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STILLE STEDER

I hvilken sammenhæng kan vi forstå stille steder, hvordan kan de designes. Skal de designes? 
Skaber det sansemættende og oplevelsesrige byrum nødvendigvis et bedre byliv?



STORBYEN OG MÆNGDEN AF SANSEINDTRYK

Simmel: Storbyerne og åndslivet fra 1903
Die Grossstädte und das Geistesleben

Storbyens intense sansepåvirkninger 
overbelaster psyken med billeder - en 
uoverkommelig mængde af indtryk

Positivt: det skærper sanseligheden og 
åndslivet

Negativt: Overstimuleringen af 
sanseapparatet skaber blaserthed
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PLANLÆGNING, ARKITEKTUR OG BYKULTUR

*Billedstrømme og medialisering
*Kommercialisering og globalisering af det offentlige rum
*Flerdimensionelt. Vi er på flere steder på samme tid
*Designintentioner og programmering
*Strategisk planlægning og bybranding - arkitektur, design og kultur er også strategisk kommunikation
*Kulturen er rykket fra kulturinstitutionerne ud i byen
*Byen i bevægelse - aktivitetskultur
*Hybriditet: en generel accelleration af tegn, billeder og sanseindtryk i byen, men også flere designintentioner 
om det gode liv.
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BEVÆGELSESKULTUREN



STILLE STEDER I DAG?

*Må ses i relation til det urbane teater, der 
udspilles i dag.

*Designorientering og monitorering

*Byen i bevægelse er et mantra, som er svær 
at undslippe.

*Den generelle programmering inden for 
planlægning, arkitektur og kultur skaber 
behovet for alternative “stille” steder.



HVORDAN KAN VI SKABE STILLE STEDER?



STILLE STEDER... FINDES ALLEREDE

*Det uplanlagte og uprogrammerede
*Det ikke-spektakulære
*Det oversete og glemte
*Det der ikke kommunikerer
*Det partikulære
*Det heterogene
*Det tilsynekommende
*De stillestående

* Hvordan skabes der rammebetingelser for at det kan opstå?
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BYDESIGN OG ARKITEKTUR

*Byen bliver til - også uden arkitektens, byplanlæggerens og kulturplanlæggerens intentioner.  

*Hvordan kan vi arbejde med design, arkitektektur og bykultur som andet end byudvikling og 
planlægning?
 *ved at lade eksisterende urbane egenskaber være? 
* ved at understøtte de umedierede processer, der finder sted i byen? 
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