Avoin haku: Työtä taiteilijoille
Seuraavat IHME-päivät järjestetään to 31.3 – su 3.4.2016. Tapahtumapaikka on Vanha Ylioppilastalo Helsingin
ydinkeskustassa.
IHME-teos 2016 on Kateřina Šedán Ratikkasoittajien kiertue. Festivaalin teemat ovat arkisen ”ei minkään”
tekeminen näkyväksi, vuorovaikutuksen lisääminen sekä taiteen ja opetuksen väliset yhteydet.
Lue lisää IHME-teoksesta, IHME-koulusta ja festivaalin yleisistä tavoitteista >
Haemme nyt Suomessa asuvia taiteilijoita tuottamaan IHME-päiville palveluita, joiden toteuttaminen
edellyttää niin käytännön ratkaisuja kuin luovaa ajattelua. Parhaimmillaan palvelut ovat taideteoksia
itsessään: ne tukevat festivaalin sisältöjä ja luovat festivaalitunnelmaa.
1) Valaistussuunnittelu ja toteutus
Tila: Vanhan sisääntuloaula ja Juhlasali
Tehtävän kuvaus: Luoda tiloihin intiimi, yllätyksellinen tunnelma käytännöllisyyttä unohtamatta –
esteettömyys ja yleisön viihtyvyys ovat tärkeintä! Huomioithan, että Vanha Ylioppilastalo on osin suojeltu
rakennus eikä esimerkiksi aulaan, Juhlasaliin tai julkisivuun saa ripustaa tai kiinnittää mitään.
Budjetti: max. 5000 euroa
2) Menu-suunnittelu ja toteutus
Ruokalaji: Suolaisia ja makeita, pieniä taukopurtavia Cafe Vanhalla myytäväksi ja IHME-drinkki (alkoholillinen ja
alkoholiton)
Tehtävän kuvaus: Suunnitella mainitut ruokatuotteet ja festivaalin nimikkojuoma (ruokien ja juomien
valmistuksesta vastaa Vanhan ravintolahenkilökunta).
Budjetti: max. 1000 euroa
3) IHME-päivien näkyvyyden suunnittelu ja toteutus
Tila: Vanhan ylioppilastalon fasadi, sisäänkäynti sekä kaupunkitila Vanhan lähistöllä
Tehtävän kuvaus: Mistä tunnistaa jo kadulla, että Vanhalla tapahtuu IHME? Miten nykytaidefestivaali saa
ohikulkijat liittymään seuraan? Suunnitelma voi perustua IHME 2016 -teemoihin tai se voi olla konsepti, jota on
mahdollista hyödyntää IHME-päivillä myös tulevina vuosina. Huomioithan, että Vanha Ylioppilastalo on osin
suojeltu rakennus.
Budjetti: max. 5000 euroa
4) Työpajojen suunnittelu ja toteutus
IHME-päivillä on ohjelmapaikka neljälle taiteilijan tai taiteilijaryhmän ohjaamalle pajalle, joista yhden vetää
IHME-teoksen tekijä Kateřina Šedá. Haemme siis kolmea pajaehdotusta toteutettavaksi Vanhan Musiikkisalissa
ja/tai Vanhan lähiympäristössä. Kunkin pajan kesto tulee olla max. 4 tuntia sisältäen tauon.
Tehtävän kuvaus: Määrittele pajan konsepti ja kohderyhmä, osallistujamäärä, materiaalitarpeet, aikataulu ja
oma palkkiosi.
Budjetti: max. 1500 euroa per paja

Budjetin summat sisältävät kunkin palvelun kustannukset kokonaisuudessaan (taiteilijan palkka/palkkio,
käytännön toteutus ja materiaalit). Työn voi suorittaa joko verokortilla tai laskuttamalla, jolloin alv lisätään
kokonaissummaan.
Ohje hakemiseen
Laadi selkeä hakemus, josta käyvät ilmi nimesi ja yhteystietosi sekä:
 mihin yllä olevista kategorioista ehdotuksesi kuuluu
 palvelusi konsepti (max. yksi A4), sen kytkeytyminen IHME 2016 -teemoihin tai IHMEen tavoitteisiin
yleensä, liitä mukaan kuvia suunnitelmasta
 yksityiskohtainen toteutussuunnitelma, aikataulu ja budjetti
 ansioluettelosi tätä tehtävää ajatellen sekä kahden suosittelijan nimet
Lähetä hakemus meille 30.11.2015 mennessä pdf-tiedostona sähköpostilla osoitteeseen
katja.koskela@ihmefestival.fi tai postitse: IHME-nykytaidefestivaali, Kalevankatu 4 (2. krs), 00100 HELSINKI.
Käytäthän otsikkoa/viitettä Työtä taiteilijalle.
Päätökset pyritään tekemään ennen joulua. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksistä sähköpostitse.
Lisätiedot: Paula Toppila, toiminnanjohtaja, paula.toppila@ihmefestival.fi tai puhelimitse marraskuun ajan
maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 10-12, p. 045 124 0096
Tilaesittely Vanhalla Ylioppilastalolla (Mannerheimintie 3):
Tekniset ja tilaan tai kahvilatoimintaan liittyvät tiedustelut tulee esittää ensisijaisesti Vanhalla Ylioppilastalolla
ke 11.11.2015 klo 13-15, jolloin paikalla ovat Jouni Sailio teknisistä palveluista ja apulaisravintolapäällikkö Nina
Oranne.
Hakijoiden tulee ilmoittautua tilaisuuteen viim. ti 10.11. klo 12 sähköpostitse osoitteeseen
katja.koskela@ihmefestival.fi
www.ihmefestival.fi
www.vanhaylioppilastalo.fi
IHMEen asiantuntijatyöryhmä ja henkilökunta arvioivat saapuneet hakemukset ja pidättävät oikeuden pyytää
ehdotuksia suoraan. Pidätämme myös oikeuden muutoksiin. Odotamme innostuneina hakemuksianne!

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.

