
 

 

Meddelande 1.9.2021 
Katie Patersons konstverk består av dofterna från den första och sista skogen 
 
I IHME Helsinki 2021 beställda konstverk To Burn, Forest, Fire av den skotska konstnären Katie 
Paterson kan du uppleva doften av världens första skog för 385 miljoner år sedan och doften av 
den sista skogen under klimatkrisen. Utgångspunkten för konstverket är konstnärens oro för den 
sjätte vågen av jordens utrotning. Arbetet kommer att äga rum som en serie rökelseremonier, som 
kommer att hållas på olika platser i Helsingfors från den 1 till den 30 september 2021. 
 
”Vi delar en fjärdedel av vårt DNA med träd och träd är vårt livsnerv. Ändå har vi avverkat nästan 
hälften av skogarna på vår planet och förstör regnskogar så snabbt att de kan försvinna om hundra 
år. Jag tror att planeten och hela dess liv är nära förbundna och att vi kan möta klimatkatastrofen 
starkare genom våra sinnen, intuitivt. Jag hoppas att mitt arbete tar deltagarna till den första 
skogen på planeten och till ett framtida scenario som jag hoppas att vi aldrig kommer att sluta 
med.”säger Katie Paterson om sitt konstverk. 
 
Katie Patersons studio har samarbetat med forskare för att klargöra frågor som hur man definierar 
jordens första skog? Vilken typ av träd och växter växte i Devonskogen för 385 miljoner år sedan? 
Vilka livsformer idag liknar de gamla arterna? Ekologer och biologer som studerar utrotningshotade 
samtida regnskogbiomassor fick reda på vilka levande skogar på jorden som riskerar att försvinna 
under vår livstid, liksom lukten som finns i dem.  
 
Dofterna från den förflutna och framtida skogen bearbetades till skräddarsydda rökelsepinnar i 
samarbete med den japanska rökelsemakaren Shoyeido. 
 
Rökelseceremonier hålls på mer än tio platser i Helsingfors inomhus och utomhus tillsammans med 
partner av IHME. Uppdaterad händelseinformation uppdateras på IHME Helsinki webbsidan. IHMEs 
publikpersonal samlar publik för timlånga ceremonier i ankomstordning. Vi uppmanar publiken att 
uppleva konstverket lungt. Hälsosäkerhet är viktigt för oss och vi följer uppdaterade riktlinjer för 
offentliga evenemang relaterade till covid-19-pandemin. 
 
Ytterligare information: Verksamhetsledare Paula Toppila, paula.toppila@ihmehelsinki.fi, tfn 045 1240096 
Pressmaterial och foton finns på https://www.ihmehelsinki.fi/medialle/ Be om lösenord av producent Päivi 
Matala, paivi.matala@ihmehelsinki.fi, tfn 045 2350080. 
 
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. Vårt arbete 2020–2022 möjliggörs av Konststiftelsen Pro Arte samt Konestiftelsen 
och Saastamoisen säätiö. 


