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Improvisation

Det ufærdige rum som udfordring
John Pløger

Introduktion
Når byer satser på byturisme og den kreative økonomi implicerer det at improvisa-
tion er en betydningsfuld kraft i byudviklingen. Kultur kan være en måde at give 
plads til overraskelsen og hændelsen på, og de uformelle mødesteder skal fungere 
som steder for kreativ og spontan innovation. Den ‘legende by’ og ‘temporære 
byrum’ er koncepter der spiller på en analogi til improvisation. Improvisationer 
er med hensyn til byrum det tilfældige, der fordrer eller stimulerer de sanselige og 
imaginære kræfter i menneskets omgang med hinanden og stedet. Improvisation 
er således en (re)aktion på en hændelse, men det er også en udfordring for en 
strategisk byudvikling at have det ufærdige byrum som ambition, og her kunne 
midlertidige byrum være et middel. 

Improvisation er oplevelsesmæssigt en her-og-nu kraft, og det er ikke det man 
forbinder med byrum i al deres disciplinerende fysikalitet. Et byrums mange tegn 
er performative og betydningsskabende, men oplevelsen af dem og begivenhederne 
i rummet er momentan. Det interessante er at ambition og intention bag et urbant 
design altid har en modkraft, nemlig læsningen, tolkningen, situationens affektive 
virkning og de situative betydningsdannelser. Ting og omgivelsers betydning og 
effekt afhænger både af ‘øjet der ser’ og det situative øjeblik. Oplevede begivenheder 
kan forstyrre rutiner og rytmer, og byrum fordrer dagligt improvisation i forhold 
til pludselige hændelser og andre uforudsigeligheder. Individer reagerer på at ‘ting 
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sker’, og selv det individet anser som ‘hverdagslivets hverdagsagtighed’ (Lefebvre 
1987) er fyldt med momenter, der kortvarig forstyrrer eller ryster erfaringen. 

Det er ikke denne dagliglivets improvisationer, der er i centrum for dette 
kapitel, men at se på byernes designing af begivenhedsrum der implicerer impro-
visationen som mulighed. Byerne famler, når de skal omsætte ambitonerne om 
at skabe rum for det temporære, ufærdige og planløse byrum som mulighed til et 
design. Byrum forbindes ikke med planløshed, men med orden. Den moderne bys 
spatiale form handler primært om at skabe neutrale, passive, disciplinerende rum 
(Sennett 1990). Urban design handler om at undgå at det planløse og tilfældige 
præger formen, brugen og sansningen af stedet. Det der i dag omtales som ‘perfor-
mative urbanism’ henspiller på urbanismens mægtige kraft; improvisationen (se 
f.eks. Callon 2009, Garud & Gehman 2019, Samson 2010, Wolfrum & Brandis 
2015). Inspiration omkring virkningseffekter af performative æstetiske byrum 
findes (se f.eks. Nyseth 2011, Samson 2010, Aspen & Pløger 2015, Hughes & 
Sadler 2007, Sand 2017, Wolfrum & Brandis 2015, Sennett 2018), men byerne har 
vanskeligt ved at se de byudviklings-strategiske potentialer i temporære byrum, 
byhaver, improvisatorisk kultur og kunst. Det er måske fordi en sådan planlæg-
ning peger på planløshed som metode.

Kapitlet er om byers materielle formgivning af livet og oplevelserne. Der fo-
kuseres på pladser, der på hver sin måde er tænkt som steder for improvisation, 
men holder de også denne mulighed åben? Et af eksemplerne der analyseres er et 
‘klassisk torv’ for rekreation (Teaterplassen i Oslo), et andet eksempel er tænkt 
at lægge rammen for et multikulturelt fælleskab fremmet af spontane møder og 
aktiviteter (Den Røde Plads i København), og et tredje byrum er designet for 
lokal samhandling og kultur-oplevelser (Gillett Square i London). Der er således 
tale om et beskuerens rum og to eksplorative byrum. 

Et eksempel på et passiviserende byrums-design diskuteres i næste afsnit. De 
to følgende afsnit rummer kapitlets egentlig ambition: Dels at fremstille nogle 
væsentlige konstitutive kræfter for improvisation, og dels at illustrere hvordan 
byrums improvisatoriske potentialer kan blive til et performativt møde mellem 
et planlagt rum og den planløse brug. Det sker gennem en analyse af to byrum, 
der har et fysisk design der skal stimulere til improvisation og planløshed. 

Teaterplassen i Oslo – passiviserende fysik

Byrum tænkes af politikere og arkitekter som aktive byrum, og torve og pladser 
skal indbyde til en mangfoldig uformel brug. Byrummene skal være atmosfæriske 
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gennem deres mix-use kvaliteter. Teaterplassen i Oslo, færdig 2015, er et eksempel 
på denne ambition. 

Teaterpladsen signaliserer ved første øjekast, at her er et rumligt design, der kan 
danne en ramme for skabelse af en ‘soft’ affektiv urbanisme. Det er en ambition at 
torvet i sig selv gør at de som er i rummet, »gribes og stemmes anderledes af rum-
mets specielle atmosfære« (Albertsen 1999:7); de betages af stedets atmosfærer. 

Pladsens store overflade lægger op til kreativ brug for spil og legende samvær 
mellem mennesker. Kanterne signaliserer et rekreations-rum, der skal skabe en 
atmosfære af byliv og nydelse samtidig med at man beskuer aktiviteter på ‘torvet’. 
Tilsammen et design, der skal stimulere de affektive potentialer, der eksisterer i kraft 
af en socio-rumlighed, hvor atmosfære, stemninger og æstetisk nydelse påvirkes af 
pladsens potentiale for forskellige slags bold-spil, skateboarding og anden leg på et 
‘beton-gulv’, pop-up events eller lignende, og disse begivenheder sammenvæves med 
den rekreative og uformelle nydelse og atmosfære på kantens caféer og restauranter. 

Den materielle iscenesættelse af pladsen er også tænkt som et sted med mu-
lighed for en stadig omskiftelig dannelse af relationer, sociale udvekslinger, 
samhandlings-praksisser og atmosfæriske virkninger mellem beboerne omkring 
pladsen og de som besøger pladsen. En slags funktions-isme, der er velkendt i 
arkitekturens og byplanlægningens sen-moderne historie. 

Den plan-politiske forventning, som er underliggende for Teaterplassen, er såle-
des at folk automatisk bliver aktiveret i en evig foranderlig stedsdannelse. Pladsen 
er tænkt som en vekselvirkning mellem passiv beskuelse og aktiv kreativitet på 

Teaterplassen. Copyright: Laima Nomeikaite, mars 2021.
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pladsens beton. Men for det første er ‘tilskuerne’ organiseret i lige linjer, og halv-
delen med ansigtet vendt bort fra pladsen. Desuden danner hver enkelt restaurant 
og café et afgrænset territorium, som skal skærme gæsterne fra pladsens improvi-
sationer og begivenheds-kræfter. Der vil hurtig blive skredet ind overfor en bold 
som kommer ind på café området eller larmen fra skateboards på pladsens beton. 

Teaterplassen er en åben plads, der har muligheden for improvisation og spon-
tanitet. Alligevel lægger pladsens socio-rumlige design op til en passiv, beskuende 
brug, hvor konsumtionen er primær i forhold til pladsens aktive brug. At spise på 
restaurant kræver ro og ikke leg. Det spatiale design modarbejder på den måde 
det ideal om torvets brug som har formet selvsamme design. 

Teaterplassen er blevet »en mobilitetens, strømmenes og hverdagspraksisser-
nes sted«, og en plads man passerer på vej til og fra noget (Amin & Thrift 2002:7). 
Ingen, udover små børn sammen med deres forældre, ikke for sig selv, benytter 
overfladen, og der er ingen æstetiske eller atmosfæriske elementer på pladsen, der 
tiltrækker opmærksomheden. Det er blevet tilskuerens rum, men et rum der oser 
af passivitet. Betonen bruges, måske meget symbolsk, ofte til (ulovlig) parkering. 

Momentet og livet som sammenfoldning af kræfter

Improvisation er for så vidt en hverdags-erfaring i det urbane og elementært kan 
man sige, at hverdagslivets rum er »en ‘sammenvoksning’ mellem det, der allerede 
eksisterer, og det, der er i færd med at blive til« (Kirkeby 2013:137). Hverdagslivet i 
byen fordrer individers mikro-fysiske og mikro-sociale improvisation i forhold til 
strømmen af hændelser og udtryk som individet møder i passagen gennem byens 
rum. Hvad der formidler en effekt, er relationen mellem non-kognitive og kogni-
tive kræfter som forbindes i konkrete situationer i kraft af hændelsen. Begivenhe-
dernes ubestemthed, både med hensyn til betydning og effekt, er selvfølgelig også 
knyttet til subjektive kræfter som momentets intensitet, den æstetiske oplevelse, 
atmosfærerne og sanselighederne der bliver sat i spil. Virkningerne forbliver ofte 
ubestemte eller kun en vag fornemmelse hos det enkelte individ selv. 

Nogle af de virksomme og konstitutive modaliteter i det sociale selv og i den 
socio-rumlige relation, præsenteres nedenfor.

Momentets mikro-fysik
Urban design er at se omgivelser som »et sosio-materielt handlingsfelt« (Øst-
erberg 1989), hvor materialiterne er »en syntes av materialitet og signifivitet« 
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(ibid.:101). Det vil sige, de materielle omgivelser er kommunikative tegn med en 
forventet specifik effekt for brugen. For byrums-design er momentet en mikro-fy-
sik udspillet indenfor specifikke materialiteter med en primær funktionelt design.

Et rums ‘fysikalitet’ viser til at urban design er at få »grebet om kroppen«, 
hvor form og materialiteter »fremstår som et system av romforhold«, der skal dis-
ciplinere mennesket til bestemte handlinger (Foucault 1977:161). Foucault ser det 
panoptiske fængsel som en idealtype på hvordan »kreftenes og kroppens underku-
else« (ibid.:197) bliver en »kroppens politikk« (ibid.:270); ‘magtens mikrofysik’. 

Denne ‘normalisering’ af handlinger gennem rummets form og funktion har 
været på byplanlægningens agenda siden de første byplaner, og magtens mikro-fy-
sik er den selv-disciplinerede brug af rummet gennem formen. Byplanlægnin-
gen, fastslår Richard Sennett (1990, 2018), skaber gennem byens facader og gader 
neutrale og passive byrum, der snarere inviterer til privathed end uformelle og 
improviserende møder i det offentlige rum.

Byrum må på den baggrund ses som en »sedimentert tekst, dvs. at de består 
av lager på lager av tecken« (Østerberg 1989:102) og betydninger. Byformnin-
gens historie viser, at rummets tegn-betydninger primært er magtens, religionens 
og disciplineringens historie (se f.eks. Joyce 2003), og rummets sociale effekt 
er historisk set at være følelsen af underordning, disciplinering og normalise-
ring. Byformningens historie er således at producere ‘føjelige kroppe’ (Foucault 
1978) og ‘normalisering’ gennem formen (Rabinow 1989), men i den kreative 
og innovative by, vidensbyen og byturismens by skal byrummet snarere opleves 
som et »infectious presence« (smitsomt nærvær) af oplevelser, atmosfærer, og 
begivenheder (Chambers 1990).

At være present
Hans Ulrich Gumbrecht ønsker at forstå ‘the production of presence’; en ‘pre-
sence’ han definerer som »a spatial relationship to the world and its objects« 
(2004:xiii). En »’production of presence’ points to all kinds of events and proces-
ses in which the impact that ‘present’ objects have on human bodies is being ini-
tiated or intensified« (ibid:xiii). At være present er oplevelsen af »what meaning 
cannot convey« (undertitel Gumbrecht 2004). ‘Presence’ er en nærværelse til 
det, der er umiddelbart foran os; et moment og et øjeblik. Et øjeblik hvor ‘ting 
sker’. Nærværelse fordrer den umiddelbare perciperende attitude. Øjeblikket 
er en umiddelbarhed, der har en flygtig karakter (ibid:58), men nærværelsen i 
momentet er for Gumbrecht også »moments of intensity« (ibid:98) og en »aest-
hetic experience« (99). Tilstedeværelse er således en levet oplevelse, der også er 
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en hermeneutisk handling, for »presence and meaning always appear together« 
(ibid:105). 

Denne svingnings momentum mellem øjeblikkets sanselighed og betyd-
nings-effekten finder Grumbrecht, når han føler sig »being lost in a focused 
intensity« som tilskuer til en amerikansk fodboldkamp (Gumbrecht 2014:39). 
Andre vil måske her tale om den sublime oplevelse eller en flygtig oplevelse af 
skønhed i et digt, landskab eller i et andet menneske. Det interessante er også, 
om vi følger Foucault ovenfor, at det er en begivenhed der også altid skaber 
»transition« (ibid:55) selvom individet ikke registrerer det med det samme. Be-
givenheder forandrer. Effekt er således improvisationens udfordring til politik 
og planlægning.

Begivenheden
Det er en kendt sag, at mange arkitekter er inspireret af jazz, og derfor taler om 
»an architecture of improvisation ... based in repetition and change, improvisa-
tion, non-objectivity, and contamination« (Brown 2006:xv).1 Også ‘den legende 
by’ er tænkt som en »soft urbanism«, hvor subjekt og materialitet, humane og 
non-humane kræfter, »are allowed to interact« til en vis grad improviserende og 
tilfældigt (Sanford Kwinter, her Brown 2006:xvi). 

Improvisation har ikke »existence outside of its practice« (ibid:xvii); det er en 
her-og-nu handling. Denne ‘rene’ improvisation vil altid blive destrueret gennem 
kognition, betydningstilskrivning og objektivering. En musikalsk improvisation 
bliver til en node i en komposition og legens spontanitet i byrummet bliver til-
passet et spatialt design. Derfor kan musikeren John Cage sige at improvisation 
»is generally playing what you know« (ibid:40), og den er i al sin spontanitet 
samtidig relateret til menneskets kognitive og non-kognitive erfaringer. 

Sådanne positioner vil, ifølge Brown, miste blikket og forståelsen for at de 
overser »presence« (ibid:41), dvs. at improvisationens kraft er nuet. I arkitek-
turen er tilstedeværelser allerede givet en form; funktion, materialiteter, design. 
Arkitekten LeCorbusier malede kubistisk inspirerede kunstværker, og han var 
også inspireret af den oprindelige US sydstats jazz.2 Han var således ikke ukendt 
med improvisationens kraft, men om det fandt vej til hans bolig-arkitektur og 
byformning, er omdiskuteret. Det kan ofte være vanskeligt, at forestille sig hvor-
dan improvisation kan komme til at spille en rolle i arkitektur eller byformning. 

Improvisation er en begivenhed, og en begivenhed er »imperceptible moments 
of change, displacements, slidings, cracks, turn-abouts, gaps that increase, de-
crease, paths that get far, cave in and suddenly turn back« (Foucault 2007:122). 
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En begivenheds faktisitet er at den er en her-og-nu oplevelse i form af at være 
en kroppens og øjets umiddelbare oplevelse. Byer ser deres organiserede begi-
venheder som en affektiv urbanisme, hvor effekten er ud af »the scenic or the 
situational« (Wolfrum 2015:13). Og byrums-designer forsøger at ‘scripte’ en begi-
venheds performative potentiale gennem det sceniske, f.eks. i form af gade-teater, 
lys, og kunst-installationer, men der er nærmere tale om effekten ud af rummets 
»situations, uses, processes, and co-actors« (ibid.). 

Her er ‘den legende by’ et eksempel på en anderledes tænkning, hvor byrum 
ses som steder for improvisation. De besluttende myndigheder i Odense i Dan-
mark mener, de har fundet et design der stimulerer de affektive kræfter gennem 
sam-legens improvisatoriske potentialer og kreativitet. Men legen sker inden for et 
detaljeret materielt design (Stevens 2007) og zonering af lege-typologier. Byrum-
mets virkningseffekter skabes i relation til genkendelse (legetypologier) snarere end 
at være steder for improvisatoriske praksisser. Det legende byrumsdesign forbliver 
scenisk, fordi byen ikke åbner op for potentialet i at folk selv opsøger ‘det anderle-
des rum i det kendte’ (Juul 2008) for eksempel gennem selv-organisering af legen. 

Improvisationen er sjældent det styrende princip i et byrums-design. I dagens 
fokusering på oplevelses-rum vil mange byer imidlertid gerne give indtryk af at 
de bekymrer sig om byrum, der giver plads til det spontane, det emergente og det 
ufærdige. Det signaliserer de med projekter betegnet som ‘temporære byrum’. 
Disse projekter bevirker stimuleringen af kreativitet og innovation omkring rum-
mets design og brug, men kun for en kort tid. Projekterne er tildelt en specifik tid, 
specifikke steder og projektet er plan-politisk godkendt. Om byrum skal kunne 
rumme improvisation, må der være en sensitivitet overfor at improvisationen 
‘sker’ og dermed være byrum der stimulerer ‘den ufærdige’ handling. Hvordan 
får byerne plads til den ufærdige improvisation (Beyes & Styart 2011:111)3?

Det ufærdige
Improvisationen så at sige »ophæver« det kendte. Det skaber en ‘ufærdig si-
tuation’, der er »en indgang til det nye, ikke svar«. At stå midt i det ufærdige, 
er at stå i »modsigelsens uavklarethed« (Mathiesen 1971:14); tingene er anty-
det, men ikke afprøvet. Hændelsen og det ufærdiges effekt ligger »i skitsen, i 
det som endnu ikke er blevet til«, og det er denne ‘ufærdighed’ der udfordrer 
systemerne (ibid:11).4 

Det ‘ufærdige’ er hos tidligere professor i kriminologi Thomas Mathiesen en 
kontingent situation, på samme måde som improvisationens moment er det. Det 
moment hvor man ikke ved, hvor tingene bevæger sig hen. Denne kontingens er 
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også byrummets ‘smitsomme’ immanens. Richard Sennett (1996) kritiserer som 
sagt byrummene for at være ‘neutrale’ og passiviserende, men allerede i 1970 
hævdede han, med baggrund i jeg-psykologien (Erik Erikson), at mennesket har 
brug for ‘disorder’ i hverdagens rum; uorden, forstyrrelse, kontingens (Sennett 
1970). Denne ‘uorden’ kan opleves i form af komplekse situationer, brud i vaner 
og rutiner, eller en improvisation i brugen af omgivelserne. At opleve denne ‘uor-
den’ vil, ifølge Sennett (ibid:198), ikke bare styrke »sensitiviteten« over for de 
mangfoldige behov som bylivet repræsenterer, men også give byerne muligheder 
for at tænke over brugen af ‘uorden’ i byrums-planlægningen.

Nærværs-oplevelsen er per definition umiddelbar og midlertidig. Det er der-
med en ufærdig oplevelse. Den improvisation som denne tilstedeværelse giver 
anledning til, er en emergent og tilblivende (re)aktion. Enhver situation er et 
‘smitsomt nærvær’ (Chambers 1991). Det kan være f.eks. at få lyst til rytmisk 
bevægelse, når man står og hører musik, et højt råb i ens umiddelbare nærhed, 
og alt andet som har effekt. Hændelser skaber en brudflade i ens erfaringer og 
vanetænkning, hvilket i skrivende øjeblik erfares i hvordan Corona-restriktioner 
har produceret et offentlig rum baseret på social distance og ikke-hændelser.

Arkitekten Pablo Sendra (2016) har tænkt Richard Sennetts (1970) tanker ind 
i spørgsmålet om, ‘hvordan designe byrum for uorden?’ Han finder, at sådanne 
byrum er kendetegnet ved, at de forbliver ufuldstændige, er steder for oplevelse 
af provokationer, steder for altid nye oplevelser, det er (bl.a. pga. disse forhold) 
steder med visuel stimulering og overraskelser. Og ikke mindst, disse rum kan 
opleves som ‘erfarings-passager’ og åbne systemer for explorering.

At have improvisation som ambition

Improvisation tilhører presentismen og – som livet, selvet, stedet og rummet 
– finder sted (Førde et al. 2012, Kirkeby 2013, Anderson & Harrison 2010). 
Mennesket reagerer på de betydninger der udtrykkes gennem begivenhedens 
øjeblikkelighed, herunder i relation til det spatiale design, der omgiver hændelsen. 

Funktionalismens byrums-design er hovedsagelig at lægge til rette for en passiv 
betydning og performativitet. Det passive, beskuerens byrum, findes i mange for-
mer og udtryk. Teaterplassen i Oslo havde pladsens ‘opfordring’ til improvisation 
som ambition. Den Røde Plads i København er et andet eksempel på spatial isce-
nesat improvisation, men med et andet design end Teaterplassen i Oslo. Efter dette 
eksempel vises at de valg der er gjort på de to pladser, ikke er nødvendige valg og slet 
ikke om ambitionen er improvisation og pladsen som begivenhed. Det er muligt 
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gennem spatial design at skabe byrum der rummer ‘uorden’ som kraft (Sendra 
2016) og samtidig stimulere til åbenhed, tolerance og nysgerrighed (Jacobs 1961). 

Den Røde Plads – iscenesat spontanitet
Arkitekt Bjarke Ingels (BIG) er kendt for sine spektakulære interventioner i 
by-landskaber som bl.a. Superkilen i København, 8-tallet i Ørestad, havnebadet 
på Islands Brygge, ski-bakke på Amager Forbrændingsanstalt (alle København), 
det Maritime Museum ved Kronborg, Helsingør, og Slussen Waterfront i Stock-
holm. Den Røde Plads på Nørrebro er en del af Superkilen; et langt park- og 
cykelsystem fra det nordvestlige København til centrum. Pladsen er blevet ka-
rakteriseret som agonistic urbanism, fordi det er et sted som har »the capacity to 
bring people together for cultural and emotional exchange«, og fordi det er et 
sted, hvor »difference and diagreement can be accommodated«. Man kan mødes 
i forskellighed (Mostafavi 2017:13).

BIG selv beskriver Superkilen som et parksystem som »serves as a surrealist 
collection of global urban diversity that in fact reflects the true nature of the 
local neighborhood – rather than perpetuating a petrified image of homogenious 
Danmark«.5 Den Røde Plads indeholder omkring 60 symbolske objekter fra 
hele verden afspejlende befolkningssammensætningen i nærområdet, og desuden 
findes der en række aktivitetsmuligheder på pladsen som skateboarding, musik, 
fitness og street-basket.

De unge kan således mødes på tværs af kulturer igennem deres passion for 
f.eks. street-basket, men på den anden side betyder de mange symboler at byrum-
met mere kommer til at fremstå som en »udstilling og ikke som en åben krea-
tion, som tager form efter borgernes udfyldning« af pladsen, som BIG egentlig 
foreskrev det ville blive (Skov 2012:74).

Det er med andre ord fra BIGs side signaleret en plads, der skal virke perfor-
mativ for multietnisk samhandling og en eksperimenterende praksis for, hvordan 
kulturelle forskelligheder kan have en fælles (mødes)plads. Improvisation er så at 
sige et mantra for pladsdannelsen. De mange mulige aktiviteter der er medtænkt 
i pladsens design, kan betyde at pladsen kan læses som et sted for spontane begi-
venheder og samhandlinger mellem (i udgangspunktet) antagonistiske og/eller 
agonistiske kulturer. De mange symbolske globale referencer signaliserer et sted 
for samvær mellem multiple kulturer; en »kollektiv sammenpasning« mellem 
forskelligheder (Deleuze & Guattari 1985:149). Ikke ‘alt’ passer sammen, og plad-
sens faste tegn og funktioner giver i sig selv samhandlingen en betydningsmæssig 
bestembarhed, der giver en disciplineret brug.
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Pladsens design og objekter viser at dens semiotisk-æstetiske effekt er vigtig 
for BIG. I en analyse af pladsens symboler, der tager afsæt i arkitektens og byens 
ønske om at skabe et »multikulturelt byrum«, giver Skovby (2012:51) et eksempel 
på, hvordan en graffiti af Salvador Allende, der er malet på en af Nørrebro-hallens 
vægge (bygningen i billedets højre hjørne), giver et værdi-statement om demo-
krati, som etniske grupper som flygtninge eller immigranter kan identificere sig 
med. Men pladsen er, som vist ovenfor, også et »scenisk« byrum, hvor der er 
placeret bænker og aktivitets-redskaber i en bestemt rumlig orden. Hele pladsen 
er lagt op til en vekselvirkende aktiv-passiv oplevelses af byrummet (ibid:56), 
men pladsen bliver i kraft af de symbolske tegn og fysiske organisering primært 
en ‘denotativ’ (bestemmende indhold og brug) kraft fremfor at fungere ‘konno-
tativt’ (antydende, imaginær brug af stedet) (ibid:58). 

Salvador Allende figuren kan måske stimulere symbolsk »fællesskabs søgende i 
de demokratiske værdiers konnotation« (ibid:63) for nogle af brugerne af pladsen, 
men rummets design afgrænser og ensliggør, hvad man kan mødes omkring. Den 
fysiske organisering af pladsen appellerer ikke til en spontan brug og eksperi-
mentering med pladsen og dens elementer; og pladsen appellerer slet ikke til en 
politisk dannelse eller kritik af demokratiet, der hvor de etniske grupper kommer 
fra (eller det danske demokrati). 

Den Røde Plads er tænkt til at fungere både som et scenisk rum og et 

Den Røde Plads, Nørrebro. Copyright: Iwan Baan & BIG.
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performativt rum, men improvisationerne tæmmes. Pladsens brug er zoneret 
med hensyn til, hvor legen eller spillet kan foregå. Og selvom pladsen er tænkt, at 
skulle symbolisere det multi-kulturelle Nørrebro, er den faktisk levede kulturelle 
diversitet og friktion i området – marginaliserede immigranter og flygtninge 
overfor danske gentrifiers – ikke socialt og kulturelt synlig på pladsen. Der findes 
f.eks. ikke noget oplæg til at etniske grupper kan synliggøre deres kultur-arv, eller 
at immigranter kan tematisere en problematisk identifikation med dansk kultur. 
Det er blevet et rum for »en sanselig imaginær« forestilling om et multikulturelt 
mødested, men stedets materielle design og fysisk-kropslige organisering af bru-
gen af stedet, er primært knyttet til »det perciperende subjekt« og den passive 
tilskuer (Skov 2012:103).

BIG forsøger på Den Røde Plads at kamuflere pladsens zonering og funkti-
ons-tænkning gennem den visuelle stil og ved at ændre på de tegn og symboler 
mennesket sædvanligvis møder i et dansk design. Deres blik skal bevæges fra 
det mono-kulturelle til det multi-kulturelle. BIG æstetiserer et disciplineret 
rum på sammen måde, som han senere æstetiserede over-forbrug og forurening 
ved at bygge en skibakke på tag-toppen af et forbrændingsanlæg på Amager i 
København.

Gillett Square – ‘at finde sted’
Designede byrum behøver ikke at blive passive og disciplinerende byrum. Ric-
hard Sennett hævder det er muligt at skabe ufærdige rum fremfor ordnede rum; 
han siger faktisk at »certain kinds of disorder need to be increased in city life« 
(1970:xvii). Han tænker her bl.a. på at byen »must be seen as a social order for 
parts without a coherent, controllable whole form«, og at dens rum skal stimulere 
til »varied, changeable use« (ibid:141). Han efterlyser »unzoned urban places«, 
der kan »promote visual and functional disorder«, og hvor der er mulighed for at 
skabe uorden i form af »a jumble of concurrent events« (ibid:142). Den ikke-zo-
nerede og uordnede by giver mennesket mulighed for at selv at blive den primære 
kraft i dens rum-udvikling. Konnotationer af ordet ‘disorder’ til forstyrrelse og 
forvirring er derfor passende.

Arkitekten Pablo Sendra har sammen med Richard Sennett ambitioner om at 
skabe byrum, hvor ‘uorden’ er at give rum for improvisationer (Sendra & Sennett 
2020). Bydelen Hackney i London er måske mest kendt for ungdomsproblemer og 
optøjer. De lokale politikere besluttede, delvist som en reaktion på ungdomsop-
tøjer, at omdanne en nedslidt parkeringsplads midt i bydelen til en fælles plads for 
byens mange ‘communities’; fællesskaber. Det blev en ambition at skabe et byrum, 
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der kunne fungere som »a blank canvas for a community to paint differently, 
every day«.6 Torvet beskrives på denne måde: 

Physically, the square is a quiet, off road yet near the town centre, granite open space 
flanked by jazz bars, cafes, food outlets and a host of other interesting entrepreurs. Cul-
turally, the square is people – people from an astonishing range of ages, socio-economic 
and ethnic backgrounds & beliefs, all sharing the space with each other, to work and to 
play (note 6).

Et torv for diversitet, men med ambitioner om at det skal være en plads der kan 
‘males hver dag’ og et lokalt mødested, hvor der hele tiden skabes en følelse af 
bydels-fællesskab – følelsen af at være i et fælles rum af begivenheder, hvor man 

selv kan vælge sin rolle. Dette var også BIGs ambition med Den Røde Plads, men 
med den forskel at Gillett Square skal forblive et ‘rum af uorden’ (disorderly). 
Spørgsmålet er hvordan dette designes?

Fremfor at skabe det ‘rensede’ byrum, dvs. det i detaljen designede by-
rum som på Den Røde Plads, kan man anskue Gillet Square som det Ric-
hard Sennett beskriver som »providing fields of unpredictable interaction« 
(1970:98). Borgerne kan føle »a certain anarchy in their lives« ved at have 
muligheden for selv at bestemme rummets indhold og aktiviteter (ibid:108). 
Sådanne kreative og improvisatoriske aktiviteter får individerne til at vokse 
som mennesker og, hævder Sennett, er et potentiale til at mennesker bliver 
mere tolerante overfor og nysgerrige på forskellighederne (ibid:108). Byerne 

Gillett Square, Hackney, London. Copyright: http://www.gillettsquare.org.uk/about/what-is-it.

http://www.gillettsquare.org.uk/about/what-is-it
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skal skabe offentlige rum der »encourage discovery and provocation« ved 
hjælp af begivenheder, aktiviteter og visuel stimulation der fremviser forskel-
lighederne (Sendra 2016:340).

Selvom virkningseffekten af BIGs design af Den Røde Plads og design af 
Gillett Square således minder om hinanden, er pladsernes muligheder væsens 
forskellige. Gillett Square er et bydelsrum, hvor der kan skabes initiativer på 
pladsen, der iværksættes og bestemmes af borgerne selv, men på Den Røde Plads 
er brugen allerede designet. Gillett Square kan bruges til møder, spontan leg og 
dans, men større initiativer som f.eks. en festival diskuteres i et månedlig møde 
mellem aktivisterne og interesserede borgere. Dette møde skal ikke godkende 
aktiviteter, men Hackney Co-operative Develoments (HCD) (lokale organisatio-
ner, frivillige organisationer og næringslivet i området) hjælper aktivister med at 
organisere større aktiviteter på Gillett Square. HCD fokuserer på at hele Hackney 
skal føle de kan bruge torvet til aktiviteter, og torvet er således også et forsøg på 
at skabe en følelse af stedstilhørighed for Hackney borgerne. 

’Brugen af uorden’ (Sennett 1970) er om ‘åbne rum’, der er porøse i deres brug, 
ufuldstændig i formen, og som er åbne for skiftende taktile oplevelser (Sendra & 
Sennett 2020:35). ‘Uorden’ er »the contestation of imposed order« (ibid:40). I 
dette kapitel er der tale om fysiske rum, forarbejdet og designet, dvs et materielt 
handlingsfelt. Uordenens socio-materialitet ser Pablo Sendra (2016), inspireret af 
Richard Sennett, på Gillett Square i tre socio-materielle dimensioner:

Gillett Square i brug. Copyright: http://www.gillettsquare.org.uk/about/what-is-it (accessed 
24.02.20).

http://www.gillettsquare.org.uk/about/what-is-it
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• Surface/Overfladen på pladsen ses som en »enabling materiality«. Det er en 
‘tom plads’, der fyldes med skiftende elementer/former/materialiteter, der 
skaber en skiftende scene med aktiviteter der »provides points of surprise« 
(ibid:343). Et sådant rum er en ufærdig proces, hvor kompositionen af elementer 
på torvet skaber en plads af forandringer og begivenheder (ibid:344).

• Permeable borders/Gennemtrængelige grænser: Dvs. torvet fremstår som en 
porøs overflade, der kan fyldes med materialiteter og udfoldelser (ibid:347).

• Process/Proces hvor Sendra henviser til pladsens overflade-design, der har en 
»indeterminacy«, en ubestemthed, der appellerer til en »process with mul-
tiple possibilities, where the outcomes are influenced by the way people use 
the public realm« (ibid:347).

Gillett Square er et ‘tomt’ rum, der er åbent overfor improvisationen og for udfoldel-
sen af en performativ urbanisme. Det er et rum der kan tages i brug på de måder folk 
ser for sig. Den improvisatoriske brug af torvet skaber skiftende intensiteter fra en 
musik-festival til spontane mikro-sociale handlinger, som når nogle mennesker flyt-
ter et cafe-bord ud på pladsen på de varme sommerdage eller har picnic på pladsen. 

Pladsernes vitalistiske forskellighed

Mange vil nok hævde at Teaterplassen, Den Røde Plads og Gillett Square ligner 
hinanden mere end de adskiller, men på (mindst) tre områder er der forskelle: 
(1) Teaterplassen og Den Røde Plads er zoneret og sektioneret i deres brug. (2) 
Der er ikke omkring Den Røde Plads og Teaterplassen som ved Gillett Square en 
organisation der tager ‘ansvar’ for pladsernes mangfoldige udtryk og udvikling, 
og (3) i Oslo og København ser politikerne ikke pladsdannelser som steder, der 
skal udfordre gennem uforudsigelighed og det ufærdige.

Som sådan er Teaterplassen og Den Røde Plads pladser, der signaliserer kon-
trol, forudsigelighed og disciplin, hvor Gillett Square rummer muligheden for 
dissonans; at opleve det uventede og blive inspireret og/eller provokeret af stedets 
improvisationer. At opsøge dissonansen er muligvis den bedste form for integra-
tion der findes, for at møde dissonans er at udfordre egen viden, fordomme og 
givetheder. En monokultur udfordrer imidlertid ikke sit monopol.

Dissonansens affektive tilstande kan opleves i improvisationernes stemninger 
og atmosfærer. En aktivites virkningseffekter konstitueres af det oplevende og 
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erkendende subjekt, der bruger sin sanseerfaring og kropslige forståelse i mødet 
med begivenheden. Den Røde Plads er i den henseende i kraft af stationære sym-
boler og zonering af aktiviteter endimensionel, mens Gillett Square er perfor-
mativ ufærdig og dermed potentielt i kontinuerlig omdannelse. Teaterplassens 
overflade har også disse potentialer, men de er ikke prioriteret eller udfoldet.

Den Røde Plads er tænkt som havende en kausal virkning (kulturel inklude-
ring) funderet i tegnenes kulturelle betydningseffekt og arkitekturens adfærdsre-
gulerende form (fælles skateboarding eller spil), mens Gillett Square satser på de 
oplevelsessøgende multi-etniske subjekter. Teaterplassen udgør et socialt passivi-
serende design, fordi omgivelserne fordrer disciplin fremfor spontanitet og impro-
visation. Set fra subjektets perspektiv er Gillett Squares egenskaber midlertidige 
og porøse i kraft af de mulige konstellationer af betydnings-tilskrivninger, der 
kan opstå via skiftende scener og improvisationer. Gennem disse skift ændres at-
mosfærer, stemninger, inspiration, provokation m.m. permanent, hvor Den Røde 
Plads disciplinerer gennem de permanente symboler og zonering og Teaterplassen 
gennem formens zonerede funktionaliteter. På Gillett Square er det begivenhe-
den, kulturel mangfoldighed og improvisation i praksis, der giver pladsen dens 
‘stemthed’ (Albertsen 1999), og i København og Oslo er det forudsigeligheden. 

At planlægge for en plads af tilblivelser, indebærer at arkitekten og planlæg-
geren anerkender »nødvendigheden af at træde ind i et rum af socialt kaos og 
kompleksitet« (Pløger 2006: 383). Det er et rum, der stimulerer til improvisation. 
Det er en væsentlig pointe, at når vi taler om det urbane, så taler vi om et felt 
af vitalistiske kræfter som begær, atmosfærer, øjeblikket, sanselig kontingens og 
fremmedhed (Aspen & Pløger 2015). Vitalismens rum er tilblivelser og det ufær-
dige som kraft.

Alle tre byrum diskuteret i dette kapitel, kan selvfølgelig principielt ses som 
mikro-socialt uforudsigelige, fordi der også sker uventede ting på Teaterplassen 
og Den Røde Plads. Men på Gillett Square forbliver glidninger og samspillet 
mellem det ordnede rum og det flydende rum noget man tilstræber. Gillett Squ-
are er formet som et torv med nogle ‘kiosker’ langs den ene side, men der er 
ikke være nogen kausal-logisk sammenhæng mellem denne kulisse og de scener 
og handlinger der kan foregå på den fysiske overflade. Friktion opstår i kraft af 
udvekslingerne og foldninger mellem forskellige kulturer, mellem plurale værdier 
og normer.7

Byerne står i et dillema. De vil gerne spekulere i improvisationens attraktivitet, 
og de bruger resourcer til at tænke over, hvordan deres steder og rum kan blive 
performative for den unike affektive oplevelse. Denne affektive urbanisme er 
blevet et strategisk værktøj i en kultur-ledet byplanlægning, og borgeren og 
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by turisten møder den i form af gade-teater, en kunst-installation, musik, farverne, 
lys-kunst. Mangfoldighed er ambitionen. 

Kultur er selvfølgelig i sig selv uensartede fænomener, hvor der hele tiden 
er potentialer for ny menings-produktion (Hillier 2007). Det ved de som dri-
ver en kultur-ledet byudvikling. Men det betyder ikke at der arbejdes med at 
se disse foldninger af kultur, rum og oplevelse som midlertidige sammenhænge 
(consistency), hvor sammenpasningen af kræfter konstituerer effekten. Enhver 
begivenhed er en foldning af kræfter, i den betydning det franske ord agancement8 
giver: Socio-spatiale virkningseffekter er et produkt af den »sammenpasning 
eller samvirkning (fitting or fixing)« af relationer og begivenheder, der opstår. 
Byerne kan derfor spekulere i »arrangeringen af ... forbindelser« mellem kræfter 
(Philips 2006:108), men at satse på den  ‘affektiv urbanisme’ har den udfordring 
at affekter, emotioner, og følelser9 »finder sted«, i forbindelserne, og at byerne 
sandsynligvis kun har en vag forståelse for »hvad denne affekt eller den emotion 
gør, hvordan den fungerer« (Anderson & Holden 2008:145). 

Hverdagslivet rummer impulser for individet, byerne organiserer aktiviteter for 
at samle folk omkring fælles oplevelser, borgerne laver gade-picnic og ‘urbane haver’, 
byen tilbyder kunst installationer i byrummet (Samson 2010, Haggärde et al. 2008, 
Nyseth 2011, Olsen 2016, Gemeinschaft 2016), men skandinaviske byer tillader ikke 
‘uordens’ rum og stimulerer ikke begæret efter improvisationen i hverdagslivet.

Improvisationens rum 

Byliv er som hverdagsliv improvisationer, for også det mundane liv er her-og-nu 
erfaringer og oplevelser; et »this, here, now« liv (Donald 1999). Når mennesket 
er atmosfærer og stemninger (Heidegger 2007), når «vi [mennesket] findes i be-
givenheder og kun dèr» (Kirkeby 2013:27), og når bylivet som en »yearning for 
atmosphere and moods is a yearning for presence« (Gumbrecht 2012:20), så er 
begivenheden og improvisationen ikke kun en præmis for væren i (by)rum, men 
for livet som erfaring. 

Det er ikke sådan at byerne ikke eksperimenterer, og der er også typer af aktivi-
teter der anvender ‘improvisation’ og ‘uorden’ som attraktion (f.eks. Københavns 
Teater Festival og den elektroniske musikfestival Distortion i samme by). Men 
det er politisk godkendte serielle hændelser tilpasset byens oplevelses-økonomi. 
Det at give plads til den tilfældige improvisation, understøtte det tilblivende 
og aktivere det temporære er ikke en holdning eller attitude, der gennemsyrer 
byudviklings-tænkningen eller byrums-planlægningen mange steder. 
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Det vigtige er at begivenheder skaber »a field of possibles, of openings, indeci-
sions, reversals, and possible dislocations …« (Foucault 2007:66). Dette ‘planløse’ 
er en kraft i det imaginære. At give improvisationen en plads i bylivet kunne være 
at give plads til ufærdige og tilblivende rum, der ville give borgerne mulighed for 
at gå på opdagelse i ‘det fremmede i det kendte’ (se Juul 2008, 2010) i kulturen, 
i hverdagslivet, i arkitekturen, i kunstens improvisationer og så meget andet. 

Arkitektur er kreativitet, men er for ofte begrænset af de udfoldelsesmulighe-
der, der er tilladt gennem planloven eller beskrevet i politiske planer og tekster for 
arkitekt konkurrencer. Analysen tog udgangspunk i hvordan byrums-design som 
regel ender som en disciplining af stedets brug fremfor at stimulere improvisation 
(Teaterplassen). 

Effekten af dette er mange. For eksempel at København og Oslo ikke ser ‘tem-
porære byrum’ som et improvisatorisk byudviklings-redskab, hvor kreativitet kan 
udfoldes, men som en måde at sikre opmærksomhed omkring stedet på i påvente 
af investeringer. Temporære byrum er jo egentlig muligheden for at give plads 
til improvisationens innovative muligheder som mange byer jo ellers siger de 
efterstræber.

Når arkiteker og planlæggere arbejder med at æstetisere det sociale møde 
gennem byrums-design, accepterer de at mennesket er atmosfærisk væsener. De 
mangler at indse at mennesket har en vilje til forandring, og et ‘råb’ efter mulighe-
der for ‘forstyrrende’ oplevelser og erfaringer. Muligheder og steder der kan give 
plads til spontan og planlagt improvisation. Steder der giver plads til processer 
og ikke kun plan-politisk godkendte kort-tids projekter.

Byplanlægning kan i dens spatiale praksis stimulere til at uorden bliver en 
erfarings-udfordring ved f.eks. å følge Richard Sennett og Pablo Sendras forslag 
til at se rum og steder som overflader for omskiftelige fysiske former, elementer, 
social samhandling og ufærdige brugsmåder. Dette sikrer en areal- og område-
regulering, der giver rum for skiftende funktioner, multikulturelle praksisser og 
fleksible brugsmuligheder, der stimulerer dissonans som erfaring. Dette fordrer 
en åben planproces, der bygger på dialog med de levede livsverdener der former 
menneskers betydnings-skabelse. 

Fleksible fysiske strukturer, foranderlig arkitektur, funktions-mangfold bygget 
ind i de fysiske former og livsformstilpassede byrum; det er afprøvet og det er mulig. 
Det er mulig at byplanlægningen har en »total öppenhet i proces og i dialog«, 
men det kræver kapaciteter til at »upptäcka og värdesätta« ‘det nye’, når det sker. 
Om byerne ser planlæggeren som en »kurator« (Haggärde et al. 2008:3), kand de 
udvikle planlæggerens kapacitet til at kunne være i improvisationen og det ufærdige.
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Noter 
 1 Stor tak til Anne-Lene Sand for denne reference. 
 2 Le Corbusier bruger det idag politisk ukorrekte ord ‘Negroes jazz’ til at beskrive sin ide 

om »virgin ears ... The sounds of life echo in them« (Le Corbusier, her Brown 2006:67).
 3 ’Mindre/minor’ herviser her til Deleuze og Guattari (1985:37) som bl.a. definerer 

‘mindre litteratur’ som »deterritorialisering af sproget« og »udsigelsens kollektive 
sammenpasning«. Altså, ‘rive sproget ud af dets vanlige domæne’ og sproget som 
del af forbindelser og relationer, der danner kollektive ‘sammenpasninger’ (f.eks. en 
dominerende diskurs, fælles forståelse af et ord etc.).

 4 Mathiesen taler om ‘det ufærdige’ som politisk aktion.
 5 https://big.dk/#projects-suk (accessed 23.02.20).
 6 http://www.gillettsquare.org.uk/about/what-is-it (accessed 24.02.20). Hjemmeside 

til Hackney Co-operative Enterprise der er et lokalt partnerskab som ‘organiserer’ 
aktiviteter og udvikling af Gillett Square området.

 7 Deleuze henter begrebet om folden (le pli) fra Leibniz. Deleuze definerer folden som 
den kraft, der løber igennem et materiale og dermed forandrer det og omgivelserne. 
Materialet kan derfor ikke forstås udfra nogle absolutte egenskaber, men vil som fol-
det materiale altid kun være forståeligt som en tilstand, der konstant varierer alt efter 
foldningens intensitet. Folden kan vi altså forstå som energien, der løber igennem et 
materiale. »Folden er noget foldet (creased) mellem ting erklæret eller arkitekuleret 
(said) og synlige ting, set« (Conley 2005:172).

 8 Deleuze & Guattari (1985) analyserer Kafkas romaner. For eksempel: et begær udtrykt 
singulært er samtidig i en sam-virken med omgivelserne. En kraft er ikke alene eller 
noget i sig selv, men aktualiseres i form af »smitten, epidemierne, viden« som de 
medierende og konstitutive kræfter i sammenfoldningerne (Lopez og Bro 1982:189). 

 9 Affekter er ren kropslighed (f.eks. angst), emotioner er ‘fornemmelser’ på baggrund af 
noget ‘kendt’ (f.eks. frygt) og følelser har en oplevelse i sig (en genkendelse, en oplevet 
situation).
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