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IHME Helsinki -teokset toteutuvat elo-syyskuussa
Nykytaiteen tilaajaorganisaatio IHME Helsinki tuottaa kaksi uutta julkisen tilan taideteosta Helsinkiin vuonna
2021. ”Tänä vuonna tuomme yleisölle kaksi erityistä, IHME Helsingille räätälöityä taideteosta, jotka korostavat
sekä aistikokemusta, tuntemista että tietämistä. Molemmat teokset koostuvat aistittavista materiaaleista –
toinen äänistä, toinen tuoksuista – jotka ovat taiteen ja tieteen välisen yhteistyön tulosta. Taiteilijat välittävät
teoksissaan kertomuksia niin Itämeren kuolleista alueista kuin menneiden ja nykyisten metsien historiasta.
Molemmat taiteilijat kannustavat meitä kaikkia miettimään uudelleen suhdettamme luontoon, luonnonvaroihin
sekä vastuutamme tuleville sukupolville”, kertoo IHME Helsingin toiminnanjohtaja, kuraattori Paula Toppila.
Miltä vedenalainen maailma kuulostaa?
Covid -19 pandemian johdosta vuodella siirtynyt IHME Helsinki 2020 -teos, Listening Through the Dead Zones,
on norjalaisen äänitaiteilija Jana Winderenin yhdessä Tony Myattin kanssa tekemä paikkasidonnainen ääniinstallaatio. Teos toteutuu Helsingissä, Itämeren rannalla sijaitsevalla soutustadionilla. Yleisö voi kuunnella
teoksessa eri nisäkäslajeja, mukaan lukien ihmisiä, sekä erilaisia meressä eläviä kalalajeja ja äyriäisiä. Winderen
on tutkinut, kuinka ihmisen toiminta vaikuttaa kuolleisiin alueisiin Itämeressä sekä vastaavissa ympäristöissä
muualla rantojen ja järvien läheisyydessä. Jana Winderenin ääni-installaatio Soutustadionilla on avoinna joka
päivä 6.-24.8.2021 klo 10.00–20.00.
Lisätietoa teoksesta, haastattelusarjasta ja luennosta: www.ihmehelsinki.fi/ihme-teos/
Miltä maapallon ensimmäinen metsä tuoksui?
Skotlantilaistaiteilija Katie Patersonin IHME Helsinki -teos 2021 To Burn, Forest, Fire koostuu planeettamme
ensimmäisen metsän tuoksusta ja ilmastokriisin ajan viimeisen metsän tuoksusta. Nämä tuoksut on jalostettu
suitsukkeiksi, joita poltetaan useissa eri paikoissa ympäri Helsinkiä 1.-30.9.2021. Tapahtumapaikkoihin kuuluvat
mm. Helsingin tuomiokirkon krypta, Kuninkaansaari sekä kulttuurikeskus Stoa. Hankkeen erityisvieraita ovat
kuurot, näkövammaiset ja kuurosokeat. Kaikkien tapahtumapaikkojen yksityiskohtainen aikataulu julkaistaan
lähempänä ajankohtaa.
Lisätietoa teoksesta ja asiantuntijakeskustelusta: www.ihmehelsinki.fi/ihme-teos-2021/
Molemmat teokset ovat kaikille avoimia ja ilmaisia. Muutokset ovat mahdollisia covid-19-pandemiasta johtuen.
Lisätiedot: Toiminnanjohtaja Paula Toppila, paula.toppila@ihmehelsinki.fi, p. 045 1240096
Lehdistömateriaalit ja kuvat osoitteesta: www.ihmehelsinki.fi > Medialle. Salasana kulttuurituottaja Päivi Matala:
paivi.matala@ihmehelsinki.fi, p. 045 235 0080
IHME Helsinki on nykytaiteen tilaajaorganisaatio, joka yhdistää taiteen ja tieteen maailmat. IHME tuottaa vuosittain
teoksen julkiseen tilaan sekä keskustelusarjan luomaan näkemystä ja toiveikkuutta ympäristökriisiin. IHME Helsingin työn
mahdollistavat perustajasäätiö Taidesäätiö Pro Arten lisäksi vuosina 2020-22 Saastamoisen säätiö sekä Koneen säätiö.

