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LÅT DET FÅ KOSTA
Hanna Pettersson om
snökaos, tågkaos och ett
klimat som måste räddas
till varje pris. 

Debatt

DEN TOMMA
FÖRNYELSEN
Nu ropar alla på förnyelse.
Men vad menar man
egentligen? Ann-Marie
Lindgren betraktar en
socialdemokratisk förnyelse
som pågått i decennier. Med
blandade resultat.  

Skånenyheter

REGIONENS
FÖRSLAG TILL
BUDGET
KRITISERAS
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BAMSE HJÄLPER
ASYLSÖKANDE
Migrationsverket vänder
sig för första gången till
de tusentals asylsökande
barn som finns i Sverige.
Bland annat kommer de
att ta fram en
specialutgåva av
Bamsetidningen på sex
olika språk. 
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Curator Anna Kindvall framför norska Serina Erfjords roterande parabol. Bild: Johanna Forsberg

Electrohype intar Ystad
2010-12-03

Skånes egen biennal för elektronisk konst, Electrohype, har
landat i Ystad. Den sjätte biennalen fokuserar på verk som är
förvånansvärt fysiska för att vara elektroniska.

I det vita utställningsrummet på Ystads konstmuseum roterar norska
Serina Erfjords parabolantenn sakta, fylld med trögflytande blå oljefärg.
Färgen hålls på plats enbart av gravitationens kraft.
– Skulle strömmen gå, så rinner färgen ut, säger Anna Kindvall, som
tillsammans med Lars Gustav Midbøe står bakom Skånes egen biennal
för elektronisk och datorbaserad konst.

Konst med ny teknik
Electrohype har sedan starten för tio år sedan etablerat sig som en
viktig plattform för konst som använder sig av ny teknik.
– Datorbaserad konst är till och med ett begrepp som vi själva har
myntat, säger Anna Kindvall. Jag är själv konstnär och håller på med
datorer. Vi upplevde att det fanns en avsaknad av elektroniska och
datorbaserade verk på institutionerna och en okunskap om vad
elektronisk konst var. När vi såg vilken god respons vi fick efter första
utställningen, bestämde vi oss för att fortsätta som en biennal.
Sedan starten har mycket hänt inom den elektroniska konstvärlden.
Verk som spelas upp från CD-romskivor ser man nästan inte alls i dag,
berättar Anna Kindvall. Verken på årets biennal är som vanligt ungefär
50 procent verk som curatorerna tidigare sett eller hört talas om och 50
procent som kommit in via ansökningar. Biennalen innehåller därför en
blandning av unga lovande konstnärer och mer etablerade. Även äldre
konst ställs ut, här finns två verk från 80-talet.
– Vi visar ofta äldre verk, som fortfarande håller. Vi vill visa att det
gjordes mycket bra elektronisk konst tidigt, säger Anna Kindvall.

”Viktigt bli accepterad”
Temat för i år växte fram under insamlingsprocessen. Utställningen
fokuserar på verk som är fysiskt påtagliga, objekt, men ändå med en
tydlig koppling eller referens till det elektroniska. Ett exempel är
spanske Enrique Radigales datortangenter, uthuggna i sten. Ett verk
som genom sin beständighet antagligen kommer att överleva den
digitala teknik som det refererar till.
Förutom ett gästspel i Lund för fyra år sedan, så är det första gången
biennalen anordnas utanför Malmö. Tanken är att biennalen hädanefter
ska växla mellan Malmö och övriga Skånes konstinstitutioner.
– Det känns viktigt att få in den här konsten i den befintliga
konstmiljön, att få den accepterad. Det tog tid för fotografin att få en
plats i konstvärlden när den var ny också, säger Anna Kindvall.

Johanna Forsberg
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"GLÖM INTE BANANARBETARNA!"
SKÅNE 03/12 Filmen om bananjätten kan nu
visas i USA. 

HALLÅ DÄR MARKKU RUMMUKAINEN ...
SKÅNE 03/12 ... professor vid Lunds universitet och SMHI, som
deltar som expert i Sveriges förhandlingsdelegation på FN:s
klimattoppmöte i Cancún i Mexiko i början av december. 

ELECTROHYPE INTAR YSTAD
SKÅNE 03/12 Skånes egen biennal för
elektronisk konst, Electrohype, har landat i
Ystad. Den sjätte biennalen fokuserar på verk
som är förvånansvärt fysiska för att vara
elektroniska. 

FACKET KRÄVER VD:S AVGÅNG
SKÅNE 03/12 Arbetstider som strider mot
kollektivavtalet och ett förhandlingsklimat som
frusit till is. Till slut fick de anställda på
stärkelsefabriken Stadex nog. I tisdags
protesterade fackförbundet Livs lokala klubb
mot ledningen. 

BARNMISSHANDEL OCH TANDVÅRD
SKÅNE 27/11 Nio av tio tandläkare har behandlat barn som de
misstänker har utsatts för misshandel eller försummelser i
hemmet. Men andelen tandläkare som anmäler sina misstankar till
de sociala myndigheterna är låg, visar en rapport från
Barnombudsmannen. 

TVINGAS SPARA TROTS EXTRA PENGAR
SKÅNE 26/11 Region Skåne skjuter till en halv miljard extra till
storsjukhusen i nästa års budget. Men pengarna räcker inte,
sjukhusen måste ändå spara. 

STREJKANDE OMBUD BLIR KVAR
SKÅNE 25/11 Adrian Kije, arbetsplatsombud för de SAC-anslutna
städarna på SUS, får vara kvar på sin arbetsplats. Det står klart
efter förhandlingar i veckan. Men punktstrejken för bättre
arbetsförhållanden fortsätter. 

VERKLIGHETENS SVINALÄNGOR
SKÅNE 22/11 I december går den redan
kritikerrosade filmen Svinalängorna upp på
svenska biografer. De verkliga svinalängorna,
området Fridhem i Ystad, finns dock inte med.

”DET FINNS INGA FÖRORTER”
SKÅNE 22/11 Sluta prata om förorter och se
staden som en enhet, som ett enda
stadslandskap. Det säger debattören Per
Wirtén, aktuell med boken ”Där jag kommer
ifrån – Kriget mot förorten”. 

CHOCK I PARTIET
SKÅNE 19/11 Det stormar inom det socialdemokratiska partiet.
Efter Arbetet har diskuterat partiets framtid med ledande skånska
S-politiker. 

19/11 KANADA LÄMNAR AFGHANISTAN
Men utbildar afghanska säkerhetsstyrkor fram till
2014. 

19/11 MÄNNISKORÄTTSBROTT GAV
LIVSTID I ARGENTINA Amnesti för brott
under diktaturen hävdades år 2003. 

14/11 MONA SAHLIN AVGÅR
Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin
meddelade på en presskonferens på söndagen att
hon inte kommer att kandidera till partiledarposten
på partiets extrainsatta konferens nästa år. 

10/11 SAHLIN STÄLLER SIN PLATS TILL
FÖRFOGANDE Nästa år håller
Socialdemokraterna en extrainsatt kongress och
inför denna ställer hela partistyrelsen sina platser till
förfogande. 

03/11 BRITTISKA FÅNGAR FÅR
RÖSTRÄTT Efter en segdragen strid ska nu
Storbritanniens 70 000 fångar få rösträtt. 

03/11 NEJ TILL LEGALISERING Den
uppmärksammade folkomröstningen om huruvida
marijuana ska legaliseras i USA-delstaten Kalifornien
är avgjord och det blev en tydlig seger för nej-sidan.

Ledarstick

HYSSJ!
Ett hot mot USA:s
säkerhet, mot oskyldiga
människor och mot
diplomatin, därmed också
mot världsfreden. 

Röde Orm

NÄR FÖRLÅTEN
FALLER
Riksdagsledamoten
Veronica Palm är en av
dem som svarat ”yxskaft”,
på alla frågor om hon
skulle kunna tänka sig att
bli socialdemokraternas
partiordförande.  

 

Johan Ehrenberg

TACK FÖR
FÖRTROENDET
Nu förändras tidningarna
bit för bit – om du vill 

Anne Jalakas

PRETTY WOMAN
OCH ANNAT
LÖMSKT
Pretty Woman är kanske
typexemplet på lömsk
film. På ett plan är den en
riktig må bra-historia. På
ett annat plan göder
filmen föreställningen om
den lyckliga horan. 

Susanna Dzamic

MEN RÖR INTE
BARNEN
Halloweenpumpan har
ruttnat, busen är glömda
och godiset är slut. Vid
den här tiden på året är
det lätt att man blir
påmind om läskiga saker.
Rädslor som legat
undangömda en lång tid
kan plötsligt poppa upp.

Emil Jensen

HAR ALLTING
VERKLIGEN ETT
PRIS?
Jag känner mig som en
riktigt präktig
anti-kommers-taliban som
ens ställer frågan! 

Olle Svenning

DÅLIGT TAJMAD
AFGHANISTANPLAN
Den officiella myndigheten
i Afghanistan rapporterade
för en knapp vecka sedan
resultaten från
septembervalen. Inget
annat klargörs än att
valfusket var
monumentalt, att den
övervakande myndigheten
grovt manipulerat siffrorna
och att talibanerna
saboterade. 

Klimatspecial

VI ANKLAGAR!
Läs ETC:s nummer om
klimathotet och politiken.
Ja, vi anklagar. 
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Ansök om att få vara med i
denna lista via detta
formulär. Om du vill
rapportera en blogg med
stötande innehåll så kan du
skicka oss ett mejl.

 
Min önskelista
Pure Nandi

Brittiska studenter
protesterar.
Kildén & Åsman

Ett A- och ett B-lag
HBT-sossen

Ett steg framåt och tvåsteg
bakåt när miljönämnden
sammanträdde för sista
gången
Jöran Fagerlund

Fas 3, är det något annat
än slaveri?
Stockholmsvänstern -
Vänsterpartiet i
Stockholms stad

Bergegården
Per Carlson

FRA. Så kom läckan.
Ung Vänster

Uppvaknanden innebär
färre folkpartister
Lasses blogg

Korruption, herr Reinfeldt!
Kommunisternas blogg

Inte är det nån snösörja
där jag bor
Svensson

De, dem och dom
Text & musik: Mats Ömalm

Chrysler Crossfire Coupe
Limited
Chrysler Words

Dagens låt: Power to the
People
Röda Malmö

24 000 personer tvingas till
arbete utan lön
Alliansfritt Sverige

Det här med valtekniskt
samarbete.
Fritt ur hjärtat

Fackeltåg mot rasism på
lördag
Nyheter på Handelscity

Kri(S)terapi som botar?
Peter Andersson - med rätt
att tycka....

Tre × tre
Storstad

Tre × tre
Storstad

Arbetslösa blir gratis
arbetskraft
Roger Jönsson

Better Tagging with P2
WordPress.com News

Better Tagging with P2
WordPress.com News

Better Tagging with P2
WordPress.com News

Rosalie, en skyltdocka
GoodBadGirl

Full fart nedåt i fållorna
Approximation

Fri att misslyckas: Den
svenska skolans haveri
Tankar från roten

Lucka 8: Forskarnätverket
på SVT!
Libertas

Kass svensk a-kassa
Kaj Raving - Nybro

Hur germanskt är det
danska gemytet?
Tysta tankar

Mardrömmen
Glitterfittorna

 

ETC ansvarar inte för det som
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Dagens klubbar

Torsdag 9 december
Belle Epoque
Belle Epoque, Södra
Skolgatan 43

18.00-01.00

Breeze Nightclub
Breeze, Södergatan 16

23.00-05.00

Centiliter & Gram
Centiliter & Gram,
Stortorget 17

17.00-03.00
Fri entré
18 år

Étage
Étage, Stortorget 6

23.00-04.00

25 år

Metro Bar
Metro, Ängelholmsgatan 14

18.00-01.00
Fri entré

Swing Inn Nightclub
Swing Inn Nightclub, Stadt
Hamburgsgatan 2

22.00-02.00

28 år

Tempo Bar & Kök
Tempo Bar & Kök, Södra
Skolgatan 30

18.00-01.00
Fri entré

Wisemen Sound System
Bodoni / The Watt,
Bergsgatan 20

24.00-03.00
30 kr (fri entré
innan 00.00)
18 år
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