TIEDOTE 10.3.2015

Kohtaa kauppareissulla kansallisaarre – IHME-teos alkaa!
"Kansallismuseo ihastui Saa koskea -hankkeeseen heti! Museossa saamme työksemme käsitellä
vanhoja esineitä ja kuulostella niiden ihmeellisiä tarinoita. Nyt sama mahdollisuus tarjoutuu
kenelle vain, ihan arkisilla reiteillä. Esineen kautta pääsee oudon lähelle niitä ihmisiä, joiden käsissä
se on valmistunut ja kulunut.” – Elina Anttila, Kansallismuseon johtaja
Brittiläisen Jeremy Dellerin tilausteos Saa koskea tuo taiteilijan valitsemia esineitä historiallisten
museoiden kokoelmista ihmisten käsiin pääkaupunkiseudulla. Valikoimassa on esineitä
meteoriitista väärennettyyn Viagra-pakettiin – jokainen kohtaaminen on yllätys. Teos toteutetaan
16. – 22.3.2015 Helsingissä Kauppakeskus Itiksessä, Kauppakeskus Kaaressa, Kauppakeskus
Kampissa, Töölön kisahallissa ja Kompassitorilla, Espoossa Leppävaaran terveysasemalla ja
Vantaalla Kauppakeskus Myyrmannissa. Teoksen mahdollistavat seuraavat museot: Designmuseo,
Helsingin kaupunginmuseo, Kansallismuseo, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Sotamuseo,
Tullimuseo ja Tekniikan museo. Lue lisää IHME-teoksesta >
IHME-teoksesta keskustellaan IHME-päivillä Vanhalla ylioppilastalolla 27. – 29.3.2015. Yleisö on
tervetullut esittämään kysymyksiä ja kertomaan omista teoskokemuksistaan sunnuntaina 29.3.,
jolloin Jeremy Deller ja Hayward Galleryn johtaja Ralph Rugoff Lontoosta keskustelevat teoksesta.
IHME-teoksen esineisiin voi tutustua vielä viimeisen kerran Vanhalla samana päivänä.
IHME-päivillä keskustellaan myös siitä, millaisia ratkaisuja taide- ja kulttuurilehdet ovat löytäneet
selviytyäkseen internet-ajan synnyttämässä ja talouskriisin syventämässä median murroksessa.
Mukana keskustelussa mm. päätoimittajat Jaakko Belt, niin&näin; Antti Majava, Mustarinda;
Hannamari Shakiya, Raw View ja Heikki Valkama, Image. Debatin juontaa toimittaja Maria
Pettersson. IHME-päivät huipentuvat suosittuun, moniääniseen IHME-maratoniin, jossa mukana
mm. kirjailija Johanna Sinisalo, lavastaja Tarja Väätänen, taiteilija Maaria Wirkkala ja
kulttuuritoimittaja Minna Joenniemi. Lue lisää puheohjelmasta >
Kaikkiin IHME- tapahtumiin on vapaa pääsy. Katso festivaalin koko ohjelma >
Lisätiedot: Toiminnanjohtaja Paula Toppila, paula.toppila@ihmefestival.fi, p. 045 124 0096
Lehdistömateriaalit ja kuvat osoitteesta: www.ihmefestival.fi > Medialle
Tunnus ja salasana: assistentti Vappu Tainio, vappu.tainio@ihmefestival.fi, p. 045 632 6267

IHME
IHME tuottaa vuosittain kansainvälisen taiteilijan teoksen julkisessa tilassa. Yleisö voi tutustua
ainutkertaisen teoksen syntyvaiheisiin. Teos ja sen herättämät tulkinnat kannustavat itsenäiseen
ajatteluun ja keskusteluun. Taide ja tiede, mennyt ja nykyhetki kohtaavat monipuolisessa
ohjelmistossa. IHME on avoin kaikille elämästä ja nykytaiteesta kiinnostuneille.

