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IHME-konstnären 2015 är Jeremy Deller
”Toppföremålen från museer i Helsingfors kommer till dig och erövrar ditt grannskap. Var beredd på att uppleva de
finaste historierna på jorden!” – Jeremy Deller
Den brittiska konstnären Jeremy Deller planerar IHME-konstverket 2015: Får vidröras. Via det nya konstverket kan
människor längs sina vardagliga rutter komma i kontakt med den gemensamma historien då museiförmål lämnar sina
vitriner och bringas till offentliga ställen i staden. De valda föremålen från historiska museer i huvudstadsregionen
visas i sina nya miljöer under drygt en vecka i mars 2015.
> Läs mer om IHME-verket
Projektet genomförs i samarbete med följande museer: Nationalmuseet, Helsingfors stadsmuseum, Krigsmuseet,
Tullmuseet och Tekniska museet samt eventuellt andra museer.
Dessutom tar IHME och Jeremy Deller fram en 24 timmar lång serie av rockdokumentärer från 1960-talet fram till i
dag under namnet 24-Hour-Rockshow. Rockshow ingår i IHME-dagarnas program på Gamla Studenthuset.
> Läs mer om Rockshow och föreslå din favoritdokumentär till serien
Jeremy Deller (f. 1966) som bor i London är en av de kändaste samtidskonstnärerna i Storbritannien. Hans produktion
omfattar performanceföreställningar i offentliga rum, utställningar och filmer. Sedan början av karriären har han
skapat konst i offentliga rum. Deller fick det prestigefyllda Turner-priset 2004, och han representerade Storbritannien
på biennalen i Venedig 2013. IHME har visat filmer av Deller på festivalen 2008, 2012 och 2013.
> Läs mer om konstnären och om valkriterierna
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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.

