
Sonic the Hedgehog
Akvarell av Saga-Mariah Sandberg

Vandringsutställning från Datamuseet IT-ceum



hjärta spel
En hyllning till spelkulturen

Dataspel har länge stått i kulturens skamvrå men i takt med att spelmediet blivit en etablerad 
nöjesform har vi också kunnat se en förändring i spelens kulturella värde. Inte minst tack vare en 
yngre generation kreatörer och konstnärer som inspirerats av den kulturform de själva växte upp 
med – dataspelen.

hjärta spel är vår hyllning till dataspelskulturen. Vi har samlat in konst från i första hand svenska 
och nordiska kreatörer men visar även upp verk från utvalda internationella konstnärer.

I hjärta spel finner du målningar, illustrationer, interaktiva konstspel, hantverk och installationer 
som alla har en koppling till dataspelens värld. Vi vill visa upp spelkonst som lockar och utmanar 
såväl spelare som en traditionell konstpublik.

hjärta spel öppnade på Östergötlands museum den 22 september och har sedan dess visats på 
många andra museer och konsthallar. Kontakta oss om du vill se hjärta spel på ditt museum, 
konstgalleri eller science center!

Hyra

2 mån: 30 000 kr
3 mån: 40 000 kr
4 mån: 45 000 kr

Kontakta oss för information om längre eller kortare hyresperioder.

I hyreskostnaden ingår vid behov assistens vid montering och nedmontering. Kostnader för 
transport, försäkring samt ev. boende och resa för Datamuseets personal tillkommer.

Utställningen kräver ca 200 m2 lokalyta.
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Samus Aran Gravity Suit
Dräkt av Jenni Källberg (SE)

Strand
Oljemålning av Maja Rohwetter (DE)

Oh Crap, He Brought the Guitar
Digital målning av Junkboy (SE) (beskuren)

R-Kaid-6
Spelkonsol av Love Hultén (SE)

Scrambled Video Game Characters
Vektorbilder av Laura Vidal (ES)

Kirby
Teckning/akvarell av Marcus Gunnar Pettersson (SE)


