2500km

avaruudessa

85 päivää kestävä performanssi

13.6 – 6.9.2005

Tuomiokirkonkadun kävelyosuudella, Tampereella
85 päivää kestävä performanssi
joka päivä klo 10 – 15
Kotisivut: www.trans-mars.com
Lisätietoja: Hannaleena Hauru 050-5013923
Päätösvideo esitetään 10.9.

Tuotanto:
Tampereen kaupungin kuvataiteen asiantuntijaryhmä.
Tampereen ammattikorkeakoulu/ Taide ja viestintä.
Yhteistyössä:
Mainostoimisto Kairo, Dressmann, Stockmann, Särkänniemi Oy,
Tampereen Ursa, Tampereen Ammattikuva Oy.
Tampereen Tuomiokirkonkadulta käsin voi saavuttaa uskomattomalta tuntuvia päämääriä! Tänä kesänä
tällä paikalla työskennellään
kaikkiaan 85 päivää kävellen edestakaisin neljä metriä pitkällä jalustalla. Päivien
aikana esiintyjältä voi kysyä
kuulumisia sekä matkan tunnelmia ja sitä, kuinka päämäärien
saavuttamisessa
onnistutaan, voi seurata tapahtuman kotisivuilla.
Vaikka päivittäisen 30 kilometrin matkan kulkeminen
tapahtuu paikan päällä, sijoittuu sen eteneminen muualle ja vaikka on selvää, millaisia työpäiviä tehdään, on se,
mitä työmäärällä saavutetaan suhteellista. Elämä tällä matkalla on sitä, mitä siltä
haluaa saavuttaa ja jokainen
asettaa omat päämääränsä.
Tälle matkalle voi lähteä mukaan, eikä se vaadi kuin löytöretkeilijähenkeä ja rohkeutta kysyä, mistä on kyse.
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Tapahtumakokonaisuuden
”2500 km avaruudessa!” aikana töitä edessä häämöttävän määränpään saavuttamiseksi tehdään 35 h viikossa.
Päivittäinen esitys on viiden
tunnin pituinen ja siihen sisältyy lakisääteinen 30 minuutin tauko. Tapahtuma kestää
85 päivää ja jokaisena päivänä esiintymistilanteesta otetaan valokuva. Kesän aikana
kertyneet valokuvat yhdistetään tapahtuman päätteeksi
esitettäväksi videoksi. Videon esitystä koskevat tiedot ja
aikataulut löydät tapahtuman
kotisivuilta.
2500 kilometriä avaruudessa!
on Tampereen kaupungin kuvataiteen asiantuntijaryhmän
järjestämän ”Tuomiokirkonkadun kesäteos” -taidekilpailun tämän vuoden voittaja.
Performanssin suunnittelija
ja toteuttaja Eero Yli-Vakkuri opiskelee Tampereen ammattikorkeakoulussataiteen
ja viestinnän osastolla.
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2500km
in space

an 85 days lasting performance

13.6 – 6.9.2005

Tampere, Tuomiokirkonkatu
For 85 Days a Performance
Every Day from 10.00 to 15.00
Homepage: www.trans-mars.com
The Video Will Be Shown on September 10th

Production:
Tampere City Art Acquisition Committee.
Tampere Polytechnic School of Art and Media.
Sponsored by:
Mainostoimisto Kairo, Dressmann, Stockmann, Särkänniemi,
Tampereen Ursa, Ammattikuva.
You can reach destinations
that seem impossible to conquer from Tuomiokirkonkatu in Tampere! The work
to reach the destination will
take 85 days and it is done by
walking back and forth a four
meter long stand. During the
performance you can consult the performer about how
the voyage is proceeding and
to see how the goals are accomplished you can follow
the event’s homepage.
Even though the daily 30-kilometer-long trip is travelled
on location the progress of the
voyage happens elsewhere,
and although it is clear what
kind of work is done, what the
work accomplishes is dependent on the spectator’s point
of view. Life on this journey
is what you make of it and
you can set your own goals.
You can participate in the trip
and the only thing you need
is some adventurous spirit
and guts to ask what is happening.
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During the 2500 km in Space! happening 13.6 – 6.9.2005
work to reach the destination will be done for five hours
a day, seven days a week.
The daily performance is five
hours long and has one statutory 30 minute break.
The event lasts for 85 days
and every day a photograph
of it will be taken. At the end
of the summer the photographs will be combined and
edited into video format. Information on the video’s screenings can be found in the
event’s homepage.
2500 km in Space! is this
years winner of the annual
“Summer artwork” competition organized by Tampere
City Art Acquisition Committee. The planner and realizer
of the performance, Eero YliVakkuri, studies at Tampere
Polytechnic School of Art and
Media.
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