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HOPE SPRINGS ETERNAL GER PLATS FÖR HOPP OCH DRÖMMAR
Brittiska konstnärskollektivet The Brick Boxs verk Hope Springs Eternalförvandlar Cittertorget i
Gamlas till ett frodigt och inbjudande spa-område 7–10.6.2018.
Hope Springs Eternal hyllar vardagens gömda magi och den speciella karaktären i utrymmen som betraktas som
vanliga. Verket omvandlar Cittertorget till en plats där det är möjligt att uppleva en unik badritual under fyra
dagar. Verket är ett samarbete mellan Gamlas- och Malmgårdsbor, lokala aktörer, The Brick Box och Baltic Circle
Festival.
“Vattnet är ett heligt element i många kulturer och religioner runt världen. Vi fascineras av att titta på vattnet
som en grundläggande, universal livskraft”, berättar Eleanor Barrett och Rosie Freemanfrån The Brick Box.
Hope Springs Eternal påminner om vattnets renande kraft och ger plats för hopp och drömmar.
Verket består av en tredelad badritual, som för tankarna till vattnet som det sammanförande elementet för allt
levande. Inledningsvis serveras man en mocktail, därefter följer en dusch som sköljer bort vardagens tankar, och
ett bad som fungerar likt en övning i närvaro. Ritualen avrundas med en vilostund, under vilken man fokuserar
på det kommande med nya krafter.
Hope Springs Eternal skapas i nära samarbete med lokala organisationer. V
 erket planeras och realiseras
tillsammans med människor från Kannelmäen D-asema, Rukkilan asumisyhteisö, Kannelmäen nuorisotalo och
Jennyn Olohuone. Cittertorgets gemensamma projekt har mottagits med entusiasm; många av områdets företag
stödjer evenemanget och deltar i torgets dekoration som inkluderar bland annat en ätbar installation av
grönsakskonstnären Nura Leino.
The Brick Box, baserad i Bradfrod, West Yorkshire, är en grupp konstnärer som specialiserat sig på verk kring
gemenskap, och uppmanar människor att dela med sig kreativa upplevelser och se på saker annorlunda. The
Brick Boxs tvärvetenskapliga arbetsgrupp består av koreografer, musiker, designers, psykologer, urbanister,
journalister, ingenjörer och installationskonstnärer. Samarbete och lärande ligger i centrum för gruppens
verksamhet.

Hope Springs Eternal produceras av Baltic Circle Festival i samarbete med Gamlasgården. Verket förverkligas
inom ramen för projektet Urban Heat och finansieras av Europeiska Unionens Kreativa Europa programmet.
Hope Springs Eternal i Helsingfros, Gamlas Cittertorg 7–10.6.2018
Öppettider:
tor 15–20
fre 15–20
lör 16–20
sön 12–17
Föreställningen har fritt inträde men det finns ett begränsat antal platser.
Ta med egna badkläder – handdukar finns på plats.
Ett antal platser kan reserveras i förhand: h
 ttp://bit.ly/hopespringseternal2018
balticcircle.fi
http://thebrickbox.co.uk
facebook.com/balticcircle
facebook.com/events/1052408671573758/
instagram.com/balticcircle
#hopespringseternal2018
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