AVOIN HAKU MEDIATAIDETEOKSILLE
Mitä: Mediataideteoksia etsitään avautuvaan mediataidenäyttelyyn
Kuka: Helsingin Taiteilijaseuran jäsenille
Missä: Helsingin Keskuskirjasto Oodi
Milloin: 13.3.–10.4.2019 (avajaiset 15.3.)
Hakuaika: 10.01. – 28.02.2019
Deadline 28.02.2019 klo 23.59
Helsingin Taiteilijaseura on sopinut mediataiteen näyttely-yhteistyöstä Helsingin Keskuskirjasto Oodin
kanssa. Vuonna 2019 järjestetään kaksi mediataiteen näyttelyä, yksi keväällä ja toinen syksyllä. Näyttelyt
liittyvät osaltaan Taidelainaamon hankkeeseen, jolla laajennetaan Helsingin Taiteilijaseuran teosvälitystä
kattamaan monipuolisesti kaikki mediat.
Haku on nyt auki kevään näyttelylle 13.3.-10.4.2019. Taiteilijat voivat hakea ainoastaan valmiilla
teoksilla. Kevään näyttelyssä on Oodin sisääntuloaulan näytöt käytössä ja joitain mahdollisuuksia on
myös ääniteosten toteutukselle. Otamme myös vastaan hakemuksia mediataideteoksista, joita voi
sijoittaa kirjaston muihin tiloihin tai jotka toimivat esim. QR koodilla. Etusijalla valinnoissa nyt keväällä
ovat näyttöpohjaiset teokset, jotka sijoitetaan Oodin aulaan.
Teemaa ei näyttelyllä ole, vaan annamme villin luovuuden kukoistaa. Muutama kirjastotahon
sisällöllinen ohjeistus: kirjastoon ei oteta näyttelyitä, joiden tarkoituksena on loukata ihmisoikeuksia tai
halventaa vähemmistöjä. Väkivaltaa ihannoivia tai pornografisia näyttelyitä ei myöskään oteta esille.
Hakemus lähetetään sähköisesti haku@helsingintaiteilijaseura.fi. Hakemuksen voi lähettää suomeksi tai
englanniksi.

Haku
– Hakijan nimi ja yhteystiedot sekä kaikkien osallistuvien taiteilijoiden nimet
– CV / CV:t
– Teoksen tiedot ja esittelyteksti (lyhyt)
– Teoksen tekniset tiedot sekä erityistarpeet. (oliko erityistarpeet vai esitystarpeet?)
– Linkki teokseen
Hakemusten on oltava perillä viimeistään 28.02.2019 klo 23.59 Suomen aikaa. Hakemukset toimitetaan
sähköisesti osoitteella haku@helsingintaiteilijaseura.fi, otsikolla “Hakemus Oodi_Etunimi_Sukunimi”.
Sähköisten hakemusten maksimikoko on 5MB ja ne toivotaan PDF muodossa.
Hakemukset on toimitettava sähköisessä muodossa.

Tilan tekniset tiedot
Keskustakirjasto H08337.P001
Aulan
projisointien
mitoitus
REV G
Aulan
kosketusprojisoi
nti
Kuva-alueen
leveys, mm
6750
Kuva-alueen
korkeus, mm
1875
Projektorien
määrä
3
Projektorin
resoluutio
1920x1200
Projektorin
kuvasuhde
16:10
Kuva-alueen
resoluutio
4320x1200
Kuva-alueen
kuvasuhde
3,6:1
Overlap
704 pix / 36,67%

Aulan
suurprojisio,
vasen

Aulan
suurprojisio,
oikea

Aulan suurprojsio,
näyttelytilan seinä
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Yhteen teokseen on mahdollista käyttää useampaa näyttöä yhtä aikaa.

Aulassa on projisoituja seinäpintoja joita voidaan käyttää tiedottamiseen, markkinointiin, taiteen ym. kulttuurin
esittämiseen. Salin tapahtumia voidaan esittää myös näyttöjen välityksellä.

Lisätietoja:
Anna Puhakka: puhakka.anna@gmail.com
Eeva Muona: eeva.muona@helsingintaiteilijaseura.fi

Lisätietoa Oodista:
www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Keskustakirjasto_Oodi

