
«CITY FIELD» Umay Layla, Sana Ibrahim  og Surya Sridhar 

City field, er et offentlig rom for å undersøke inkludering i morgendagens bymiljø. Dette 
blir et eksperiment som artikulerer et delt offentlig rom organisert og administrert av 
innbyggere på nabolagsnivå. Et sted der grupper og enkeltfolk kan møtes med et felles 
formål, å engasjere seg i å lære av hverandre. For besøkende blir det en lekeplass der de 
kan oppdage og delta i eksempler på sameksistens mellom byliv, mennesker og natur. Et 
laboratorium, der de ser en ny type by forestilt og konstruert. 


Som en del av prosjektet blir det holdt workshop av ulike organisasjoner som vil rullere 
seg imellom (dette inkluderer forholdet mellom folk, bydeler, kommunikasjon, integrering, 
beplantning/hagearbeid i byer). Prosjektet består av to type sykluser: menneske til 
menneske(folk lærer av hverandre om hverandre) og mennesket til natur (lære hvordan de 
skal sameksistere med natur spesielt i byene).

 


Vi lager et samfunn som som vil dreie seg rundt om å være der for hverandre, og lære av 
og om hverandre.  Med City field ønsker vi å utforme en ny modell av det offentlige rom 
ved å ta hensyn til alle relevante parter: eieren av stedet, brukerne, nærliggende 
innbyggere, besøkende og innbyggerne i Oslo.


Offentlige rom blir installert og avgrenset av markører i stor størrelse, som danner en lett 
konstruksjon i form av et torg. Ved siden av andre aktiviteter, holder strukturen en rekke 
rundbordssamtaler som blir organisert som en del av prosjektet, og inviterer innbyggerne 
til å diskutere nabolaget dems og det offentlige rom. 


Innovasjon, utvikling, kvalitet og bærekraft er viktige stikkord for fremtidens. 
Organisasjoner som vi ser for oss drive dette prosjektet innen miljøvern er for eksempler 
miljøstiftelsen ZERO, Bellona, Norges Naturvernforbund, Natur og ungdom og 
Greenpeace. Innen kommunikasjon og integrering er MIKS, FOKUS, UNESCO og FNs 
organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon blant andre. 

Vi vil finne ut av hvordan vi skal møte klimakrisen med utslippsfrie teknologier og 
handlekraft. For at klimaløsninger skal være effektive må de være tilgjengelige for alle. 
Sammen med de ulike nettverkene kan folk utvikle og fremme konkrete løsninger for 
hvordan de kan investere og satse på sameksistens med naturen i hverdagen og for dems 
egen bydel. Det er et stort behov for en slik platform i Oslo idag, der temaer blir diskutert 
og løsninger blir til. 
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