PRESSMEDDELANDE FRÅN ELECTROHYPE – Malmö 14 maj 2003
Denna text samt pressbilder finns på www.electrohype.org (klicka på pressknappen i vänster meny)

Electrohype öppnar utställningsrum för datorbaserad konst i Malmö. Electrohype - ROM
Öppningsutställning med de legendariska konstnärerna JODI - 24 maj – 19 juni
Vernissage Lördagen den 24 maj, Klockan 12 – 17
Pressvisning: Välkomna till pressvisning fredagen den 23 maj kl 11.00. Då får du möta konstnärerna
Jodi och ansvariga på Electrohype-ROM. Vänligen anmäl dig till Electrohype per mail
(info@electrohype.org) eller telefon (040-780 20).
FÖRST I SVERIGE
Electrohype-ROM är Sveriges,- och även Nordens första utställningsrum med huvudinriktning på
datorbaserad och högteknologisk konst.
Electrohype – ROM hittar du på Södra Förstadsgatan 18 - andra våningen.
NY DEL TILL ELECTROHYPE CENTER
Lördag den 24:e maj är det premiär för Electrohype-ROM, ett nytt permanent utställningsrum för
datorbaserad konst i Malmö. Electrohype-ROM är en utökning till Electrohype Center som etablerades
i september 2002. Electrohype-ROM kommer från och med september i år även att innefatta ett arkiv
och bibliotek öppet för allmänheten att söka och hitta information om datorbaserad och
högteknologisk konst
TESTYTA FÖR DATORBASERAD KONST
Electrohype-ROM ska fungera som en testyta för visning av databaserad konst under en längre period
än de annars så vanliga tre till tio dagars festivaler. Konst i denna genre visas oftast vid festivaler och
andra kortare evenemang. Electrohype-ROM:s utställningar kommer att ske under tre till fyra veckor,
för att på så vis ge publiken en möjlighet till att tillgodogöra sig konsten på närmare håll och
möjliggöra återbesök.
ETT RUM - TVÅ SEKTIONER
Electrohype – ROM kommer huvudsakligen bestå av två delar, ett utställningsrum och
studieplats med två stationer innehållande arkiv och relevant litteratur och magasin. Studieplatsen
kommer att stå klart från och med september i år.
EFTERFRÅGAD INFORMATIONSKÄLLA
Studieplats av Electrohype – ROM ska utgöra en värdefull informationskälla för studenter, teoretiker
och allmänhet som vill veta mer om databaserad och högteknologisk konst. Electrohype mottar ofta
förfrågningar från personer och institutioner som söker information om denna konstgenre. Vid
studieplatsen kommer det att finnas en permanent samling av relevant litteratur som annars kan vara
svår att hitta. Vi är under uppbyggnad av ett litet bibliotek för detta ändamål. Om du har förslag, eller
ännu bättre vill skänka litteratur för den tilltänkta samlingen klicka isåfall här.
TEORI OCH PRAKTIK
Utställningsrummet kommer inte endast att innehålla konst och installationer utan också presentera
övriga projekt av Electrohype och andra organisationer. Det kan vara projekt med utgångspunkt från
teoretiska undersökningar till mer praktiskt orienterad arbete inom dator baserad konst.

Öppningsutställningen på Electrohype-ROM blir en ”open hardware” installation av de legendariska
konstnärerna som arbetar under namnet JODI.
---------------------------------------10 Programs written in BASIC ©1984
---------------------------------------Instruction sets in BASIC for vintage ZX Spectrum computer
and for the user to edit
Som titeln antyder utgörs utställningen av tio program i BASIC som besökaren själv kan vara med att
modifiera. Programmen kommer att visas i en installation bestående av åtta Spectrum ZX datorer i
komplett uppsättning med kassettbandspelare och tv.
Besökare som kommer ihåg det en gång så populära men nu förlegade programmeringsspråket BASIC
kommer att uppmuntras att själv gå in och ändra programmen. På så sätt kan betraktaren själv
medverka till installationens form och utveckling. År 1982 kom Spectrum ZX att bli startskottet till
den europeiska hemdatorboomen. Nu kunde man äntligen komma över det där tekniska undret
benämnd för dator. I slutet av 70-talet och tidigt 80 tal var själva ordet dator för de flesta människor
förknippat med Science fiction filmer och enorma stordatorer med svindlande prislappar. Genom att
erbjuda en relativt billig dator som kunde kopplas till en vanlig tv och en kassettbandspelare gjorde det
tillverkande företaget Sinclair Corp. succé. Sinclair lade grunden till en helt ny folkrörelse av
entusiaster ivriga att använda sig av det fantastiska minnet på hela 48 k som huserade inuti den lilla
svarta lådan prydd med Spektrums karakteristiska regnbågsfärger.
För att kunna komma åt och använda datorn var användaren tvungen att lära sig datorns språk, BASIC.
Den stora skillnaden mellan en BASIC baserad dator och dagens ”peka och klicka” system var att
BASIC användes både till att producera program och för att kunna använda datorn. Så om användaren
ville sätta igång ett spel var han eller hon tvingad att slå in flera linjer med kommandon. Å andra sidan
var fördelen med systemet att användaren med lätthet kunde ändra, och till och med skapa nya
program – bara genom att slå in rader med koder.
Genom att använda sig av gammal hård- och mjukvara skapar JODI en datorbaserad konstinstallation
där ”användaren” stimuleras till interaktion mellan mjukvaran eller koden. Hårdvara utan mjukvara är
just bara hårdvara – som en hammare utan människa. JODI skapar ofta konst baserad på kodning,
antingen visuellt eller via webben genom att mata webbläsaren med kod som i sin tur utvecklar
egenartade beteenden. JODI skapar aldrig tydlig och lättfattlig konst. I installationen ”10 programs
written in BASIC ©1984” kan du som besökare själv koda genom ”open hardware”. Installationen
speglar också förhållandet mellan hårdvara och mjukvara, och det faktum att gårdagens nya medier
snabbt förvandlas till dagen ”döda” media. Vad är ny media? Vad är gammal ny media och vad är nyny media? Var och hur kommer vi att kunna erfara och uppleva dagens ny media om tio år? Från och
med 24:e maj till och med den 19 juni är du välkommen att besöka Electrohype- ROM i Malmö.
OBS: Konstnärerna JODI kommer även att ge en presentation på LAB, Vesterbrogade 107b i
Köbenhavn Söndagen den 25 maj.
Detta blir evenemang #43 i Komponent-Serien se även www.komponent.dk
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