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Festivalen för samtidskonst IHME:s program fick positiv respons
"Genom att ge utanförskapet ett ansikte är filmen en påminnelse om att det som står på spel i frågan om
nationell identitet inte är en teoretisk definition utan en möjlighet att möta olika människor och ett löfte om
att få känna sig hemma." – Helsingin Sanomat 25.4
"Filmens förtjänst är de medverkandes förmåga att leva sig in i frågan, men den visar också på ett skärpt
sätt de mytiska klichéerna om finländaren." – Kansan Uutiset 4.4
”Förhoppningsvis kommer filmen True Finn att visas i skolor, andra läroanstalter och på olika orter i
Finland.” – responsutdrag
Den sjätte festivalen för samtidskonst IHME 2014 fokuserade i år på aktuella teman kring nationell identitet
och mångkultur. Utgångspunkten var den israeliska konstnären Yael Bartanas film True Finn i vilken åtta i
Finland bosatta personer med varierande bakgrund diskuterar vad det innebär att vara finländare i dag.
Bartanas film kan ses i hela världen via Yle Areena till den 31 juli. Se filmen här.
Samtalet om IHME-verkets teman fortsatte under IHME-dagarna 4–6.4, där diskussionen på Gamla
studenthuset på lördagen samlade den största publiken. Den som missade IHME-dagarna, kan ta del av en
del anföranden på Youtube. Lyssna på dem här.
IHME tar fortfarande emot respons på årets festival. Responsen är viktig med tanke på utvecklingen av
festivalen och kommunikationen. Bland dem som kommer med respons lottar vi ut IHME-kassar med en ny
publikation om Susan Philipsz ljudverk. Boken dokumenterar bland annat konstnärens IHME-verk i
Helsingfors 2010. Kom med respons här.
Festivalen för samtidskonst IHME vill tacka publiken och alla samarbetspartner som deltagit i planeringen
och genomförandet av programmet. En elektronisk publikation om festivalen ges ut hösten 2014. Följande
IHME-dagar ordnas i mars–april 2015.
”Årets absoluta höjdpunkt. Ett veckoslut värt att vänta på år efter år!” – responsutdrag
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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.

