MEDDELANDE 30.1.2014
Yael Bartanas IHME-konsverk filmades i Kyrkslätt
”Trots dess uppenbara omöjlighet kunde vi bevisligen föreställa oss ett öppet samhälle som
möjliggör mångkulturer under de sju dagar vi tillbringade i huset. Det utopiska ögonblicket blev
verklighet.” – Yael Bartana
Inspelningarna av IHME-konstverket 2014 avslutades nyligen i Kyrkslätt. Årets beställningsverk till
IHME-festivalen för samtidskonst är True Finn – En sann finländare av den israeliska konstnären
Yael Bartana. Filmen tar upp frågan om den finländska identiteten, det vad vi avser med
begreppet just nu.
Åtta personer med olika kulturell bakgrund valdes att delta i konstverket utifrån en allmän sökning
i slutet av fjolåret. Deltagarna är Komugi Ando, Mustafe Hagi, Stanislav Marinets, Anna
Miettinen, Tiina Pirttilahti, Martin-Éric Racine, Peter Rosvik och Tuisku Torkkeli. Premiär 31 mars
på Bio Rex. Fritt inträde. Filmen kan ses på YLE Arenan 31.3.-31.5.2014.
Producent för IHME-konstverket 2014 är Hanna Karppinen. Sari Aaltonen och Iddo Soskolne har
ansvarat för fotot och Tuomas Alatalo och Tomi Rajala för ljudinspelningen. Scenografi och
ljusuppsättning är av Jackie Shemesh (London) tillsammans med praktikanten Anna Jaatinen.
Ljudplanering är gjord av Daniel Meir (Tel Aviv), och signaturmelodin har komponerats av Pessi
Levanto. Produktionsassistenter under filminspelningsveckan var Anu Asmala, Veera Alastalo,
Taina Heinonen, Vappu Tainio och Suvi Tervahauta.
Arbetsgruppen består förutom av Bartana av forskaren Illa Ben Porat (Tel Aviv), författaren och
sociologen Jari Ehrnrooth och festivalens verksamhetsledare Paula Toppila, som är ansvarig
producent för beställningsverket.
Ytterligare information och intervjuförfrågningar:
IHME-festivalen för samtidskonst
Verksamhetsledare Paula Toppila, paula.toppila@ihmefestival.fi, tfn 045 1240096
Pressmaterial och bilder finns på adressen:
www.ihmefestival.fi > Mediapalvelut
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.

