MEDDELANDE 2.4.2014

Nationell konst debatteras i Rättsprocessen på IHME-dagarna
Årets tema i IHME-dagarnas populära Rättsprocess är nationell konst som diskuteras fredagen den 4 april
på Gamla studenthuset.
Vilken roll spelar de kulturella rötterna i konsten? Är nationell konst samma sak som nationalstatlig konst?
Kan ett folk ha flera fullständigt olika konstuppfattningar? Är det den internationella pressen eller de
nationella kraven och förväntningarna som homogeniserar konsten mer? Är finländsk konst något som bara
skapas för den internationella marknaden eller kan finländskheten ha något mer att ge konsten?
Åklagare är bildkonstnären och författaren Kiba Lumberg som bland annat behandlat romanikulturen i sina
verk. Lumbergs expertvittne är bildkonstnären, professor Pia Lindman. Försvarsadvokat är
mediekonstnären Hanna Ojamo, i vars produktion historia, politik och det kollektiva minnet är viktiga
teman. Försvarets expertvittne är kuratorn och bildkonstnären Jussi Koitela. Hur ska advokaten för
nationell konst tackla åtalet 2014?
Domare i den femte Rättsprocessen är som under tidigare år filosofen Tuomas Nevanlinna.
Rättsprocessen fredagen 4.4 kl. 17–19 i Festsalen på Gamla studenthuset. Gratis inträde.
IHME-dagarna på Gamla studenthuset 4.-6.4.2014. Se hela programmet för IHME-dagarna här.
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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.

