KOTIMETSÄ
Kotimetsä on kolmiosainen teoskokonaisuus, joka
koostuu Valterikoulun toisen kerroksen aulatilaan
sijoitettavasta maalauksesta, sekä koristeveistetyistä
linnunpöntöistä, jotka levittäytyvät koulun lähimetsään,
sekä koulun ala-aulan teosseinälle.
Teoskokonaisuuden temaattisena lähtökohtana ovat
lapsuuden lähimetsät ja toive siitä, että sellaisia olisi
olemassa vielä tulevaisuudessakin.
Lähimetsiköt toimivat sekä lasten leikkipaikkoina, että
tärkeinä kotimetsinä Suomen linnuille.
Kotimetsä maalauksen,
sekä koristeveistettyjen
linnunpönttöjen tapa käsitellä aihettaan on leikkisä,
lämminhenkinen ja samaistuttava.
Metsäaiheisen maalauksen pinnassa on tarran näköisiä
kuvia Suomen lintulajeista.
Irrallisilta näyttävät,
mutta todellisuudessa maalatut ”lintutarrat” ovat
ikään kuin sommiteltu metsämaalauksen päälle
jälkikäteen kannanottona siitä, että haluamme myös
tulevaisuudessa metsissämme asustavan monipuolisesti
erilajisia lintuja. Toisaalta tarrojen luonteeseen kuuluva
kertakäyttöisyys on muistutuksena käynnissä olevasta
massiivisesta lintukadosta.
Konkreettinen apu lintujen hyväksi on linnunpönttöjen
rakentaminen lähimetsään. Kotimetsä teoksen
linnunpöntöt kunnioittavat asukkejaan, kukapa ei
haluaisi asua rakkaudella valmistetussa persoonallisessa
asuinsijassa. Koristeveistetyt linnunpöntöt ovat
uniikkeja taideteoksia, joihin koulun lähimetsän linnut
voivat tehdä pesänsä. Linnunpönttöjen muotokieli
vie ajatukset lapsuuden majoihin, marjaretkiin ja
metsäseikkailuihin.
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Maalaus sijoitetaan koulun toisen
kerroksen aulatilaan.

MAALAUS
Kotimetsä maalaus toteutetaan pellavakankaalle,
joka on tavanomaisen pohjustuksen sijaan ainoastaan
pohjaliimattu, eli sitä ei ole sävytetty valkoiseksi.
Kankaan luonnollinen väri ja tekstuuri luovat jännittävän
kontrastin kankaan pinnassa oleville kiiltäväksi lakatuille
”lintutarroille”.
Maalaus työstetään kokonaisuudessaan öljyväreillä.
Maalauksen koko on suunniteltu vastaamaan aulatilan
seinän kokoa. Se voidaan toteuttaa yhdestä tai useammasta
palasta. Lopullinen valinta tehdään teknisen suunnittelun
pohjalta.
Materiaalitesti

KO timetsä

LINNUNPÖNTÖT
Linnunpöntöt valmistetaan koristeveistämällä puusta.
Ulos sijoitettavat pöntöt tehdään eri lintulajien
vaatimukset huomioon ottaen.
Yksityiskohdista on oltu jo yhteydessä alueen
lintujärjestöön Kuikka ry:hyn.
Pönttöjä asennetaan koulun lähimetsään noin 10 kpl:tta.
Sijoittelu ja asennuskorkeus suunnitellaan paikan
päällä niin, että ne ovat helposti koululaisten nähtävillä,
mutta kuitenkin sen verran korkealla, ettei niihin ole
helposti kohdistettavissa ilkivaltaa. Linnunpöntöt
on puhdistettava vuosittain. Puhdistuksesta voidaan
neuvotella esimerkiksi paikallisen lintuseuran kanssa.

Saviluonnos yhdestä linnunpöntöstä.
Lopullisen teoksen pöntöt veistetään puusta.
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Sisällä linnunpöntöt asennetaan ala-aulan teosseinälle.
Ulkona linnunpönttöjen tarkka asennuspaikka suunnitellaan lähimetsän puiden,
sekä kulkureittien ehdoilla.

AIKATAULU JA
KUSTANNUSARVIO
Teosten suunnittelu aloitetaan vuoden 2022 alussa.
Toteutus tapahtuu vuoden 2022 ja 2023 aikana.
Teoskokonaisuuden kokonaisbudjetti on 88 300€.
Alla on eriteltynä kukin kolmesta osiosta erikseen.
Teoksen eri osat voidaan toteuttaa myös yksittäisinä teoksina.
Kotimetsä maalaus
Öljyvärimaalaus toisen kerroksen aulatilaan.
Teoksen koko: noin 275 x 600 cm
Maalauspohja ja kangas: 800 €
Maalit, maaliaineet, työvälineet: 1700 €
Työhuonekulut: 2500 €
Kuljetus ja asennus: 4000 €
Taiteilijapalkkio: 21 000 €
Yhteensä: 30 000 €
Kotimetsä linnunpöntöt sisääntuloaulaan
Neljä kappaletta noin 50 cm koristeveistettyjä linnunpönttöjä.
Koristeveistäjän palkkio: 14 800 €
Materiaalit: 750 €
Kuljetus ja asennus: 750 €
Taiteilijapalkkio: 3000 €
Yhteensä: 19 300 €
Kotimetsä linnunpöntöt lähimetsään
Kymmenen kappaletta erilaisia noin 40 – 65 cm koristeveistettyjä
linnunpönttöjä.
Koristeveistäjän palkkio: 31 000 €
Materiaalit: 1200 €
Kuljetus ja asennus: 1500 €
Yllättävät kulut: 300 €
Taiteilijapalkkio: 5000 €
Yhteensä: 39 000 €
Kotimetsä teoskokonaisuus yhteensä: 88 300 €
Hinnat sisältävät arvonlisäveron.
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