IHME-NYKYTAIDEFESTIVAALI ETSII KULTTUURITUOTTAJAA

Taidesäätiö Pro Arten tarkoituksena on edistää kuvataiteen asemaa ja näkyvyyttä sekä kehittää kuvataiteen
yleisösuhdetta ja saavutettavuutta. Toiminnan perustana on vuosittainen IHME-nykytaidefestivaali, jonka
muodostavat IHME-teos, festivaalin puhe- ja elokuvaohjelma sekä IHME-koulu.
Säätiö kutsuu vuosittain yhden kansainvälisen taiteilijan tai taiteilijaryhmän toteuttamaan IHME-teoksen
julkiseen tilaan pääkaupunkiseudulla. Luennoista, keskusteluista, elokuvista ja esityksistä koostuva
festivaaliohjelma lisää ymmärrystä ja kiinnostusta kuvataidetta kohtaan. IHME-koulu käsittää
taidekasvatusprojekteja, festivaalin kouluyhteistyön, tehtäväaineiston IHME-teoksesta sekä asiakasraadin
toiminnan.
Festivaali 2017 rakentuu chicagolaistaiteilija Theaster Gatesin IHME-teoksen, The Black Charismatic kokonaisuuden, ympärille. Ensi vuoden festivaali on järjestyksessä yhdeksäs ja tapahtuu huhtikuun alussa.
Festivaalin puhe- ja elokuvaohjelma toteutetaan Kulttuuriareena Gloriassa 7.-8.4.2017.
Kulttuurituottajan tehtävä on keskeinen kolmihenkisessä tiimissä, johon kuuluvat kulttuurituottajan ohella
toiminnanjohtaja ja tiedottaja-assistentti.

Kulttuurituottajan tehtävänkuva, työn aloitus, työskentelyajat ja palkkaus
Kulttuurituottaja työskentelee yhteistyössä säätiön toiminnanjohtajan ja muiden festivaalituotantoon
osallistuvien työntekijöiden ja kumppaneiden kanssa vuosittaisen IHME-nykytaidefestivaalin toteutuksen
parissa. Tuottaja vastaa siitä, että festivaalin puhe- ja elokuvaohjelma toteutuvat sovitulla tavalla, sovitun
aikataulun ja budjetin puitteissa. Hänellä on keskeinen rooli IHME-koulun ohjelman valmistelussa ja
tiedotuksessa. Tuottajan tehtäviin kuuluu myös monipuolisia viestinnällisiä tehtäviä. Työn suorituspaikka on
festivaalitoimisto Helsingin keskustassa.
Työ alkaa ma 23.1.2017 ja jatkuu kokoaikaisena 37,5 h viikossa 30.4. saakka. Työtehtävä on osa-aikainen 1.531.10. välisenä aikana (vähintään 20 h/vko). Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva ja siihen sisältyy koeaika.
Palkkaus Akavan Erityisalojen ja TAKU ry:n kulttuurituottajan palkkasuosituksen hengessä.
Tehtäväkokonaisuus
Kulttuurituottaja
1) toimii festivaaliohjelmaan kutsuttujen puhujien, esiintyjien sekä alihankkijoiden yhteyshenkilönä ja huolehtii
tapahtuman tuotannosta ja dokumentoinnista ennakkoon valmistellun suunnitelman, budjetin ja aikataulun
mukaisesti
2) huolehtii IHME-kouluun liittyvien yhteistuotantojen kumppanuuksista, suunnittelusta, koordinoinnista,
kehittämisestä sekä viestinnästä

3) huolehtii festivaalijulkaisujen toimituksesta, verkkotiedotuksen (www, Facebook ym.) ylläpidosta ja
päivittämisestä yhdessä tiedottaja-assistentin kanssa sekä uutiskirjeiden laatimisesta ja postituksesta
4) toimii asiakasraadin ja harjoittelijoiden yhteyshenkilönä sekä hoitaa tarvittaessa myös muita IHMEnykytaidefestivaalin käytännön toteutukseen liittyviä tehtäviä.
Tehtävän edellyttämä osaaminen
Tehtävän menestyksellinen suorittaminen edellyttää kokemusta itsenäisesti toteutetuista kulttuurituotannon
projekteista ja yleisötyöstä, hyvää suomen ja englannin suullista ja kirjallista taitoa sekä yleisten
tietokoneohjelmien hallintaa. Lisäksi tehtäväkokonaisuuden hoitaminen edellyttää aloitteellisuutta,
huolellisuutta, erinomaisia vuorovaikutustaitoja ja stressinsietokykyä. Hyvät verkostot niin kotimaassa kuin
ulkomailla ovat hakijalle etu. Työkokemus nykytaiteen alueella ja nykytaiteen kansainvälisen kentän tuntemus
ovat valintaa tukevia seikkoja. Haemme joukkoomme pienessä työyhteisössä viihtyvää, monipuolisesta
toimenkuvasta innostuvaa, työhönsä sitoutuvaa ja osaavaa tekijää.
Hakeminen
Vapaamuotoinen hakemus sisältää ansioluettelon, josta käyvät ilmi alan koulutus, työkokemus, toteutetut
projektit, motivaatio juuri tähän tehtävään, suhde nykytaiteeseen sekä palkkatoivomus. Hakemuksessa tulee olla
myös kahden suosittelijan nimet ja yhteystiedot.
Hakemus lähetetään sähköisesti 10.1.2017 klo 16 mennessä osoitteeseen: info@ihmefestival.fi merkitsethän
Subject-riville viitteeksi Kulttuurituottajahaku tai kirjepostissa: Kulttuurituottajahaku/ IHME-nykytaidefestivaali,
Taidesäätiö Pro Arte, Kalevankatu 4, 2. krs, 00100 Helsinki. Hakemuksia ei palauteta.
Haastatteluun kutsuttaville ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Mahdolliset suosituskirjeet ja työtodistukset voi ottaa
mukaan haastatteluun. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse tammikuun loppuun mennessä.
Lisätietoja:
toiminnanjohtaja Paula Toppila, paula.toppila@ihmefestival.fi, 045 1240096
2.1.2017 alkaen myös: kulttuurituottaja Katja Koskela, katja.koskela@ihmefestival.fi, 045 2350080
Tietoa IHME-nykytaidefestivaalista: www.ihmefestival.fi

