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Press note

I en apokalyptisk fremtid nær deg, når verden er I ferd med å gå tom for
ressursene den lenge tok for gitt, kan du kanskje finne det nye gullet

flytende rundt I bunnen av ditt eget toalett. 

Sandra og  Gaspard Bébié-Valérian fra Motpelier kommer til Piksel for å bygge en bio-kunst
installasjon I stand til å omdanne saltene I vår mest intime væske til bærekraftig tisse energi.

Urinotron er en installasjon I stor skala som benytter seg av vårt eget organiske avfall (Urin) for å 
skape energi. 

Urinotron kombinerer vitenskapelig utstyr, ferdighetene til en ingeniør og hele tromler med ledninger I 
en slags kunsternisk utgave av alkymistens laboratorium. Alt med mål om å produsere en litt 
annerledes form for gull. 

I anledning Piksel festivalen planlegges en helt unik workshop. Som en samlet gruppe skal alle 
deltagerne arbeide for å skape en helt ny versjon av urinotronen. Både forslag til små og store 
forbedringer, I tillegg til plutselige øyeblikk av genialitet, ønskes velkommen! Med tanke på hvor mye 
som står på spill når vi snakker om fremtidens energikilder kan det være fint å samles rundt 
Urinotronen for å diskutere alternativer og undres over hvorfor vi velger å skylle en såpass verdifull 
ressurs rett ned I do. 

Det nye verket vil bli utstilt på Piksel19 e/co,li:b-re.bel festivalen dedikert til ny media kunst og gratis 
teknologi sammen med verkene til 30 andre internasjonale kunstnere. Både biokunst, elektronikk og 
nye medier installasjoner vises ved Strandgaten 59 og Piksel Studio 207.

Kunstnerne kommer selv til å presentere sine installasjoner når utstillingen åpner på torsdag kl.20:00.
Utstillingen forblir åpen fra 11:00 til 17:00 på fredagen og lørdagen. 

Piksel19 e/co,li:b-re.bel festivalen tar over Bergen by neste helg. Gjør deg klar for audiovisuelle 
opptredener I Musikkpaviljongen, på Østre og ved Utestuen I Skostredet som kommer til å etterlate et
inntrykk som virkelig varer. Utstillingene finner du I Strandgaten. Om det er workshops og 
presentasjoner du er ute etter kan du finne et stort utvalg av dem hos både Piksel Studio 207 og på 
Lampemannen Bar. 

More info: http://19.piksel.no
For exhibition press tour: Wednesday20th at 12:00 at Piksel Studio 207 (Strandgaten 207).
Press Contact: maite@piksel.no or gif@piksel.no

Friday 15th – Sunday 17th November: Urinotron, Sandra and Gaspard Bébié-Valérian(FR), 
**Friday 15:00 – 19:00; Saturday 12:00 – 19:00; Sunday 12:00 – 14:00 
Thursday 21st – Saturday 23rd November: Piksel19 e/co,li:b-re.bel 

mailto:maite@piksel.no

