Pressmeddelande 21.6.2022
IHME Helsinki går med i nätverket World Weather Network
IHME Helsinki har inbjudits att gå med i ett nätverk tillsammans med 27 andra ledande
samtidskonstorganisationer med fokus på beställningsverk. Aktörerna bildar nätverket World Weather Network
som reagerar på klimatkrisen genom att tillsammans agera, lyssna och lära sig. Verksamheten samlas på en
webbplats som öppnar på sommarsolståndet 21.6.2022: www.worldweathernetwork.org.
På World Weather Networks webbplats finns program under ett års tid, ända till 21.6.2023. Aktörerna delar ett
slags väderrapporter i form av tankar, texter, observationer, berättelser, bilder och videon av inbjudna
konstnärer, forskare och grupper. Med hjälp av de digitala och/eller lokalt förverkligade konstverken
presenterar nätverket en mångfald av perspektiv på och upplevelser av vädret samt sätt att förstå väder och
dess inverkan runt om i världen. I materialet finns 19 språk representerade.
IHME Helsinkis verksamhetsledare och curator Paula Toppila är glad över inbjudan till nätverket och ser en
omfattande potential: ”Nätverket erbjuder en möjlighet att samarbeta med högt kvalificerat yrkesfolk inom
samtidskonstfältet. Med hjälp av konst och dialog kan vi sprida medvetenhet om den globala miljökrisens
inverkan på olika håll i världen, hur konstinstitutionerna reagerar på den och hur vi tillsammans kan
åstadkomma större förändringar”.
Via nätverket erbjuder IHME Helsinki en ny möjlighet att uppleva IHME-verken från 2020 och 2021: Jana
Winderens ljudverk Listening through the Dead Zones [excerpt] och Katie Patersons rökelseceremoni To Burn,
Forest, Fire. På webbplatsen kan man lyssna på en version av Winderens ljudverk. Nätverkets partner kommer
att förverkliga Patersons To Burn, Forest, Fire på olika håll i världen under året, bland annat i Nya Zeeland,
Island, Indien, Sydkorea, Dubai, Nigeria och Filippinerna.
Nätverkets aktörer förverkligar nätevenemang tillsammans – diskussioner, föredrag och uppträdanden – där
ledande experter inom vetenskap, teknologi, ekologi, filosofi och politik diskuterar om väder och klimat med
konstnärer. De enskilda aktörerna rapporterar om lokala förändringar i miljön, men alla förenas av en oro över
hela planets tillstånd. World Weather Network erbjuder ett alternativt sätt att bekanta sig med, se och lyssna till
världens väderförhållanden och klimat. Man kan följa med nätverkets aktivitet på webbplatsen och sociala
medier:
Twitter: @wwn_art
Instagram: @WorldWeatherNetwork
Facebook: https://www.facebook.com/WorldWeatherNetwork
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCOfja-I02RKm9FZ7HTXTr3g
#WorldWeatherNetwork
För mer information, kontakta vår verksamhetsledare, konstkuratorn Paula Toppila,
paula.toppila@ihmehelsinki.fi, tel. + 358 45 1240096.
Pressbilder: kommunikationsplanerare Saara Moisio, saara.moisio@ihmehelsinki.fi, tel. + 358 45 235008.
Vår verksamhet under åren 2020–2022 möjliggörs av stöd från vår grundarstiftelse Konststiftelsen Pro Arte samt
stiftelserna Koneen säätiö och Saastamoinen-stiftelsen.

Nätverkets övriga aktörer är:
ARTANGEL, London, ARTIGENIUM, San Sebastian, ART JAMEEL, Dubai, ARTSONJE CENTER, Seoul, BUNDANON,
New South Wales, DHAKA ART SUMMIT, Bangladesh, ENOURA OBSERVATORY, Japan, NICOLETTA FIORUCCI
FOUNDATION, FOGO ISLAND ARTS, Newfoundland, FONDAZIONE SANDRETTO RE REBAUDENGO, Torino, HOLTSMITHSON FOUNDATION, New Mexico, ICELANDIC ARTS CENTRE, Reykjavik, KHOJ, New Delhi, MALI, Lima,
MCAD, Manilla, NEON, Athens, NGO, Johannesburg, WAAG, Amsterdam, RUYA FOUNDATION, Iraq, SAHA,
Istanbul, SOPHIA POINT, Guyana, TERRA FOUNDATION, Comporta, TE TUHI, Aotearoa / New Zealand, UCCA,
Beijing, YINKA SHONIBARE FOUNDATION, Lagos, 32 DEGREES EAST, Uganda

