
Hva er vel en mer naturlig ramme for frie ytringer og samarbeid enn et cocktail-selskap? Eller som i kunstsammen-
henger, “åpningen”. Her innledes ofte samtaler som kan få vidtrekkende konsekvenser, møter kan skje på tvers av 
formelle barrierer, uventede kontakter kan knyttes. Åpningen kan være åpningen til det du ikke en gang våget å 
drømme om, for eksempel en portal til dypere innsikter og hensikter.

Vi ser for oss: åpningen iscenesatt som installasjon og performance. Cubanske mannlige servitører iført enkle 
drakter utført i en blanding av røket og rå laks, byr på akevitt i isavkjølte glass. Vegger og gulv vil være kledd med 
et laksemønstret spesialdesignet belegg. Vi vil blant annet presentere ulike innretninger som smidiggjør konversas-
jonen, såsom den mobile bardiskprotese, et fortreffelig hjelpemiddel for alle som ønsker å øke utbyttet av sosiale 
kontakter. På glassene vil man finne inngraverte forslag til fruktbare samtaleemner. For de som måtte trenge det, vil 
det være mulig å innta fastmonterte laksko. Åpningen vil inneholde et musikalsk møte mellom norske og kubanske 
hip-hop’ere, representert ved bandene Grimer (NO) og Todo Respetto (CU). Internett-stasjoner der vi bruker den 
norske nettleseren Opera, vil være plassert strategisk i rommet som naturlige samlingssteder for global kommuni-
kasjon. Her vil man blant annet kunne konsultere vårt web-prosjekt, “Cuban Negotiations”, med tips for morgenda-
gens forhandlingsverden. (se www.institutors.org/Cuba).

Under arbeidet med “Cuban Negotiations” kom vi i kontakt med 3RW architects, v/Sixten Rahlff, som inviterte oss 
til å presentere dette prosjektet på deres stand på biennalen i Havanna. Eventuelt vil “åpningen” også inkluderes i 
biennaleprogrammet, men dette er ennå ikke helt avklart med biennaleledelsen. (se vedlegg 4)
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