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IHME-serier på Järnvägstorget i Helsingfors
”Katja Tukiainens serieteckningsverkstad utan deltagaravgift (en svindlande upplevelse att få komma på
kursen i sista minuten!) och dessutom fick deltagarna besöka Ateneum gratis ... så sagolikt. Det är så
konstigt att jag fick delta, åstadkom en fin serie och till råga på allt ställs den ut på allmän plats på
Järnvägstorget med de andra serierna. Tack för en fantastisk festival!” – verkstadsdeltagare
I början av april ordnade festivalen för samtidskonst IHME och konstmuseet Ateneum två verkstäder i
serieteckning där deltagarna fick i uppgift att visa vad de skulle ändra i världen om de var IHME-kvinnor
eller -män. Verkstäderna leddes av bildkonstnär Katja Tukiainen. Efter verkstäderna förstorades
deltagarnas serier, och de visas nu på Järnvägstorget i Helsingfors centrum under april. Sammanlagt 19
personer deltog i verkstäderna, och var och en av dem har bidragit med en serie. Serierna visas på
ställningar för valaffischer. De som deltog i verkstäderna får framföra sitt budskap om vad de skulle ändra
på i världen om de var superhjältar.
IHME-serieutställning på Järnvägstorget 16.4–27.4.2014.
Hösten 2013 ordnades en öppen process för att välja ledare för konstverkstaden. Publikens favorit var
bildkonstnär Katja Tukiainens verkstad Maailma uusiksi sarjakuvissa (Omdana världen genom serier).
Serieteckningsverkstäderna ordnades i anslutning till festivalen för samtidskonst IHME 2014 och
konstmuseet Ateneums 125 års jubileum. Dessutom fick deltagarna se Tove Jansson -utställningen på
Ateneum.
Ytterligare information:
Serieteckningsverkstäderna: Katja Tukiainen, tukiainen.katja@gmail.com, tfn 050 564 6713
Festivalen för samtidskonst IHME
Verksamhetsledare Paula Toppila, paula.toppila@ihmefestival.fi, tfn 045 124 0096
Konstmuseet Ateneum
Kommunikationschef Marja Istala Kumpunen, mik@ateneum.fi, tfn 050 555 3551
Pressmaterial och bilder finns på adressen:
www.ihmefestival.fi > Medialle
Be om användar-ID och lösenord av assistent Vappu Tainio, vappu.tainio@ihmefestival.fi, tfn 045 632 6267
Festivalen för samtidskonst IHME / Konststiftelsen Pro Arte
Konststiftelsen Pro Arte främjar konsten som en viktig del av människornas liv och vardag i ett demokratiskt
samhälle. Syftet med stiftelsen är att främja bildkonstens ställning och synlighet samt utveckla dess
relationer med och tillgänglighet för allmänheten. Stiftelsen verkar internationellt och riktar sig till alla
kulturintresserade personer. Stiftelsen producerar den årliga festivalen för samtidskonst IHME som omfattar
ett konstverk i det offentliga rummet av en utvald konstnär samt diskussion och projekt i konstfostran i
anslutning till konstverket.

