VILLIMIEHENKADUN TEOSSUUNNITELMA

P

PALUU MENNEISYYTEEN

Kahvimuki

Teos Paluu menneisyyteen on sarjakuvamaisia piirteitä omaava kaupunki-installaa o, joka alkaa hylätystä sateenvarjosta ja riisutusta solmiosta. Nykyihmistä edustava pukumies on seuraavaksi istahtanut istuinkivetyksen reunukselle ja jä änyt jälkeensä hatun ja salkun; kahvimuki on kaatunut. Katuosuudelta löytyvät kengät sukkineen, housut ja takki, pusero, kalsarit. Teos pää yy seinään tai kadun kivetykseen asenne uihin paljaisiin jalkoihin; onko teoksen hahmo siirtynyt toiseen todellisuuteen, toiseen aikaan ja paikkaan tai palannut menneisyyteen villimieheksi as ? Kyseessä on jonkinlainen paluu juurille, ir o o-pako, villimiehen-metsäihmisen aikoihin. Teoksessa on nähtävissä myös
muunlaisia tasoja; ilmastonmuutos, kulutusyhteiskunta, kaupungistuminen jne. Teoksesta löytyy sisällöllisiä vii auksia sitä ympäröiviin virastoihin; uloso o, TE- toimisto, poliisi, verotoimisto. Se on jonkinlainen takaperoinen ihmisen kehityshistoria ja evoluu otarina. Siinä on mukana lempeää huumoria ja
löytämisen iloa.
Teoksen osia, kuten solmio ja ha u, voivat sijaita katon reunalla tai olla ka olipan tai kaiteen päällä.
Kappaleiden sijoi elu varmistuu lopullisessa suunnitelmassa katuosuuden kokonaisuuden valmistuessa, turvallisuus ja auraus ym. seikat huomioiden.

Ha u

Housut

Teoskokonaisuus koostuu noin kymmenestä realis sesta veistoksesta. Materiaalina on osi ain kiillote u ja lieväs pa noitu vale u haponkestävä teräs.

Salkku

Solmio

Jalat
Paita

Kengät ja sukat

Takki

Sateenvarjo

Asemapiirroksessa teoksen osien suuntaa antava sijoi uminen kilpailukohteeseen. Teoskokonaisuus voidaan sijoi aa vaihtoehtoises vain osaan kilpailualue a esimerkiksi katualueen itäiseen puoliskoon.

Teos Paluu menneisyyteen voi ka aa koko kilpailu-alueen katuosuuden tai vaihtoehtoises lyhyemmän pätkän. Teoksen osat sijoi uvat istuinreunuksen päälle ja mahdollisuuksien mukaan jokin osa
voi olla kadulla istuinreunuksen väli ömässä läheisyydessä tai seinän vieressä esimerkkinä jalat ja kengät.
Taiteilija muovaa ja valmistaa kappaleet, joista valuri tekee silikonimuo t ja vahakappaleet. Valu suoritetaan teräsvalimolla, jonka jälkeen valuri hioo, kiillo aa ja pa noi kappaleiden pinnat.
TEOKSEN VALMISTUMISAIKATAULU: vuoden 2020 alkupuoli.

KUSTANNUSARVIO
muo , valu ja hiontakulut

95 000€

asennuskulut

5 000€

taiteilijapalkkio

50 000€

yhteensä

150 000€
Havainnekuva teoksen osasta, josta käy ilmi
haponkestävän teräksen ulkoasu. Kuvassa
osan sijoitus katu laan on vii eellinen.
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Paluu menneisyyteen.
Muki, sateenvarjo ja solmio sijoite una istuinreunuksen päälle. Osien ase elu vii eellinen, teoksessa
osat eivät tule olemaan näin lähellä
toisiaan.

Takki, salkku ja kengät sijoite una
istuinreunuksen päälle. Osien ase elu vii eellinen, teoksessa osat eivät
tule olemaan näin lähellä toisiaan.
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