PRESSMEDDELANDE FRÅN ELECTROHYPE 10 november 2008

Electrohype 2008
Electrohype presenterar den femte biennalen för datorbaserad och teknologisk konst på
Malmö Konsthall – 15 november 2008 till 25 januari 2009.
Electrohype 2008 visar 14 arbeten av följande tio konstnärer:
Doug Back, Kanada		
Voldemars Johansons, Lettland
Ralf Baecker, Tyskland		
Diane Morin, Kanada
Serina Erfjord, Norge 		
Kristoffer Myskja, Norge
Kerstin Ergenzinger, Tyskland Erik Olofsen, Nederländerna
Jessica Field, Kanada		
Bill Vorn, Kanada
Till årets biennal har vi valt en rad verk som på ett helt eget sätt är mycket komplexa i sitt
eget lilla universum och som får oss att fundera kring det vi ofta tar för givet. Konstverken
bildar tillsammans en helhet i utställningen samtidigt som varje verk bjuder på en konstupplevelse som står helt för sig själv.
I utställningen finns ett genomgående tema om tid och pågående processer. Utställningen
presenterar verk som är självständiga, långsamt och metodiskt arbetande maskiner, jämte
objekt som animeras till liv med hjälp av motorer eller rörligt ljus. Andra arbeten visar på
förändringar i vår tidsuppfattning.
Under vernissagekvällen kommer konstnärerna Magnus Wassborg och Tore Nilsson att
framföra ljudperformancen OJ.
Under utställningen kommer vi att arrangera en populärvetenskaplig föreläsningsserie om
forskning, Helheten är större än summan av delarna. Föreläsningarna har en stark anknytning till utställningen Electrohype 2008. I samband med varje föreläsning hålls en specialvisning av utställningen.
Electrohype 2008 genomförs med stöd från:
Malmö kulturnämnd, Region Skåne, Sparbanksstiftelsen Skåne, Malmö Konsthall,
Stiftelsen framtidens kultur, Lettlands ambassad i Sverige, Conseil des arts et des lettres du Québec,
Nordic Council of Ministers’ Office in Latvia, The Canada Council for the Arts
Föreläsningsserien finansieras med stöd från Folkuniversitetet.

Pressvisning torsdagen den 13 november kl 11.
Vernissage fredagen den 14 november kl 19-21.
För ytterligare information:
www.electrohype.org
Pressbilder:
www.electrohype.org/2008/pressbilder/pressbilder2008.html
Kontaktperson:
Anna Kindvall, Electrohype		
0708-94 57 27
anna.kindvall@electrohype.org
www.electrohype.org
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