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Maailman ensimmäinen FogScreen-demokilpailu
Suomalainen innovaatio, FogScreen on vielä suhteellisen uusi tuttavuus myös digiaalaa seuraaville. 
Kyseessä on suuri, sumuseinämään perustuva näyttö, jonka kuvaheijastuksen lävitse voi kulkea. Viime 
aikoina on uutisoitu FogScreen Oy:n toimittaneen Vantaan Flamingoon suminäyttöjä, jotka täydentävät 
Suomesta jo löytyviä Linnanmäen ja Joulupukin Kammarin laitteita. Harva on kuitenkaan päässyt näkemään 
omia tuotoksiaan FogScreenillä. Alternative Party 2008 tarjoaa siihen nyt mahdollisuuden. 

Alternative Party 2008-tapahtumassa lokakuun 24.-26. päivä järjestetään yhteistyössä FogScreen Oy:n 
kanssa sumunäyttöä hyödyntävien interaktiivisten demojen kilpailu. Näyttöjä asennetaan tapahtumapaikalle 
kaksi kappaletta: toinen päälavalle ja toinen sisäänkäynnin yhteyteen. Osallistumalla Alternative Partyjen 
FogScreen Interactive Demo Competition:iin on mahdollisuus julkaista maailman ensimmäinen demo, jonka 
lävitse voi kävellä. Alternative Partyn pitkäaikainen aktiivi, kuvataiteilija Pilvari Pirtola kuvaa odotuksiaan 
näin: "FogScreen-demokilpailu tarjoaa ehkä tapahtuman kiehtovimman teknisen alustan. Uskon myös, että 
kyseisessä kilpailussa tullaan näkemään vuoden 2008 parhaimpia demoja."

Historian ensimmäiseen FogScreen-demokilpailuun osallistuvan teoksen pituuden tulee olla maksimissaan 
viisi minuuttia ja ajettavissa tavallisella Windows-PC:llä. Demossa voi käyttää kaikkia perinteisten demojen 
efektejä, mutta kilpailussa on myös mahdollisuus tuoda lavalle henkilö performanssinomaisesti kulkemaan 
esimerkiksi koko demon läpi, käyttäen samalla näytössä olevaa langatonta kohdistustoimintoa, 
havainnollistaen demon vuorovaikutteisuutta.  Kilpailun tarkoitus on esitellä FogScreenin ominaisuuksia ja 
mahdollisuuksia sekä tuottaa innovatiivisia teknologiademoja. Voittaja päätetään demoscenen perinteiden 
mukaisesti yleisöäänestyksellä. 

Kisan säännöt löytyvät osoitteesta: http://www.altparty.org/competitions . Myös kisan järjestäjät sekä 
Alternative Partyilta että FogScreenilta odottavat mielenkiinnolla näitä uusia FogScreen-teoksia. "FogScreen 
-sumunäytön luomiseen liittyy kiinteästi visio, jossa immateriaalista näyttöä pystyy ohjaamaan koskettalla 
"ilmaa", kertoo Mika Koivula, FogScreen Oy:n toimitusjohtaja. "Ajatus siis on vanha ja tekninen toteutuskin 
on olemassa. Nyt haemme erilaisia konsepteja, joissa tämä ajatus esiintyisi parhaimmillaan. Uskomme, että 
Alternative Partyn osallistujat ovat teknisesti ja graafisesti lahjakkaita visionäärejä joille tämänkaltainen visio 
on kutkuttava mahdollisuus luoda jotakin todella hämmästyttävää."

Alternative Party 2008 tarjoaa monipuolista ohjelmaa demokilpailuista musiikkiesityksiin ja digitaalisen 
maailman kansalaisvaikuttajiin. Ensimmäinen Alternative Party järjestettiin jo vuonna 1998, joten tämän 
vuoden tapahtuma juhlii Alternative Partyn kymmenvuotista taivalta. Luova Alt-henki ja entistä tiukempi 
osaaminen - asennetta unohtamatta - yhdistyvät myös tämänvuotisessa tapahtumassa.
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