Pressmeddelande 15 februari 2022
IHME Helsinki 2022-konstverket påbörjas nu och kommer att pågå till början av maj
Den indiska konstnären Amar Kanwars IHME Helsinki 2022-konstverket som heter Learning from Doubt är en
tio veckor lång onlinekurs. Kursen bygger på en konstutställning och en installation av Amar Kanwar som heter
The Sovereign Forest. Kursen startar med ett onlinemöte den 15 februari och avslutas i närvaro av Kanwar i
Helsingfors den 3 maj. Hans filmer kommer att visas på Glaspalatsets Bio Rex Cinema den 4 maj. IHME Helsinki
har äran att presentera den prisbelönta konstnärens verk för första gången i Finland.
Kursen Learning from Doubt var öppen för registrering tills den 9 januari. Hittills har över hundra personer från
hela Finland anmält sig till kursen. IHME Helsinkis partners, Konstakademien vid Konstuniversitetet och
Institutet för hållbarhet vid Helsingfors universitet, hade sin egen ansökningsprocess. Som ett resultat av
sökandet kommer totalt fyrtiotvå konst- och hållbarhetsstudenter att delta i kursen. De arbetar med
kursuppgiften som ett multidisciplinärt samarbete. Som en uppgift ombeds kursdeltagarna att överväga
alternativa metoder för att bedöma och förstå den miljöbrott som de väljer.
The Sovereign Forest startade 2009 och har sedan dess utvecklats, expanderat och experimenterat på många
olika sätt. The Sovereign Forest är ett kreativt svar på våra uppfattningar om brott, politik, mänskliga
rättigheter och ekologi. Både diktens giltighet som bevis i rättstvister och diskussionen om seende, medkänsla,
rättvisa och rätten att definiera sig förenas till en helhet som består av filmer, texter, böcker, fotografier, fröer
och processer. Det finns överlappande identiteter i The Sovereign Forest. Det återföds ständigt som en
konstinstallation, en utställning, ett bibliotek, ett monument, en offentlig rättegång, en öppen inbjudan att
samla mer "bevis", ett arkiv och en skola. Det är också ett förslag till ett gemensamt utrymme som reflekterar
över utbildning, politik och konst.
The Sovereign Forest har skapats i samarbete med Sudhir Pattnaik, redaktör för det Odianspråkiga
nyhetsbrevet Samadrusti, och Sherna Dastur, en grafisk designer och filmregissör baserad i Delhi.
IHME Helsinkis kommunikationspraktikant Eero Karjalainen kommer att rapportera om hur kursen fortskrider
på IHME Helsinkis informationskanaler. Dessutom kommer IHME Helsinki-författaren Joonas Pulkkinen att
skriva en analytisk recension av hela kursen i slutet av kursen.
Läs mer om konstnären och IHME Helsinki 2022 www.ihmehelsinki.fi
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