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Kaukametsä
Aleksis Kiven Kaukametsä ‐runossa poika näki korkealta kalliolta sinertävän honkametsän, johon päivä paistoi ja jonne joh kultasannoite u e. Metsä voi merkitä meille iäisyy ä, haurau a, elämän katoavaisuu a, kiertokulkua,
ajallista ulo uvuu a; se parantaa ja rentou aa. Maisema laajempana käsi eenä on osa fyysistä ja henkistä ulo uvuu amme.
Perspek ivi on johde u la nan sanasta perspicere, joka tarkoi aa nähdä läpi, nähdä tarkas ja tajuta selväs . Perspek ivi, eli etäisyys jostakin on yksi avain teokseen. Katsoja on teokseen nähden lintuperspek ivissä, metsässä
männyn latvojen tasolla, katsoen alaspäin. Kauempaa katsoen käänne y tai pystyyn noste u maisema avautuu kokonaisuudessaan ja lähietäisyydeltä näkee yksityiskoh en runsauden. Katsomisen eri etäisyydet on huomioitu
myös niin, e ä sivusuunnista tultaessa sekä ylhäältä ja alhaalta kuilusta katso una teos näy äytyy hieman erilaisena, dominoima a kuitenkaan ympäristöään. Teos on myös erilainen eri vuorokaudenaikoina, ajatuksena on
pimeällä kohdentaa teokseen sinertävä kuutamoa imitoiva valo, joka sävyllään ero aa teoksen sitä ympäröivästä muusta valaistuksesta kuten ikkunoista ja kuilusta tulevasta valosta. Teosten materiaalina oleva alumiini on
vaaleaa ja kirkasta joten värillinen valo toimii siinä hyvin.
Teos koostuu noin kahdestatoista luonnollisen kokoisesta osasta, joista suurin on kiikaroiva makaava ﬁguuri. Muita elemen ejä ovat sammunut nuo o, nokikahvipannu, kaatunut kahvimuki, hauka u leipä, banaaninkuori,
kamera, kirja, kurkistava orava, sammakko ja alhaalla kuilussa kukkiva pikarililja ja lassa lentävä lepakko. Teoksen materiaalina on pa noitu ja kiillote u kierrätysalumiini, joka on kiinnityksen kannalta kevy ä ja halu aessa
uudelleen kierräte ävissä. Osan kappaleista muovailen suoraan saveen ja osa valmistuu muo en kau a työstäen.
Olen huomioinut teosta suunnitellessani rakennetun ympäristön, uuden rakennusmassan, ikkunat yläpuolella työntekijöineen ja suuren lasiseinän vasemmalla, josta teos heijastuu käänteisenä maailmana. Teoksen tarkoitus on
herkässä ja rankassakin henkisessä ympäristössä tuo aa iloa, eloa, antaa ajatuksille laa ja toimia hengähdystaukona sekä olla visuaalises kiinnostava ja monitulkintainen.
Toteutusaika mahdollisuuksien mukaan 2021 / kevät 2022.

KUSTANNUSARVIO alv 0 %
Kappaleiden muo , valu, pa noin , kiillotus,
kiinnitysrakenteiden suunni elu ja toteutus
43 000 €
Asennustyö ja henkilönos men vuokra
7 000 €
Valaistuksen suunni elu ja toteutus
8 000 €
Muut kulut
2 000 €
Taiteilijapalkkio
40 000 €
Kustannukset yhteensä

100 000 €
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Lepakko ja kasvi, jotka ovat kuilussa, eivät
näy havainnekuvissa.
Orava kurkistaa nurkan takaa eli se näkyy
myös B ja G rakennusten välissä.
Lopullisessa muodossaan teoksen osat ovat
luonnollista kokoa.
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