Meddelande 9.5.2017
IHME-festivalen får uppmärksamhet i internationella medier
”Handlar den offentliga konstens framtid om att lyssna? Eller politikens? Just nu verkar Theaster
Gates produktion antyda att det är så.”
– Laura Robertson, Frieze Magazine
Världsstjärnan inom samtidskonst Theaster Gates konstverk The Black Charismatic i Helsingfors fick
uppmärksamhet i internationella konstmedier. Gates konsthelhet var en fortsättning på serien av
projekt som festivalen för samtidskonst IHME beställde till offentliga rum, och den recenserades i
bland annat Frieze Magazine, som är en av de mest lästa tidskrifterna som fokuserar på samtidskonst
och -kultur.
”Konstkritik fokuserar ofta på utställningar på museer eller gallerier, medan offentlig konst får
mindre uppmärksamhet”, konstaterar IHME:s verksamhetsledare Paula Toppila. ”Årets IHME-verk
bildades av unika händelser och installationer som visades en längre tid. Upplevelsen av helheten var
i sig en utmaning, och dessutom är publiken, lokalerna och arkitekturen en väsentlig del i detta slags
konstverk. Det är fint att så många medier antog utmaningen.”
Recensionen av IHME-verket i Frieze kan läsas här >
Recension i norska Kunstkritikk >
Recension i den svenska nätpublikationen Konsten.net >
De nya evenemangsplatserna fick beröm
”Tack vare detta fascinerande ställe kändes detta som ett fynd, lite som en skatt.”
Respons på videoinstallationen The Black Charismatic i Frälsningsarméns Tempel
I responsen på festivalen prisades i synnerhet valet av ställen, såsom kulturarenan Gloria och
Frälsningsarméns mötes- och andaktslokaler vid Nylandsgatan. Utdrag av responsen publiceras också
i festivalens elektroniska årspublikation på hösten.
Följande dvs. den tionde festivalens konstnär och konstverk offentliggörs nästa höst.
Ytterligare information: Verksamhetsledare Paula Toppila, paula.toppila@ihmefestival.fi, tfn 045 1240096
Pressmaterial och foton finns på www.ihmefestival.fi > Medialle Be om lösenord av informatör Suvi Korhonen,
suvi.korhonen@ihmefestival.fi, tfn 045 632 6267
IHME producerar varje år ett konstverk av en internationell konstnär i ett offentligt rum. Konstverken
kompletteras av ett mångsidigt festivalprogram, som fungerar som diskussionsunderlag för relaterade teman.
IHME är öppen för alla som är intresserade av livet och samtidskonsten.

