
TechArt -nopeat kokeilut LOPPURAPORTTI
TaikaBox ry

Huhti-toukokuussa 2021 TaikaBox ry yhteistyössä oululaisen Near Realin (https://near-real.com/) kanssa 
kehitti uudenlaista esitysformaattia, jossa yhdistyi live and livestriimatut esiintyjät eri maista. 

Kokeiluhankkeessa hyödynnettiin TaikaBox ry:n jo luomaa Connected Studio systeemiä sekä Near Realin 
online lääkäripalveluja varten kehittämää digitaalista alustaa. Hankkeessa hyödynnettiin myös TaikaBox 
ry:n lapsille suunnattua Born Old – Tietäjä Iänikuinen -teosta ja siitä luotiin pilotin aikana fäärinkielisen 
version: Føddur Gamal yhteistyössä Färsaarilla toimivan the Nordic Housen kanssa.

Pilottihankkeen avulla TaikaBox ry pyrki luomaan uusia ratkaisuja Covid-19 tuomiin haasteisiin ja 
kansainvälisen yhteistyön eteenpäin kehittämiseksi matkustusrajoitusten ollessa voimassa. Kokeilevalla 
työskentelyllä ja rakentamalla aikaisemman tutkimustyön perustuksille TechArt -hanke tarjosi yhdistykselle 
erittäin hyvät puitteet kehittää toimiva ratkaisu, jonka avulla yhdistys voi jälleenrakentaa kansainvälistä 
esitystoimintaansa, luoda uusia tulonlähteitä sekä mahdollisesti hyödyttää myös muita kulttuuritoimijoita. 

Aikaisemmissa hybridiesityksissään yhdistys on hyödyntänyt OBS Ninja alustaa kahden tai useamman 
studion yhdistämiseksi jaetuksi näyttämöksi. Near Realin kehittämä alusta osottautui kuitenkin 
vakaammaksi ja se tarjosi myös laadukkaamman kuvastriimin. Near Realin alustaa kehitettiin 
pilottihankkeen avulla monipuolisemmaksi sekä palvelemaan paremmin taiteellista sisältöä.

Pilottihanke huipentui kahteen yleisöesitykseen the Nordic Housessa osana paikallista lastenkulttuuri 
festivaalia 2. ja 3. toukokuuta 2021. Molemmat esitykset olivat loppuun myytyjä. Yleisöä saavutettiin 
yhteensä 118. The Nordic Housen johtaja Gunn Hernes ja yleisö olivat haltioissaan esityksestä. Saimme 
todella hyvää palautetta esityksen visuaalisuudesta, lauluista sekä siitä, kuinka esiintyjät tuntuivat olevan 
samassa tilassa tuhansien kilometrien välimatkasta huolimatta. Connected Studio systeemi, Near Realin 
alusta ja teoksen koreografia loivat illuusion jaetusta esitystilasta. Esityksen aikana yleisö aivan kuin unohti, 
että iso osa teoksesta oli striimattua tai täysin digitaalisesti tuotettua. Hybridiestyksessä paikallisen 
esiintyjän rooli on äärimmäisen tärkeä. Hän ankkuroi esitystä paikalliselle yleisölle esitystilassa. Uusi 
esitysformaatti mahdollisti myös uusien koroegrafisten työkalujen hyödyntämisen, jota live-esityksessä ei 
ole. Tästä hyvänä esimerkkinä livestriimatun esiintyjän tilan käyttö lähempänä tai kauempana kameraa, 
jolloin myös striimatun esiintyjän koko muuttuu. Tällä pystyi hyvin korostamaan joitakin tiettyjä 
tarinankerronnallisia kohtia. 

TechArt -pilottihanke vahvisti tietotaitoamme hybridiesityksen luomisesta. Sen avulla kehitimme mallin, jolla 
pystymme toteuttamaan uusia tuotantoja tulevaisuudessa. Pilottihankkeen pohjalta tulemme luomaan myös 
Born Old -teoksestamme hybridituotepaketin, jota voimme tarjota kansainvälisille markkinoille. Kesäkuussa 
2021 TaikaBox ry:n taiteellinen johtaja Tanja Råman osallistuu mm. Pohjoismaisten tanssin 
tiedotuskeskusten järjestämään Korea-Nordic Connections -verkottumistapahtumaan. Yksi Tanjan 
tavoitteista on esitellä uutta esitysformaattia ja etsiä kansainvälisestä yhteistuotannosta kiinnostuneita 
aasialaisia yhteistyötahoja mahdollisen uuden koreankielisen Born Old -teoksen tuottamiseksi. Uskomme, 
että Born Old -hybridituotepaketille tulee olemaan kysyntää ei ainoastaan Covid-19 vuoksi vaan myös sen 
uutuusarvon ja ekologisuuden vuoksi. Uusien yhteistuotantojen avulla yhdistyksen on mahdollista 
saavuttaa kansainvälisiä esiintymispalkkioita, työllistää freelansereita ja lisätä tuloja. Hanke on myös melko 
helppo toteuttaa Oulusta käsin, jolloin säästyy aikaa ja rahaa. Hybridiesitysformaatti tarjoaa hiilineutraalin 
tavan vierailla eksoottisissa paikoissa. 

Føddur Gamal tuotettiin viidessä päivässä. Yhteistuotannossa hyödyimme paikallisen esiintyjän Eyð 
Berghamar Jacobsonin kanssa työskentelystä. Hän käänsi teoksen käsikirjoituksen fäärinkielelle sekä 
tarjosi hyödyllistä tietämystä paikallisesta kulttuurista, jota sisällytimme teokseen. Ilman hänen panostaan 
emme olisi pystynyt saavuttamaan paikallisia lapsia. Työskentely edesauttoi myös Eyðdin ja the Nordic 
Housen välisiä suhteita, joka toivon mukaan synnyttää uusia työtilaisuuksia Eyðille tulevaisuudessa. Näin 
työskentelystämme jää jotain konkreettista ‘vierailukohteeseen’.

https://near-real.com/


TechArt -pilottihanke loi hyvän pohjan yhteistyön jatkamiseksi Near Realin kanssa. TaikaBox ry:llä ei olisi 
ollut mahdollista tehdä yhteistyötä Near Realin kanssa ilman TechArt -nopeat kokeilut rahoitusta. Tutkimus 
on erittäin tärkeä osa TaikaBox ry:n toimintaa, jolla luodaan pysyväluonteisia uusia rakenteita ja ratkaisuja 
yhdistyksen toimintaan. TaikaBox ry:n tavoitteena on kehittää yhteistyötä Near Realin kanssa 
pitkäjänteisesti myös TechArt -nopeat kokeilut hankkeen jälkeenkin. Yhdistys tulee hyödyntämään Near 
Realin alustaa luodessaan uusia erikielisiä versioita Born Old -teoksesta sekä yhdistyksen muuhun 
kansainväliseen toimintaansa. TaikaBox ry:n tavoitteena on kehittää tulevaisuudessa myös työpajoja 
kulttuuritoimijoille ja täten jakaa TechArt -nopeat kokeilut hankkeesta oppimaansa tietotaitoa. 
Pitkäaikaisempi yhteistyö TaikaBox ry:n ja Near realin välillä voi avata uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja 
tuloja molemmille. Near Realin toivotaan mm. mentoroivan TaikaBox ry:tä liiketoiminnan kehittämisessä. 
TaikaBox ry voi puolestaan tukea Near Realin tuotekehitystä yhä käyttäjäystävällisemmäksi, 
monipuolisemmaksi sekä esteettisesti vetovoimaisemmaksi. 

Føddur Gamal -hybridiesitystaltioiti The Nordic Housessa 2.5.2021:  https://youtu.be/jR-aMpx7ioA

Kuva: Maria Holm Jacobsen, The Nordic House

https://youtu.be/jR-aMpx7ioA


Kuvat: Elena (Lölä) Vlasenko, TaikaBox ry


