Portfoliohaku valotaidehankintaa varten
Saariselkä Ski & Sport Resort Oy:n avaa portfoliohaun Suomen pisimmän pulkkarinteen valotaidehankintaa
varten. Kohde sijaitsee Saariselän laskettelukeskuksessa Inarin kunnassa. Alueella vierailee vuosittain yli
300.000 matkailijaa, joista yli puolet on ulkomaalaisia. Tavoitteena on toteuttaa kokonaisuudessaan 1800
metriä pitkän pulkkarinteen valaistus hyödyntäen funktionaalista valotaidetta.
Ohjeet portfolion toimittamiseksi
A4-kokoisen Pdf-portfolion tulisi esitellä ytimekkäästi hakijan toteuttamia kohteita. Portfolion tulee sisältää
ajankohtaisen cv:n, lyhyen esittelytekstin ja valokuvia toteutetuista teoksista perustietojen kera. Valinnassa
tullaan asettamaan erityistä painoarvoa hakijan aiempaan kokemukseen taiteellisista
ulkovalaistuskohteista. Hakija voi perustella portfoliohakemuksessaan mitä erityistä juuri hänen taiteellinen
työskentelynsä toisi kohteeseen.
Portfoliohakemukset tulee toimittaa 23.4.2017 mennessä sähköpostilla osoitteeseen
jukka.anttila@skisaariselka.fi
Hanketyöryhmä päättää saatujen portfolioiden pohjalta 14.5.2017 mennessä, keneltä teosluonnos tilataan.
Valinta suoritetaan yksinomaan laadun perusteella. Välivaiheena valinnassa voi olla myös taiteilijan
henkilökohtainen haastattelu. Hanketyöryhmä varaa itselleen oikeuden olla tilaamatta teosta keneltäkään
hakijoista, jos sopivaa hakijaa ei haun kautta löydy.
Alustava toteutusaikataulu
Valitulla taiteilijalla on aikaa teosluonnoksen toimittamiseen kaksi kuukautta. Päätös varsinaisen teoksen
toteuttamisesta tehdään luonnosvaiheen valmistuttua, arviolta heinäkuussa 2017. Itse teoksen
toteuttamiseen jää aikaa näin ollen ennen talven tuloa noin neljä kuukautta. Tarkempi aikataulu
vahvistetaan osapuolten välillä teosluonnoksen tilaamisen yhteydessä.
Sekä teosluonnoksesta että teoksen varsinaisesta toteutuksesta tehdään osapuolten välillä erillinen
toteuttamissopimus. Tilaaja varaa itselleen oikeuden olla toteuttamatta teosta teknisistä tai taloudellisista
syistä johtuen.
Kohde
Saariselällä on Suomen pisin pulkkarinne, kokonaispituudeltaan 1800 metriä. Tällä hetkellä ainoastaan
rinteen yläosan lähtöpaikalla on tavanomainen rinnevalaistus. Muilta osin rinne on valaisematon.
Tavoitteena on valaista rinne funktionaalisen valotaiteen avulla. Valaistussuunnitelma tullaan tekemään
koko rinteen pituudelle, mutta erityishuomio kohdistetaan 400 metrin osuuteen rinteen alaosassa, jossa
pulkkarinne mutkittelee metsän läpi hissien ala-asemalle.
Varsinaisen valaistussuunnittelun lisäksi valitun taiteilijan tulee valvoa teoksen toteutus sekä avustaa
tilaajaa teokseen liittyvien teknisten laitteiden hankinnassa.

Alustava budjetti
Teoksen kokonaishankintabudjetti on alustavasti 60 000 euroa (alv 0%) sisältäen kohteen teknisen ja
taiteelliseen toteuttamisen sekä projektiin liittyvät matkakustannukset. Taiteilijalle maksettava korvaus
teosluonnoksesta on 3 000 euroa (alv 0%) ja palkkio teoksen varsinaisesta toteuttamisesta on 7 000 euroa
(alv 0%). Lisäksi taiteilijalle korvataan aiheutuneet matkakustannukset osapuolten välillä tarkemmin
sovittavien paikan päällä tehtävien toimenpiteiden osalta.
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