PRESSMEDDELANDE FRÅN ELECTROHYPE - 13 APRIL
Utställning med Trine Eidsmo på Electrohype-ROM
eMotions
16-31 april 2004
vernissage fredagen den 16 april kl. 16-20
Pressvisning torsdagen den 15 april kl. 14:00
konstnären kommer att vara närvarande.
Pressbilder kan laddas ner från följande adress:
http://www.electrohype.org/press/pressbildertrine.html
(observera 14 dagars utställning - mot vanlig utställningsperiod på tre veckor).
Den norska konstnären Trine Eidsmo har skapat en digital triptyk. På tre separata
skärmar pågår en nästan orörlig process där ansikten tonar in för att sedan försvinna
och ersättas med nya. Takten eller hastigheten på de ständigt transformerande bilderna
är så sakta att betraktaren blir fångad i gränslandet mellan visuell upplevelse och
synvilla. Det att konstverket pågår samtidigt på tre olika ytor gör att man ställs
inför en upplevelse som är oerhört krävande med tanke på observation. Skall man
spetsformulera det kan man säga att det krävs en aktiv passivitet.
Med konstverket eMotions rör Trine sig i gränslandet mellan video och datorbaserad
konst samtidigt som hon förnyar det fotografiska uttrycket på ett spännande och
innovativt sätt.
Konstverket eMotions är en mycket stillsam installation som står i skarp kontrast
dagens stirriga tempo och ljudnivå, både inom konsten och samhället i övrigt.
Konstnären säger själv följande om konstverket:
“en av de saker jag har arbetat mycket med är att porträttera personer mera i kraft
av sin utstrålning än av deras fysiska drag. I mina transformerande bilder är det inte
lätt att skilja mellan ung och gammal, man eller kvinna. Det är heller inte alltid lätt att
se vilket humör personerna är på. Det man står kvar med är en ogripbar utstrålning som berättar lika mycket om oss själva som betraktare som de man betraktar.”
Fakta: Trine Eidsmo f. 1971 Har sin utbildning från Konstakademin i Tilburg, Holland.
Hon bor och arbetar i Trondheim Norge där hon är knuten till Trondheims Elektroniske
Kunstsenter (TEKS).
Utställningen är ett samarbete med PNEK, Produksjonsnettverk for elektronisk kunst i
Norge (http://www.pnek.no)
Electrohype-ROM, Södra Förstadsgatan 18, 2 vån, Malmö
Öppettider: tis-fre: kl 14-18, lör kl 12-16
Kontaktpersoner: Lars Midbøe och Anna Kindvall (info@electrohype.org)

