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HVEM BEVÆGER BYEN



HILARY POWEL. THE GAMES

• Protest mod tabula rasa
politikken i OL

• Fra wild gren space til 
photoshop green spaces

• Protest mod stadig mere 
overvågning og politi

• Filmet lige inden indhegningen 
som en sidste bevidning af et 
svundet sted



DEN PERFORMATIVE BY

• Byen bliver scene for performative events, sanselige 
oplevelsesrum og immateriel og emotionel 
værdiproduktion

• fra ’Kultur som noget man har’ til ’kultur som noget man 
gør’

• => Fokus på følelser og kropslige virkninger i byen 
• Nyt byplanparadigme mellem byplanlægning og 

æstetik, der (performativt) inddrager borgere som 
medskabere



IKULTUR SOM LOKALITETSKATALYSATOR
AKTUELLE BYPLAN-TENDENSER I DEN PERFORMATIVE BY

• By og bykultur del af 
visionen for det gode liv

• Den gode by sættes lig 
den levende by

• Byudvikling som kvalitativ 
proces

• Blandet og dynamisk 
brug af stedets ressourcer

• Mangfoldighed
• Midlertidighed
• Oplevelser, 

performativitet og events
• Bæredygtighed



FRA KULTURINDUSTRIEN TIL DEN KREATIVE BY
HISTORISKE EPOKER I KULTURBYSPARADIGMET

• 1980erne
• - antielitær, egalitær

venstreorienteret, bredere 
kulturbegreb, kultur til alle, til nye 
grupper, styrke lokaliteter og 
lokalsamfund 

• 1990erne
• Neoliberal, entrepreneuriel. 

creative citines, creative clusters, 
culture led urban regenerations

• Richard Florida, The Rise of the 
Creative Class. And How It's 
Transforming Work, Leisure and 
Everyday Life, 2002

• 2000- nu
• Participation, DIY, P2P, 

midlertidighed, 
• alternative økonomier, bruger 

genereret, amatørisme,



• England i 1980’ erne

• TESE: kultur og sport skulle anvendes til at 
modarbejde vrede og folkeligt oprørs

• MIDLER: 
• UNGDOMS OG SPORTSKLUBBER
• GARDEN FESTIVALS (LIVERPOOL, STOKE-ON-

TRENT, GLASGOW, GATESHEAD AND EBBV 
VALE)

• TILTRÆKKE INVESTERING AF PRIVAT KAPITAL

• Forbedre byers offentlige omdømme
• Tiltrække turister

• Kultur anvendes til at gendanne 
byrområder og koordinere samarbejdet 
mellem lokale myndigheder og privat 
kapital

• Kritik
• URBANE PROBLEMER BEHANDLES SOM 

PSYKOLOGISKE I STEDET FOR SOCIO-
ØKONOMISKE

•

LONDON (BRIXTON)
LIVERPOOL (TOXTETH)
BIRMINGHAM 
(HANDSWORTH)
LEEDS (CHAPELTOWN

INNER CITY 
RIOTS IN 1981



Problem: Når byens 
borgere bliver set som 
publikum I stedet for 
som samskabere

FESTIVAL BY 
ELLER KULTUR 
BY



BEVÆGELSESKULTUR I BYRUMMET



MEGAEVENTS, OL OG BYUDVIKLING

• OL er i dag nok den blevet mest spektakulære kulturelle begivenhed

• Værtsskabet er så omfattende at det reelt ikke i dag kan gennemføres uden substantielle 
tilføjelser og ændringer I det urbane rum



RETTEN TIL BYEN
NÅR BORGERE BEVÆGER BYEN



HVORFOR HAR VI BRUG FOR SELVGROEDE RUM I BYEN

• forandre vores perspektiv på hvad byen er og kan
• hjælpe os gen-forestille et offentligt rum for møder og 

forhandling af forskelle. 
• fungere som værktøjer I en urban strategi der styrker den 

åbne, demokratiske og socialt inklusive by
tjene som demokratiske rum for socialitet og forbindelse 

på tværs af diverse forskelle

Morale: Anerkend og beskyt selvgroede steder i byens 
margener og selvgroede hverdagsrum som værende 
vigtige praktiske, imaginære og symbolske rum.

Støt forskellige borgeres ret til byen. Det vil bl.a. sige retten 
til til at forme, påvirke og bevæge den by de er en del af.



EN AARHUSHISTORIE?


