Pressmeddelande 11.6.2018
Tionde IHME gjorde halvknäpparen världsberömd
”Orden faller genom fågelsången. De är målande och strävar efter att öppna en dörr till en annan dimension.
I den dimensionen är halvknäpparen som ligger på rygg med fötterna i kors i centrum i stället för människan
– och ändå via människan, via dig.”
– Sanna Lipponen om filmen THE BEETLE, EDIT-taidemedia
I år fokuserade den tio år gamla festivalen för samtidskonst IHME på den svenska konstnären Henrik
Håkanssons film THE BEETLE. Huvudrollen i filmen spelas av den utrotningshotade skalbaggsarten
halvknäpparen som endast finns i Vanda och som ställer frågan: kan vi förstå hur det känns att vara än annan
djurart? Ur ett vidare perspektiv får filmen oss att tänka efter hur vi som människor uppfattar
konsekvenserna av vår verksamhet för naturens mångfald och läget på jorden.
Utöver filmförevisningar på Kulttuuritehdas Korjaamo erbjöd det två dagar långa evenemanget diskussioner
om relationen mellan människan, konsten och naturen. I sitt tioårsjubileumstal fokuserade Juha Hurme på
betydelsen av språket – inte endast det verbala – för att förstå mångfalden i världen. Ur detta perspektiv
uppnåddes festivalens mål att öka medvetenheten om denna unika insektsart tack vare filmen och det övriga
programmet, och människorna visade intresse för halvknäpparen.
I evenemanget på Korjaamo i kombination med konstworkshopparna för unga och exkursionen till
halvknäpparens livsmiljö kring Rutiån i Vanda deltog ca 5 000 personer. Även lokala tidningar och aktörer i
Vanda visade stort intresse för sin egen skalbagge.
Kom ihåg samarbetet med Yle!
Till följd av IHMEs jubileumsår kan THE BEETLE ses globalt på Yle Arenan fram till 25.5.2019. Hittills har
filmen setts av över 1 300 personer på Yle Arenan.
Nyhet om samarbetet med Yle inklusive länkar >
IHME-verket 2018 i medier >
Ytterligare information: Verksamhetsledare Paula Toppila, paula.toppila@ihmefestival.fi, p. 045 1240096
Pressmaterial och foton finns på https://www.ihmefestival.fi/medialle/
Årliga IHME-festivalen presenterar internationell samtidskonst i offentliga rum. Beställda verk av IHMEkonstnärer överraskar i dagliga rutter även där konst inte har brukat visas. IHME-verket kompletteras av ett
avgiftsfritt evenemang som sätter perspektiv på verkets teman. IHME-skolan verkar i skolor, på
ungdomsgårdar och där IHME-verket visas.

