Meddelande 12.4.2022
Amar Kanwars filmer visas för första gången i Helsingfors den 4.5.
IHME Helsinki visar den indiska konstnären, filmskaparen Amar Kanwars filmer i Bio Rex i Glaspalatset
onsdagen den 4 maj kl 18:00-20:45. Den prisbelönta artistens filmer visas nu för första gången i Finland.
Filmvisningen, som är gratis och öppen för alla, avslutar konstverket IHME Helsinki 2022, Learning from Doubt
onlinekursen. Konstnären kommer att närvara vid evenemanget. Föranmälan krävs inte för att delta i
filmvisningen.
IHME Helsinki 2022 – Learning from Doubt
Learning from Doubt, som avslutas i maj, är en tio veckor lång onlinekurs baserad på Kanwars långvariga och
transformativa konstverk, The Sovereign Forest.
The Sovereign Forest är ett kreativt svar på våra uppfattningar om brott, politik, mänskliga rättigheter och
ekologi. Både diktens giltighet som bevis i rättegången och diskussionen om seende, medkänsla, rättvisa och
rätten att definiera sig själv är sammanflätade till en enda komplex enhet.
Under de senaste veckorna har deltagare i Learning from Doubt -kursen blivit bekanta med Kanwars produktion
och arbete genom omfattande läsning, filmer och en mängd olika arkivmaterial och annat material. Deltagarna
har haft möjlighet att ställa frågor och kommentera material och filmer i interaktiva möten med konstnären.
Kursen kan följas genom veckorapporter skrivna av IHME-praktikanten Eero Karjalainen.
Amar Kanwar filmvisning
Ons 4 maj, 18:00–20:45, Bio Rex bio, Lasipalatsi (Mannerheimvägen 22–24, 00100 Helsingfors)
18:00–18:10 Välkomstord kurator Paula Toppila och konstnären Amar Kanwar
18: 10–18: 40 A Season Outside, 1997, 30 min
18:40–18:45 The Face, 2004, 5 min
18:45-19:00 PAUSE
19:00–20: 25 Such a Morning, 2017, 85 min
20:25–20:45 Frågor och svar med artisten
Språket i filmerna är engelska. Visningen är öppen för alla. Ingen registrering krävs.
Ändringar är möjliga.
Mer information om Amar Kanwars konstverket IHME Helsinki 2022: www.ihmehelsinki.fi
För ytterligare information: verksamhetsledare, kurator Paula Toppila, paula.toppila@ihmehelsinki.fi,
tfn + 358 45 1240096.
Vårt arbete 2020-2022 möjliggörs av Konststiftelsen Pro Arte samt Konestiftelsen och Saastamoinen stiftelsen.

