MEDDELANDE 21.4.2015

Över 8 000 personer tog del av IHME-festivalen
”Helheten var intressant och gav en massa upplevelser. Jag såg museiföremål på två ställen, och
det var en fin upplevelse. Acid Brass var något för en gammal technovän. Jag såg också 24 Hour
Rockshow. ” – besökarrespons
Den sjunde IHME-festivalen kretsade kring den brittiske konstnären Jeremy Dellers konstverk.
Programmet inkluderade det årliga IHME-beställningsverket i stadens offentliga rum, 24 Hour
Rockshow, som Deller var kurator för, och Acid Brass, ett av hans genombrottsverk från 1990-talet.
De här programnumren samlade flest antal besökare. Över 8 000 personer tog del av
evenemangen.
I samarbete med Deller och sju historiska museer i huvudstadsregionen producerades IHME-verket
Får röras. Konstverket var mycket populärt bland stadsborna - 5 500 personer kom i kontakt med
museiföremål och deras berättelser. De mest hängivna fansen besökte under veckan flera
utställningsplatser för att uppleva alla de 42 föremål som Deller valt och som i slutet av festivalen
ställdes ut på Gamla studenthuset. Publikkommentarer och tidningsartiklar om konstverket >
Dellers konst och dess teman diskuterades 27–29.3 i anslutning till IHME-dagarnas program bland
annat av Jeremy Deller och personer som upplevt konstverken. Om du missade IHME-dagarna, kan
du ta del av en del anföranden på Youtube. Gå till YouTube >
IHME tar emot respons på årets festival. Responsen är viktig med tanke på utvecklingen av
festivalprogrammet och kommunikationen. Bland alla som gett respons lottar vi ut ett presentkort
på 100 euro till Lippupiste. Ge respons >
Festivalen för samtidskonst IHME vill tacka publiken och alla samarbetspartner som deltagit i
planeringen och genomförandet av programmet. En elektronisk publikation om festivalen ges ut
hösten 2015. Följande IHME-dagar ordnas i mars–april 2016.
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/en > Media
Be om användar-ID och lösenord av assistent Vappu Tainio, vappu.tainio@ihmefestival.fi, tfn 045
632 6267

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.

