konst av datordelar

Morgondagens
fossiler
– Jag smälter in datorkomponenter
i mitt glas tillsammans med andra
loppisfynd och då bildas visuella
effekter i glaset. Det kan se ut som
till exempel mina Framtidsfossiler –
en serie tavlor där jag vill att man
först ser ett djur, en växt eller något
annat i bilden och när man kommer
nära dyker det upp motstånd, kondensatorer, gem och säkerhetsnålar.
Så berättar Eva Nyström Rittsel för
PC för Alla om sina konstverk.
– Jag tycker om att återanvända, att
göra ”värdelösa” saker vackra i ett annat
sammanhang, fortsätter hon.
Känner du igen namnet kan det bero på
att Eva har ett förflutet som programledare
för Sveriges första tv-program om datorer,
Datorfönstret Enter.
web.telia.com/~u87544458

Glasåtervinning
– mer än en grön igloo
Jonas Torstenssons härliga fat, skålar, glas och
karaffer är gjorda av gamla bildskärmar och
tv-apparater. Bland annat har en specialserie,
Deep Blue Collection, gjorts till IBM.
Torstensson Art & Design ser inte miljöfrågan
som en trend som är aktuell just i dag, utan
jobbar hela tiden på att utveckla nya idéer
– alla baserade på återvunnet material.
www.torstensson.se
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Miniatyrtavlor
Det känns som om Beate Pytz underbara små
miniatyrtavlor skulle kunna pryda såväl en
Östermalmslägenhet som en kontorslokal. Cd-skivor,
kretskort, motstånd, processorer – allt kommer till
användning. Och som krona på verket sätter Beate
gärna dit en mus eller ett litet bi.
hem.bredband.net/repgra

DATORKONST
valt att använda
Snacka om schyst återvinning! Här är 8 konstnärer somtill halsband.
gamla datordelar i sina verk och skapat allt från tavlor

Geekware
– för tekniknördarna
Steve Gallant, Orodesign, lät sig inspireras av sin första
dator när han gjorde det här smycket. Det var en
Pentium 120 som var mycket långsam och därför
krävde ständig uppdatering. Alla dioder, kretsar,
moderkort och andra delar som byttes ut sparades och
förvandlades så småningom till smycken. Alla med
märket Geekware.
orodesigns.com

Balla bijouterier

DOLD KONST I DIN DATOR
För tio år sedan började Michael Davidson på
Floridas universitet fotografera datorkomponenter med hjälp av mikroskop. Av en ren
slump upptäckte han en
bild i miniatyr
av en barnbokskaraktär
på en krets.
Vid närmare
granskning
visade det
sig att det fanns flera små konstverk på
silikonkretsen, konstverk ritade av ingenjörerna bakom kretsen.
Under åren har Michael
samlat på sig flera
hundra små gömda
bilder från datorkretsar.
Det finns bilder från
komponenter som är
uppåt 40 år gamla och
ofta är de bara några
mikrometer stora –
smalare än ett hårstrå
från en människa. I och
med dagens framsteg
inom teknik blir
kretsarna ständigt
mindre och därmed
blir det allt svårare att hitta konstverken.
Michael har lagt upp ett galleri med det han
hittat. Det innehåller bilder på allt från
seriefigurer till bilar. Se fler bilder på Silicon
Zoo, micro.magnet.fsu.edu/creatures
Håkan MacLean

Hos Elsewares Independant art &
design hittar du inga antistatarmband, utan i stället moderna och tuffa
halsband, örhängen och armband
av till exempel dioder, midikablar,
resistorer och kondensatorer.
www.elsewares.com

Text : Lina Otterdahl

E-post: lina.otterdahl@idg.se

Avtryck i keramik
En salig blandning
Bonnie Meltzer virkar med sladdar,
använder gamla datordelar och digital
foton och sätter ihop allt till halsband,
broscher, tavlor, statyer – eller stolar!
Inget verk blir förstås det andra likt.
www.bonniemeltzer.com
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Paula von Freymann är keramikern som
tar isär datorer, telefoner och andra
tekniska prylar och använder spillrorna
för att göra avtryck i lera. Därefter
använder hon leran till att göra skulpturer med mera. Vill du se hennes konst i
verkligheten beger du dig till
Walmstedtska Gården i Uppsala, där
Paula både bor och arbetar.
www.clik.to/paulas_keramik

Kulor från Berg
Siri Berg skruvar gärna isär datormöss för att få
tag på kulorna inuti. Hon gillar de olika grå
tonerna och hur formen låter skuggorna falla
när de klistras fast på duken. Men hennes konst
består inte bara av återanvända mösskulor, här
figurerar också disketter, cd-skivor och datorkomponenter.
siriberg.com

Internettips: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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