PUHUTAAN TAITEESTA SOMESSA
Some eli sosiaalinen media on suosittu paikka esitellä
taidetta ja siihen liittyviä ilmiöitä. Julkaisuihin
liittyvä keskustelu mahdollistaa osallistumisen itselle
merkityksellisiin asioihin.
Vuorovaikutteinen keskustelu taiteesta somessa
edellyttää kykyä osallistua keskusteluun ajankohtaisista
aiheista yleisöä innostavalla tavalla.
Aihetta käsitellään Tietotiistai-esimerkin kautta.

INFO

TIETOTIISTAI-SARJA NUORI TAITEEN INSTAGRAMISSA
Tietotiistai-sarjat ovat vuorovaikutteisia sisältöjä Nuori Taiteen @nuoritaide-tilillä
Instagramissa, pääosin tarinoissa ja livessä. Sarjoissa jaetaan tietoa taidemaailmasta
ja keskustellaan seuraajien kanssa taiteen ajankohtaisista aiheista.
Tietotiistait alkoivat tammikuussa 2021. Uusia jaksoja ilmestyy kuukausittain yhdestä
neljään. Tavoitteena on tuottaa säännöllisesti digitaalista sisältöä, joka mahdollistaa
matalan kynnyksen osallistumisen ja taidemaailmaan tutustumisen hauskalla tavalla mm.
kyselyiden keinoin. Osallistumisen kautta pyritään lisäämään seuraajien taidemaailman
tuntemusta ja kehittämään heidän kriittistä ajatteluaan.
Tietotiistain vaikuttavuutta seurataan Nuori Taiteen tekemän mittariston avulla.
Seurannan avulla saadaan tärkeää tietoa seuraajien reaktioiden laadusta sekä heidän
mielipiteistään ja kiinnostuksen kohteistaan.

INFO

SISÄLLÖNTUOTTAJANA TIETOTIISTAISSA
Tietotiistain sisällöntuottajina toimivat 13–28-vuotiaat taiteen tekijät ja
taiteesta kiinnostuneet henkilöt, Nuori Taiteen työntekijät ja taidealan
asiantuntijat. Sisällöntuotannossa painottuu nuorilta nuorille ajatus, minkä
pohjalta nuoret voivat toivoa aiheita tai tuottaa sisältöä itse.
Tietotiistain aihevalintoihin vaikuttavat
Ajankohtaiset ilmiöt yhteiskunnassa ja taiteessa
Nuorten sisällöntuottajien kiinnostuksen kohteet
Tilin seuraajien toiveet käsiteltävistä aiheista
Aiheita ja itseään sisällöntuottajaksi voi ehdottaa jatkuvasti laittamalla
viestiä Instagramissa @nuoritaide-tilille. Voit olla uusi tai kokenut somen
käyttäjä, Nuori Taiteen porukka auttaa suunnittelussa ja toteutuksessa.

ESIMERKKI
INFO

Fanitaide, 2022

Virtahevot visuaalisessa taiteessa, 2021

Artists block, 2021

HARJOITUS 1

TIETOTIISTAI-JAKSON ANALYSOINTI
1. Tutustukaa pienryhmissä @nuoritaide Instagram-tilillä kohokohdista löytyviin
Tietotiistai-jaksoihin. Valitkaa analyysin kohteeksi yksi jaksokokonaisuus.

www.instagram.com/nuoritaide. Jaksojen katsominen
Jaksot löytyvät osoitteesta: www.instagram.com/nuoritaide/
edellyttää Instagramin käyttäjäksi rekisteröitymistä. Jos teillä ei ole omia tilejä,
kannustamme luomaan ryhmälle yhteisen maksuttoman tilin.
2. Tehkää analyysi jaksosta vastaamalla kysymyksiin ryhmässä keskustellen
Miksi valitsitte tämän jakson?
Miksi jakson aihe on/ei ole ajankohtainen elinympäristössänne?
Miksi jaksossa käytetyt kyselyt ovat/eivät ole vuorovaikutteisia?
Miten jakso pyrkii vaikuttamaan seuraajien ajatteluun ja toimintaan?
Miksi Instagram on sopiva/ei ole sopiva alusta jaksolle?
Mistä aiheesta itse tekisitte Tietotiistai-jakson? Miksi?
3. Esitelkää jakson analyysi muille pienryhmille.

HARJOITUS 2

VUOROVAIKUTTEISEN SOMEJAKSON TEKEMINEN
Suunnitelkaa ja toteuttakaa ryhmän omaan someen, omalle sometilille tai Nuori
Taiteen Tietotiistaihin vuorovaikutteinen 8-15 julkaisun kokonaisuus.
Somekanava voi olla mikä vain. Pääasia on, että yleisö voi vastata alustalla
esittämiinne kysymyksiin ja muihin keskustelunavauksiin.
Sisällöntuotannossa 1-3 asiaa per julkaisu auttaa pitämään kokonaisuuden selkeänä.
Työvaiheet
1. Valitkaa somejaksolle aihe, julkaisukanava ja julkaisemisajankohta
2. Suunnitelkaa vuorovaikutteiset sisällöt: kuvat, tekstit, videot, kyselyt ja
tehosteet. Sopikaa myös väreistä, fonteista, taitosta ja kuvitustyylistä.
Seuraavalla sivulla on lisää vinkkejä vuorovaikutteisuuden lisäämiseen.
Jatkuu seuraavalla sivulla.

HARJOITUS 2
Vuorovaikutteisuutta lisääviä tekijöitä
Yhtenäisen ja seuraajia kiinnostavan julkaisutyylin käyttäminen, esim.
asiantunteva, humoristinen, pelillinen, tarinallinen, taiteellinen: myös
somejulkaisu voi olla taideteos.
Aiheen ajankohtaisuuden pohtiminen.
Kysymyksen, kyselyn tai muun osallistavan elementin lisääminen.
Aiheeseen liittyvän taideteoksen tai -projektin esitteleminen ja siihen
liittyvien kysymysten esittäminen. Muistakaa aina mainita teoksen tekijä.
Jakson tekijöiden esitteleminen.
Yleisön kiittäminen vuorovaikutteisuudesta.
Tiedon jakaminen, jatkuuko sarja, missä ja milloin.
3. Sopikaa julkaisurytmistä, esim. kaikki julkaistaan kerralla tai sovitusti päivän
mittaan.
4. Tehkää julkaisu sovitusti.
5. Seuratkaa yleisön reagointia ja vastatkaa reaktioihin.

POHDITTAVAKSI

HARJOITUSTEN JÄLKEEN
Miksi taiteesta tulisi puhua ja keskustella myös somessa?
Miten some eroaa taiteesta puhumisen paikkana muista medioista
(esim. radio, sanomalehdet, verkkosivut, live-keskustelut)?
Mihin taiteesta puhumisella somessa voi vaikuttaa? Miten?
Millainen taidepuhe somessa rohkaisee yleisöä vuorovaikutteisuuteen?
Mitä somejulkaisun saamat reaktiot kertovat?
Miten ja milloin seuraajien ja muun yleisön kommentteihin
kannattaa somessa reagoida?

Tehtävän suunnittelu: Nuori Taide www.nuoritaide.fi

