
 

Digitaalista ilotulittelua auringonlaskusta aamuyöhön! 
ALT-demoseinä on Taiteiden yönä toteutettava multimedianäytös, jossa Kiasman ulkopintaan heijastetaan 

auringonlaskusta aamuyöhön audiovisuaalista tietokonetaidetta eli demoja. Kuvataiteilija Pilvari Pirtolan 

kokoama näytös koostuu tyylillisesti ja ajallisesti demoskenen parhaista töistä lähtien 1980-luvun crack-

introista ja päätyen 2000-luvun uusimpiin PC-demoihin. Töitä näytetään mm. seuraavilta ryhmiltä Suomes-

ta ja ympäri Eurooppaa: Satori (Slovakia), Halcyon, Kosmoplovci (Serbia), Inward (Venäjä), mfx, Flo, ISO, De-

kadence, pWp, skrju (Venäjä), cpu (Venäjä), Jumalauta, Matt Current, Spaceballs (Norja), Sanity (Saksa), The 

Black Lotus (Ruotsi), Ephidrena (Norja) ja Madwizards (Puola). 

Demoskene on tietokoneisiin yhteydessä oleva alakulttuuri, jossa ohjelmoidaan tietokoneelle näyttäviä au-

diovisuaalisia efektejä tuottavia ohjelmia eli demoja. Teokset suoritetaan reaaliaikaisesti toisin kuin esimer-

kiksi animaatiossa ja elokuvatehosteissa, joissa tehostekohtauksen laskemiseen voi mennä jopa viikkoja. 

Reaaliaikaisuus asettaa sekä ohjelmoinnille että audiovisuaaliselle luovuudelle haasteita, joiden ylittämisen 

mestareita demoskenetaiteilijat ovat. Demoja tehdään kaikenlaisille tietokoneille, älypuhelimille ja muille 

ohjelmoitaville laitteille, joissa kussakin on omat tekniset ja ilmaisulliset rajoitukset ja haasteet. Demoske-

nekulttuuri syntyi 1980-luvulla ja vahvimmillaan se on Euroopassa. Suomen osalta demoskene on edistänyt 

merkittävästi multimediaohjelmoinnin huippuosaamisen syntymistä Suomeen ja sitä kautta mahdollistanut 

mm. alati laajenevan, kansainvälisesti merkittävän suomalaisen peliteollisuuden. 

ALT-demoseinä tuo demoskenetaiteen laajamittaisesti suuren yleisön nähtäville ja tekee sen näyttävästi, 

Suomen paraatipaikalla Mannerheimin patsaan kupeessa. Keskeisen sijainnin ansiosta demot saavat Taitei-

den yön tunteina arviolta yli 50 000 ihmisen huomion. Tapahtuma kytkeytyy myös kaupunkipintojen koris-

teluun ja uudelleenmuotoiluun antaen esimakua siitä, miten 2000-luvun kaupunkiympäristössä fyysiset pin-

nat muuttuvat eläviksi ja interaktiivisiksi. Tapahtuma tuo olohuoneen ja taidegallerian lumon katukuvaan. 

Luvassa on henkeäsalpaavaa ja silmiä hivelevää audiovisuaalista tykitystä, jossa yhdistyy taiteellinen 

luovuus ja teknologinen huippuosaaminen! 

ALT-demoseinä on Alternative Party ryn (www.altparty.org) toimintaa, jonka tarkoituksena on kehittää me-

diataiteen ja erityisesti demojen tilaa ja tunnettuvuutta Suomessa ja kansainvälisesti. ALT-demoseinä järjes-

tetään nyt ensimmäistä kertaa ja alustavat keskustelut ovat käynnissä kiertueesta ulkomaille ja Suomeen.  

Yhteistyökumppanit: Turun kulttuuripääkaupunki (www.live2011.com) ja Kiasma (www.kiasma.fi). 

ALT-demoseinä 

Mannerheiminaukio 1, Helsinki järjestäjä:  Alternative Party ry 

Taiteiden yönä 21.8.2009 klo 21.00-01.30. haastattelut:  Suvi Alanko, 040 5375 303, 

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille.  suvi.alanko@altparty.org 

www.demowall.org 


