
KÄTKÖ

Kätkö on teos, jonka sisällä on katseilta
piilotettu aarre. Kätkön maailma on syntynyt
aarniometsästä, jonka uumenissa kulkee puro.
Teos on ensinäkemältä kuin suurennettu
kelopuu, jonka pinnassa näkyvät tuulen
pyörteet ja ajan uurteet.

Puun rungolla on katseenvangitsijana
ikimetsien kuoriainen liekohärkä. Aarteen
löytää ja “näkee” vain koskettamalla, antamalla
käden juosta teokseen tehdyssä uomassa.
Siellä kosketus kohtaa kolmiulotteinen
messinkisen puron, jossa on pyörteitä, pohjan
kiviä, kuplivia kuohuja, vesikasveja ja raakku. 

Teos huomioi koulun oppilaiden eri herkkyyksiä. Se on
visuaalisesti hiljainen eikä lisää tilaan ärsykkeitä tai välkkeitä
näköaistille. Lisäksi teoksen sisään luodaan rakenteen ja
ympäristön ääntä vaimentava rakenne pintaviilloilla ja
äänenvaimennoslevyllä. Teos on kauttaaltaan kosketeltavissa
ja sen pinnan kuvioita voi seurata sormilla. Uurteeseen
tehdyn puron piilottaminen tekee kätkön tutkimisesta tasa-
arvoista sekä näkeville, että näkörajoitteisille tai
näkövammaisille lapsille. 

Teoksen materiaaleina käytetään käsiteltyä puuta ja
messinkiä. Materiaalit on valittu teemaan sopiviksi ja
kosketusta tukeviksi. Messinki on luonnostaan
antibakteerinen ja käsitelty puu helppo puhdistaa. Lisäksi
teoksen avattava rakenne mahdollistaa myös teoksen
messinkiosien helpon puhdistamisen ja mahdollisten
vierasesineiden poistamisen.

Teoksen tekijä toteuttaa taidekasvatusmateriaalin, joka tukee
teoksen ja sen aihepiirin tutkimista.
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Inspiraatiokuvia messinkiuoman yksityiskohdista.



Kätkö on teoksen
alalaidassa oleva
messinkinen
uoma. Käsi mahtuu
kulkemaan uomassa koko
teoksen pituudelta. Sen
sisään piilotetut elementit,
kuten kuplat, kivet,
virtaamat ja raakku
ovat katseelta piilossa.

Rakenteen sisään on
piilotettu
ääntä vaimentavaa levyä.
Ääni pääsee kulkemaan
teoksen pintaan jätetyistä
raoista

Oheisessa kaaviossa
tummaharmaa kuvaa
akustiikkalevyä, harmaa
teoksen puista ulkokuorta,
jossa on uurroksia. Oranssi
koko on messinkinen
uoma, joka kulkee poikittain
teoksen päästä päähän.
Uomassa on
kolmiulotteinen
kosketeltava puro. 

Kätkö sijoitetaan 2.krs yläaulaan 

Teoksen sijoituspaikka on merkattu kaavioon oranssilla.  

Teos on suunniteltu 500 cm pitkäksi ja noin 110 cm korkeaksi. 
Lopullinen koko määritellään yhteistyössä rakennuksen suunnittelusta
vastaavan työryhmän kanssa.



Aikataulu:
Teos kiinnitetään paikalleen kesällä 2023, tai sopimuksen mukaan. 

Budjetti:
Puumateriaali, akustiikkalevyt, valut, pintakäsittely ja avausmekaniikka. 12000€
Työtila, matkat ja kuljetukset                                                                          2500€
Taiteilijapalkkio, sekä taidekasvatusmateriaali ja koulutus.                      17000 €

Yhteensä                                                                                                        31500€
                                                          +alv +erikseen määriteltävät tekijänoikeudet  


