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Konst & Form.

Objekt är temat för utställningen Electrohype 2010, den sjätte biennalen för elektronisk konst.
Idag startar den på Ystads konstmuseum.

Malmö är hemstaden för Electrohype, men biennalen har tidigare visats i både Malmö och Lund. I
år är första gången den håller till i Ystad.

– Ystads konstmuseum är ett fint museum. Vi tycker också det var dags att göra ytterligare en
utställning någon annanstans än i Malmö och blir lite mer regionala, säger Anna Kindvall på
Electrohype.

Utställningslokalen är också anledningen till att årets tema är objekt. Tidigare har biennalen visat
ganska stora, komplicerade verk och installationer. Men eftersom Ystads konstmuseum är lite
mindre än vad Malmö konsthall är, gick det inte att visa stora verk i år.

– Vi ville göra en utställning som är lika stor fast den är på en mindre yta. Vi får fokusera på lite
mindre verk men som kanske inte är mindre komplicerade för det. Och då tyckte vi att objekt var
ett bra tema.

Tidigare har biennalen hållit till på konsthallar. Att den nu för fösta gången visas på ett
konstmuseum är även det en bidragande anledning till temavalet.

– Ett museum har en konstsamling och den består ju ofta av objekt - tavlor, målningar eller
skulpturer. Då tyckte vi att vi kan fokusera på elektroniska objekt, säger Anna Kindvall.

Tio konstnärer från flera olika länder deltar i årets utställning som pågår till och med den 30
januari 2011.
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Rekommendera Bli den första bland dina vänner att rekommendera detta.
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