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IHME förnyas
Festivalen för samtidskonst IHME förnyas. Enligt den nya operativa modellen utför den valda konstnären
ett samarbetsprojekt tillsammans med vetenskapliga experter. Syftet är att undersöka
samarbetsmöjligheter mellan konst och vetenskap, väcka kritisk diskussion och ställa frågor om framtiden
mitt i vår planets hållbarhetskris via ett konstverk.
Efter tio år av resultatbringande verksamhet och förändringar i den operativa miljön vill IHME öka
verksamhetens resultat genom att enbart fokusera på årlig konstproduktion. Framöver kan IHME-konstverk
även produceras utanför Finlands gränser.
”Vi vill undersöka möjligheterna att utvidga både innehålls- och produktionsmässiga partnerskap utanför
Finland. Allt börjar med valet av konstnärer, och de första förhandlingarna om samarbetsprojekt pågår för
närvarande”, berättar Konststiftelsen Pro Artes verksamhetsledare Paula Toppila.
Den nya operativa modellen möjliggörs av tre finländska stiftelser. Konststiftelsen Pro Arte grundade
festivalen för samtidskonst IHME 2008, och Konestiftelsen har understött verksamheten sedan 2015. En ny
finansiär av IHME är stiftelsen Saastamoisen säätiö, som liksom Konestiftelsen stöder både vetenskap och
konst. ”Att dessa tre viktiga finländska stiftelser samarbetar för att skapa en ny IHME är ett viktigt tecken på
förtroendet för oss”, säger Tuula Arkio, ordförande för Konststiftelsen Pro Arte.
Konstnärerna väljs av en sakkunniggrupp som tillsätts av Konstiftelsen Pro Artes styrelse. En ny medlem i
gruppen sedan sommaren 2018 är den internationellt kända kuratorn för samtidskonst, professor Ute Meta
Bauer. ”Vi är verkligen glada över att Ute Meta Bauer svarade ja på vår förfrågan. Hon har stor kompetens
när det gäller projekt som förenar konst och forskning, och vi kommer att lära oss en hel del av våra
diskussioner”, berättar Paula Toppila.
År 2019 inför IHME en ny operativ modell och vi förbereder projekt för 2020–22. Därför ordnas IHME inte
under 2019.
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