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Kukkiva KiviPelto / Blooming Stone Field 2015 – 2017
Ympäristötaideprojekti / Environmental Art Project
PROJEKTI YHTEENVETO
Kukkiva KiviPelto on kolmen vuoden ympäristötaideprojekti. Ympäristötaideteos pinta-alaltaan n.70m
x30m kohoaa Joensuun Nivan kylään, kylätien varteen, osaksi Lepoharjun pientilan perinnemaisemaa.
KiviPelto- on luonnonkivistä rakennettava pysyvä ympäristötaideteoskokonaisuus maaseudun
kulttuurimaisemassa. Sen rakentamista toteutetaan perinteisellä ”raivaajahengellä”.
Kukkivasta KiviPellosta tulee tämän vuosituhannen perinnemaisemaa, kaikille avoin, pysyvä
paikkasidonnainen ympäristötaideteos osana vanhaa maaseudun kulttuurimaisemaa.
KiviPelto on esteettisesti ympäristöönsä sopiva. Se yhdistää taiteen, perinteen ja ympäristön, antaa uuden
katsontakannan tuttuun ympäristöön ja jättää tuleville sukupolville viestin tästä ajasta.
Sen perustamistyöt, multamaan poisto, maisemointi sekä pellon kivettäminen, tehdään touko- heinäkuussa
2015. Kesän ja syksyn 2015 aikana kuljetetaan pellolle myös luonnonkivet tulevia ympäristötaideteoksia
varten. Vuonna 2016 aloitetaan pellolla kivirakennelmien/teosten valmistaminen. Näiden teosten
rakentamista jatketaan vuonna 2017 niin että Kukkiva KiviPelto valmistuu vuonna 2017.
Rakentamisen aikana pidetään avoimia ”kulttuurikuntoilu” -yhteisöpäiviä, jolloin esim. kyläläisillä, kivialan
opiskelijoilla ja muilla kiinnostuneilla on mahdollisuus osallistua projektiin.
Kukkiva KiviPelto toimii pilottina ja keskustelun avaajana pysyvän ympäristötaidenäyttelyalueen
synnyttämiseksi Hammaslahteen osaksi Nivan kylän kulttuurimaisemaa.

Taiteilijoita kutsutaan mukaan osallistumaan Kukkivan KiviPellon valmistamiseen.
Lisätiedot:annemarjut.pehkonen@gmail.com.
PROJECT SUMMARY
Blooming Stone Field is an environmental art project taking three years to build. The work, the area of
Stone Field is 70 meters x 30 meters, will rise in the village of Niva by the country lane and being part of
the “Lepoharju” smallholdings’ heritage landscape in Joensuu.
Stone Field is a permanent environmental art piece made out of natural stones and exhibited in a cultural
countryside.
Blooming Stone Field will become the heritage landscape of this century, open to all, permanent, site
specific environmental art work that is part of countryside’s cultural landscape.
Stone Field is an aesthetic work blending to its environment. It connects art, heritage and environment and
brings a new outlook to known environment and leaves a message to future generation of this time.
Foundation work will be done during May-July in 2015 and includes removing soil, landscaping and stoning
the field. Deliveries of natural stones will be transported onto the field for the environmental art works
during summer and autumn 2015.
In year 2016 we will start building the environmental art works on the field. These works will be carried
onto 2017 so that the Blooming Stony Field will be ready in year 2017.
During the building phase we will hold open “cultural exercise”/ community days so that for example
villagers, students and anyone with interest have the possibility to be part of the project.
Blooming Stone Field is a pilot and opens the communication for a permanent environmental art area being
part of the village Niva’s cultural heritage landscape in Hammaslahti, Joensuu

Artists are invited to be part of this Blooming Stone Field Environmental art Project.
Contact: annemarjut.pehkonen@gmail.com

