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16 MHz konst på Electrohype-ROM 

Fredagen den 12 december är det öppning för utställningen ”Classic II” på Electrohype-
ROM.

Tio konstnärer visar verk gjorda för datorer från början på 90 talet, så kallade 
”fågelholks” maskiner, som på riktigt heter Macintosh Classic II. En fin liten dator med 
inbyggd skärm och en processor som kör på hela 16 MHz, vilket den gången var 
otroligt snabbt men i dag anses som obrukbart. 

Detta är en uppföljare till utställningen “Mac Classics – the immaculate machines”  som 
visades på The Postmasters Gallery in New York 1997. Två av konstnärerna som deltog 
i den är också med i denna utställning, John F. Simon jr. och konstnärsgruppen JODI. 

Förutom att visa tio unika konstverk kan utställningen ses som en kommentar till 
den ständigt accelererande teknologiska utvecklingen. Det ständiga jagandet efter 
snabbare processorer och bättre mjukvara gör att vi blir fartblinda. Och i farten 
glömmer vi kanske bort saker, små saker som är viktiga för oss alla. 

En av utställningens konstnärer säger ”Den digitala disciplinen lider av en snabb 
utveckling av tekniken, samtidigt som ni vet att konst är en långsam process. Därför är 
det inte lätt att navigera mellan teknik och idé=innehåll” 

Att arbeta med konst är en ganska långsam process och detta står i skarp kontrast till 
den fart som dagens samhälle opererar på. Det kan kanske dags för oss alla att stanna 
upp ett tag och tänka efter vart vi är på väg?

Utställningen visar konstverk som varierar från sparsmakade grafiska uttryck till 
avancerade nätverkskopplad självgenererande verk och ”flytande poesi”. 

Utställningen ”Classic II” är också en försäljningsutställning där det finns en unik 
möjlighet att köpa ett, eller flera, datorbaserade konstverk, med komplett dator och 
allt. 

Deltagande konstnärer och titel på verk i utställningen ”Classic II”. 
Richard Bolam –HyperScape
Sebastian Campion – The Matrix 9x9
Mogens Jacobsen – Classico Salz Bee Jul
JODI - ALRT#ID
Tore Nilsson – Inferiorator
Torrey Nommesen - The Artist’s Eye
David Rokeby – Liquid Language
John F. Simon jr. - Arrow Variations - Book 1
Magnus Wassborg - Auto
Stefano Marotta & Roberto Russo - OutPut



Välkommen till pressvisning på Södra Förstadsgatan 18
torsdagen den 11:e december kl 14.00

Eller ring för att avtala tid, 040 780 20 eller mail: info@electrohype.org
Kontaktpersoner: Lars Midbøe och Anna Kindvall

Vernissagen äger rum fredagen den 12 december kl 16 – 20 
Utställningen pågår till och med den 23 januari 2004.

Notera att Electrohype-ROM håller jul och nyårsstängt från och med den 20 december
och öppnar igen den 12 januari 2004.

Övriga öppettider:
tis-fre kl.14-18
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