Meddelande 25.10.2016
IHME-verket 2017 är The Black Charismatic
”Karisma är de svartas gåva: en förmåga som å ena sidan uppstår av kroppens rörelser och samvaro samt o
andra sidan av koncentration på sig själv, meditation och tidens gång.” – Theaster Gates
Konstnären bakom IHME-verket 2017 är afrikan-amerikanen Theaster Gates (f. 1973) från Chicago.
Gates kommer till Helsingfors med sitt experimentella jazzband The Black Monks of Mississippi.
Gruppen är en hörnsten i Gates kollektiva produktion. IHME-verkets fyra delar utgörs av en video
som visas i ett offentligt rum, en dokumentärfilm om gruppen, deras uppträdande och ett
musikalbum. Konstverkets namn, The Black Charismatic, syftar på ett tema som genomsyrar Gates
hela produktion: de svartas historia och aktuella situation samt hur den svarta kulturen har förändrat
världen. Läs mer om IHME-verket 2017 >
Theaster Gates föreläser torsdagen den 27 oktober 2016 kl. 18 på Exhibition Laboratory vid
Bildkonstakademin (Sjömansgatan 36, Helsingfors). Gates tema är konstnärskap, musik som en
form av konstnärligt arbete och konst i offentliga rum. Fritt inträde. Läs mer >
Gates valdes till konstnär för beställningsverket, eftersom han i sin produktion har töjt på
samtidskonstens gränser. Han är keramiker, stadsplanerare, samlare och sångare. Hans konst har
visats på flera internationella översikter av samtidskonst såsom dOCUMENTA (13) i Kassel och
Biennalen i Venedig 2015. Gates har tilldelats det uppskattade priset Artes Mundi och grundat den
allmännyttiga stiftelsen Rebuild. Dessutom är han professor på institutionen för visuell konst vid
Chicago universitet. Gates produktion presenteras nu för första gången i Norden. Läs mer om Gates >
Festivalens seminarie- och filmprogram förnyas nästa år: programmets struktur och platserna för
evenemangen ändras, och dessutom får festivalen nya samarbetspartner när det gäller innehållet.
Läs mer om det nya programmet >
Bakgrundsorganisation för festivalen för samtidskonst IHME är Konststiftelsen Pro Arte. Åren
2015−2017 ﬁnansieras verksamheten också av stiftelsen Koneen Säätiö.
Ytterligare information: Verksamhetsledare Paula Toppila, paula.toppila@ihmefestival.fi, tfn 045
1240096
Pressmaterial och foton finns på www.ihmefestival.fi > Media. Be om lösenord av informatör Suvi
Korhonen, suvi.korhonen@ihmefestival.fi, tfn 045 632 6267
IHME producerar varje år ett konstverk av en internationell konstnär i ett offentligt rum. Ett
mångsidigt festivalprogram öppnar upp nya dimensioner till konstverket och uppmuntrar till
självständigt tänkande och diskussion. IHME är öppen för alla som är intresserade av livet och
samtidskonsten.

