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Mediataidefestivaali READ_ME 2.3 tuo Helsinkiin mediahuijareita, hakkereita, taiteilijoita ja tutkijoita

Toukokuun viimeisenä viikonloppuna joukko mediakriitikoita, aktivisteja ja taiteilijoita kokoontuu Helsinkiin READ_ME 2.3 festivaaleille, joka kartoittaa taiteen ja tietokoneohjelmien välimaastoon sijoittuvaa kulttuurin aluetta.

READ_ME 2.3 on ohjelmistotaiteelle omistettu kansainvälinen festivaali. Tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa Moskovassa 2002. Tänä vuonna helsinkiläistyneet kuraattorit Alexei Shulgin ja Olga Goriunova tuovat tapahtuman Suomeen. Shulgin ja Goriunova ovat kansainvälisesti tunnettuja alan pioneereja ja aktivisteja. 

“Moderni arki on suurelta osin teknologian värittämää. Nyky-yhteiskunnassa keskeistä teknologiaa eivät kuitenkaan edusta koneet vaan tietokoneohjelmat, jotka vaikuttavat kaikkialla arjessa”, toteaa tapahtuman kuraattori Alexei Shulgin. ”Viime aikoina aktivistit, taiteilijat, ohjelmoijat ja tutkijat ovat alkaneet pohtimaan tietokoneohjelmien roolia yhteiskunnassa ja vaikuttamaan tietokoneohjelmistojen kautta”.
 
 ”Monesti ohjelmiston tekemisen taustalla on tyytymättömyys kaupallisiin vaihtoehtoihin”, kertoo Shulgin. ”Osa taiteilijoiden tekemistä ohjelmistoista on itsenäisiä taideteoksia, ilman varsinaista käyttöarvoa. Monilla osaanottajilla taide kuitenkin yhdistyy yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen”.

Tämänvuotinen READ_ME 2.3 -festivaalilla vierailee muun muassa The Yes Men media-aktivistiryhmä.  Suomessa ryhmä esiintyi vuonna 2001 Tampereen teknillisen korkeakoulun seminaaritilaisuudessa, saaden sekä konferenssiyleisön että lehdistön uskomaan impulssikuiduista kudottuihin työntekijöiden tarkkailuasusteisiin. Tilaisuudessa puhunut alter ego Hank Hans Unruh esiintyi vakuuttavasti maailmankauppajärjestö WTO:n edustajana. Muun muassa Aamulehti otti mediahuijarit todesta ja uutisoi perjantaina 17.8.2001 Unruhin epäsovinnaisen esityksen keskeiset kohdat. 

UberMorgen-ryhmä puolestaan esittelee festivaalilla internetisssä toimivan palvelun, jota käytettiin suurella menestyksellä äänien huutokauppaamiseen Yhdysvaltojen viimeisimmissä presidentinvaaleissa. Ohjelmistolla on epäilty olleen jopa vaikutusta vaalien lopputulokseen.

READ_ME 2.3 -festivaalin esitykset, performanssit ja installaatiot järjestetään Mediakeskus Lumessa, Helsingissä 30.-31. toukokuuta. Festivaaleilla esiintyvät lisäksi mm. Florian Cramer (Saksa), Amy Alexander (USA), Alex McLean (Iso – Britannia), Chaos Computer Club (Saksa) ja Lev Manovich (USA). Lauantaina järjestetään Megaparty VR:n Makasiinien Alahuoneella. Megaparty esittelee kansainvälisiä elektronisen musiikin tähtiä ja mediataiteilijoita, jotka esittävät ainutlaatuisen ohjelman vain yhtenä yönä Helsingissä.

READ_ME 2.3 :n yhteistuottajina toimivat Pohjoismainen nykytaiteen instituutti NIFCA, Mediakeskus LUME ja uuden mediakulttuurin keskus m-cult.

Festivaalin yhteydessä julkaistaan teoreettisia artikkeleita, haastatteluita ja teoksiin pohjautuvia tekstejä sisältävä kirja READ_ME 2.3 reader.
 

Lisätietoja ohjelmasta ja esiintyjistä antavat:
Alexei Shulgin 
alexei@easylife.org <mailto:alexei@easylife.org> 
Tel. +358 41 505 3029 

Olga Goriunova
og@dxlab.org <mailto:og@dxlab.org> 
Tel. +358 41 537 38 97
Lisätietoja ja ohjelma verkossa, osoitteessa: 

<http://m-cult.org/read_me>


Lume Mediakeskus, Taideteollinen korkeakoulu, Hämeentie 135 C, 00500 Helsinki (Vapaa pääsy)
Café Alahuone Vr Makasiinit, 00100 Helsinki (5€)






