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Suomalais-sveitsiläinen startup-yritys Value Manifesto esittelee uuden näkökulman
taidemarkkinoiden tulevaisuuteen.

Basel, Sveitsi: Value Manifesto on tuonut markkinoille ensimmäisen sovellusesimerkin siitä,
miltä tulevaisuuden taidemarkkinat voisivat näyttää. Lohkoketjuteknologiaa käyttävä
taideteos julistaa oman kaupallisen arvonsa taiteeksi.
Timo Niemeyrin, suomalaissaksalaisen taidehistorioitsijan ja taiteen innovaattorin, vuodesta 2015
lähtien kehittämä Value Manifesto on valmis kohtaamaan uuden ajan taidemarkkinat.
Markkinoille ollaan lanseeraamassa 250 teosta, joiden IoT-dekoodausnäytöt näyttävät kyseisen
teoksen kauppahinnan reaaliajassa. Value Manifeston hinta määräytyy lohkoketjupohjaisen
verkkoalustan avulla. Tarjoukset hyväksytään teoskohtaisesti. Value Manifeston arvo on nähtävissä
erillisessä, omassa hinnoittelujärjestelmässä sekä kaikkien teosten IoT-dekoodausnäytöillä (CHF)
Sveitsin frangeissa. Jokainen teos on tunnistettavissa ERC-721-merkin avulla (token) Ethereumlohkoketjussa. Value Manifesto on taidehistorian ensimmäinen kryptomultippeli, (moninkertainen,
teollisesti monistettu taideteos).
Value Manifesto haluaa haastaa taidemarkkinoiden tulevaisuuden. Lohkoketjuteknologia tarjoaa
valtavan käyttö- ja muutospotentiaalin, jonka ansiosta vanhanaikaisiksi käyneistä taidemarkkinoista
voi tulevina vuosina muodostua uudella tavalla kiinnostavampia, tehokkaampia, avoimempi sekä
turvallisempia.

Kölniläinen yritys trimplement on suunnitellut ja kehittänyt Value Manifeston lohkoketjupohjaisen
alustan. Yrityksen jäsenillä Natallia Martchoukilla, Matthias Gallilla ja Thijs Reusilla on monen
vuoden kokemus finanssiteknologiasta. Tiimeineen he halusivat ottaa Timon haasteen vastaan ja
olla mukana taiteen ja lohkoketjuteknologian välisen, monitieteellisen projektin suunnittelussa.
Value Manifeston 250 teoksen näytöt päädyttiin valmistamaan Dalibor Farnyn nixie-putkitehtaassa
Tšekissä. Teknisesti arkaaiset nixie-putket, joita alun perin käytettiin sotilaallisissa mittauslaitteissa
Neuvostoliitossa, tuovat kontrastia näytön sisäiseen huipputeknologiaan. Yhdessä Dalibor Farnyn
kanssa, koneinsinööri Matthias Frank kehitti Value Manifeston teknisen konseptin. IoT (Internet of
Things) -vastaanottimen kautta, joka antaa myös energian nixie-putkien toimintaan, teoksen
seitsemän putkea yhdistyvät Value Manifeston kauppa-alustan rajapintaan (API). Langattoman
verkon ja Internetin välityksellä ne väittävät reaaliaikaista tietoa teoksen tokenien kauppa-arvosta
nixie-putkiin. Value Manifeston korkein mahdollinen enimmäisarvo on 9 999 999 Sveitsin frangia.
Value Manifeston, havainnoilla voidaan tutkia lohkoketjuteknologian soveltuvuutta
taidemarkkinoille. Hajautetun tiedostomuotonsa ansiosta, lohkoketjuteknologialla voidaan
taata rajoittamaton ja avoin pääsy taiteen ja kulttuuriperinnön tietoihin koko ihmiskunnalle."
Timo Niemeyer toteaa.
Digitaaliteknologian kehitys on kaikkien aikojen suurin rakennemuutos vuosisatoja kasvaneille
taidemarkkinoille. Muutos ei tarjoa ainoastaan mahdollisuuksia. Se myös kyseenalaistaa
perinteisen liiketoiminnan lainalaisuudet. Toimiala on nykypäivänä riippuvainen muutamista
toimijoista sekä niiden hallinnoimista tietokannoista, prosesseista sekä palveluista.
Lohkoketjuteknologia voi vahvistaa etenkin taidemarkkinaosapuolten yksilöllisiä rooleja
positiivisesti, tehdä tarjonnasta ja kysynnästä avoimempaa, taata teosten aitouden ja alkuperän,
järjestää ja hallita droit de suite- ja julkaisuoikeuksia, auttaa tutkijoita tiedonsaannissa, toimittaa
vakuutusyhtiöille ja taiteen restauroijille yksityiskohtaisia kuntoraportteja, sekä vähentää
instituutioiden byrokratiaa ja kustannuksia.
Vaikka lohkoketjuteknologian potentiaali on monelta osin edelleen futuristinen visio, Value
Manifesto käyttää jo Ethereum-lohkoketjun potentiaalia turvallisten ja avoimien tapahtumien
takaamiseen sekä taidemarkkinoilta tunnetun spekuloimisen estämiseen.
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