
 
 pikseliähky miittari, 26.4.2002, old skippers, helsinki 
 
 paikalla: juha huuskonen, petri lievonen, juha franssila, 
 samuli alapuranen, teemu kivikangas, antti ahonen, panu johansson 
 
 --- 
 
 1. nimi (PÄÄTETTY) 
 
 
 pikseliähky (pääotsikko) 
 pixelache.ac (alaotsikko, domaini) 
 
 + domaini on nyt rekisteröity ja alkaa toimimaan päivän parin sisällä 
 
 --- 
 
 2. lyhyt kuvaus (KOMMENTIT perjantai-aamuun 3.5 mennessä!!!) 
 
 pikseliÄHKY minifestivaali, Helsinki 23-26.5  
 
 visuaaleja ja ohjelmoinnin taidetta * koneiden luovaa 
 väärinkäyttöä * tee-se-itse lo-fi/hi-fi performansseja ja installaatioita * 
 
 (KOMMENTTEJA, pls!) 
 
 miittarissa muistiin kirjoitettu; 
  
 tee-se-itse kokeellisia visuaaleja, koneilla tai ilman, 
 esittämistilanne - performanssi/installaatio/tms. meininkiä 
  
 - kokeellisia juttuja koneilla ja medioilla 
 
 - luovaa väärinkäyttöä 
 
 - tee-se itse meininkiä 
 
 * onedotzero.co.uk, digital creativity festival (nykyään 'adventures in moving image') 
 
 --- 
 
 3. pixelache.ac webi (KOMMENTIT vappuun/perjantaihin mennessä!!) 
 
 juha franssila tekee pixelache webin, stadia myönsi tukea 
 juhan työharjoitteluun tämän projektin puitteissa.  
 



 webin sisältö; 
 
 + ohjelma, aikataulu yms. data 
 
 + suomilinkit (kotimaisia visuaali yms. proggiksia) 
 
 + kansainvälisiä linkkejä 
 
 >> mailatkaa linkkejä jo vappuun mennessä 
 (spammatkaa koko listalle), viimeiset lisäykset 
 viimeistään torstaina... samoin alustava ohjelma 
 kasaan torstaihin mennessä. 
 
 + tapahtuman dokumentaatio webiin tapahtuman jälkeen ??????? 
 
 (antti ahonen valokuvaa jonkin verran mutta ei luvannut 
 kattavaa dokumentaatiota. jos yksittäinen artisti haluaa 
 shownsa dokumentoitavan niin artisti itse hoitaa jonkun 
 dokumentoimaan.) 
 
 + pyydän Jarryd Lowderilta infoa ja kuvamatskua, 
 voisi myös laittaa webiin... 
 
 * WEBI JA EKA TIEDOTE ULOS PERJANTAINA 3.5!!! tämän 
 jälkeen ihmisillä on viikko aikaa ehdottaa lisäyksiä 
 ohjelmaan eli deadline erilaisille ehdotuksille on 
 10.5!!! 
 
 --- 
 
 4. postituslistat 
  
 teen majordomo listat kun pixelache.ac alkaa toimimaan. 
 info@pixelache.ac lista jonne kuka vaan voi liittyä 
 (onks toi hyvä nimi listalle?) ja organisers@pixelache.ac 
 lista jossa järkkääjät (jos joku haluaa tulla järkkäämään 
 niin postia meille ensiksi, infoa tästä webiin...) 
 
 organisers listalle halusivat liittyä 
 
 * juhuu, petri, antti, panu, teemu, franssila, samuli 
 
 (ketkä muut tällä listalla olevat haluavat tulla järkkäämään?) 
 
 --- 
 
 5. Ohjelma 



 
 Torstai 23.5 
 
 pixelÄHKY warm-up, Aula (pitää vielä varmistaa että onko ok) 
 
 TOIVEITA OHJELMAKSI (ei varmistettu); 
 
 - Jarryd Lowder esiintyminen 
 
 - musaa x, visuaaleja y 
 (kaikkea ei kannata laittaa lauantaille, 
 eli osa jo nyt... olis tosi hienoa jos 
 jusu suostuisi demoamaan framesteinia koska 
 vehviläiset eivät ilmeisesti ole paikkakunnalla 
 lauantaina??? jusu kommunikoidaan tästä)  
 
 - 
 
 Lauantai 25.5 
 
 päivä/iltapäivä - presentaatioita ja keskustelua aulassa 
 
 - varmoja: 
 
 qutomo softa - juhuu 
 
 visualistation - petri & co 
  
 rihmasto - antti, panu 
 
 jarryd lowder 
 
 - olis kiva jos.... 
 
 softa x - jari koski & co (jari, onks teillä vielä joku 
 vj softaprojekti käynnissä? mä luulin että se oli resolume :) 
 mutta sehän on hollannin poikien tekemä...) 
 
 vj micko 
 
 vaivaisukko/mlab joku jutska - teemu & co 
 
 pingis - kiia kallio 
 
 gameboy, vic - aleksi eeben 
 
 ....ja tämän lisäksi toivottavasti juttuja joita meille 



 ehdotetaan sitten kun tiedote on lähtenyt eteenpäin. 
 
 - ehdotus; voisi miettiä jotain teemoja keskusteluille? 
  
 Lauantai ilta - BILEET 
 
 ohjelma 
 
 - musaa x, ähky visualisers 
 
 paikka x; ehdotuksia 
 
 * ala-huone 
 * makasiinit 
 * lasipalatsi 
 * bundolo - mocambo 
 * lume 
 * saunabar 
 * kiasma ravintola 
 
 >> yritän selvitellä maanantaina että mitkä ovat mahdollisia 
 
 -  
 
 + screeningejä torstaina ja/tai lauantaina 
 
 >> otan yhteyttä lasipalatsiin maanantaina ja 
 selvittelen bio rexin tilannetta 
 
 - warp movies 
 
 >> pistän mailia tonne tänään ja soittelen maanantaina 
 
 - semiconductor films 
 
 >> varmistelen tätä ens viikolla 
 
 - antti & panu ehka jotain 
 
 - teemu ehdottaa jotain 
 
 * o samuli a, haluutko näyttää sen sun viimeisimmän proggiksen? 
 
 --- 
 
 6. rihmasto 
 



 Antin ja Panun proggis Aulassa kahden viikon 
 aikana. ähkyviikolla rihmasto on kehissä joka 
 päivä klo 12-21.  
 
 paitsi: 
 
 ei maanantaina 
 tiistaina paneelikeskustelu 5-8 
 lauantaina illalla euroviisut 
 
 juhuu puuhaa pojille domainia ja franssila webiä, 
 6.5 alkavalla viikolla toivon mukaan homma on-line.... 
 
 --- 
 
 7. SEURAAVA MIITTARI 
 
 Tiistaina 7.5, illalla klo 18, Suomenlinnassa! 
 
 tuolla viikolla pidän viikon pituisen visualisointiworkshopin 
 siban musiikkiteknologian ihmisille, pyrin järjestämään tiistaina 
 klo 16 lähtien pari mahdollisesti muitakin kiinnostavaa luentoa 
 johon voitte myös osallistua.... pistän tästä lisää infoa pian! 
 
 ps. on pieni mahdollisuus että tämä siirtyy keskiviikkoon, 
 viimeistään maanantaina pitäisi selvitä.... 
 
 --- 
 
 rock'n'roll! :) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


