vaihtoehtoja teosten ripustamiseksi ja kehystämiseksi on useita (esim. mustat kehykset ja kehyslasi).

I D E A N J A T K O K E H I T T E LY

5. Kuinka kauan kuvien tekeminen kestää?

Tärkeä osa projektia on idean jatkokehittely ja yksityiskohdista neuvotteleminen tilaajatahon kanssa. Seuraavassa
muutama kilpailuehdotukseen liittyvä avoin kysymys.

Yhden kuvan tekeminen vaatii yleensä 1-2 työpäivää, mutta
työn pituuteen vaikuttaa moni asia:

1. Kuinka monta teosta kilpailuehdotukseen sisältyy?

- Valotusaika riippuu valon määrästä (vuodenajasta ja säästä), sekä kuvan koosta. Suurikokoinen työ vaatii usean tunnin
valotusajan.

- Ehdotus on 1 - 3 teosta.
2. Minkä kokoisia teokset ovat?
- Teosten mitat määräytyvät osittain niiden sijoituspaikan
mukaan. Sijaintikaaviossa osoitettuihin seinäpintoihin (1-3)
sopii maksimissaan n. 1,5m, 2m ja 3m levyiset - ja usean
metrin korkuiset teokset.
3. Millä materiaaleilla teokset toteutetaan?
- Perinteinen mustavalkoinen valokuvapaperi on käytännöllisin materiaali kuvien valottamiseen. Olen käyttänyt vastaavissa teoksissa hopeagelatiini-paperia sekä rullakoossa
(leveys 127cm), että arkkikoossa, jolloin irrallisista arkeista
voidaan koostaa suuri kollaasi. Yhtenä vaihtoehtona on käyttää nestemäistä emulsiota, jolloin kuva voidaan vedostaa
mille tahansa pinnalle esim. rakennusmateriaalille.
- Käytetyistä teosmateriaaleista voidaan neuvotella myös
ekologisesta näkökulmasta.
- Teosten pohjustus- ja kehystysmateriaaleissa on monia
vaihtoehtoja. Jos kosketusherkkien kuvien halutaan säilyvän
pitkään, ne on hyvä pohjustaa alumiinille ja kehystää lasin
alle. Veistosmaisen esineen, esim. eristelevyn tai muun rakennusmateriaalin pinnalle vedostettu kuva voi olla esillä
sellaisenaan. Myös kehystyksessä voidaan pyrkiä tekemään
ekologisesti mahdollisimman kestäviä valintoja.
4. Millä uudisrakennuksen huoneilla / tiloilla teokset valotetaan?
- Lähtökohtaisesti voidaan suosia tilaa, josta on kaikkein
paras / kiinnostavin näköala, mutta silloin tilan pimentäminen voi olla haasteellista. Vaihtoehtoisesti voidaan suosia
helposti pimennettäviä tiloja ja edetä käytännön sanelemien
rajoitteiden mukaan. Joka tapauksessa olisi kiinnostavaa kuvata mahdollisimman erilaisia rakennuksesta avautuvia näkymiä (jos päädytään toteuttamaan useampi kuva).

- Tilan pimentäminen voi viedä paljon aikaa.

- Suurikokoisen kuvan tekninen toteutus ja oikean valotusajan arvioiminen on monin tavoin haastava prosessi. Vasta
kun kuva on kehitetty (pimiötilan suurissa kehitealtaissa) ja
lopputulos on näkyvillä, selviää että pitääkö seuraavana päivänä tehdä uusi valotus.

Turun liikennelaitoksen kahvihuoneessa kahdelle rullapaperille
valotettu hopeagelatiini-negatiivikuva (220x205cm). Kuvassa
Turun Kauppatorin työmaa.

Omakotitalon makuuhuoneessa kahdelle rullapaperille valotettu hopeagelatiini-negatiivikuva (240x152 cm).

*

Laajasti ajateltuna Käännekohta on julkisen taiteen konsepti, joka on toteutettavissa monenlaisissa julkisissa rakennuksissa. Idean jatkokehittelyn myötä Kuvataideakatemialla
voisi olla keskeinen asema tässä erilaisia yhteiskunnallisia tiloja lävistävässä konseptissa, jolla on myös aineeton, tilojen
välinen ulottuvuus. Tulevaisuudessa Sörnäisten rantatien
uutta yliopistorakennusta varten suunniteltu teos voisi olla
osa verkostomaista teossarjaa - sen ensimmäinen solmukohta.
Julkista tilaa varten suunniteltu Käännekohta on jatkumoa
Käänteinen maailma -projektille, jossa tarkastellaan tilaan
ja aikaan liittyviä yhteiskunnallisia rakenteita pimentämällä
erilaisia (myös yksityisiä) rakennuksia kameroiksi. Kuvauskohteet dokumentoidaan suuren filmikoon arkkitehtuurikameralla ja kuvien yhteydessä julkaistaan esseistisiä tekstejä
liittyen kohteiden erityispiirteisiin ja tila-ajallisiin olosuhteisiin.
Käänteinen maailma -projekti on työn alla, eikä sitä ole vielä
esitetty.

Dokumenttikuva Örön saaren autiosta rivitalosta. Kameraksi
pimennetty huone keskellä. Muita aiemmin suuriksi neulanreikäkameroiksi pimentämiäni tiloja: Heidekenin entisen synnytyssairaalan huone (jossa synnyin), armeijan bunkkeri Örön
saarella, rakenteilla oleva kerrostalo, Korppoon kirkontorni,
omakotitalo Turussa, TLO:n toimisto.
Örön saarella autiossa rivitalossa 36:lle hopeagelatiinipaperille
valotettu negatiivikuva (90x168cm).

K U S TA N N U S A R V I O
Työn kustannukset koostuvat valokuvamateriaaleista, tilojen
pimentämisen materiaaleista, mahdollisista pohjustus- ja kehityskuluista sekä muista mahdollisesti käytetyistä materiaaleista. Tarkempi hinta määräytyy yhdessä sovittujen materiaalivalintojen mukaan.

Valokuvapaperi 1-3 kuvaan / 10-20 m2 (n.20e /m2)
ja / tai nestemäinen emulsio.
= 200-600e
(hinta: Macodirect)
Pimentämisen materiaalit, ilmastointiteippi, kehitteet, ym.
= 100-200e
Pohjustus alumiinille + kiinnikelistat (200cm x 127cm)
= 485e 2-4 kpl = 970-1940e
(hinta: Luova)
Kehystys 1-3 kuvaa 2-4 osassa
= 2000-3000e
(hinta: Frimodig)

= Yhteensä: 1000-5000e

Käännekohta nimi viittaa avaruudelliseen pisteeseen, jonka
läpi kulkiessa valo muodostaa ulkomaailmasta ylösalaisen
kuvan pimeän tilan sisälle. Suuressa neulanreikäkamerassa
toteutuu sama valoilmiö kuin camera obscurassa (kuvassa).
Huoneen kokoisen neulanreikäkameran sisällä kuva on hyvin
himmeä (ilman linssiä), joten valotusajat voivat venyä useiden
tuntien, jopa päivien mittaisiksi.

T Y Ö N A I K ATA U L U
Käytännön syistä projekti olisi helpointa toteuttaa silloin kun
rakennus on suurinpiirtein valmis, mutta tilat eivät ole vielä
käytössä. Jos mahdollista, olisi kuvauksiin hyvä varata aikaa vähintään yksi työviikko. Kuvausviikko ajoittuisi luultavasti kevät-kesä 2021 ajalle. Neuvottelut työn yksityiskohtien
sekä kuvauspaikkojen suhteen olisi hyvä tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa prosessia. Mahdolliseen pohjustukseen ja kehystykseen sekä muuhun jälkityöhön pitäisi varata aikaa ainakin kaksi viikkoa. Teos olisi valmis viimeistään
syksyllä 2021.
Työn tekijällä on aiempaa kokemusta työskentelystä keskeneräisen kerrostalon rakennustyömaalla (rakennusyhtiö
Jatke).
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