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GUERILLA GARDENING 

Hvorfor	  grave?



Den	  gennemplanlagte	  by

BYPLANLÆGNING AF VARVSSTADEN I MALMÖ

Rettigheder:JUULFROST	  ARKITEKTER



“Værdibaseret	  potentialeplanlægning”
Byudviklingsredskab	  udviklet	  under	  erhvervs	  ph.d.-‐projektet	  
Det  performativt  æstetiske  byrum	  for	  JUULFROST	  ARKITEKTER

BYPLANLÆGNING AF VARVSSTADEN I MALMÖ

Rettigheder:JUULFROST	  ARKITEKTER



Filosoffen  Georges  Batailles  “An-‐architecture”
“An	  architecture	  that	  would	  	  be	  operative	  in	  the	  transformation	  of	  
individuals”	  -‐	  en	  handlende	  arkitektur.

“En	  arkitektur,	  der	  ikke	  bare	  en	  simpel	  beholder,	  	  men	  et	  sted	  (‘place’)	  der	  
former	  materialet,	  og	  som	  har	  en	  performativ	  virkning	  på	  dem,	  der	  beboer	  
den”

Hollier:	  “Against	  Architecture”

ØKOLOGIER I DEN PERFORMATIVE BY



-‐	  Byen	  ikke	  længere	  kun	  en	  funktionsmaskine...

NYE ØKOLOGIER I DEN PERFORMATIVE BY?



Byen	  består	  i	  dag	  af	  mange	  forskellige	  økologier,	  der	  kan	  fungere	  som	  alternativer	  til	  
eksisterende	  design	  og	  planlægning	  -‐	  og	  generelt	  funktionsbyens	  vækst	  og	  
udviklingsrationaler
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NYE ØKOLOGIER I DEN PERFORMATIVE BY
COPENHAGEN MARATHON

Byen	  består	  i	  dag	  af	  mange	  forskellige	  økologier,	  der	  kan	  fungere	  som	  alternativer	  til	  
eksisterende	  design	  og	  planlægning	  -‐	  og	  generelt	  funktionsbyens	  vækst	  og	  
udviklingsrationaler



NYE ØKOLOGIER I DEN PERFORMATIVE BY
DISTORTION



Individer	  er	  fanget	  i	  deres	  miljøer,	  af	  ideer,	  smag,	  måder	  at	  være	  til	  på	  og	  af	  de	  billeder,	  der	  
konstant	  præsenteres	  for	  os.	  Disse	  cirkulerer	  og	  gentages.	  For	  at	  ændre	  disse	  miljøerne,	  må	  
vi	  gentage	  på	  nye	  måder	  

“Life	  is	  like	  a	  performance,	  one	  must	  construct	  it,	  work	  at	  it,	  singularize	  it”

”Ecology	  must	  stop	  being	  associated	  with	  the	  image	  of	  a	  small	  nature-‐loving	  minority	  or	  
with	  qualiYied	  specialists.”	  

Anti-‐kapitalisme:
“De	  tre	  økologier	  må	  stille	  spørgsmål	  til	  vores	  måde	  at	  være	  subjekter	  -‐	  skabe	  
antikapitalistiske	  	  

De  tre  økologier:  den	  mentale,	  den	  sociale,	  den	  økologiske/grønne

ØKOLOGIER I DEN PERFORMATIVE BY
FELIX GUATTARI:  THREE ECOLOGIES
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-‐aktivistisk,	  taktisk,	  interventionistisk
-‐	  derfor	  situeret	  -‐	  den	  aYhænger	  af	  stedet,	  konteksten.
-‐	  opgør	  med	  byplanlægningen	  hårde	  byrumsrationaler
-‐symbolværdien	  i	  blomsterne	  og	  ukrudtet,	  der	  vokser	  i	  sprækkerne	  af	  det	  
kapitalistiske	  samfund.	  “Seed	  bombing”
-‐	  opgør	  med	  den	  gennemplanlagte	  by	  og	  byplanlægningens	  rationaler.
-‐	  aktionen	  er	  vigtigere	  end	  æstetikken.	  

#1 GUERILLA GARDENING OG URBAN AKTIVISME 



-‐Aktivistisk,	  taktisk	  men	  opbyggelig!
-‐	  Vi	  mødes	  for	  at	  gøre	  noget	  ved	  vores	  kvarter	  (underforstået:	  fordi	  bystyret	  og	  
samfundet	  ikke	  gør)
-‐	  Æstetisk	  sigte:	  Bedene	  skal	  være	  Ylotte	  og	  forgrønne	  kvarteret.
-‐	  Skabelse	  af	  by	  eller	  kvarter	  identitet	  og	  fællesskab	  

#2 ‘PIMP YOUR PAVEMENT’ OG DEN LOKALE IDENTITET



70’er	  ideologi

#2 ‘PIMP YOUR PAVEMENT’ OG DEN LOKALE IDENTITET



#3 GENBRUG AF BYENS MATERIALITET- MIDLERTIDIGE RUM
METROBYGGERIET PÅ ENGHAVE PLADS
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RAUMLABOR BERLIN
#3 GENBRUG AF BYENS MATERIALITET- MIDLERTIDIGE RUM



#4 KREATIV OMDANNELSER AF BYENS VAGE RUM

-‐	  Alternativ	  udnyttelse	  af	  ubrugte	  byggepladser,	  industriområder,	  
parkeringspladser
-‐	  byens	  ‘terrain	  vagues’	  (Willy	  Ørsted	  Grethe	  Gratwol)	  
-‐	  ‘vage	  rum’	  (Supertanker)



PERFORMING THE CITY#4 OMDANNELSER AF BYENS VAGE RUM
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#5 SOCIAL ØKOLOGI OG FÆLLESSKAB
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PERFORMING THE CITY#5 SOCIAL ØKOLOGI OG FÆLLESSKAB
PRAGS HAVE

-‐Økologien	  og	  produktionsmåden	  betyder	  mindre,	  sålænge	  vi	  skaber	  nye	  
sociale	  fællesskaber.
-‐Processen	  fremfor	  produktet.	  
-‐	  Hvis	  høsten	  slår	  fejl,	  går	  vi	  bare	  i	  Netto	  -‐	  de	  har	  også	  økologiske	  varer



#5 DEN SOCIALE ØKOLOGI

-‐	  Genetablering	  af	  fællesskabet
-‐	  at	  få	  jord	  under	  neglene	  -‐	  sammen
-‐	  autenticitet	  og	  dyrkelse	  af	  de	  organiske	  byfællesskaber
-‐	  livsglæde	  og	  vitalismen	  ved	  at	  se	  noget	  vokse	  frem

“Social	  ecology	  will	  have	  to	  work	  towards	  rebuilding	  human	  relations	  at	  every	  
level	  of	  the	  socius”	  Guattari	  Three	  Ecologies

-‐	  Fra	  immaterielt	  til	  materielt	  arbejde



URTEHAVER OG NYTTEHAVER
#& DEN ØKONOMISK-ANTI-VÆKST ØKOLOGI

-‐Fødevarer	  produceres	  i	  byen.	  Idealet	  er	  selvforsyning.	  
-‐	  dyrkning	  for	  afgrødernes	  skyld
-‐	  et	  andet	  væksrationale	  og	  en	  anden	  livsYilosoYi
-‐	  Rooftop	  farms	  i	  Brooklyn,	  New	  York
-‐	  Blågårdsgade	  i	  København
-‐	  Hamburg	  og	  Berlin



-‐	  Green	  graYitti,	  moss	  graYitti,	  environmental	  graYitti
-‐	  Interventioner	  ‘urban	  intervention’
-‐	  Henter	  inspiration	  i	  guerilla	  gardening	  og	  taktisk	  urbanisme
-‐	  dyrker	  den	  kreative	  og	  bæredygtige	  idé.
-‐symbol	  og	  billedværdien	  er	  vigtige	  end	  nytteværdien.	  
-‐	  Æstetisk,	  formel	  og	  konceptuelt	  veludviklet

#7 URBAN INTERVENTION, GREEN GRAFITTI, MOSS GRAFITTI 



#7 URBAN INTERVENTION, GREEN GRAFITTI, MOSS GRAFITTI 



-‐	  land	  art,	  landskabsdesign,	  
-‐symbol-‐	  og	  billedværdien	  er	  vigtigere	  end	  nytteværdien.	  
Æstetisk	  og	  formel	  udviklet.	  
Menneskets	  forhold	  til	  naturen	  italesættes	  kunstnerisk

#8 KUNST, LAND ART OG KREATIVE UDTRYK I BYEN
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#8 KUNST, LAND ART OG LANDSKABSDESIGN
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#8 KUNST, LAND ART OG LANDSKABSDESIGN
URBAN PLAY I KØGE MIDLERTIDIGE MILJØER

-‐	  Fødevareøkologier	  -‐	  fra	  jord	  til	  bord	  -‐	  sammenstilles	  med	  den	  kreative	  proces



#8 KUNST, LAND ART OG LANDSKABSDESIGN
URBAN PLAY I KØGE

-‐	  Naturen	  kan	  kun	  nås	  gennem	  kulturens	  iscenesættelse



“Live  from  The  Nest”	  New	  York	  Times	  Hawk	  Cam

-‐	  dyrelivet	  i	  byen	  medieres	  og	  diskuteres.	  
-‐	  der	  bygges	  reder,	  fuglehuse	  og	  miljøer	  til	  dyrene
-‐	  miljøets	  lokale	  udvikling	  og	  processer	  transmitteres	  live,	  globalt

#9 DYRELIV I BYEN
NEW YORKER HØGE: LIVE FROM THE NEST
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-‐	  mange	  forskellige	  økologier	  i	  spil,	  men	  også	  fællestræk
-‐	  sprænge	  rammerne	  og	  rationalerne	  i	  eksisterende	  funktionsby
-‐	  vitalisme	  og	  den	  organiske	  udvikling.
-‐	  processen	  og	  midlet	  fremfor	  målet.	  
-‐	  Handlingen	  fremfor	  genstanden	  og	  genstanden



HVORFOR ØKOLOGIER I DEN PERFORMATIVE BY?
HVORFOR URBANE PERFORMANCES ?

Performative  egenskaber:	  
Austin:	  How	  to	  do	  things	  with	  words	  ==>	  how	  to	  do	  things	  with	  ...	  økologierne.	  jf.	  
Guattari	  
At	  arbejde	  med	  de	  tre	  økologier	  som	  andre	  måder	  at	  arbejde	  med	  byudvikling



HVAD ER DEN PERFORMATIVE BYS EGEN ØKOLOGI?
-‐	  Indlejret	  i,	  og	  en	  del	  af,	  funktionsbyen
en	  taktisk	  måde	  at	  arbejde	  med	  fx	  kapitalismens	  kræfter,	  byplanlægningen	  
og	  gentriceringen

“Life	  is	  like	  a	  performance,	  one	  must	  construct	  it,	  work	  at	  it,	  singularize	  
it”	  (Guattari)

-‐	  den	  performative	  bys	  økologier	  er	  processuelle	  forhold	  mellem  det  sociale  
og  det  fysiske  byrum.	  
-‐	  Hvordan	  byen	  transformeres	  og	  udvikles.



-‐	  High	  Line,	  Chelsea.	  Industriinfrastruktur	  og	  industriarv	  er	  en	  del	  
af	  designet.	  
-‐	  Byen	  udvikles	  organisk,	  men...

DEN PERFORMATIVE BYS ØKOLOGI?
HIGH LINE  I CHELSEA

-‐	  Hvordan	  performe	  alternativer	  inden	  for	  funktionsbyens	  rammer	  uden	  at	  økologien	  
ender	  blindt	  eller	  bliver	  opslugt	  af	  funktionsbyens	  udviklingslogik?
Hvordan	  arbejder	  man	  med	  den	  performative	  bys	  generelle	  økologi	  (økonomi	  og	  
politik)?



Landskabsarkitekt	  James	  Corner:	  “Keep	  it	  wild	  quiet	  and	  slow”
“Emergent	  urbanism”

DEN PERFORMATIVE BYS ØKOLOGI
DEN VILDE NATUR-KULTUR



Landskabsarkitekt	  James	  Corner:	  “Keep	  it	  wild	  quiet	  and	  slow”

DEN PERFORMATIVE BYS ØKOLOGI
HIGH LINE - DEN  VILDE NATUR-KULTUR

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  “Landscape	  urbanism”	  “Emergent	  urbanism”



“New  York  is  in  search  of  sites  of  slaughter  within  which  to  trade  in  =ine  art,  music,  food,  
and  fashion.  They  are  seeking  a  more  visceral  and  haunted  environment  to  inhabit,  and  in  
doing  so  they  are  chasing  the  ghosts  away”...
(Dorita	  Hannah	  2002:	  296)

DEN PERFORMATIVE BY OG ØKOLOGIEN
HIGH LINE OG GENTRIFICERING



...  “This  question  of  museumi=ication  extends  to  the  city  itself  and  confronts  
notions  of  gentri=ication”  (Hannah	  2002:	  296)

DEN PERFORMATIVE BYS ØKOLOGI:
GENTRIFICERING



DEN PERFORMATIVE BYS ØKOLOGI:
MEDIERING OG ISCENESÆTTELSE



REUS  COST  Roller	  på	  High	  linen.	  Efter

DEN PERFORMATIVE BYS ØKOLOGI
FRA SUBKULTUR TIL SOFASTYKKE: GRAFITTI



REUS  COST  Roller	  på	  High	  linen.	  Før

DEN PERFORMATIVE BYS ØKOLOGI
FRA SUBKULTUR TIL SOFASTYKKE: GRAFITTI



http://www.livestream.com/nytnestcam

DEN PERFORMATIVE BY OG ØKOLOGIEN
KØGE : URBAN PLAY 



DEN PERFORMATIVE BY OG ØKOLOGIEN
KØGE : URBAN PLAY 



ØKOLOGIER SOM ET LED I DEN PERFORMATIVE BYS PLANLÆGNING?

-‐	  Hvilken	  økologi	  indgår	  din	  urban  gardening	  i?
-‐	  Er	  økologien	  en	  del	  af	  en	  byøkonomi,	  og	  i	  så	  fald	  hvilken?



...Hvorfor	  begynde	  at	  grave	  ?



HVILKEN ØKOLOGI BIDRAGER DU MED TIL BYEN?
HVILKEN BYØKOLOGI OG ØKONOMI BEFINDER DU DIG I?


