PRESSMEDDELANDE FRÅN ELECTROHYPE 24 SEPTEMBER
Textmaterial samt pressbilder hittar du på www.electrohype.org/press/press.html
Lördagen den 27 september öppnar Electrohype-ROMs hösten första utställning
– en datorbaserad dialog installation av Magnus Wassborg och Tore Nilsson.
Vernissage den 27 september kl 18-24 (i samband med gallerinatten).
Utställningen pågår till den 18 oktober.
Konstnärerna kommer att vara på Electrohype-ROM lördag eftermiddag, önskar ni möta
konstnärerna innan vernissagen var god kontakta Electrohype på info@electrohype.org
eller telefon: 040-780 20

Magnus Wassborg och Tore Nilsson
Kartongerna
Kartongerna är en pågående dokusåpa utan början eller slut. Den framförs av två dockor
som kommer att skapa sitt eget innehåll i såpan, soapboxopera.
Med denna installtionen ställer konstnärerna Magnus Wassborg och Tore Nilsson följande
frågor: Vad skiljer en dialog från två monologer? Vad gör en tredje part i en dialog?
Magnus Wassborg och Tore Nilsson är två stockholmsbaserade konstnärer som ofta och
gärna jobbar tillsammans med projekt inom genren data-video-audio-interaktion. De är
både intresserade av och jobbar gärna med övergiven teknologi, så som 680XX och
386/486 datorer. Hårdvara som ofta kan hittas I en container i bakgården på företag
som jämt och ständigt uppdatera sig för att hänga med i utvecklingen. Detta kan ses
som en strategi för att få betraktaren själv att reflektera över en ständigt accelererande
utveckling av ny teknologi men samtidigt är det en metod för att med relativt enkla
medel skapa ny och innovativ konst.
Arbetsmetoden kan även ses som en kritik mot den kollektiva hårdvaruhysteri som finns
i dagens samhälle och även inom konsten.
Även om Tore och Magnus kan vara kritiska så är de alltid det med en glimt i ögat.
Allt från gamla datorer som läser av och visualiserar ljudet från ett änglaspel till en
installation där man kan mosa pepparkaksgubbar. Eller varför inte en bunt klockradior
som fångar upp signalen från stressade hårddiskar?
Magnus Wassborg har tidigare deltagit i flera Electrohype utställningar. Utställningen
Kartongerna är det första projektet vi visar med ett samarbete mellan Magnus och Tore
och Electrohype ser därför fram emot att presentera denna installation.
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