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Hvad er en performativ æstetisk strategi?
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5 performative strategier

Involverer kroppen

Skaber ophold og rum for refleksion

Aktiverer erfaringen, erindringen og den personlige livsverden

Formidler mellem forskellige synspunkter og anskuelser

Tiltrækker kroppen, nysgerrigheden og bevægelsesstrømme gennem æstetiske, sanselige og 
rumlige virkemidler
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...skaber ophold  og rum for refleksion af omverdenen
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... opstiller rammer, som inviterer brugeren til at aktivere sine erfaringer, livsverden og 
personlige præferencer.
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... udveksler forskellige perspektiver i det samme rum
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... har sanselige kvaliteter, der involverer kroppen og spreder stemning i omgivelserne



            PERFORMATIVE STRATEGIER I BYRUMMET

JUUL | FROST Arkitekter

...forbinder kroppen med stedet gennem rumlige egenskaber og materialer
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...tiltrækker kroppen og nysgerrigheden gennem æstetiske og rumlige virkemidler
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Æstetisk performativitet: grand Canal Plaza, Dublin. Pladsen tiltrækker opmærksomhed allerede på lang afstand og 
virker som en æstetisk tiltrækningskra. I rummet distribueres man videre til områdets andre attraktioner og funktioner. 

Et repræsentationelt byrum med sanselige kvaliteter.
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Er det performative byrum en ny skole?
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En holdningsændring og et paradigmeskie

I dag kan byrummet bruges som en katalysator for 
identifikation, erfaringsdannelse og interaktion.

Byrummet ikke længere kun det funktionsbestemte, men 
en opfordring til udvikling og forandring

Det nye er at vi kan se kunstens og arkitekturens 
performative egenskaber som en strategi i til at udvikle 
samfundet og os selv.
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Hvordan planlægger vi byrummet performativt?

Gennem detaljer. supplementer. ophold
Ved at bruge byrummet som en tiltrækningskra og katalysator
Ved at arbejde med sanselighed, materialitet, krop og bevægelse
Ved at tænke virkning frem for funktion
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"Mulighedssansen lader sig direkte definere som evnen til at tænke alt, hvad der kunne være lige så godt, og ikke 
at betragte det, der er, som vigtigere end det, der ikke er.”

Manden uden egenskaber. Robert Musil
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Vi kan se muligheden i at skabe mulighedsrum
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