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Art In the Park -sovellus tuo taiteen taskuun, koettavaksi lenkkipolun varrella

TechArt -hankkeen pilotin aikana luotiin prototyyppi Art in the Park -digitaalisesta palvelualustasta, joka
toimii mobiililaitteessa kuten puhelin tai tabletti. Art in the Park suunniteltiin vastaamaan
koronapandemian haasteisiin, jolloin museot ja galleriat olivat suljettuina eivätkä katsojat pääse
kokemaan kuvataidetta. Sovelluksen tavoitteena on mahdollistaa taiteen tuomisen ulos, lenkkipolun
varrelle, koettavaksi oman älylaitteen kautta. Sovelluksen tavoitteena on tarjota uusia vaihtuvia sisältöjä
lenkkeily- ja kaupunkiympäristössä, lenkkipolkujen varrella.

Prototyyppiin pääsee tutustumaan täällä:
https://xd.adobe.com/view/ee51c581-6e91-462e-8c6a-907926460c6a-bb02/screen/be3340c7-780f-4daf-a
46f-000c753bddc6

Yhdistimme taiteen tekijät ja teknologiayrittäjät

Hankkeen aikana työllistimme taiteilijaksi Pohjoisessa valokuvakeskuksessa teoksiaan syksyllä 2020
esittäneen valokuvataiteilija Marja Salevan. Salevan kollaasimaiset teokset soveltuvat monimuotoiseen
käyttöön, myös Art In the Park sovelluksen pilottiin. Hankkeen aikana saimme paljon tietoa taiteilijoiden
ajatuksista heittää taide aivan uuteen ympäristöön galleriatilasta. Tärkeintä on että hankkeessa toimii
Pohjoisen valokuvakeskuksen kaltainen organisaatio, joka kommunikoi niin taiteilijoiden kuin
teknologiayritysten kanssa ja välittää tietoa osapuolilta toisille. Tärkeää on myös valita taiteilija, jonka
tekniikka sekä taiteellinen työ soveltuvat uuteen teknologiaan.

https://xd.adobe.com/view/ee51c581-6e91-462e-8c6a-907926460c6a-bb02/screen/be3340c7-780f-4daf-a46f-000c753bddc6
https://xd.adobe.com/view/ee51c581-6e91-462e-8c6a-907926460c6a-bb02/screen/be3340c7-780f-4daf-a46f-000c753bddc6
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Marja Salevan teokset nähtävinä havainnointivideoina

Marja Saleva, Raining Nipples, 2021(2018)
Sijainti: Ainolan puisto
https://youtu.be/HHQMfqMR60M

Marja Saleva, Self Portrait as a tree 2021 (2018)
Sijainti: Ainolan puisto
https://youtu.be/16_48jwSr4Q

Marja Saleva, Self Portrait as a tree 2021 (2018)
Sijainti: Ainolan puisto
https://youtu.be/Cj5VvRpY_e8

Tekninen esiselvitys mahdollistaa rahoituksen hankkimisen

Pilotin aikana tehtiin tekninen esiselvitys yhteistyökumppanimme Tecinspiren toimesta. Pilotin aikana
luotiin applikaatiolle käyttöliittymäsuunnitelma sekä käyttöliittymäprototyyppi. Prototyypin avulla saimme
tehtyä hahmotelman siitä miltä tuleva applikaatio näyttää, miten se toimii ja millaiset sen lopulliset
toteutuskustannukset ovat. Lopullinen sovellus on niin helppokäyttöinen, ettei se vaadi erillisiä koulutuksia
vaan jokainen voi helposti käyttää palvelua verkkoselaimen kautta. Palvelu on helposti skaalautuva
maailmanlaajuiseksi suurelle käyttäjämäärälle.

Hanke on nyt mukana Oulun kaupungin osallistavan budjetoinnin kilpailussa, jossa kuntalaiset voivat
äänestää syksyllä 2021 houkuttelevimman rahoituskohteen. Pilotin aikana on noussut esille myös muita
samaa teknologiaa käyttäviä hankkeita kuten Oulu2026 sovellus sekä Oulun kaupungin Digikult -hanke
joiden kanssa tulevaisuuden yhteistyötä tullaan ehdottomasti kartoittamaan. Lisäksi Oulun kaupungin
kaupunginosataiteilija -hankkeessa on syntymässä AR sisältöjä jotka voitaisiin yhdistää osaksi tätä
kokonaisuutta.

Uudenlaisia tuloja taiteilijoille

Prototyyppiin on luotu myös maksurajapinta, jonka avulla luodaan taiteilijoille uusi ansaintamalli teostensa
esittämiseen. Maksurajapinnassa käyttäjä voi tietyn ilmaisen näyttelyn jälkeen sukeltaa syvemmälle
taiteen sisältöihin lataamalla lisää taiteen sisältöjä. Applikaatio myös haastaa taiteen tekijät ja
organisaatiot luomaan uusia taiteen sisältöjä uusille ennen saavuttamattomissa oleville alustoille.

Hanke tuo myös esille uusia teknologioita, jotka omalta osaltaan tuovat lisätilauksia teknologiayrityksille.

Yleisön kohtaaminen

Pääsimme myös testaamaan aplikaatiota ryhmällä, joka koostui taiteen ammattilaisista sekä taiteilijoista.
Kohderyhmänämme pilotointivaiheessa olivat juurikin taiteilijat ja taiteen asiantuntijat. Lisäksi
kehittämisessä ovat olleet mukana Pohjoisen kuvaajat -facebook ryhmän jäsenet jotka koostuvat niin
valokuvasta kiinnostuneista kuin valokuvaajistakin. Käyttäjäkokemuksia keräsimme noin kymmeneltä
testihenkilöltä jotka edustivat käyttäjää. Heräsi ideoita sovelluksen pelillistämisestä sekä huomioita
ulkoasun selkeyteen liittyen. Projektin ideaan on päässyt kuka tahansa seuramaan ja kommentoimaan

https://youtu.be/HHQMfqMR60M
https://youtu.be/16_48jwSr4Q
https://youtu.be/Cj5VvRpY_e8
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Osallistava Oulu -kampanjasivun kautta https://osallistu.ouka.fi/processes/osbu-2021/f/1/proposals/120.
Onkin loistava päästä seuraamaan kuinka pärjäämme Oulun osallistavan budjetoinnin
äänestyskierroksella.

https://osallistu.ouka.fi/processes/osbu-2021/f/1/proposals/120

