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Värnhemstorget kan få en elektronisk skulpturpark 
 
På onsdag den 23 januari inviger Electrohype en skulptur av den välrenommerade 
konstnären Jean-Pierre Gauthier från Kanada på Värnhemstorget i Malmö. 
 
Välkommen på pressvisning/invigning i närvaro av konstnären kl. 14. 
  
Skulpturen ingår i en utställning som under februari 2013 ska ge en bild av hur 
Värnhemstorget skulle kunna se ut med en elektronisk skulpturpark. Bakom idén står 
den Malmöbaserade konstorganisationen Electrohype, som i över tio år arbetat för 
att främja elektronisk konst. 
 
Titeln på verket är Pit, pit, chirp, chirp, kvidevitt, kvidevitt. Den ca två meter höga 
skulpturen har fyra rattar, som nyfikna förbipasserande kan vrida på, och därigenom 
framkalla olika sorters fågelliknande ljud.  
 
Jean-Pierre Gauthier bor och verkar i Montreal och är känd för sina kinetiska 
(mekaniskt rörliga) skulpturer och komponerar även experimentell musik. Hans 
senaste separatutställning i New York utsågs till en av årets bästa av tidningen The 
Village Voice. Senast han ställde ut i Sverige var i samband med Electrohypes fjärde 
biennal för elektronisk konst på Lunds konsthall 2006. Konstnären befinner sig nu i 
Malmö, där han finns tillgänglig för möten och eventuella intervjuer t o m söndag 27 
januari. 
  
Under februari kommer torgbesökare även kunna ta del av visualiseringar av hur 
andra elektroniska konstverk skulle kunna integreras i Värnhems torg- och gatumiljö, 
bl a med verk av Alexei Shulgin (RUS) och Erik Olofsen (NL) samt de svenska 
konstnärerna Peter Johansson/Barbro Westling, Lars Brunström, Tove Kjellmark och 
Christian Sunde. 
 
Utställningen av Gauthiers interaktiva verk och visualiseringarna pågår till sista 
februari 2013. 
 
Utställningen är ett pilotprojekt initierat av Electrohype med stöd av Malmö stads 
gatukontor och finansierat med medel från Kulturkontakt Nord, Stiftelsen framtidens 
kultur och Canada Council for the Arts. 
 
För ytterligare information och pressbilder: 
 
www.electrohype.org/varnhem. 
info@electrohype.org 
 
Kontaktpersoner från Electrohype: 
Lars Gustav Midbøe, tel: 0705-19 88 17 
David Krantz, tel: 0703-12 16 52 
Peter Palvén, tel: 0705-44 60 09 
 
Jean-Pierre Gauthier, tel: 0737-32 51 98 (t o m 27/1) 


