
 

 

Meddelande 7.10.2020 
Katie Paterson skapar konstverket IHME Helsinki 2021  
 
Den skotska konstnären Katie Paterson skapar konstverket IHME Helsinki 2021. Det nya konstverket 
To Burn, Forest, Fire uppförs i Helsingfors under sommaren 2021 i flera offentliga rum. 
  
Katie Paterson (f. 1981, Skottland) betraktas som en av de mest intressanta konstnärerna i sin 
generation. I sin konst analyserar Paterson vår plats på jorden ur den geologiska tidens och 
förändringens perspektiv. Hon arbetar med forskare runt om i världen och använder ofta avancerad 
teknik i sina arbeten. Patersons arbeten behandlar den intima, poetiska och filosofiska relationen 
mellan människan och hennes naturliga miljö. Ett av hennes mest kända arbeten är Future Library i 
Oslo i Norge. 
  
"Jag är mycket glad över att jag valdes att skapa konstverket IHME Helsinki 2021, och jag är helt 
överens med IHMEs nuvarande linje. Mitt mål är att skapa ett konstverk, som ökar vår medvetenhet 
om den sjätte utrotningen på jorden. Vi delar en fjärdedel av vårt DNA med träden, de är källan till 
våra liv, men över hälften av trädbeståndet på jorden har försvunnit sedan människan började fälla 
skog. Vi förstör regnskogar i en så snabb takt att de kan försvinna inom hundra år. Jag tror att jorden 
och allt det liv som den möjliggör är mycket nära kopplade till varandra och att vi kan förstå 
klimatkatastrofen mer direkt via våra sinnen på en emotionell och intuitiv nivå.  

Jag hoppas att To Burn, Forest, Fire för deltagarna i Helsingfors bakåt i tiden, att det här rituella 
konstverket via sinnesintryck ska påminna oss om den människoorsakade ökande utrotningen, 
samtidigt som det tar människorna framåt i tiden till en plats som jag hoppas att vi aldrig kommer att 
hamna på. Jag önskar att upplevelsen uppmuntrar människor att agera nu." 

To Burn, Forest, Fire består av lukten av jordens första skog och lukten av den sista skogen under 
klimatkrisen. Lukten av dessa skogar förädlas till rökelse som bränns på olika håll i staden sommaren 
2021. För att definiera lukterna av den första skogen på jorden och den sista under klimatkrisen har 
konstnären samarbetat med professor emeritus Jan Zalasiewicz, (School of Geography, Geology and 
the Environment, University of Leicester) och docenten i paleoklimatologi J. Sakari Salonen 
(Helsingfors universitet).   

Ytterligare information och intervjuförfrågningar: verksamhetsledare Paula Toppila: 
paula.toppila@ihmehelsinki.fi, 0451240096.   
Pressmeddelanden och foton: https://www.ihmehelsinki.fi/fi/media/ Kulturproducent Päivi Matala 
(lösenord för pressmaterial): paivi.matala@ihmehelsinki.fi, +358 45235 0080. 
 



 
 

 

IHME är en beställarorganisation inom samtidskonst som förenar konst, vetenskap och klimatarbete. Vi producerar varje år 
ett konstverk i ett offentligt rum och en serie evenemang för att skapa synpunkter och hoppfullhet i miljökrisen. Konstnären 
Jana Winderen ställer ut det första konstverket IHME Helsinki 2020 år 2021. Vårt arbete 2020–2022 möjliggörs av 
Konststiftelsen Pro Arte samt Konestiftelsen och Saastamoisen säätiö. 
 
   

 


