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FORSKERENS HJERNE fra kl. 9 til kl. 16
Installasjon av Werner Koller, professor emeritus
Installasjonens oppbygging
Installasjonen består av 6 enheter:
a. Forskerens hjerne (laget av gummi, plast, svamp, lær, strå, isopor etc.)
b. Hjerneklokken (finnes allerede)
c. Hjernesirenen
d. Hjernepumpen
e. Basseng med hjernevæske (finnes allerede)
f. Hjerneorgel
Installasjonens driftsfaser
I. FORSKERENS HJERNE i dagdrift (kl. 9 – 16) (se skisser kl. 9 og kl. 16)
De ansatte i HF-bygget kommer til kontorene sine litt før kl. 9 (mandag til fredag). FORSKERENS HJERNE (se bokstav a) er da fylt med forskningsvæske. Når HJERNEKLOKKEN (b) viser
at klokken er 9, går HJERNESIRENEN (c) med en gjennomtrengende politibil-lyd som varer i 45 sekunder. Samtidig setter HJERNEPUMPEN (d) i gang og pumper forskningsvæske fra
hjernen inn i BASSENGET (e). Denne pumpeprosessen varer til kl. 16. Hver time spiller HJERNEORGELET (f) musikk som stimulerer FORSKERENS HJERNE (a) og de ansattes hjerners
kreativitet.
II. FORSKERENS HJERNE i hvile- og nattdrift (kl. 16 – 9):
Hjernepumpen pumper tilbake forskningsvæsken til hjernen. Nøyaktig kl. 9 er hjernen klar til ny kreativ virksomhet.
Begrunnelse for installasjonen
Installasjonen har direkte sammenheng med virksomheten i huset. Sentralt er interaksjonen mellom de ansattes hjerner i sine kontorer og FORSKERENS HJERNE i installasjonen. De
eksisterende kjedelige installasjoner KLOKKE (b) og BASSENG (e) får nytt liv og blir inkorporert i en større kunstnerisk kontekst. Installasjonen er selvforklarende. Den forandrer seg
permanent – på samme måte som de ansattes hjerneaktivitet fra kl. 9 til kl. 16.
Realisering
Jeg ser ikke noe større tekniske problem for å kunne realisere prosjektet. Det bare en sak som kunne stoppe det hele: de fire prydfiskene i bassenget må bøte med livet. Det kunne med andre
ord bli en konflikt med universitetets prydfisklag og med dyrevernforbundet. – Støyproblemet (pumpen!) er lett å løse: alle ansatte får utdelt ørepropper.
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