LIVE HERRING –TAPAHTUMA
16.-19.11.2006 Jyväskylä
http://www.liveherring.org

Live Herring mediataidetapahtuma järjestetään vuonna 2006 toisen kerran. Tapahtuma rakentuu pohjoismaisen
verkkotaidenäyttelyn ympärille ja siihen liittyy myös mediataiteilija Outi Kotalan ohjaama kaikille avoin
taidetyöpaja, mediataidetta käsittelevä englanninkielinen luentosarja sekä Vadelma-klubi. Tapahtumat ovat
avoimia kaikille ja niihin on vapaa pääsy.

Näyttely ja työpaja:
to-la 11-18 ja su 11-16
Jyväskylän yliopiston kampus, Opinkivi YOL139
Live Herring -näyttelyyn on koottu hyvin erilaisia pohjoismaisia verkkotaideteoksia käyttöliittymätaiteesta verkkorunoihin ja
teoksiin, jotka rakentuvat verkon ulkopuolella. Teoksia voi käydä katsomassa/kokemassa internetin kautta myös muualla kuin
näyttelytilassa. Näyttelyn tarkoituksena on paitsi esitellä teoksia, myös madaltaa kynnystä tutustua nettitaiteeseen.
Näyttelyvierailijoille järjestetään opastusta ja neuvontaa. Tavoitteenamme on, että mahdollisimman moni näyttelyvieraamme
avaa tulevaisuudessa nettitaideteoksen myös omalta koneeltaan. Näyttelyn yhteydessä järjestetään mediataiteilija Outi
Kotalan vetämä ”Minun kyläni” -taidetyöpaja. ”Minun kyläni” on yhteisöllinen mediataideteos internetissä. Avoimessa
työpajassa on mahdollisuus katsella kylän kartan rakentumista ja tulla piirtämään joko tietokoneella tai paperilla oma toive
kylän kartalle. Työpaja on auki näyttelyn aukioloaikoina ja taiteilija on itse tavattavissa työpajassa viikonlopun aikana.

Luennot:
torstai 16.11. klo 12.15–16 ja perjantai 17.11. klo 12.15-14.45
Jyväskylän yliopisto, Juomatehdas JT120
torstai 16.11.
12.15 Giovanna Di Rosario | Sensing E-poetry: awakening of the senses
13.15 Gun Holmström | On interactivity, psykokinetics and public instruments.
14.15 kahvitauko
14.45 Kalle Kuisma, Vadelma.org | Communal art and new media
15.45-16.00 yleistä keskustelua
perjantai 17.11.
12.15 Nathalie Aubret & Terike Haapoja | Crossing boundaries - On cultural organizations and artistic practices operating at
the crossing of disciplines
13.30 Lea Turto | Verkko intiiminä tilana // suomenkielinen luento
14.30-14.45 yleistä keskustelua + lopetus

Luennoista ja luennoitsijoista on saatavissa lisätietoa verkossa: www.liveherring.org

Vadelma-klubi:
torstai 16.11. klo 21.00 alkaen
Baari Vakiopaine, Kauppakatu 6
DJ Demimonde + VJ Hypericum ja VJ Allinone (Random Doctors)

Näyttelyyn, työpajaan, luennoille ja klubille on vapaa pääsy.

Lisätietoja:
Päivi Hintsanen, organisaattori
office@liveherring.org
014 – 635 391 (ti-pe 12-16)
www.liveherring.org

