
Pan
RUNOLLINEN TEOS saa innoituksensa 
vanhasta taiteesta. Teoksella viitataaan aina 
antiikin Kreikan mytologioihin asti. Pieni Pan 
soittelee huiluansa lumotakseen metsän henkiä. 
Nymfit ja muut metsän asukit pysyvät kuitenkin 
piiloissaan, vai pysyvätkö? Teemaltaan teos 
kiinnittyy historiallisista lähtökohdistaan 
huolimatta kiinteästi tähän aikaan ja hetkeen.

PAN -teoskokonaisuus muodostuu kahdesta 
osasta: huoltopihan betonikaiteen päälle 
istutetusta veistosryhmästä ja veistosryhmän 
B-rakennuksen päätyseinään heittämästä 
”varjosta”. Teos leikkii optisilla harhoilla. 
Teoksella on ulottuvuuksia, jotka eivät ensi 
silmäyksellä paljastu. Veistoksen silhuettimai-
suuden oivaltaa vasta lähietäisyydeltä ja seinän 
varjokin osoittautuu muraaliksi, joka imitoi 
mahdollisimman uskottavasti kuvitteellisen 
valonlähteen synnyttämää veistoksen varjoa.
Koukeroisista varjokuvista voi vain hieman 
mielikuvitustaan käyttäen löytää lisää yllätyksiä. 
Teos synnyttää vahvan tilallisuuden tunteen.

Taideteoksen aiheen ja nimen valinnalla 
taiteilija haluaa myös muistuttaa tästä 
poikkeuksellisesta ajasta, jolloin teos luotiin, 
kuten myös siitä ansiokkaasta työstä, jota 
teoksen sijoituskohteena toimiva laitos tällöin 
teki pandemian voittamisessa.

Hermes ja nymfi Dryopen nimesivät lapsensa 
Paniksi, koska ”lapsi ilahdutti kaikkien sydäntä” 
(kreik. pantes=kaikki). Mutta jo kehdossaan lapsi 
pelästytti hoitajansa karvaisella naamallaan 
ja synnytti näissä paniikiksi kutsuttua äkillistä 
kauhua.

leveys n. 7 500 mm
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TEOKSEN TEKNINEN TOTEUTUS

A. Veistos toteutetaan pronssivaluna osissa. 
Taiteilija veistää aihiot puusta sopivan rouhean 
graafisen struktuurin aikaansaamiseksi veistoksen 
pintaan. Pronssiin valetut silhuettimaiset veistososat 
patinoidaan mustalla antiikkivahalla ja kiinnitetään 
piilokiinnitystapeilla ja kemiallisella sidoksella 
suoraan betonikaiteeseen porattuihin holkkeihin. 
Betonikaiteen raaka valupinta sopii sellaisenaan 
erinomaisesti ajan myötä vihertyvän pronssisen 
veistoksen jalustaksi. Silhuettimaisen veistoksen 
paksuudessa on vaihelua ja se on maximissaan 
n. 100 mm. 

B. Veistoksen varjokuva toteutetaan B-rakennuksen 
päätyseinään muraalina (maalattuna). Tavoitteena 
on mahdollisimman uskottava illuusio varjosta. 
Seinän pohjamaalaus kuuluu rakennusurakkaan, 
pohjan värisävy valitaan yhdessä arkkitehdin kanssa. 
Muutamassa kohdassa ”varjo” nousee ikkunarivistön 
tasolle. Näissä kohdissa käytetään läpikuultavaa 
opaalilasitarraa uskottavan varjovaikutelman 
lisäämiseksi. 

C. Veistos valaistaan alhaalta muurin juurelta 
laatoitukseen upotetuilla valoilla niin, ettei 
häiritsevää valoa tulvi sisään rakennuksien 
ikkunoista. Muraaliseinä valaistaan veistoksen 
takaa muuriin kiinnitetyillä valaisimilla, jotka 
kohdistetaan niin ettei näistä koidu valohaittaa 
sisätiloihin.
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ERITELTY KUSTANNUSARVIO

Veistokset (Lapinlahden taidevalimo)  50 000 €
Muraali  (taiteilija maalaa)       15 000 €
Valaisimet      5 000 € 
Asennustyöt      6 000 € 
Taiteilijan palkkio   24 000 €

yhteensä   (alv. 0%) 100 000 €

ARVIO TEOKSEN VALMISTUMISAIKATAULUSTA 
Toteutussuunnitelmat ja veistososan työstäminen 
valutöineen 8 kuukautta. Muraalin maalaustyöt 
valmisteluineen noin 2,5 viikkoa. Asennustyöt 
1 viikko. Teos on valmis noin vuoden kuluttua 
toimeksiannosta.

veistosryhmän lev. 7 500 mm

muraalin lev. n. 13 500 mm, kor. n. 4 400 mm

muurin leveys 10 560 mm

veistosryhmän
kork. 1 200 mm
syvyys max. 100 mm

muurin kork. 1 200 mm
syvyys 200 mm

B-RAKENNUKSEN SEINÄ, LEIKKAUS POHJOISEEN 1:100

VEISTOKSEN VALAISTUS

MURAALIN VALAISTUS

veistosmuurin etäisyys seinästä 5 500 mm

LEIKKAUS LÄNTEEN 1:100
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