Usynlig utsikt
Hvem er vi?
Vi er to samfunnsengasjerte og kreative hoder som syntes dette virket
som tidenes idékonkurranse hvor det er mulighet for å lage et konsept
som kan bidra med å skape mer forståelse for andre i hverdagen.

Hva?

Usynlig
utsikt

Når man tenker på toppetasjen til et høybygg, så tenker man oftest på
utsikten. Enten det er i toppen av kjente bygg sammen med familien på
storbyferie eller fasjonable restauranter og utesteder med utsikt over
en opplyst skyline om kvelden. Men hva om man ikke kan se?
Inspirert av utstillingsserien Invisible Exhibition har vi lekt med tanken
på å dedikere toppen til nettopp de som ikke ser. Til å skape mer forståelse for deres hverdag og mer takknemlighet for de sansene vi innehar.
Vi ønsker at toppen skal bestå av en labyrint, hvor besøkende kan kjenne og føle på hvordan det er å navigere seg rundt i en hverdag man ikke
ser. Labyrinten er lystett og vil dermed frata alle som går inn den seende sansen. På reisen gjennom de ulike rommene, som representerer de
ulike utfordringene blinde møter på, vil de bli guidet av en blind person.
Selve utgangen til labyrinten vil lede de besøkende rett til utsikten, hvor
de igjen vil føle på hvordan det er å se, og forhåpentligvis vil denne

opplevelsen
Hvem? føre til refleksjon og takknemlighet ovenfor det man
har og tar for gitt.

For å drive parken, ser vi for oss et samarbeid med orgaInisasjonen
tillegg til labyrinten,
kan
tilby mat og vinsmaking
i mørket,
Av og til
ogman
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av alkoholfri
drikke
laget
og servert av blinde.
leske.no.
Hvem?
For kulturelle innslag kunne man ha samarbeidet med alt

fra Mela festivalen, Oslo Kammermusikkfestival til by:Larm
For
å drive
parken, ser vi for oss et samarbeid med Blindeforbundet.
og Øya
festivalen.
Og for å utforme toppen, ser vi for oss at man har et tett
samarbeid
Hvorfor?med Invisible, som også kan være en samarbeidspartner.
https://www.lathatatlan.hu/en/
Vi trenger samlingssteder i byen som er for alle. Og dess-

verre er det slik at mange blir ekskludert eller finner det
Hvorfor?
vanskelig å delta på det som skjer.

Dette er i og for seg ikke et nytt konsept i verden, men det er et
konsept som ikke finnes i Norge. Og det er et konsept som bidrar til
en større forståelse for de vi omgir oss med. Ikke minst når man skal
utforme og bygge offentlige steder og arbeidsplasser, er det viktig
å kunne se andres behov.
For kanskje vi med små grep kan gjøre andres hverdag enklere?
Kanskje vi med større forståelse, kan bli mer takknemlige? Og kanskje
fordommer kan bli testet, når vi får se hvordan andre håndterer
og mestrer en hverdag med en usynlig

Vi tenker da spesielt på unge som har hatt eller sliter med problemer knyttet til rus og alkohol. Det er ikke

så lett å gå ut og være sosial med venner, uten å være
omgitt av alkohol og andre som drikker. For disse er ofte
restauranter og kaféer det eneste alternativet som finnes.
Vi ønsker et sted for alle. Hvor alle har lyst til å dra
fordi det er spennende, annerledes og unikt.
Stedet, som vi kaller Uteliv, kan bli et etterlengtet sted
for de som ikke passer inn i det tradisjonelle utelivet eller
som av forskjellige grunner ikke kan eller vil delta på festen slik den er forventet å være.
Så, velkommen til et litt annerledes Uteliv! Et sted hvor
alle kan dra for å være seg selv.

