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Stiftelsen 3,14 utstilling med kunstnerduoen Aziz + Cucher konfronteres vi med styrken og svakheten til kroppen i en 
teknologisk verden som både truer og beskytter vår eksistens. Kunstnerne stiller spørsmål om virkningen av teknologi i 
relasjon til kulturen som skaper og implementerer den. I fotoserie Chimeras er en rekke datamaskinlignende plugger i ulike 
sammensetninger er innkapslet i hud som levende objekter og erstatning for oss mennesker. I videoverket Passage kan en 
fornemme en pustende og pulserende kropp, men i form av et interiør bilder av et klinisk og nakent rom hvor alle flater—
vegger, tak, gulv og listverk—er tapetsert med menneskehud. Stillebene i Plasmorphica er objekter dekket i kirurgiskhud 
som symboliserer sterile, hybride tekno-kropper. Med stadig større kompleksitet har Aziz + Cucher fordypet seg i hudens 
kommuniserende potensial og visuelle muligheter utover hudens vanlige komposisjonelle karakter.         www.azizcucher.net

Unifob helse er del av randsonen til Universitetet i Bergen og driver eksternt finansiert forsknings- og undervisnings 
virksomhet. Avdelingen har prosjekter og forskningsgrupper innenfor et bredt område innen psykologi, odontologi og 
medisin. 
Unifob helse har spesiell kompetanse innen:
•Helse   •Arbeidsliv   •Livsstil   •Oppvekst   •Samfunn
Avdelingen driver i dag forskning innen barne og ungdomspsykiatri, barnevern, skole, utvikling, mobbing, arbeidslivs-
forskning, arbeidsmedisin, stress, musikkterapi, allmennmedisinske problemstillinger, legevaktmedisin, mestring og 
forskning innen forebygging og behandling av ryggplager, og forskning og utredning av mulige bivirkninger av odontologiske 
biomaterialer.
http://www.unifobhelse.uib.no
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8 ”Dagens helseplager, hva er normalt og spiller mestring noen rolle?”
Silje Mæland, fysioterapeut, forsker og Magnus Odeen, psykolog, forsker ved Unifob helse, 

Stress, helse og rehabilitering, i samarbeid med Hege R. Eriksen, professor, 
forskningsdirektør dr. philos, leder av Unifob helse

Vi minner på ukenskunstopplevelse tirsdag 21. oktober, omvisning kl. 12.00. Gratis.

I forbindelse med utstillingen AZIZ + CUCHER inviterer Galleri 3,14 
til forelesningskveld torsdag, 23. oktober kl. 18.00


