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TEOKSEN IDEA
Veistos on kolmiulotteinen sommitelma, jossa tärkeässä roolissa on materiaalista syntyvä hahmo sekä veistoksen massan luoma sisätila ja ulkotila ja niiden
muodostama vaihtelu. Sommitelma muodostuu kuvitellun pallon päälle laskeutuneesta vaipasta, sisällä olevasta valosta ja jalustasta.
Veistoksessa on pallon muoto, mutta pallo ei näy veistoksessa massana, vaan se tule näkyviin kuvitellun pallon päälle laskeutuneen vaipan hahmossa. Teoksen
sisälle muodostuvassa tilassa nähdään valo hämärällä ja pimeällä. Valo toteutetaan aurinkosähköllä toimivalla LED- valolla, joka toimii hämäräkytkimellä.
Vaipan hahmo veistoksessa kuvaa tuulta, jonka lentäjä ja lentokone kokevat ilmassa. Tuulessa hulmuava vaippa kuvaa myös vertauskuvallista viimaa, jonka
ihminen yksilönä tuntee elämänpyörteissä ja jonka kaikki ovat kokeneet ja kokevat yhä edelleen. Pallo kuvaa globaalia maapalloamme, josta jokainen meistä
kantaa huolta ja haluaa suojella.

TEOKSEN TOTEUTUSTAPA
Teoksen materiaaleiksi on suunniteltu suomalainen musta gabro jalustassa ja valettu pronssi veistoksessa. Kustannusarvio on tehty näitä materiaaleja varten.
Pronssiveistos patinoituu ulkopinnaltaan tummaksi, mutta kiillotetaan sisäpuolelta kiiltäväksi. Veistoksen ylläpitona on kiillotus muutamien vuosien välein.
Pronssiveistos valetaan pronssivalimossa cire perdue- tekniikalla. Tässä työvaiheessa voidaan soveltaa lisäksi 3D tulostustekniikkaa. Tässä työvaiheessa voitaisiin
tutkia ja tarkastella sitä, voitaisiinko 3D- tulosteena tehtyä muovimallia soveltaa pronssivalutekniikassa. Tutkimuskysymyksenä olisi, voitaisiinko pronssin
valumuotti voidaan tehdä suoraan tulostetun 3D- mallin päälle. Teoksen pienoismalli voidaan tulostaa 3D- tulosteena.
Vaihtoehtona teoksen materiaalitoteutukselle on myös alumiinivalu.

AIKATAULU
Kesäkuu- joulukuu 2022:



toimenpiteet muovailemista varten, työskentelytila, materiaalit ja teoksen muovaileminen ja valaminen tai 3D- tulostaminen kovaan materiaaliin malliksi.
mallin valmistuminen ja lopullisen teoksen malli tilaajalle esiteltävissä.

Tammikuu - huhtikuu 2023:




pronssiin valaminen
jalustan työstäminen
valaistuksen suunnittelu ja toteutus

Toukokuu- kesäkuu 2023:


teoksen pystyttäminen

TAUSTOITUS
Tärkeä osa Immolan kasarmialueen identiteettiä on paikan historia, joka sisältää ilmavoimien lentokentän perustamiseen Immolaan. Vuonna 1933 syntyy
ensimmäinen Immolan asemakaava lentokenttä ja rakennukset. Tästä on kulunut 90 vuotta vuonna 2023.
Teoksen sommitelma ja olemus sekä materiaalit liittyvät ilmaan ja tuuleen sekä teoksen muoto suojaan ja turvaan. Nämä ovat asioita, joita ihmiset kasarmialueella
ovat päivittäin pohtineet ja nämä samat asiat ovat läsnä edelleen. Alueen rakennuskannassa on säilynyt modernismin aikakauden arkkitehtoninen kokonaisuus,
johon ”TULI, ILMA, MAA” – teoksen klassiset veistosmateriaalit sopivat hyvin.

KUSTANNUSARVIO erittelyineen
• taiteilijapalkkio

20 000e

• materiaalikustannukset, pronssivalu n. 8m2, 4300e /m2, hintatieto pronssivalimolta 34 000e
• jalusta

21 000e

• työhuoneen kustannukset 13kk

4 000e

• teoksen kuljetus- ja kiinnityskustannukset ja pystytys

8 000e

• ulkopuoliselta tilattavat palvelut, esimerkiksi:
sähkötyö

3 000e

pystytyksen lujuuslaskelmat

2 000e

3D- tulosteet

3000e

YHTEENSÄ

93 000e

muut kulut (n. 5 % kokonaissummasta)

5000e

KAIKKI YHTEENSÄ

100 000e
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Jalustaan materiaalina on musta gabro. Valetaan perustuskivi.

TEOKSEN KOKO JA SIJAINTIKAAVIOT

– korkeus 0,20m

Veistos valetaan pronssista:

– leveys 3,00m

– korkeus 1,80m

– syvyys 2,70m

– leveys 2,00m
– syvyys 1,80m

Jalustan kansilevy rakennetaan mustasta graniitista laattoina, joiden koko on:

– teoksen pinta-ala noin 8- 10 m2

12 kpl a´ 1,35m x 0,50m x 0,05m

