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Performativ æstetik i byen      





Hvad er æstetik?         



         

- den ‘sensitive erkendelse’ (Baumgarten) og den ‘æstetiske smagsdom’ 
Kritik af dømmekraften (Kant).

Den æstetiske dømmekraft er placeret mellem den rationelle fornuft(logik) 
og den praktiske fornuft (moral). 
Den æstetiske smagsdom er derfor interesseløs (Kant)

1 Den æstetiske smagsdom/ den sensitive erfaring: Genkendelse, 
oplevelse af det sublime, af suspense, glæde, opstemthed, skræk. 

2 værkæstetikken: formgivning af et materiale i fx begyndelse-midte og 
slutning. Går tilbage til Aristoteles.

3 Kunstneren er formgiver og formidler mellem værkets materiale og 
beskuerens sensitive erkendelse / æstetiske smagsdom. 



         

Æstetik indbefatter tre niveauer

1 Den æstetiske smagsdom/ den sensitive erfaring: Genkendelse, 
oplevelse af det sublime, af suspense, glæde, opstemthed, skræk. 

2 værkæstetikken: formgivning af et materiale i fx begyndelse-midte og 
slutning. Går tilbage til Aristoteles.

3 Kunstneren er formgiver og formidler mellem værkets materiale og 
beskuerens sensitive erkendelse / æstetiske smagsdom. 



Æstetik i renæssancen Menneskets proportioner kommer i centrum. Den 

Proportioner og formgivning. Antikkens genfødsel: antropomorfisme
Arkitektur og rum: Arkitekturens skala forholder sig til menneskets proportioner.

Jan Gehls Byer for mennesker - fx ideen at lav-tæt-byggeri skulle være bedre for 
mennesket – integrerer antropomorfismen  



Æstetik i Romantikken
Den hypersensitive kunstner. Dyrkelse af den sublime erfaring.
Naturen, det sublime og den overvældende følelse. Det irrationelle og formløse
Ruinen. Subjektet er irrationelt og drages af sine omgivelser. 



Neo-romantikken?
Dyrkelse af byen som en sublim erfaring.
Ruinen. Subjektet er irrationelt og drages af sine omgivelser. 
Kan genkendes i den aktuelle byplanlægnings fascination af uformelle rum, vage 
rum og forfaldne ruinøse industriområder. Kultur- og industrilandskaber er blevet en 
anden natur.  



Æstetikken i dag fx sansningen, oplevelsen:
Olafur Eliasson: The Weather Project, Tate, Utopia Arken: At se sig 
selv sanse, sansningen og fænomenerne er virkelig og 
nærværende.



Nicolas Bourriauds Relationelle æstetik: Det sociale møde, kunsten som et 
kommunikativt mellemrum – genfindes i byplanlægningens procesdesigns 
som borger- og brugerinddragelse.
Francys Alÿs: Sometimes Making Something Leads to Nothing

http://www.francisalys.com/public/hielo.html


Æstetik i byen                      



         

Æstetik i byen
 
1 Den æstetiske smagsdom / den sensitive erfaring: Det sociale livs 
oplevelse, anvendelse, i brug-tagen. 

2 værkæstetikken: formgivning af et materiale i fx arkitektur, bydesign, 
planer og bytypologier 

3 Planlæggeren, arkitekten og bydesigneren er formgiver og formidler 
mellem værkets materiale og beskuerens sensitive erkendelse / æstetiske 
smagsdom – og anvendelse.

En målinstrumentalisering af Kants forestilling om æstetikken som 
interesseløs 



Æstetik ses her som en måde at forme og skabe byens levede liv, en formning, 
der indebærer særlige repræsentative værdier, ideologier og formål.
Le Corbusier: Byen som en funktionsmaskine
 - 'Planlæggerens instrumentelle rationalitet' (Bridge 2008) 

         



Æstetik er repræsentation!
Et rent kommunikativt redskab => 
Intentionel og effektiv
En målinstrumentelt redskab til at styre 
byen. 
Instrumentalisering af det interesseløse   
     



Æstetik i byen... 
affekter, æstetiske erfaringer og sensitive erkendelser



Den æstetiske byoplevelse frem for 
bydesignet
‘Detournement’ af hverdagslivet og byens 
funktioner fx under Distortion



”symbolic interactionist 
tradition” 

Stammer fra Erving 
Goffman og dennes 
forestilling om ”the 
indvidual staging of 
urban life”

Jeppe Hein: 'Socially 
modified benches'





 



Omdannelse, 
approprierng og 
kontrasignatur...



Omdannelse, approprierng og 
kontrasignatur...



Integreret design i byenKunstobjekt. Skulpturen på 
pladsen.

Handlinger og 
iscenesættelse på den 
urbane scene. 

 KUNST I BYEN

- En gradvis dematerialisering mod det sanselige og affektive
- En gradvis integration i byens allerede eksisterende materialitet



Byens affekter...
Æstetikken bliver en orkestrering af 
rytmer, flows, materialitet og 
eksisterende stedskvaliteter...

Hvem orkestrerer byen?         



Byens affekter
Æstetik som rytme, flows, materialitet, virkning

Radikalisering af 'the communicative spaces of the city'...? (Bridge 2005)
En anden ikke-intentionel / non-repræsentationel æstetik? 

Henvender sig til kroppen og sanserne fremfor til intellektet

Fra værk og formæstetikken til den æstetiske erfaring (Kant, Dewey) og 'sensitive erkendelse' 
(Baumgarten)

Blot er affekter suggestive, kropsligt orienterede og henvender sig til begæret. 

Affekter befinder sig i 'passagerne' mellem fysisk miljø, krop og erfaringen (Thrift 2008).       
    



Byens materielle virkninger, æstetiske overflader og passager: Benjamins 
Passageværk
Vareæstetik som virkningsæstetik. Storbyens forbindende rum. Passagerne er både forbindelser 
mellem byens forskellige rum, en mental-materiel passage mellem menneskets begær og varerne, 
materialismen i byens fysiske rum. 
Passagerne formidler den æstetiske erfaring af byen. Flanøren.



Highline marketing 2006

                      

Affektiv æstetik i den aktuelle byplanlægning... passager i byen 



Den kulturelle byplanlægning går forud for den fysiske 
omdannelse. En mental omdannelse ved blandt andet ved at 
fremhæve og gøre opmærksom på sanselige kvaliteter i 
eksisterende byformer og kvarterer... Carlsbergbyen



Benjamins vareæstetik flyttet fra byens butiksvinduer ud i 
byens materialitet? 



Situationisternes psykogeografi

“Theory of the Derive”
Dérive - at drive formålsløst rundt i byen. Modernismens flaneur. 
Debord: “a technique of rapid passage through varied environments”



”The sensory environment and performative ‘hum’ of the city 
might provide the backdrop for wider rational communicative 
action.” (Bridge 2008)      

”The rythms of the city are the co-ordinates through which 
inhabitants and visitors frame and order the urban 
experience” (Thrift & Amin 2002:17).



En anden ikke intentionel æstetik: Æstetisk erfaring 
(Dewey) den 'sensitive erkendelse' (Baumgarten)

”The rythms of the city are the coordinates through which 
inhabitants and visitors frame and order the urban experience” 
(Thrift & Amin 2002:17)”

”The sensory environment and performative ‘hum’ of the city 
might provide the backdrop for wider rational communicative 

action.”       





Fra fysisk planlægning af byen til en affektiv og performativ æstetisk planlægning? 
- Ikke længere en kontrol og formning af den fysiske by, men en formning og distribution - 
af mennesker gennem miljøers affektive virkning. 
- Den modernistiske by var også massernes by. Metropolis. 'Masse og magt' (Canetti), 
Simmel og storbyens blaserthed. 

- Kan iscenesættelse af byens affektive virkninger overhovedet bruges strategisk? 
- af byplanlæggere, af eventmagere, kunstnere? 
- Forskellige intentioner mødes
 


