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HOPE SPRINGS ETERNAL TEKEE TILAA TOIVEILLE JA UNELMILLE
Brittiläisen The Brick Box -taiteilijakollektiivin teos Hope Springs Eternalmuuttaa Kannelmäen
Sitratorin vehreäksi ja kutsuvaksi kylpyläalueeksi 7.–10.6.2018.
Yhteisöllinen tilataideteos Hope Springs Eternal juhlii arjessa piilevää taikaa ja tavanomaisina pidettyjen tilojen
erityislaatuisuutta. Se loihtii Sitratorista neljän päivän ajaksi paikan, jossa on mahdollista kokea ainutkertainen
kylpemisrituaali. Teos syntyy Kannelmäen ja Malminkartanon asukkaiden, alueilla toimivien yhteisöjen, The
Brick Boxin sekä Baltic Circle -festivaalin yhteistyönä.
“Vesi on pyhä elementti monessa kulttuurissa ja uskonnossa ympäri maailman. Meitä kiehtoo tarkastella vettä
perustavanlaatuisena, universaalina elämänvoimana”, kertovat The Brick Boxia luotsaavat E
 leanor Barrettja
Rosie Freeman. H
 ope Springs Eternal muistuttaa virtaavan veden puhdistavasta vaikutuksesta ja tekee tilaa
toiveille ja unelmille.
Teos on muodoltaan kolmiosainen kylpemisrituaali, joka keskittää ajatukset veteen kaikkea elollista yhdistävänä
elementtinä. Alkumaljana tarjoiltavaa mocktailia seuraa arkiset ajatukset tiehensä huuhteleva suihku sekä
läsnäoloharjoituksen lailla toimiva kylpy. Rituaali päättyy lepohetkeen, jonka aikana suuntaudutaan tulevaan
uusin voimin.
Hope Springs Eternal syntyy tiiviissä yhteistyössä paikallisten yhteisöjen kanssa. Sen suunnitteluun ja
toteutukseen osallistuu henkilöitä muun muassa Kannelmäen D-asemalta, Rukkilan asumisyhteisöstä,
Kannelmäen nuorisotalolta sekä Jennyn Olohuoneesta. Sitratorin yhteinen tapahtuma on innostanut myös
monet alueen yritykset tukemaan tapahtumaan ja osallistumaan torin koristeluun. Osana teoksen vehreää ilmettä
nähdään vihannestaiteilija N
 ura Leinonsyötävä installaatio.
Bradfordissa, West Yorkshiressa toimiva The Brick Box on yhteisöllisiin teoksiin erikoistunut taiteilijaryhmä, joka
kutsuu ihmisiä jakamaan luovia kokemuksia ja katsomaan toisin. The Brick Boxin monialainen työryhmä
koostuu koreografeista, muusikoista, muotoilijoista, mielenterveyden ammattilaisista, urbanisteista,
journalisteista, insinööreistä ja installaatiotaiteilijoista. Sen toiminnan keskiössä on yhdessä tekeminen ja
oppiminen.
Hope Springs Eternalin tuottaa Baltic Circle -festivaali yhteistyössä Kanneltalon kanssa. Teos toteutetaan Urban
Heat -hankkeen puitteissa, jota rahoittaa Euroopan Unionin Luova Eurooppa -ohjelma.

Hope Springs Eternal Helsingissä, Kannelmäen Sitratorilla 7.–10.6.2018
Aukioloajat:
to 15–20
pe 15–20
la 16–20
su 12–17
Esitykseen on vapaa pääsy, mutta paikkoja on rajallisesti. Oma uima-asu mukaan – pyyhkeen saa kylpylästä. Osa
vuoroista on varattavissa ennakkoon: http://bit.ly/hopespringseternal2018
balticcircle.fi
http://thebrickbox.co.uk
facebook.com/balticcircle
instagram.com/balticcircle
#hopespringseternal2018
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