Idékonkurranse om BG14B
Hva?
Tema for toppetasjen er Universet og vil bli fremvist via en bar som både skal operere på
dag- og kveldstid. Hovedfokuset på dette prosjektet skjer på kvelden. Vi ønsker å lage en bar
som kan gi kunnskap om den verden vi lever i, gjennom kunst og teknologi.
Baren blir designet for å forestille vår
galakse, hvor selve baren skal være
solen – altså senteret i lokalet. Utfra
solen skal det være et hologram som
skal lage en optisk illusjon om at vi
står i vår galakse og ser ut på de
millioner av galakser som ligger
rundt oss. På dagen skal den vise et
speilbilde på været utenfor.
Bordene rundt skal være forskjellige
planeter, hvor fargedesign på stoler og
puter samkjører med hovedfargene til
de forskjellige planetene.

Gjennom spill og quizer og informasjonspostere skal denne baren også bli en bar/cafe hvor
man kan lære om vårt solsystem, både det mest generelle og mer fordypet inn i astronomien
som de fleste velger å overse. Rundt hele lokalet vil det være fakta-postere med kort og presis
informasjon om vårt solsystem, ved bordene skal det være mulighet for å spille egne faktaspill og brettspill om universet.
Informasjonen skal bli fremlagt på en måte som gjør om de store spørsmålene kunnskapen
som finnes om universet skal kunne forståes av alle som ønsker å lære mer. Italieneren Carlo
Rovelli gjorde noe liknende i hans «7 korte leksjoner i Fysikk», det samme gjorde Stephen
Hawking i hans «Korte svar på store spørsmål».
Hvem?
Vi ønsker å se et samarbeid med Universitetet i Oslo, særlig deres avdeling innenfor
astronomi, kunst og teknologi. Vi synes det også hadde vært utrolig morsomt om Teknisk
Museum også ville bidra med deres kunnskap i prosjektet. norske øl-bryggerier, vinprodusenter, og sprit-destillerier for å fremme norsk produksjon og det Norsk Astronomisk
Selskap. Overordnet for produktet ønsker vi å samarbeide med Kjell Inge Røkke.

Hvorfor?
Vi mener at dette er et svært viktig for å kunne skape en ny fasade hvor det å lære om og
engasjere seg i vårt univers står i hovedfokus. Vi savner utesteder i Oslo som tilbyr et lett og
lekent miljø uten at det skal «bli bare fyll». Her skal det være mulig å ta noen drinker, like
lett som å ikke drikke, og samtidig ha en lærerik og leken opplevelse. Vi ønsker å vise unge
og eldre om at kunnskap kan komme i flere former enn bare bøker, tv-programmer og podkaster. Samtidig ønsker vi at det skal være et sted som tvinger oss til å forstå at vi ikke er
midtpunktet i verden og at vi ikke er uovervinnelige. Vi leverer i en ekstremt hektisk hverdag
og det er lett å bli slukt opp i sine egne problemer og kamper. Vi ønsker at dette skal bli en
bar/kaffebar som kan få oss opp og vekk fra vår lille hverdag og ut i det store
verdensrommet. Baren skal gi oss perspektiver på livet og kan hjelpe oss med å forstå at vi er
sammen om å utvikle verden til et bedre sted. Vi har stor tro på at prosjektet kan være et
møtepunkt for turister, studenter, unge og eldre. Vi har lett litt rundt på nettet og foreløpig
kan vi ikke finne noen liknende steder som denne baren. Det vil derfor være et unikt prosjekt
som kan tilby en avslappet og spennende atmosfære, både på dagtid og kveldstid. Vi mener at
Oslo Sentrum er det beste stedet for et slikt prosjekt – et lite sentrum i et stort sentrum!
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