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Syksyn tarjontaa
TaideART seminaari ja työpaja
13.9.–29.11.2016, Turku

Työpajassa käsitellään ja harjoitellaan oman taiteellisen työn esittelyä 
kansainvälisellä kentällä. Kurssiin kuuluu luentosarja (luennot ovat kaikille avoimia) 
ja harjoituksia, joilla kehitetään presentointitaitoja sekä työskentelyä esittelevien 
materiaalien sisältöjä ja rakennetta (portfoliot, nettisivut ym.).

Kurssille otetaan 8 ammatissa toimivaa taiteilijaa sekä 8 kuvataiteen opiskelijaa 
Turun AMK:sta. Työpajan tarkoitus on vastata olemassa oleviin tarpeisiin ja 
pyrkimyksiin. Oletuksena on, että tekniset taidot portfolion tai nettisivujen 
tekemiseen ovat jo olemassa. Kurssin kieliä ovat suomi ja englanti.  
Hakemus tulee jättää 12.8.2016 mennessä.

Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet:  
http://taidearthanke.fi/tapahtumia/kv_toiminnan_tyopaja.html

Taiteen käyttöopas
5.–6.10.2016, Mediapolis, Tampere

Taiteen käyttöopas on kaksipäiväinen seminaarista ja työpajasta koostuva 
tapahtuma, jossa kysytään miten taiteilijoiden osaamista sovelletaan digitaalisissa 
ympäristöissä ja miten luovuutta voidaan hyödyntää yritysyhteistyössä.  
Tapahtuma on tarkoitettu taiteilijoille, taiteen tuottajille, yrityksille ja yhteisöille.

Seminaarissa esitellään monipuolisesti esimerkkejä taiteilijan digitaalisesta 
yritysyhteistyöstä ja taiteen yleisöpohjaa laajentavista projekteista. Työpajassa 
kysytään miten taiteilija voi hyödyntää taiteessa syntynyttä osaamistaan taiteen 
rinnalla ja millaista digitaalista osaamista taiteilija tarvitsee yritysyhteistyössä?

Ilmoittautumiset 30.9.2016 mennessä: http://goo.gl/forms/iCGq6ffit5qwt5y13 
 
Graafisen fasilitoinnin lyhytkoulutus
13.–14.9.2016, Tornio

Lapin AMK järjestää 13.–14.9.2016 Torniossa graafisen fasilitoinnin 
lyhytkoulutuksen kuvataiteilijoille ja kuvataiteen opiskelijoille. Kouluttajaksi  
saapuu Maija Kotamäki Kuvitellen Oy:sta. Lisätietoa koulutuksesta löytyy 
TaideART:n kotisivuilta lähempänä tapahtumaa.

Keväällä koettua
DINTAC-workshop 
Kirjoittajat: Timo Bredenberg ja Juha Suonpää

Tampereella 27.–28.4.2016 järjestetyssä TaideART:n Digital International  
Art Collaborations -työpajassa osallistujat ratkoivat taiteilijoiden digitaaliseen 
verkostoitumiseen ja verkkoympäristöihin liittyviä ongelmia. Työpajaan osallistui 
opiskelijoita, alumneja ja opettajia Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta.

Työpajan pohjalta muodostui kattava kuva taiteilijoiden odotuksista 
digitaalisen taiteen ja kulttuurin kehityksen osalta. Työpajaan osallistuneet 
olivat innostuneita käyttämään mm. virtuaaliympäristöjen, 3D-tulostuksen ja 
nopeiden verkkoyhteyksien avaamia mahdollisuuksia taiteessa ja designissa. 
Uusien teknologioiden synnyttämät uudet taidemuodot vaativat osaamista 
mm. koodaamisesta ja 3D-mallintamisesta. Nämä osaamisalueet eivät ole olleet 
perinteisesti ammattikorkeakoulujen kuvataiteen opetusohjelmassa. Uudet 
osaamistarpeet kuten koodaus tulisi ottaa käyttöön ainakin kuvataiteilijoiden 
erikoistumiskoulutuksessa, jotta taiteilijoiden erityistarpeisiin soveltuvia 
verkkoalustoja pystyttäisiin kehittämään ja hallinnoimaan itsenäisesti. Uusien 
osaamistarpeiden synnyttämisen rinnalla haasteena nähdään kuvataiteilijan 
taiteellisen substanssiosaaminen säilyminen korkealla tasolla.

Työpajassa nousi esiin kasvava tarve uusiin etäyhteistyön mahdollistaviin 
verkkoalustoihin, jotka huomioivat taiteilijan työn erityislaatuisuuden. 
Avainasemassa ovat avoin tiedonkulku, matala kynnys osallistua, saavutettavuus 
ja kulttuurierojen huomioiminen. Immateriaalioikeuksien hallinta korostuu 
entisestään verkkoympäristöissä, joissa toimitaan eri maiden lainsäädäntöjen 
piirissä. Verkkoyhteistyö edellyttää myös yhteisöllisiä arvoja. 


