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Taide versoo verkossa

Teksti MATTIAS ERKKIt
Taitto JOONA VAINIO

Tekniikan, tieteen ja viihteen ohella verkossa versoo myös taide. Perinteiset
taidegalleriat ovat olleet verkossa jo pitemmän aikaa, mutta yhä useammin taiteilijat
etsivät tapoja tehdä taidetta nimenomaan verkkoon ja verkossa. Verkko tarjoaa
taiteilijoille uudenlaisen esitystilan ja uusia tapoja viestiä yleisön kanssa. Usein
verkkotaiteessa keskeistä on juuri vuorovaikutus.
Tieto & kone esittelee kolme erilaista verkkotaideprojektia.

T e l e g a r d e n - r o b o t t i p u u t a r h a http://teiegarden.aec.at
Telegarden on robotti-installaatio, jossa käyttäjät voivat www:n kautta katsella ja hoitaa pientä puutarhaa. Käytännössä Telegarden on itävaltalaisessa taidemuseossa sijaitseva pöytä, jonka päällä on pieni kasvimaa. Kasvimaan
keskellä on robotti, joka on kytketty
internetiin.
Telegardenin vieraat voivat katsella
puutarhan kasveja robotissa sijaitsevan
kameran avulla. Kiinnostuneemmat
voivat liittyä jäseniksi Telegardenin yhteisöön ja ruveta kasvattamaan omaa
pientä kasviaan. Palstan hoito, istutus
ja kastelu hoidetaan robotin avulla.
Robotti ei tee mitään itsekseen, joten
ilman käyttäjän aktiivista panosta omat
kasvit kuolevat.
Telegarden on hyvin yksinkertainen
käyttää. Käyttäjä ei joudu ohjelmoimaan robotin liikekoordinaatteja, vaan
robottia ohjaillaan verkkosivuilla olevilla yksinkertaisilla napeilla.
Puutarhanhoidon lisäksi Telegardenissa tärkeää on yhteydenpito ja yhteistyö muiden puutarhurien kanssa. Telegardenia perustamassa ollut taiteilija

Joe Santarromana nostaakin yhteisöllisyyden hankkeen tärkeimmäksi puoleksi.
"Telegarden on enemmän kuin jäsenten yksittäiset teot puutarhassa. Uskon,
että puutarhalla on kaikille sen hoitajille jokin suurempi symbolinen merkitys, sillä vaikka suurin osa heistä ei koskaan todellisuudessa nae puutarhaa, he
silti palaavat hoitamaan kasveja. Jos
kasvien annetaan kuolla, ei ole mitään
syytä palata", hän sanoo sähköpostitse.
Telegardenin etusivulla tekijät vertaavat puutarhanhoitoyhteisöä muuhun
verkkokäyttäytymiseen, jonka he määrittelevät lähinnä metsästykseksi.
Telegarden perustettiin Etelä-Kalifornian yliopistossa kesäkuussa 1995, ja siitä tuli nopeasti hyvin suosittu verkkokohde. Istuttamista jouduttiinkin pian
rajoittamaan, ja tällä hetkellä istuttamaan pääsevät jäsenet, jotka ovat käyneet puutarhan sivuilla vähintään sata
kertaa. Viime syyskuussa puutarha siirrettiin Ars Eletronica Centerin näyttelyyn Itävaltaan.

Laita robott
hoitamaan
puutarhaa

