Pressmeddelande 21.3.2018
IHME-festivalen växlar till ett insektperspektiv: programmet offentligt
IHME-festivalens beställningsverk är det här året Henrik Håkanssons film THE BEETLE. Verket ger röst åt den
utrotningshotade Hylochares cruentatus (hör till familjen halvknäppare), en skalbaggsart som endast förekommer i
Vanda. Kring IHME-verket byggs ett evenemang upp som erbjuder nya synvinklar på det allt mer brännande
förhållandet mellan människan och miljön.
Filmen THE BEETLE har sin premiär fredagen 25.5 på Kulturfabriken Korjaamo. I filmen är det möjligt att på nära håll
observera den under en centimeter långa insekten och dess rörelser som visas i slow motion med hjälp av en
höghastighetskamera. Mika Vainios, som är känd som banbrytare inom den experimentella musiken, ljudspår
betonar skalbaggens sätt att vara som är främmande för människan. Läs mer om Henrik Håkanssons IHME-verk >
Korjaamos tvådagars festivalprogram 25–26.5. fortsätter på filmupplevelsen genom att lyfta fram till diskussion
gränsytorna mellan konst och ekologi. Om THE BEETLE diskuterar med konstnären bland andra professorn,
mediaforskaren Jussi Parikka. I programmet finns också anföranden av vetenskapsaktörer som professorn i
entomologi Jyrki Muona och festivalens tioårsfesttal som hålls av Finlandia-pristagaren Juha Hurme. Den stående
favoriten IHME-maraton koncentrerar sig under 150 minuter på införskaffningarna av offentlig konst, där förutom
människan också representanter för andra arter har en roll. Läs mer om festivalens talprogram >
Det här året har man på Korjaamo tagit barnfamiljerna speciellt i beaktande: i nonstop-verkstäderna kan man göra
en egen insektmask eller fundera på klimatförändringen via sina egna väderleksminnen. Efter Korjaamos evenemang
fortsätter hela familjens evenemang ännu i Vanda Myrbacka, i Hylochares cruentatus hemknutar. Söndagen 3.6 är
IHME med i Louhela Jam. Läs mer om Myrbacka IHME här >
25–26.5 på Korjaamo: filmen THE BEETLE, diskussioner, film- och videokonst, festivalklubbar, verkstäder
3.6 Myrbacka IHME: IHME på Louhela Jam -festivalen i Jokiuoman puisto i Vanda
27.5 IHME-verkstaden Rutiåns armada: IHME och konstnären Antti Laitinens barkbåtsverkstad deltar i
Mätisfestivalen i Gamlas
Nutidskonstfestivalen IHMEs bakgrundsorganisation är Konststiftelsen Pro Arte. Under åren 2015–2018 finansieras
verksamheten också av Konestiftelsen.
Tilläggsinformation: Verksamhetschef Paula Toppila, paula.toppila@ihmefestival.fi, p. 045 1240096
Pressmaterial och bilder på adressen: www.ihmefestival.fi > Medialle. Lösenord av informatör Suvi Korhonen,
suvi.korhonen@ihmefestival.fi, tel. 045 632 6267
Den årliga IHME-festivalen för internationell nutidskonst till det offentliga rummet. IHME-konstnärens
beställningsverk överraskar på vardagliga rutter, också där man inte har varit van att se konst. På IHME-verket följer
ett avgiftsfritt evenemang, som erbjuder synvinklar på de teman som verket behandlar. Publikarbetshelheten IHMEskolan förverkligas i skolor, på ungdomsgårdar, och även där var IHME-verket finns.

