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Visninger

4.–14. november 2008  Bergen Rådhus

17.–22. november 2008  AMFI Voss

8.–12. desember 2008  Kulturhuset Sentrum, Ytre Arna

Ønsker du å bruke bildene eller arrangere en egen visning? Ta kontakt med oss: info@byokologi.no



Takk

Dette prosjektet har blitt til ved hjelp av mange forskjellige  

deltakere og støttespillere. Først og fremst en stor takk til 

fotografene, barna i Ytre Arna og på Bulken, som har gitt oss et 

innblikk i sine hverdagsliv gjennom bilder, tegninger og tekst. 

En stor takk til Elida Brenna Linge, kunstnerisk ansvarlig 

for utstillingen.

Takk til Redd Barna aktiv, Arna Statlige Mottak, Voss Statlige  

Mottak og alle andre som har jobbet for å få til denne utstillingen. 

Takk til Fritt Ord, Aktiv ungdom, Bergen kommune, Bergen SV, 

Hordaland fylkeskommune og FN-sambandet som har bidratt til 

finansieringen av prosjektet, og FotoKnudsen og Foto Jørgen som 

har bidratt med engangs kameraer og rabatter på fremkalling og 

forstørring av bilder. 

Bergen, 2008



Barna har også skrevet og tegnet sitt hverdagsliv og sine drømmer. 

Tekstene og tegningene er satt sammen til et rom, et sted, du kan tre 

inn i som publikum. 

Utstillingen in place, out of place består av fotografier som er tatt 

med engangskameraer av barn bosatt på asylmottaket i Ytre Arna i 

Bergen og på Bulken på Voss. 

Vi ba barna om å fotografere steder. Gode steder, dårlige steder, 

steder de leker, steder hvor de er utrygge, steder de ser hver dag på 

vei til skolen. Etterpå snakket vi om bildene. 



Asylmottak som nærmiljø
Utstillingen er en del av et større prosjekt, «Asylmottak som  

nærmiljø». I tillegg til utstillingen, omfatter prosjektet en analyse 

av asylmottaket og nærmiljøet i Ytre Arna og utformingen av en 

fysisk møteplass på asylmottaket for mottaksbeboere og lokal-

befolkningen i bydelen.

Stedsanalysen har som mål å styrke kunnskapsgrunnlaget om 

betydningen av nærmiljøet, både i forhold til asylsøkeres livs kvalitet 

og velferd og når det gjelder relasjoner og samhandling mellom 

asylmottak og lokalsamfunn. Vi fokuserer på hvordan man kan legge 

til rette for god samhandling mellom asylmottak og lokalsamfunn på 

overordnet nivå, og mellom mottaksbeboere og lokalbefolkning på 

individnivå. Analysen vil resultere i en rapport med anbefalinger 

 til UDI, kommune, mottaksledelse og frivillige organisasjoner. 

Erfaringene fra studien brukes også i arbeidet med å skape en fysisk 

møteplass i lokalene til Arna mottakssenter. For mer informasjon om 

prosjektet, se våre nettsider: www.byokologi.no.



Sted er mer enn de fysiske omgivelsene rundt oss; 

naturen, bebyggelsen og gatene. 

Sted er bruk og aktivitet. 

Lek langs en vei, et basketballstativ, en bytur. 

Sted er hverdagsliv. 

Sted er delte erfaringer. 

Branntomten etter sjøbodene i Bergen, kyr som gresser i et 

vakkert landskap, et rustent tørkestativ. 

Sted er minner, håp og lengsel.

Sted er bevegelse.

Sted er makt.



«Jeg liker fotball» (arabisk)







Senter for byøkologi
Senter for byøkologi ble startet i 2003. Vi gjennomfører prosjekter 

innen miljøvennlig og inkluderende steds utvikling, og arbeider i 

spennings feltet mellom forskning, utredning, arkitektur og kunst. 

Vi har utviklet en tverr faglig tilnærming der vi veksler mellom ulike 

metoder, formidlingsuttrykk og nivåer. Dette gir oss en mulighet til 

å nærme oss komplekse utfordringer innen steds utvikling på nye 

måter og komme med konkrete og kontekst baserte løsningsforslag. 

Senter for byøkologi gjennomfører både egeninitierte forsknings- og 

kunnskaps utviklingsprosjekter og utfører konsulenttjenester på 

 oppdrag fra offentlige og private aktører.  

For mer informasjon, se www.byokologi.no

This project has been funded with support from the European Commission. 
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the 
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 
information contained therein.
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