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Yle Arenan visar IHME-verket 2014
Beställningsverket till Festivalen för samtidskonst IHME, Yael Bartanas True Finn – Sann finländare, visas på
Yle Arenan från och med 31.3. År 2013 valdes Yle Arenan till mest betydelsefulla nätmedium i Finland, och
även enligt Taloustutkimus årliga undersökning av nätvarumärken är Yle Arenan landets starkaste inhemska
nätmedium. Yle Arenan besöks dagligen av över 300 000 personer.
”Både Yle och IHME strävar efter att skapa en mångsidig och öppen kultur i växelverkan med finländarna.
Årets IHME-verk är ett bra exempel på detta. Det är resultatet av samarbete mellan finländare med olika
bakgrund. I filmen diskuterar de en fråga som berör alla finländare, nämligen vad det är att vara finländare
just nu. Vi är mycket glada över att Yle Arenan visar ny, internationell samtidskonst och stöder festivalens
mål att göra samtidskonsten mer tillgänglig och känd”, säger Paula Toppila, verksamhetsledare för
Festivalen för samtidskonst IHME. Även Mary Gestrin, utgivningschef för Yles webbverksamhet, är mycket
nöjd med samarbetet med IHME-festivalen. "Ett viktigt mål i Yles strategi är att producera mångsidiga
kulturprogram i växelverkan med finländarna. Det här är ett sådant projekt."
De senaste fem åren har IHME-verk skapats för olika offentliga rum: järnvägsstationer, parker, gator, torg
bibliotek och television. Yle har även tidigare deltagit i projekten. Årets IHME-verk visas i en digital nätmiljö
i Yle Arenans on-demand-tjänst 31.3–31.5.2014.
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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 ett offentligt rum av en utvald konstnär samt diskussion och projekt i konstfostran i
anslutning till konstverket.
Yle Arenan är Yles nättjänst som besöks varje vecka via ca 2 miljoner webbläsare.

