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ELECTROHYPE 2002  23-27 oktober

NORDENS FÖRSTA BIENNAL FÖR DATORBASERAD KONST!

I slutet av oktober visas den främsta och mest intressanta av dagens datorbaserade
konst. Electrohype gör sin andra stora utställning i Malmö och lägger därmed grunden
för den unika biennal som helt och fullt är dedikerad till ny konst skapad med ny
teknologi.

--------------------

Electrohype 2002 är en utställning som koncentrerar sig på datorbaserad konst
– dvs konst som är gjord för och med datorer. Konst som inte kan visas utan
datorns kraft. Utställningen kommer att presentera verk av inte mindre än16
nordiska och internationella konstnärer och konstnärsgrupper. I anslutning till
utställningen organiserar vi även en 2 dagars konferens under temat: Mjukvara
och konst - mjukvara som konst.

--------------------

Electrohype 2002 – utställning

Utställningen öppnar onsdagen den  23 oktober och pågår tom. söndagen den 27
oktober i Carolinahallen i kvarteret St: Gertrud och på Malmö Konsthall. Utställningen
kommer att visa 16 datorbaserade konstverk av lika många nordiska och internationella
konstnärer/konstnärsgrupper. Tema för årets utställning är INTERPLAY (samspel,
växelverkan).

Electrohype 2002 – konferens

-konst och mjukvara och mjukvara som konst.
Konferensen består av föreläsningar med en avslutande paneldiskussion, där deltagarna
är såväl konstnärer som teoretiker. Vi har bjudit in konstnärer som programmerar egen
mjukvara, konstnärer som arbetar tillsammans med programmerare och teoretiker som



följer utvecklingen inom den datorbaserade konsten. Konferensen äger rum på
Filmstaden, Storgatan 22, torsdagen den 24 och fredagen den 25 oktober.

Electrohype 2002 – performace

Fredagen den 25 oktober arrangerar vi en performance-kväll med den brittiska
konstnärsgruppen "Artificial Paradises" på Rooseum.
Arrangemanget är ett samarbete med "Starfield Simulation", plattform för electronica,
experimentell musik och ljudkonst i Malmö. I tillägg till performancen blir det musik av
DJ Frans Gillberg + bar.

Se bifogad filer eller www.electrohype.org för mer information.

--------------------

Under öppningsveckan (v.43) anordnas en presskonferens där ni får möjlighet
att möta nyckelpersonerna bakom Electrohype och
några av de deltagande konstnärerna och deras verk. Vi återkommer så snart
tid och plats fastlagts.

--------------------

Electrohype är en Malmöbaserad organisation vars främsta mål är att främja den
datorbaserade konsten i Sverige och Norden genom att organisera utställningar,
seminarier och workshops. Electrohype har på kort tid och med små medel skapat sig
ett namn och har blivit en betydelsefull aktör inom världen för datorbaserad konst.

--------------------
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