PRESSMEDDELANDE FRÅN ELECTROHYPE - 16 JUNI 2010
Electrohype 2010 – Sjätte biennalen för elektronisk konst
kommer att visas på Ystads konstmuseum.
Vernissagen är lördagen 27 november kl 12‐16
Utställningen pågår sedan till 30 januari 2011
Datum för pressvisning meddelas till hösten.
Electrohype 2010 i Ystad
I år kommer den sjätte Electrohype‐biennalen att visas på Ystads konstmuseum. Biennalen
är i dag det största återkommande evenemanget för elektronisk konst i Norden, och har
tidigare visats i Malmö Konsthall och Lunds konsthall. Utställningen kommer att presentera
nya och spännande konstverk av 8 till 10 nordiska och internationella konstnärer. Urvalet av
konstverken sker över sommaren och kommer att offentligöras i slutet av augusti.
Electrohype fyller tio år
I år fyller organisationen Electrohype tio år och biennalen har vuxit från att vara ett
femdagars‐evenemang som visades på Kajplats 305 hösten 2000 till att bli en storskalig
konstbiennal som 2008 hade 50 000 besökare i Malmö Konsthall.
Electrohypes biennaler har genom åren varit med på att rikta fokus på Malmö och Skåne
som ett centrum för elektronisk konst. Utställningarna har trots en smal konstgenre nått ut
till en stor och bred publik, och fått stor uppmärksamhet i svenska och nordiska medier.
Electrohype satsar regionalt
Electrohype kommer i framtiden att satsa på regional verksamhet. Förutom utstickaren till
Lund 2006 har Electrohype‐biennalen tidigare visats endast i Malmö. I och med
förberedelserna till Lund väcktes tanken att visa biennalen på olika orter i Skåne, ett arbete
vi nu önskar att gå vidare med.
Tanken är att varannan biennal växlar mellan Malmö och annan ort i Skåne:
Ystad 2010, som sagt och i nuläget har vi pågående dialoger med andra konstinstitutioner i
Skåne om framtida utställningar.
Ýrr Jónasdóttir, chef på Ystads konstmuseum, om samarbetet:
”Electrohype‐biennalen har kommit att bli en viktig och unik händelse i skånskt konstliv.
Genom högkvalitativa utställningar av internationell karaktär har Electrohype satt regionen
på världskartan gällande elektronisk konst. Vi är mycket stolta över att visa årets biennal på
Ystads konstmuseum. Tidigare har vi endast snuddat vid genren och då främst i våra
performativa musikarrangemang. Vi är glada över samarbetet som ger oss möjlighet att
bredda och utveckla vårt programutbud”.

Pressbilder från tidigare utställningar finns att hämta på:
www.electrohype.org/2010/pressbilder/
För ytterligare information kontakta Electrohype:
Anna Kindvall, Tel: 0708‐94 57 27
Lars Gustav Midbøe, Tel: 0705‐19 88 17
e‐post info@electrohype.org
www.electrohype.org

