MEDDELANDE 31.3.2014

IHME-verket 2014: filmen ”TRUE FINN – Sann finländare” på Yle Arenan
Den israeliska konstnären Yael Bartanas beställningsverk för festivalen för samtidskonst IHME 2014 tar upp
ett aktuellt tema. Vad menar vi när vi talar om den finländska identiteten i dag? Vad är sann finländskhet?
Kan invandrare bli sanna finländare?
Människor med olika etnisk bakgrund och religion inbjöds att medverka i filmen för att skapa en utopistisk
stund i Finland. Vad händer när människor lever tillsammans i sju dagar och definierar sig själva i relation till
andra? Vem är veckans True Finn?
Huvudpersoner
Deltagare i IHME-verket söktes genom öppen sökning hösten 2013. Åtta i Finland bosatta personer med
varierande kulturbakgrund valdes: Komugi Ando, Mustafe Hagi, Stanislav Marinets, Anna Miettinen, Tiina
Pirttilahti, Martin-Éric Racine, Peter Rosvik och Tuisku Torkkeli. Läs mer om huvudpersonerna här.
Filmen har premiär i dag den 31 mars på Bio Rex kl. 18.00. Gratis inträde till förevisningen. IHME-verket
visas också på Yle Arenan 31.3–31.7.2014. Länk till presentationen av filmen på Yle Arenan:
http://areena.yle.fi/tv/ihmeteos
Yael Bartana kan intervjuas vecka 14.
Festivalen för samtidskonst IHME producerar ett konstverk i ett offentligt rum varje år. Konstverket bildar
den innehållsmässiga kärnan i hela festivalprogrammet. I år visas IHME-verket på webbplatsen Yle Arenan.
IHME-dagarna ordnas på Gamla studenthuset i Helsingfors 4–6.4.2014.

Ytterligare information:
Verksamhetsledare Paula Toppila, paula.toppila@ihmefestival.fi, tfn +358-45-1240096
Pressmaterial och bilder finns på adressen:
www.ihmefestival.fi > Medialle
Be om användar-ID och lösenord av assistent Vappu Tainio, vappu.tainio@ihmefestival.fi, tfn
+358-45-6326267

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 ett offentligt rum av en utvald konstnär samt diskussion och projekt i konstfostran i
anslutning till konstverket.

