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MAAILMANPUU – OSAAMISEN JA TIEDON PERUSTA CAREERIAN HEVOSENKENGÄNKADUN
TOIMIPISTEESSÄ
Hevosenkengänkadun toimipisteessä julkistettiin keskiviikkona 6.3.2019 Careerian uuteen
oppilaitosrakennukseensa hankkima Maailmanpuu-teos, joka on osa Länsirannan taidehankintaa.
Kuvanveistäjä/kuvataiteilija Jarmo Vellosen hiekkapuhallustekniikalla karkaistulle tasolasille toteutettu
rakenteisiin integroitu taideteos on nimeltään Maailmanpuu. Rungosta lähtevät oksat kuvaavat opin ja
tiedon jakautumista ympäri maailmaa, ja lehvästön monet lintulajit erilaisia oppijoita ja opinteitä.

Maailmanpuu kuvaa osaamisen ja tiedon perustaa ja erilaisia oppijoita ja opinteitä
Kuvanveistäjä/kuvataiteilija Jarmo Vellosen Careerian Hevosenkengänkadun toimipisteeseen
suunnittelema teos kuvaa osaamista ja oppijoita. Teoksen suuri puunrunko ja sen juuret ovat kaiken
osaamisen ja tiedon perusta. Rungosta lähtevät oksat, jotka haarautuessaan levittäytyvät laajasti ja antavat
mielikuvan opin ja tiedon jakautumisesta ympäri maailmaa. Puiden lehtien voidaan ajatella symboloivan
opetettavaa tietoa ja tiedon moninaisuutta. Puun lehvästön sisällä on monia lintulajeja kuin erilaisia
oppijoita ja opinteitä.
Maailmanpuu on Hevosenkengänkadulla 1. kerroksen ruokasalissa. Maailmanpuu on
hiekkapuhallustekniikalla karkaistulle tasolasille toteutettu rakenteisiin integroitu taideteos, joka toimii
kaksipuolisesti. Sitä on mahdollista tarkastella sekä rakennuksen sisä- että ulkopuolelta. Taideteokseen on
suunniteltu erillinen valaistus, mutta sen lisäksi teoksen tunnelma muuttuu sekä luonnonvalon että
vuorokaudenajan ja vuodenajan mukaan. Teos on valmistunut vuonna 2018 ja sen mitat ovat: leveys 380
cm, korkeus 280 cm, lasin paksuus 6 mm.
Taideteoksella on tarkoitus luoda kontrastia rakennuksen arkkitehtoniseen muotokieleen. Teoksen
orgaaniset muodot ja materiaalin läpikuultavuus luovat ilmavuutta ja täydentävät rakennuksen
kokonaisilmettä.
Maailmanpuu siivittää Careeriaa viisaana tulevaan
Maailmanpuun sisällöllisenä ajatuksena on symboloida Careerian kansainvälisyyttä ja oppimisen
monialaisuutta.
– Erittäin innovatiivinen ja henkevä teos, joka siivittää meitä viisaina tulevaan, kiittelee Careerian
toimitusjohtaja Sari Gustafsson.
– Kiitän Careerian johtoa rohkeasta valinnasta. Tämän teokseni työstämiseen käyttämäni
hiekkapuhallustekniikka on nykyään harvoin valittu taideteoksien valmistamiseen. Mielestäni tekniikka
sopii juuri tämän laatuisiin kohteisiin. Tänä päivänä vain harva suomalainen taiteilija taitaa

hiekkapuhallustekniikan. Tähän kohteeseen halusin tehdä esittävän, taiteellisen aiheen, joka sopii juuri
kansainvälisen oppilaitoksen luonteeseen ja ympäristöön, kertoo kuvanveistä/kuvataiteilija Jarmo Vellonen.
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