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Programmet för IHME 2015 publicerades
IHME 2015: Stjärnföremål och rockdokumentärer
”Sjunde IHME är konst som kretsar kring möten och samtal. Allmänheten kan mitt i vardagen stöta
på föremål som härstammar från dinosauriernas era eller är äldre än jorden. Det förflutna och nuet
sammanfaller för en stund, även helt konkret.”
Paula Toppila, verksamhetsledare, IHME
Den årliga festivalen IHME producerar i år för sjunde gången konstverk av en internationell
toppkonstnär för finländare. IHME visar tre konstverk av Jeremy Deller från Storbritannien.
Beställningsverket Får vidröras placerar föremål från historiska museer och berättelserna bakom
dem på platser där människor rör sig, dvs. i offentliga rum i huvudstadsregionen 16–22.3.2015.
Läs mer >
I dag offentliggör IHME den fantastiska, 24 timmar långa rockdokumentärserien 24 Hour Rockshow
som sammanställts av Jeremy Deller. De filmer som Deller valt är tidsdokument om
musikfenomen. 24 Hour Rockshow utgör en del av programmet under IHME-dagarna på Gamla
studenthuset 27–29.3. Läs mer >
IHME-dagarna inleds med en klassiker, som i år är ett av Jeremy Dellers genombrottsverk, Acid
Brass (1997). Här spelar Töölö Brass Band, en hornorkester med 30 musiker, hitlåtar inom
experimentell elektronisk musik fredagen den 27 mars. Läs mer >
IHME-konstverkets partnerskapsmuseer är Designmuseet, Helsingfors stadsmuseum,
Nationalmuseet, Naturhistoriska museet LUOMUS, Krigsmuseet, Tekniska museet och Tullmuseet.
Samarbetspartner på evenemangsställena är Tölö sporthall, Kompasstorget, Köpcentret Itis,
Köpcentret Kaari, Köpcentret Kamppi, Köpcentret Myyrmanni och Alberga hälsostation, Esbo.
Läs också om festivalens konstpedagogiska projekt, IHME-skolan >
Fritt inträde till alla evenemang. Se hela festivalprogrammet >
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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 samtidskonsten och livet.

