IHME ETSII KOORDINAATTORIA IHME-TEOKSEN 2016 VALMISTELUUN JA TOTEUTUKSEEN
Taidesäätiö Pro Arten toiminnan perustana on vuosittainen IHME, jonka muodostavat
IHME-teos, IHME-päivät ja IHME-koulu. Säätiö kutsuu vuosittain yhden kansainvälisen
taiteilijan tai taiteilijaryhmän toteuttamaan taideteoksen – IIHME-teoksen – julkiseen
tilaan pääkaupunkiseudulla. Vuoden 2016 IHME-teos on Kateřina Šedán Ratikkasoittajien
kiertue, joka toteutetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin liikennelaitoksen ja Helsingin
seudun liikenteen kanssa maaliskuussa 2016. IHME-päivät toteutuvat Vanhalla
Ylioppilastalolla 1.-3.4.2016. Päivät koostuvat keskusteluista, elokuvista ja musiikista.
IHME-koulu käsittää taidekasvatuksen yhteistyöhankkeet, työpajoja sekä oppimateriaalin
verkossa. IHMEen toimintaa rahoittavat Taidesäätiö Pro Arte ja Koneen Säätiö.
Toimenkuva ja työsuhteen kesto
Haemme määräaikaiseen projektityöhön koordinaattoria, joka työskentelee Kateřina
Šedán Ratikkasoittajien kiertue -teoksen valmistelujen ja toteutuksen parissa läheisessä
yhteistyössä festivaalin toiminnanjohtajan kanssa. Teoksessa taiteilijan valitsemat koti- ja
ulkomaiset katusoittajat esiintyvät raitiovaunuissa maaliskuussa viikolla 11.
Työskentelyjakso alkaa sopimuksen mukaan mahdollisimman pian tammikuussa ja jatkuu
8.4.2016 saakka. Työmäärä max. 30 h viikossa.
Tehtävät
*
*
*
*

IHME-teokseen liittyvien sopimusten, matka- ja hotellijärjestelyjen valmistelu ja
hoitaminen
IHME-teokseen liittyvien tilaisuuksien valmistelu ja toteutus
Toiminnanjohtajan avustaminen IHME-teoksen muissa valmisteluun ja
toteutukseen liittyvissä tehtävissä
Muut mahdolliset festivaalituotantoon liittyvät valmistelevat ja toteutukselliset
tehtävät

Tehtävän edellyttämä osaaminen
Tehtävän menestyksellinen suorittaminen edellyttää järjestelmällisyyttä, erinomaisia
vuorovaikutustaitoja ja stressinsietokykyä, työkokemusta kulttuurituotannoista ja sitä,
että hakija kokee monipuolisen, muuttuvan tehtävän luonteelleen sopivaksi ja
innostavaksi. Monipuolinen kielitaito (esim. venäjä, espanja, ranska), sillä kaikki muusikot
eivät välttämättä puhu englantia, sekä sujuva sosiaalisen median käyttö ovat eduksi

tehtävässä. Samoin nykytaiteen tuntemus ja työkokemus nykytaiteen tuotannoista
katsotaan eduksi.
Hakeminen
Vapaamuotoinen hakemus sisältää ansioluettelon, josta käyvät ilmi koulutus, työkokemus,
kahden suosittelijan nimet, palkkatoive ja yhteystiedot sekä motivaatio hakea juuri tähän
tehtävään. Työtodistukset voi halutessaan tuoda mukaan haastatteluun. Hakemus
lähetetään sähköisesti PDF-muodossa osoitteeseen info@ihmefestival.fi tai postitse
osoitteeseen: IHME-nykytaidefestivaali, Kalevankatu 4, 00100 Helsinki. Hakemuksen
viimeinen jättöpäivä on ti 5.1.2016. Hakemuksia ei palauteta. Haastatteluun kutsuttaville
ilmoitetaan henkilökohtaisesti 2 viikon sisällä hakuajan päättymisestä.
Tiedustelut: toiminnanjohtaja Paula Toppila, paula.toppila@ihmefestival.fi, p. 045 124
0096
Lisätietoja IHME-nykytaidefestivaalista: www.ihmefestival.fi

