Pressmeddelande 26.10.2015
IHME-verket 2016 är Spårvagnsmusikernas turné
”Byråkrati, regler och reserverad attityd mot varandra – dessa tre aspekter beskrivade den allmänna
stämningen när jag besökte Helsingfors i början av året. För mig är inbjudan till IHME ett viktigt tillfälle att
försöka ändra på den rådande situationen.” – Kateřina Šedá
IHME-konstnären 2016 är tjeckiska Kateřina Šedá (f. 1977). Huvudscenen för Šedas konstverksförslag är en av
Helsingfors ikoner, nämligen spårvagnen. Šedá vill göra spårvagnen till en mötesplats, där passagerarna får
uppleva något exceptionellt och dela sin upplevelse med andra. Även uppträdarna är speciella: Šeda vill ordna
en festival i spårvagnar, där uppträdarna består av den internationella eliten bland gatumusiker. På detta sätt
hämtar konstverket Spårvagnsmusikernas turné internationella metropoler och upplevelser av deras
kollektivtrafik till Helsingfors. Läs mer om IHME-konstverket (på finska).
De mångkulturella aspekterna hos konstverket är viktiga för konstnären, och därför vill hon inbjuda skolklasser
till utflykter med spårvagn under festivalen. Ta del av förhandsförfrågan för skolor här (på finska).
IHME-festivalen valde Kateřina Šedá till IHME-konstnär 2016, eftersom hon sedan hon utexaminerades har
arbetat med offentliga rum tillsammans med människor. Konst av Šedá har visats på flera internationella
utställningar såsom på den femte Berlinbiennalen 2008 och Documenta 12 i Kassel 2011. Det här är första
gången man kan se arbeten av henne i Finland. Läs mer om konstnären och motiveringarna till valet (på finska).
Huvudsamarbetspartner för IHME-verket 2016 är samkommunen HRT Helsingforsregionens trafik och
Helsingfors stads trafikverk HST. Utöver evenemangsplatserna står HRT och HST också för de fina priserna i
tävlingarna för allmänheten relaterade till konstverket. Läs mer om våra samarbetspartner här (på finska).
Ytterligare information: Festivalen för samtidskonst IHME, verksamhetsledare Paula Toppila,
paula.toppila@ihmefestival.fi, tfn 045 124 0096
Pressmaterial och bilder finns på adressen: www.ihmefestival.fi > Medialle
Be om användar-ID och lösenord av informatör-assistent Suvi Korhonen, suvi.korhonen@ihmefestival.fi, tfn 045
632 6267
Konstnärens hemsida: www.katerinaseda.cz
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.

