Meddelande 7.4.2020
Jana Winderens konstverk IHME Helsinki kan upplevas på Roddstadion
Det första IHME Helsinki-konstverket är aktuellt den 7–25 augusti. Den norska konstnären Jana
Winderens platsbundna ljudinstallation kan då upplevas på Roddstadion i Edesviken i Helsingfors.
Roddstadion är en funktionalistisk pärla ritad av arkitekten Hilding Ekelund (1893–1984) för de olympiska
spelen 1940. Stadions läktare öppnar sig mot havet, och det var en perfekt lösning för Winderen, som vill
visa oss världen under vattenytan. Man kan lyssna på Winderens ljudinstallation på läktaren. Läs mer om
konstnären >>
”Jana Winderens arbeten har sedan länge fokuserat på marina ekosystem samt förändringar i dem. Detta
beror på att klimatkrisen stärker de negativa förändringarna i till exempel Östersjön. Havsvattnet blir
varmare och eutrofieringen ökar”, berättar IHME Helsinkis verksamhetsledare och kurator Paula Toppila.
Möten bakom Jana Winderens installation lyfts fram under våren och sommaren. Hennes intervju med
Östersjöforskaren, limnologen Seppo Knuuttila finns på vår webbplats. >>
”Jana Winderens arbete är det första IHME Helsinki-konstverket, och i produktionen av det söker vi efter
lösningar för att minska på konstverkets koldioxidavtryck. Detta innebär förhandlingar om många frågor
redan under planering. I stället för ett internationellt seminarium publicerar vi på IHMEs webbplats
diskussioner med konstnären och experter på olika områden”, berättar Paula Toppila. Läs mer om åtgärder
som leder mot koldioxidneutral konstnärlig verksamhet i vår ekoblogg >>
På grund av de åtgärder som Finlands regering vidtagit för att förhindra spridningen av coronaviruset kan
tidsschemat ännu ändras.
Ytterligare information och intervjuförfrågningar: Verksamhetsledare, kurator Paula Toppila:
paula.toppila@ihmehelsinki.fi, tfn 045 124 0096 Pressmaterial finns på www.ihmehelsinki.fi > Medialle. Be om
lösenord av kulturproducent Päivi Matala: paivi.matala@ihmehelsinki.fi, tfn 045 235 0080
IHME Helsinki är en beställarorganisation för samtidskonst som förenar konst och vetenskap. IHME producerar
årligen ett konstverk i ett offentligt rum och en diskussionsserie för att skapa synpunkter på och hopp i miljökrisen.
IHMEs konstverk och evenemang är avgiftsfria för alla. IHME Helsinki understöds utöver av den grundande
Konststiftelsen Pro Arten av Saastamoisen säätiö och Konestiftelsen under 2020–2022.

