Esinesommitelma
- valokuvahaaste
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Asetelma
Miten inhimillisiä tunteita ja tilanteita voisi kuvata
ilman ihmisiä? Abstraktit taiteilijat maalareista
kuvanveistäjiin ja valokuvaajiin ovat pohtineet
kysymystä jo vähintään
modernismi-suuntauksen alusta, 1900-luvun
alkuvuosista lähtien. Asetelmia on maalattu jo
paljon aiemminkin.
Asetelmien rakentaminen on antoisaa siinä
missä niiden piirtäminen ja maalaaminenkin.
Asetelman ei aina tarvitse olla sellainen kuin
vanhoissa hedelmävadeissa, ja kekseliäisyyttä
käyttäen sillä voi kuvata vaikka mitä asioita,
tunteita ja tilanteita.
Giovanni Ambrogio Figino, Metal Plate with Peaches and Vine Leaves (1591–94)

Tehtävä
Tee valitsemistasi esineistä (1-100 kappaletta) asetelma, jonka lähtökohtana on sen päivän aihe. Saat
inspiroitua aiheesta niin kuin haluat. Voit käyttää mitä esineitä tahansa: leluja, hedelmiä, ruukkukasveja,
koulutarvikkeita, vaatteita, astioita, kiviä, käpyjä, muita taideteoksia... Esineet voivat olla isoja (kuten
sohva tai telkkari) tai pieniä (kuten legoukko tai herne).
Ota asetelmasta valokuva.

Kuvan "tarinaan" vaikuttavat mm. valitut esineet, valaistus, tausta,
sommitelma ja kuvakulma.
- Minkälaisista esineistä rakentaisit "juhlan"? Entä "taistelun"?
- Voitko valaista asetelman hämärästi, kirkkaasti, tai esimerkiksi taskulampulla eri suunnista? Näkyykö
varjoja?
- Minkälainen tausta asetelmalla on? Näkymä ikkunasta vai valkoinen seinä? Maastokuvioitu takinselkä
vai nallekuvioinen lakana? Taustan voi teipata tai laittaa nojaamaan seinää vasten, tai vaikka ripustaa
tuolin selkänojalle, jos asetelman rakentaa tuolille. Kuvan voi myös ottaa pihalla tai missä tahansa kodin
nurkassa.
- Miten esineet on sommiteltu? Kasassa, vierekkäin, kuvan eri laidoille, keskelle, lähelle kameraa vai
kauas?
- Mistä kulmasta kuva on otettu? Ylhäältä, vinosti, suoraan tai jopa ylösalaisin?

Minkä nimen antaisit seuraaville asetelmille?

Aiheet
20.3. perhe

29.3. kotini on linnani

6.4.

valo pimeydessä

21.3. vieras planeetta

30.3. paha uni

7.4.

mustaa magiaa

22.3. unelma kesästä

31.3. taide on elämää

8.4.

muuri välillämme

24.3. bileet!

1.4.

yksinäisyys

9.4.

hullu tiedemies

25.3. rakkaus

2.4.

kaikki on ihan sekaisin

10.4. paratiisi

26.3. villi luonto

3.4.

salainen piilopaikka

11.4. tekniikan ihmeitä

27.3. erilainen nuori

4.4.

kauan, kauan sitten

12.4. järjestys sen olla pitää!

28.3. ihana uni

5.4.

vesi nousee kielelle

