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IHME 2016: gatumusik och sprakande manifest
”IHME 2016 pejlar konst och sociala gemenskaper. IHME-verket visar konst på spårvagnslinjerna – en
vardaglig spårvagnsresa kan förvandlas till en resa till det förflutna, London eller rentav rymden! På
IHME-dagarna berättar både publiken och konstnären om sina erfarenheter.”
Paula Toppila, verksamhetsledare, IHME
Festivalen för samtidskonst IHME, som ordnas för åttonde gången, inleds med den tjeckiska
konstnären Kateřina Šedás På turné med spårvagnsmusikanter. Gatumusikerna, som har inbjudits till
Helsingfors, uppträder i spårvagnar under fyra dagar 16.–19.3. Uppträdarna som offentliggjordes i
dag består av musiker från olika håll i världen, bland annat Steve Aruni från London med sina
robotapor, gitarrvirtuosen Mario Parizek från Wien och den amerikanska artisten The Space Lady
som ägnar sig åt psykedeliska cover-versioner. Läs mer om musikerna >
På IHME-dagarna, som ordnas på Gamla studenthuset 1–3.4, diskuteras teman i Šedás konst: konst i
offentliga rum, social gemenskap och konstnärligt arbete med sociala gemenskaper. Det tre dagar
långa evenemanget börjar med Taike-dagen, som ordnas av Centret för konstfrämjande och som är
startskottet för triennalen MOT+TAGNING. Även manifesttraditionen väcks till liv på IHME-dagarna
med tre glödande framträdande från konstfältet.
Utöver verbalt program kan man på IHME-dagarna bekanta sig med internationella toppnamn inom
samtidskonst som sällan kan upplevas i Finland. Bland annat visas videokonst från internationella
biennaler samt grafik och tv-serien Målarskolan av Marie-Louise Ekman, en pionjär inom svensk
feminism. Se hela festivalprogrammet >
I workshopparna under IHME-dagarna kan man prova på gatumusik och göra affischer för offentliga urbana
rum. Skolor i Helsingfors kan dessutom boka plats på Spårvagnsmusikanternas turné. Erfarenheter av IHMEverket och inlärning får man på evenemanget Vårt IHME 1.4. Läs mer om workshopparna och
konstpedagogikprojekten >
Festivalens huvudsamarbetspartner är Helsingfors stads trafikverk HST, Helsingforsregionens trafik HRT och
stiftelsen Koneen Säätiö.
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IHME
IHME producerar varje år ett konstverk av en internationell konstnär i ett offentligt rum. Allmänheten kan ta del
av det unika konstverkets skapelseprocess. Konstverket och tolkningarna av det uppmuntrar till självständigt
tänkande och diskussion. Det mångsidiga programmet är en mötesplats för konst och vetenskap, det förflutna
och nuet. IHME är öppen för alla som är intresserade av livet och samtidskonsten.

