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Eikö näy? Avaa kirje selaimessa.

ERKKI KURENNIEMEN TEOKSIA H2ÖFESTIVAALILLE
Ruissalon telakalla 22.-23. heinäkuuta järjestettävällä H2Ö-festivaalilla tutustutaan
legendaarisen futurologi-keksijä Erkki Kurenniemen teoksiin. 1960-luvun
suomalaisen undergroundin avainhahmo on maailmanlaajuisesti arvostettu
elektronisen musiikin pioneeri, jonka Kiasman vuonna 2013 kokoama retrospektiivi
oli yleisömenestys.
Kurenniemi tunnetaan ehkä parhaiten työstään suomalaisen elektronisen musiikin
parissa. Hän on perustanut Helsingin yliopiston elektronisen musiikin studion ja
rakentanut lukuisia soittimia mm. M.A. Nummiselle ja ruotsalaiselle säveltäjälle
Ralph Lundstenille.
H2Ö:ssä Kurenniemen elektronimusiikkituotannosta lavalla esitetään DEALintermediateos, jossa video- ja performanssitaidetta yhdistetään Kurenniemen
luomaan hyvin vapaaseen, konventionaalisia sääntöjä rikkovaan muottiin. DEAL on
kantaesitetty pohjoismaisilla musiikkipäivillä Oslossa vuonna 1972 ja sen jälkeen
ainoastaan kerran Avanto-festivaalilla vuonna 2002.

H2Ö:ssä nähdään myös useita Kurenniemen
tekemiä lyhytelokuvia, joista on ollut vuosien
aikana harvoin julkisia esityksiä. Kurenniemeä
pidetään kotimaisen kokeellisen elokuvataiteen
kantaisänä.
Kurenniemellä oli vimma dokumentoida
arkisimmatkin hetket elämästään, jotta voisi
kuolemansa jälkeen syntyä uudelleen
tulevaisuuden virtuaalimaailmassa. H2Ö:ssä
esillä olevien äänipäiväkirjojen kuunteleminen
on sukellus ainutlaatuisen ajattelijan pään
sisälle.
H2Ö-katsauksen on kuratoinut Kurenniemitutkija, muusikko ja mediataiteilija Jari
Suominen. Festivaalin aikana yleisöllä on
mahdollisuus käydä rakentamassa oma
digitaalinen syntetisaattori Suomisen
vetämässä TANR-sähkösoitintyöpajassa.
Erkki Kurenniemi ei myönnä haastatteluja tapahtumaan liittyen.Yhteistyössä mukana
Kansallisgalleria ja Helsingin Yliopiston elektronisen musiikin studio.
H2Ö:n aiemmin julkaistujen esiintyjien joukossa ovat muun muassa
ikoninen MERCURY REV (US), ruotsalaisen psykedelian jättiläinen DUNGEN,
hurjaa vauhtia nouseva HINDS (ES), GusGus-mies PRESIDENT BONGO (IS)
yhtyeineen sekä kotimaiset PIIRPAUKE, RADIOPUHELIMET, DEATH HAWKS,
JUKKA NOUSIAINEN, DALINDÉO, JÄTKÄJÄTKÄT ja MARIA GASOLINA.
Kattavampi artistilistaus löytyy festivaalin nettisivulta. Ohjelma täydentyy vielä
entisestään lähiaikoina.
Lippuja myyvät Tiketti ja Turun Bar Ö. 2 päivän lippu 85€ (sis. 3€ toimituskulut),
yhden päivän liput tulevat myyntiin myöhemmin.
Pressikuvat sekä tiedote ovat ladattavissa festivaalin kotisivulta.
www.h2ofestival.fi
www.facebook.com/h2ofest
www.instagram.com/h2ofestival/
www.twitter.com/h2ofest

Lisätietoja:
Tiedottaja

Katarina Pada
media@h2ofestival.fi
044-0127021
Vastaava tuottaja
Tuomas Sara
tuomas@h2ofestival.fi
050-3362862

Copyright © 2016 H2Ö Festival. All rights reserved.
Saat tämän viestin, koska oletamme sinun työskentelevän esimerkiksi sanomalehden, television tai internetsivun
kulttuuritoimituksessa. Saatat myös olla festivaalityöntekijä, tiedottaja tai muu yhteisöviestijä.
Our mailing address is:
H2Ö Festival
Murtomaantie 37 as 1
Turku 20300
Finland
unsubscribe from this list

update subscription preferences

