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The purpose of this paper is to examine how the Slovene artist Marjetica Potrc works with 

sustainability and empowerment in her “On-Site” projects. An analysis of various indicators 

of sustainability in the projects clarifies what the projects have in common. Balance in the 

relationships between people and nature stand out as a major theme in the projects. The artist 

works with tools such as “participatory design” where all participants are of equal importance, 

and “relational objects” with which the participants negotiate and transform the common 

space. The theory of “relational aesthetics” by Nicolas Bourriaud is applicable to the 

relational qualities of the projects, and the concept that all parts in the works functions as  

“forms” could be used here. Nature can be read as “form” together with the rest of the 

participants, on a “stage” of action in the projects. In all the projects one or more solutions are 

presented. By creating ideal prototypes of reality, where everyone, including nature, is 

empowered to participate on equal grounds, a solution is presented for a sustainable lifestyle. 

 

 

Keywords: sustainability, nature, empowerment, participation, relational object, 

relational art. 
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1 INTRODUKTION, TEORI och METOD 
 

Introduktion  
Det är illa ställt med vår värld. Klimatet är hotat, demokratin är hotad, problemen som 

mänskligheten står inför kan ställas på rad. Vi orkar inte längre ta problemen till oss, det blir 

för mycket; och som enskild individ känner man sig maktlös. I stället åker många av oss till 

närmaste shopping-center och köper en ny pryl, eller på semester till ett soligt land. Vi  

glömmer så för en liten stund att problemen finns, och att vi genom att köpa ännu en pryl eller 

flyga ännu en gång just gjort problemen lite större. Nu behöver vi göra på andra sätt och vi 

behöver goda exempel på hur. Marjetica Potrc och hennes On-Site projekt är just sådana goda 

exempel. De berättar om hur människor kan bete sig på demokratiska sätt, och hur vi 

tillsammans med varandra och med respekt och ansvar för naturen kan skapa hållbara miljöer 

och samhällen. On-Site projekten är inte bara konst, de är också verkliga miljöer som i många 

fall lever vidare, utan konstnärens medverkan. Genom sin form och sitt innehåll, som båda är 

bärare av hållbarhet, bidrar de till att förmedla att det är möjligt att skapa en hållbar värld. 

 Denna C-uppsats speglar ett studium av tänkbara hållbarhetsaspekter i konstnären och 

arkitekten Marjetica Potrcs On-Site projekt, mötet mellan dessa och det som där uppstår. 

Hållbarhet kategoriseras ofta under rubrikerna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet (se 

vidare på sid 13). Mitt ursprungliga fokus har varit på de ekologiska hållbarhetsaspekterna 

och hur de gestaltas i Marjetica Potrcs On-Site projekt, men under arbetets gång har också ett 

tema av medborgarens plats i samhället och hennes makt till positiv förändring framträtt. I 

Marjetica Potrcs projekt är hållbarhetsaspekterna så tätt sammanflätade att det ibland är svårt 

att skilja dem åt. Det ställer frågan om hur ska man välja att se på detta, ur vilket perspektiv? 

Detta är en fråga man kan ställa om både hållbarhet och om konst. 

 Konstnären och arkitekten Marjetica Potrc är en etablerad konstnär som blivit 

uppmärksammad internationellt, bl. a. för sina arkitektoniska/skulpturala verk, s k ”Building 

strategies” (också kallade ”Case studies”) som ställs ut på gallerier och museer runt om i 

världen.1 Hon beskriver sig själv som konstnär och arkitekt, och dessutom som dokumentarist 

(documentarian), arkivarie (archivist), utbildare, uppfinnare och skulptör.2  

                                                
1 Nordenhake. Artists. Marjetica Potrc. www.nordenhake.com/php/artist.php?RefID=42. 170507. 
2 Higgie, Jennifer. Form Follows Function. Frieze. Maj (2006): 136-141. https://frieze.com/article/form-follows-
function. 170515. 
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Marjetica Potrc kommer ursprungligen från Ljubljana i Slovenien, tidigare en del av det forna 

Jugoslavien.3 Där har hon även sin bas, liksom i Berlin och Hamburg där hon undervisar vid 

HFBK Hamburg / Hochschule für bildende Künste i ”Participatory practice” (som kan 

översättas ”medskapande-konst”).4 Marjetica Potrc arbetar med en rad olika uttrycksformer, 

här kommer jag fokusera på hennes On-Site projekt, med extra fokus på det senaste projektet. 

On-Site projekten är platsspecifika projekt hon skapat runt om i världen sedan slutet av 90-

talet, och konstnärens beskrivande texter om projekten finns på hennes hemsida.5  För att 

försöka göra innehållet i projekten överblickbart, och lättare att hänvisa till, har jag lyft in och 

kategoriserat innehållet i On-Site projekten under en rad rubriker och indikatorer i en bifogad 

Excel-fil (Appendix A: Marjetica Potrc On-Site Projects). Genom att göra en strukturerad 

sammanställning tänkte jag att det skulle gå att se vilka aspekter som är mest närvarande i 

projekten och vilka mönster som eventuellt träder fram. Min ursprungliga intention i denna 

uppsats var att beskriva helheten av alla hennes projekt, men det blir för stort. I stället väljer 

jag att använda Excel-filen som ett referensmaterial, och lyfta fram det senaste projektet, ”Of 

Soil and Water: King's Cross Pond Club” för att underlätta förståelsen för läsaren.  

 Jag har följt Marjetica Potrcs konstnärskap sedan 2012, och upplevt två av hennes verk 

på plats, ”A Schoolyard in Knivsta: Fruit and Energy Farms”6, och ”The Common Roof: 

Göteborgs Kollektiva Hus”, en utställning på Röda Stens konsthall i Göteborg sommaren 

20137. Under utställningen i Göteborg träffade jag också konstnären och fick möjlighet att 

intervjua henne. Efter att ha tagit del av hennes material på olika sätt och lyssnat på andra 

röster om hennes konstnärskap har jag börjat förstå att hon är en eklektiker som samlar 

kunskap och erfarenheter från sina olika arbeten världen över, och från människor hon träffar 

i samband med detta. Hon använder sig att erfarenheterna dit hon kommer och förmedlar 

kunskap och nya arbetssätt vidare till andra. 

 Ett raster av tankar ur ett hållbarhetsperspektiv finns i grunden för mitt tänkande, liksom 

en konstnärlig ingång. För att fördjupa min förståelse av Marjetica Potrcs projekt och 

arbetssätt har jag tagit del av filosofen Michel Foucaults tankegångar om struktur, kunskap 

och makt. Även sociologen Zygmunt Baumans tankar om individen och hennes plats i 

                                                
3Marjetica Potrc. CV. www.potrc.org/cv.htm. 170509. 
4 Design for the Living World, HFBK. https://designforthelivingworld.com. 170414. 
5 Potrc, Marjetica. On-Site Projects. www.potrc.org/project2.htm. 170509. 
6 Trycksak publicerad av Knivsta Kommun, Statens konstråd och Iaspis. Fruit and energy farms in a public 
square. Thunmanskolans skolgård i Knivsta. Juni 2008. 
7 RSK Röda Sten Konsthall. The common Roof: Göteborgs Kollektiva Hus. 
www.rodasten.com/index.php/rs_events/view/common_roof. 170509. 



 6 

samhället har spelat en roll. FN, bland annat genom Brundtland-kommissionens dokument ”A 

Common Future”, får sätta en sorts ram för hur hållbarhet kan definieras, och den franske 

konstkritikern Nicolas Bourriauds teori om relationell estetik kommer också spela en roll. 

 

Syfte och frågeställningar 

 
Syfte 

Syftet med denna uppsats är att spegla ett studium av, och mötet mellan, 

hållbarhetsaspekterna i Marjetica Potrcs On-Site projekt, och vad som där uppstår. Mitt 

ursprungliga fokus har varit på de ekologiska hållarhetsaspekterna och hur de gestaltas i 

hennes konst. Under processen har det dessutom trätt fram ett tema av social hållbarhet, 

genom medborgarens plats i samhället och hennes makt och möjlighet till positiv förändring.  

I Marjetica Potrcs On-Site projekt är hållbarhetsaspekterna så tätt sammanflätade att det 

ibland är svårt att skilja dem åt. Det ställer frågan om hur ska man välja att se på detta, ur 

vilket perspektiv?  

 

Frågeställningar 

• Vilka hållbarhetsaspekter kan man finna i Marjetica Potrcs On-Site projekt? 

• Hur relateras dessa hållbarhetsaspekter till varandra? 

• På vilket sätt är detta konst? 

 

Teori och metod  
Den hermeneutiska spiralen betecknar samspelet mellan förförståelse, tolkning och förståelse, 

en konstant process där inget är linjärt utan allt är relativt.8 Hur kan jag formulera och 

omformulera min förståelse av en grupp verk genom att se dem ur olika perspektiv, och ändå 

behålla någon sorts form av det jag förnimmer? Denna cirkulära rörelse har varit central i min 

arbetsprocess här. Det har varit en pågående växelverkan mellan olika sätt att strukturera 

studiematerialet, verken, för att hitta aspekter, sätt att se, röda trådar; och försök att 

sammanställa, syntetisera, tolka i relation till omvärlden. Foucaults sätt att plocka isär 

verkligheten har verkat som inspiration för mig att hitta in i materialet. I Archeology of 

knowledge, och främst i del II: The Discursive Regularities, har jag funnit inspiration till ett 

                                                
8 D´Alleva, Anne. Methods and theories of Art History. 2 uppl. London: Laurence King Publishing Ltd, 2012. 
121. 
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sorts övergripande sätt att bryta ned materialet i olika delar. Marjetica Potrcs produktion 

spänner över stora fält, jag har valt att avgränsa mig till hennes On-site projekt. Där ser jag 

många områden och många punkter där områdena möts. Genom att skapa en rad kategorier 

eller teman, utifrån frågor som: vad består projekten av? Vilka linjer  kan jag urskilja? Hur 

väljer jag de mest relevanta elementen/kategorierna? Hur kan jag koppla dem från varandra 

och till varandra? Hur relaterar aspekterna till varandra? Kan jag identifiera diskontinuitet, 

eller glapp? Vad träder då fram?9 Under kategoriseringsprocessen har jag också begagnat mig 

av den semiotiska tankemodellen denotativ och konnotativ analys för att tydligare särskilja 

form från innehåll och därmed försöka synliggöra analysprocessen ytterligare. Under detta 

arbetets gång har jag dock funnit att fältet blev för stort för att rymmas i denna uppsats, och 

att det blev nödvändigt att hitta en väg in i projekten för att en läsare skulle kunna förstå. 

Därför valde jag att lyfta in ett On-Site projekt i uppsatsen, så att läsaren kan få en helhetsbild 

av hur ett projekt kan se ut. Jag valde den senaste, ”Of Soil and Water: King's Cross Pond 

Club” i London, 2015. Syftet är inte att tränga in i projektets alla detaljer, utan att det ska 

kunna fungera mer som en modell och ett mikrokosm, som knyter an till de andra projekten 

som finns samlade i Excel-filen (Appendix A). Det jag velat få fram i min undersökning är de 

stora dragen, och framförallt det som projekten har gemensamt. För att kunna göra detta har 

jag ställt frågorna vad, var, vem och hur. De får leda oss genom denna undersökning som en 

grundläggande struktur. I uppsatsen kommer jag regelbundet hänvisa till Excel-filen, dels 

genom On-Site projektens nummer i filen (1-25 i kronologisk ordning) och dels genom de 

olika kategorier och indikatorer jag delat in dem i. 

 Foucaults Övervakning och straff, främst del III: Disciplin, har också på ett mer 

generellt plan bidragit med inspiration till tankar om makt och dess gestaltning, som jag ser 

som ett sorts återkommande tema i denna konstnärs arbeten.10 Den svenska 

biståndsorganisationen Sida har utvecklat ett verktyg för maktanalys, Power Analysis, som 

också varit en kunskapskälla och ett komplement till Foucaults tankegångar om makt.11 

Sociologen Zygmunt Bauman lyfter tankegångar i sina böcker Liquid Modernity och 

Konsumtionsliv som i hög grad handlar om människan och hennes inte så självklara plats i 

eller förhållande till samhället och den föränderliga moderniteten.12 Bauman har identifierat 

att det finns en motsättning mellan människans roll som individ och som medborgare, som 

                                                
9 Foucault, Michel. The Archaeology of Knowledge. New York: Vintage Books, 2010. 10. 
10 Foucault, Michel. Övervakning och straff. 4 uppl. Lund: Arkiv Förlag, 2003. 
11 Pettit, Jethro. Power Analysis: A practical guide. Sida, 2013. 
12 Bauman, Zygmunt. Liquid Modernity. MA: Polity Press, 2000. Konsumtionsliv. 2 uppl. Göteborg: Daidalos, 
2009. 
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växer i takt med konsumtionssamhället. Baumans tankar får ligga som ett sorts djupare, 

existentiellt bakgrundsackord i uppsatsen, och Foucaults diskursiva riktningar mer som en 

byggnadsställning, eller infrastruktur, om än väldigt provisorisk.  

 Hållbarhetsperspektivet är ytterligare ett raster som spelar en huvudroll här. Det är i hög 

grad mot den fonden som jag läser konstnärens verk. Begreppet hållbar utveckling är i ständig 

förändring och har en mängd tolkningar. Här väljer jag att återkoppla till FN:s 300-sidiga 

hållbarhetsdeklaration från 1987, Brundtland-kommissionens ”Our Common Future”13 som 

på många sätt utgör grunden för det hållbarhetsarbete som bedrivs idag. Viktigt att nämna här 

är också FN:s arbete för att inkludera ekologiska aspekter så som rent vatten och ren luft som 

en del av de mänskliga rättigheterna.14 UNESCO:s arbete med kultur som möjliggörare15 för  

hållbar utveckling (ekologisk, ekonomisk, social) har nu integrerats i ”Agenda 2030 för 

hållbar utveckling” och beskrivs som en nyckel för implementeringen av de 17 ”Globala mål” 

som ingår i agendan.16 ”Agenda 2030 antogs av FN:s generalförsamling 2015 och innebär att 

alla FN:s 193 medlemsländer förbundit sig att tillsammans arbeta för en hållbar utveckling.  

 Ur ett konstperspektiv kommer jag relatera Marjetica Potrcs projekt till ”Relationell 

estetik” som utvecklades under 90-talet av den franske konstkritikern och filosofen Nicolas 

Bourriaud. Han föreslår ett form-begrepp som står i relation till en värld av mänskliga 

interaktioner och dess sociala kontext.17 

 Mycket av materialet om och av Marjetica Potrc har jag översatt från engelska. Några 

begrepp som har framstått som centrala i Marjetica Potrcs process, och som kan översättas 

med flera betydelser, har jag låtit vara oöversatta därför att det annars innebär en tolkning som 

jag upplever skulle vara begränsande. Min utgångspunkt är att min läsare förstår engelska. I 

vissa fall har jag översatt ord till svenska för att öppna upp ordets möjliga innebörder och 

reflektera över dem, och i några fall har jag lagt in ett engelskt ord inom parentes för att den 

svenska betydelsen känns tunn. Excel-filen med On-Site projekten är helt och hållet på 

engelska. 

 

                                                
13 United Nations. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. 
1987. www.un-documents.net/wced-ocf.htm. 170515. 
14 OHCHR. United Nations. Office of the High Commissioner for Human Rights. 
www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/SREnvironment/Pages/SRenvironmentIndex.aspx 170511. 
15 UNESCO. Culture for Sustainable Development. http://en.unesco.org/themes/culture-sustainable-
development. 170414. 
16 Regeringskansliet. Globala målen och Agenda 2030. www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-
och-agenda-2030. 170414. 
17 Bourriaud, Nicolas. Relational Aestetics. Dijon: Les presses du réel, 1998. 14. 
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Forskningsöversikt 
Det finns mycket material om och av Marjetica Potrc, både i form av texter, tidskriftsartiklar, 

dokumentation av projekt, objekt och teckningar. En översiktlig sammanställning av en del av 

detta finns på konstnärens hemsida.18 Där finns också en länk till ”Design for the Living 

World”, som är den kurs Marjetica Potrc leder i ”participatory practice” på HFBK, Hamburg, 

Hochschule für bildende Künste (the University of Fine Arts) Hamburg.19 Det är en 

forskningsbaserad, tvärvetenskaplig utbildning där eleverna arbetar med projekt som liknar 

On-Site projekten. Jag kommer dock inte gå in på dessa projekt här.  

 Jag har inte funnit några svenska uppsatser som berör Marjetica Potrcs konst, men i 

stället några uppsatser skrivna på engelska, bl. a. ”Nature is as nature does: Recent sustainable 

artists and the practice of local ecology” av Katharine Dunham Bachler, är en masteruppsats 

från 2010 vid University of Southern California som undersöker hur Marjetica Potrcs, Fritz 

Haegs, Bonnie Sherks, and Mark Dions konst positionerar människor och natur inom samma 

system och hur man som åskådare också blir delaktig i deras konst. ”A commitment to our 

shared destiny: Transformational gardens and a vision of equity” av Allison Danielle 

Behrstock, University of Southern California, 2012 fokuserar på Bonnie Ora Sherks och 

Marjetica Potrcs konst i relation till hållbart jordbruk, matförsörjning och trädgård. Dessa 

båda uppsatser har jag funnit genom bibliotekets databas Pro Quest, men tyvärr ges inte 

tillgång till uppsatserna i sin helhet, utan bara dess introduktioner. 

 Marjetica Potrc nämns i några böcker, bl. a. Uncommon Goods - Global Dimensions of 

the Readymade av Jaimey Hamilton Faris, Holly Rose och Tim Mitchell, och i Exploring Site-

Specific Art. Issues of Space and Internationalism av Judith Rugg. Det finns många artiklar 

och tidskriftsartiklar skrivna både av och om Marjetica Potrc. I den brittiska tidskriften 

Afterall intervjuas Marjetica Potrc av konstkuratorn Berit Fischer om konstens potential för 

hållbara och demokratiska lösningar på samhällsproblem.20 Denna artikel kommer jag 

återkomma till längre fram i uppsatsen.  I samma tidskrift skriver Julieta Gonzalez och Jan 

Verwoert om Marjetica Potrcs ”Case Studies” (också kallade ”Building Strategies”) som visas 

                                                
18 Marjetica Potrc. Publications. www.potrc.org/publications.htm. 170511. 
19 Design for the Living World. HFBK, Hamburg, Hochschule für bildende Künste 
https://designforthelivingworld.com 170511. 
20 Fischer, Berit. Artists at Work: Marjetica Potrc. Afterall: A Journal of Art. 2012-06-13. 
www.afterall.org/online/spaces-for-a-new-culture-of-a-living#.WRhkPldDx0t. 170514. 
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på museer och i gallerier.21 I artikeln ”Slums Do Stink: Artists, Bricolage, and Our Need for 

Doses of "Real" Life”22 skriver Patricio del Real om Marjetica Potrcs On-Site projekt ”Dry 

Toilet” i La Vega, Caracas kåkstad, och den problematik som projektet möter med bristande 

infrastruktur av både vatten och avlopp. 

 På YouTube finns ett antal föredrag med konstnären, bl. a. ”Public Space is a Social 

Argument” från MIT, USA, 201523 och från Bezalel Academy of Arts and Design, i 

Jerusalem Israel 201624.  

2 MARJETICA POTRCS ON-SITE PROJEKT 
 

”On-site” projekt 
På sin hemsida, Potrc.com, redovisar Marjetica Potrc bl. a. teckningar, objekt, texter, samt det 

hon kallar ”Building strategies”, installationer, modeller och repliker på byggnader och 

projekt som hon arbetat med. Dessa har ställts ut på museer och gallerier runt om i världen, 

och också prisbelönats i olika sammanhang.25 På sidan redovisas också hennes On-site projekt 

som vi ska fördjupa oss i här.  

 Projekten redovisas med text och bild, från det senaste projektet som etablerades i 

London, England, 2015 till det första som genomfördes i Münster, Tyskland, 1997.26  

I skrivandets stund är det totalt tjugofem projekt som beskrivs. Projekten är alla olika till form 

och innehåll, de har i hög grad vuxit fram utifrån de specifika omständigheter som råder på de 

olika platser i världen som de skapats, och utifrån de olika människor som deltagit i att skapa 

projekten.  

Projekten har också likheter och gemensamma nämnare. On-Site projekten presenteras i 

text och bild enligt en återkommande struktur på Marjetica Potrcs hemsida. För att få en 

fördjupad överblick av projekten under arbetet med uppsatsen, och framförallt för att få syn 

på de olika hållbarhetsaspekterna som jag undersöker i uppsatsen, har jag numrerat och 

                                                
21 Gonzalez, Julieta. Marjetica Potrc: The politics of the uninhabitable. Verwoert, Jan. Confessions of a global 
urbanist. Afterall: A Journal of Art. Issue 9 (Spring/Summer 2004). 
22 Patricio del Real. Slums Do Stink: Artists, Bricolage, and Our Need for Doses of "Real" Life. Art Journal.   
New York (Spring 2008): 83-99. 
23 Marjetica Potrč. Public Space is a Social Agreement, October 26, 2015. MIT Program in Art, Culture and 
Technology. (You Tube) www.youtube.com/watch?v=a839UYIr0l0 170514. 
24 Marjetica Potrc. Bezalel Academy Industrial Design 2016. (You Tube) 
www.youtube.com/watch?v=AS16VqFMef4 170514. 
25 Marjetica Potrc. Contemporary Building Strategies. www.potrc.org/project1.htm. 170422. 
26 Marjetica Potrc. On-Site Projects. www.potrc.org/project2.htm 170506. 



 11 

kategoriserat projektens beståndsdelar i en Excel-fil, här bilagd som Appendix A.27 

Konstnärens texter är på engelska och jag har valt, för konsekvensens skull, att låta alla 

beståndsdelar i Excel-filen vara på engelska. Denna Excel-fil och dess innehåll får tjäna som 

ett referensmaterial för uppsatsen. För att underlätta för läsaren har jag valt ut ett On-Site 

projekt som ett exempel för att illustrera hur projekten kan se ut. Jag har valt det senaste 

projektet, nr 25: ”Of Soil and Water: King's Cross Pond Club”.28 

 

Ett exempel: ”Of Soil and Water: King´s Cross Pond Club” 

 
 Of Soil and Water: King's Cross Pond Club 
 Building materials, soil, water, plants, natural filtration, 2015 
 King´s Cross, London 
 Project by Ooze (Eva Panes & Sylvain Hartenberg) and Marjetica Potrc 
 Commissioned by King´s Cross Central Limited Partnership 
 The Relay Art Program curated by Stephanie Delcroix and Michael Pinsky 
  'Of Soil and Water: The King's Cross Pond Club', located on the construction site for the 
  King's Cross Central development project in London, is a micro-ecological environment with 
  a natural swimming pond at its centre. The temporary available land is transformed into a 
  place where visitors can take a swim next to the aquatic plants that clean the water. The 
  swimming pond is free of chemicals. The water is purified through a natural, closed-loop 
  process using wetland and submerged water plants. The daily number of bathers is restricted 
  by the amount of water the plants are able to clean. The pond is surrounded by wildflowers 
  and grasses that change with the season. The project is based on idea of living in balance with 
  nature and underscores the importance of soil and water, two natural resources we vitally 
  depend on but often take for granted. This is a living laboratory that reveals nature's ability to 
  restore itself while giving visitors a first-hand experience of humanity's relationships and 
  responsibilities toward nature. 
 Petition by Save KX Pond Campaign Group. 
 

Här ovan ser vi ett exempel på hur Marjetica Potrcs On-Site projekt presenteras på hennes 

hemsida, Potrc.org. Projektet ”Of Soil and Water: King's Cross Pond Club” sjösattes 2015. 

Mer står att läsa på projektets egen hemsida.29 

 

Innehåll 

Vi ska börja med att se hur texten är strukturerad. I den första delen av texten (skriven i fet-

stil) som presenterar On-Site projektet ser vi att konstnären anger konkreta fakta som titel, 

beståndsdelar som utgör verket, datum, plats, vilka konstnärer som står bakom verket 

                                                
27 Appendix A: Excel-fil. Marjetica Potrc On-Site Projects. Innehåller kategorier A: Number, B: Name and place 
of project, C: Partners, D: Date, E: Where, F: Full description, G: Kind of space, H: Materials used, I: Ecological 
indicator, J: Social indicator, K: Economic indicator, L: Relational indicator, M: Relational object, N: Problem, 
O: Solution. 
28 Excel-fil. Projekt nr 25: Of Soil and Water: King's Cross Pond Club. 
29 Kings Cross Pond Club. About the Pond. 
http://web.archive.org/web/20160905170956/http://www.kingscrosspond.club:80/about-the-pond. 170515. 
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tillsammans med Marjetica Potrc, vem som beställt verket och vilken organisation som 

kurerat. 30 Det skulle man i semiotiska termer kunna kalla den denotativa delen. I den andra 

delen av texten (icke-fet stil) beskriver konstnären innehållet i verket och hur verket på olika 

sätt är uppbyggt. Det skulle man kunna kalla den konnotativa delen, och det är här vi kommer 

fördjupa oss. Här följer en svensk översättning för att det ska vara lättare att se vad som står 

(översättningen är min och syftet är att komma så nära ordens ursprungliga innebörd som 

möjligt, ibland på bekostnad av hur de svenska formuleringarna låter): 

 
 Placerad på en byggarbetsplats för King´s Cross Centrals utvecklingsprojekt i London, är en mikro-
 ekologisk miljö med en naturlig bad-damm i mitten. Den tillfälligt tillgängliga platsen är trans- 
 formerad till en plats där besökare kan ta en simtur intill de vattenväxter som renar vattnet. Bad- 
 dammen är fri från kemikalier. Vattnet renas genom ett naturligt, slutet system av våtmark och 
 vattenväxter. Det dagliga antalet badare är begränsat av den vattenmängd som plantorna kan rena. 
 Dammen är omgärdad av vilda blommor och gräs som ändras efter säsong. Projektet är baserat på  
 idén av att leva i balans med naturen och understryker vikten av jord och vatten, två naturliga resurser 
 som är livsnödvändiga för oss men som ofta tas för givna. Detta är ett levande laboratorium som 
 uppenbarar naturens förmåga att återställa sig själv samtidigt som besökare får en förstahands- 
 upplevelse av mänsklighetens relationer till och ansvar för naturen.  
 

För att bättre få syn på innehållet har jag strukturerat upp texten i kategorierna Vad, Vem, Var  

och Hur. Då träder följande fram: 

 

Vad 
 […] en mikro-ekologisk miljö med en naturlig bad-damm i mitten. […] Projektet är baserat på idén  
 av att leva i balans med naturen och understryker vikten av jord och vatten, två naturliga resurser som  
 är livsnödvändiga för oss men som ofta tas för givna. […] 
 
Vem 
 […] Det dagliga antalet badare är begränsat av den vattenmängd som plantorna kan rena. […] 
 
Var 
 Placerad på en tillfälligt tillgänglig byggarbetsplats för King´s Cross Centrals utvecklingsprojekt i 
 London […] Den tillfälligt tillgängliga platsen är transformerad till en plats där besökare kan ta en  
 simtur  intill de vattenväxter som renar vattnet. […] 
 
Hur 
 […] Bad-dammen är fri från kemikalier. Vattnet renas genom ett naturligt, slutet system av våtmark  
 och vattenväxter. […] Dammen är omgärdad av vilda blommor och gräs som ändras efter säsong. […] 
 Detta är ett levande laboratorium som uppenbarar naturens förmåga att återställa sig själv samtidigt  
 som besökare får en förstahandsupplevelse av mänsklighetens relationer och ansvar för naturen. 
  
Denna uppdelning är en grov förenkling, men jag ska i uppsatsen använda texten om ”Of Soil 

and Water: King´s Cross Pond Club” som fokuspunkt, och ta hjälp av ovan nämnda struktur: 

                                                
30 Ooze (Eva Pfannes & Sylvain Hartenberg) har arbetat tillsammans med Marjetica Potrc i flera On-Site projekt 
sedan 2009, se Excel-fil. Kategori C: Partners. 
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Vad, Vem, Var och Hur för att berätta om Marjetica Potrcs On-Site projekt, och hur hon 

arbetat med dem. Vi börjar med Vad. 

3 VAD 

 
 […] en mikro-ekologisk miljö med en naturlig bad-damm i mitten. […] Projektet är baserat på idén  
 av att leva i balans med naturen och understryker vikten av jord och vatten, två naturliga resurser som  
 är livsnödvändiga för oss men som ofta tas för givna. […]31 
 

Hållbarhet 
Marjetica Potrcs On-Site projekt innehåller ofta natur-element. Idén om att leva i balans med 

naturen leder oss till begreppet hållbarhet. Begreppet har en mängd tolkningar och är i ständig 

förändring. Ofta talar man idag om ett begrepp som står på tre ben: de ekologiska, sociala och 

ekonomiska dimensionerna av hållbarhet. Grovt förenklat skulle man kunna säga att den 

ekologiska dimensionen innefattar vår natur med dess ekosystem och planetens förut-

sättningar för att skapa och upprätthålla liv. Den sociala dimensionen handlar om människan 

och hennes system, och den ekonomiska dimensionen speglar ett ekonomiskt system skapat 

av människan, kanske det system som präglar både människan och planeten mest. Ibland 

identifieras även andra dimensioner, som t ex kultur, i ett hållbarhetsperspektiv.  Vi ska 

återkomma till det, men först vill jag dock blicka tillbaka trettio år, då vi landar i Brundtland-

kommissionens 300-sidiga hållbarhetsdeklaration från 1987, ”Our Common Future”.32 Den 

speglar ett 3-årigt globalt samarbete och har kommit att bli ett nyckeldokument inom 

hållbarhetsområdet. Med utgångspunkt i den ohållbara globala ekologiska situationen har 

författarna mejslat fram den ekonomiska och den sociala utvecklingen som oskiljaktiga från 

den ekologiska utvecklingen.33 De talar alltså egentligen inte om de tre aspekterna ekologisk, 

ekonomisk och social hållbarhet som tre likvärdiga ben som man så ofta gör nu, utan om att 

den sociala och den ekonomiska utvecklingen måste ske i ständig relation till det ekologiska 

perspektivet. Vi kan idag understryka detta perspektiv med hjälp av två av Sveriges ledande 

hållbarhets-experter, Johan Rockström och Anders Wijkman, som skriver att våra framtida 

förutsättningar för överlevnad på Jorden hänger på att vi återkopplar ekonomin till Jordens 

planetära gränser.34  

                                                
31 Excel-fil. Projekt nr 25: Of Soil and Water: King's Cross Pond Club. 
32 United Nations. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. 
33 Our Common Future. 7. 
34 Wijkman, Anders och Rockström, Johan. Bankrupting Nature. Denying our planetary boundaries. Abingdon, 
Oxon: Routledge, 2012. 184. 
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Dokumentet ”Our Common Future” lyfter också utvecklingsaspekten av hållbarhet, 

”sustainable development”, som central. Därmed belyser man att hållbarhet handlar om en 

ständigt pågående utvecklingsprocess, som sker över tid. Alla har väl någon gång hört frasen 

”Sustainable development is development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs. […]”35 som myntades 

i dokumentet och som blivit klassiskt. I dokumentet lyfter man också fram vikten av att skapa 

samverkan mellan länder för att finna gemensamma mål med hänsyn till relationer mellan 

människor, resurser, natur och utveckling. För att kunna göra de omfattande sociala 

förändringar som behövs för att utvecklingen ska bli mer hållbar kallar Gro Harlem 

Brundtland i rapportens förord till en gemensam strävan och för nya beteendenormer på alla 

nivåer och för allas bästa. Förändringar i attityder och sociala värderingar kommer vara 

avhängiga utbildning, debatter och medborgarnas medverkan.36 Vi kommer kunna återkoppla 

innebörden i vad Gro Harlem Brundtland skriver, till Marjetica Potrcs On-Site projekt. 

Nyckelbegrepp som utveckling, samverkan och relationer mellan människor, resurser och 

natur är alltså centrala. Allt detta kommer vi finna också i Marjetica Potrcs On-Site projekt 

lite längre fram i uppsatsen. �

 Inom kort, i skrivandets stund, väntar vi på regeringens handlingsplan för hur Sverige 

ska arbeta med FN:s Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen som är en utveckling av ”Our 

common future”. 37 FN:s särskilda sändebud för mänskliga rättigheter (United Office of the 

High Commissioner for Human Rights) John Knox, arbetar för att inkludera ekologiska 

aspekter så som rent vatten och ren luft som en del av de mänskliga rättigheterna.38 Under 

våren 2017 publicerade han en rapport som konstaterar att biologisk mångfald är nödvändig 

för våra mänskliga rättigheter så som rätten till liv, hälsa, mat, vatten och kultur. För att en 

stat ska kunna bevaka mänskliga rättigheter måste den också skydda naturens ekosystem och 

dess biologiska mångfald. 

                                                
35 Our Common Future. 41. 
36 Ibid. 9. 
37 17 Globala mål för hållbar utveckling: 1 Ingen fattigdom, 2 Ingen hunger, 3 Hälsa och välbefinnande, 4 God 
utbildning för alla, 5 Jämställdhet, 6 Rent vatten och sanitet, 7 Hållbar energi för alla, 8 Anständiga arbetsvillkor 
och ekonomisk tillväxt, 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 10 Minskad ojämlikhet, 11 Hållbara 
städer och samhällen, 12 Hållbar konsumtion och produktion, 13 Bekämpa klimatförändringen, 14 Hav och 
marina resurser, 15 Ekosystem och biologisk mångfald, 16 Fredliga och inkluderande samhällen, 17 
Genomförande och globalt partnerskap. www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-
2030/17-globala-mal-for-hallbar-utveckling. 170414. 
38 OHCHR. United Nations. Office of the High Commissioner for Human Rights. 
www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/SREnvironment/Pages/SRenvironmentIndex.aspx 170512. 21.  
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Att de ekologiska aspekterna av hållbarhet är grundläggande i Brundtland-rapporten och i 

Marjetica Potrcs On-Site projekt har vi kunnat konstatera redan nu. Vi kan t. ex. återkoppla 

till den organiska baddammen på King´s Cross i London, som är baserad på idén att 

människan behöver leva i balans med naturen. Det är också relevant att tala om de sociala 

hållbarhetsaspekterna i relation till projekten genom att människan och hennes livsbetingelser 

är en utgångspunkt i projekten. Den ekonomiska dimensionen spelar en avgörande roll i att 

forma dessa betingelser. I uppsatsen analys kommer jag kort redovisa närvaron av dessa 

aspekter. Men fokus, tillsammans med den ekologiska dimensionen, kommer vara på en 

specifik aspekt av den sociala dimensionen, nämligen maktperspektivet. Makt och dess 

gestaltning återkommer som en röd tråd genom projekten, och kommer också dyka upp i 

denna uppsats. Först ska vi se kort på hur kultur kan relateras till hållbarhet. 

 

Hållbarhet och kultur  

Att se kultur som en hållbarhetsaspekt förekommer allt oftare. UNESCO, FN:s särskilda 

organ för kultur, har arbetat med denna koppling sedan åttio-talet och hävdar att kulturen kan 

spela en stor roll för hållbar utveckling. Nu arbetar UNESCO med att integrera kulturen i 

Agenda 2030 och FN:s 17 hållbarhetsmål.39 Kultur som ett sätt att närma sig hållbarhet har 

också funnits närvarande i design-sammanhang och här kan vi se hur forskaren Ann Thorpe, 

som ser hållbarhet ur ett fördjupat designperspektiv, skriver om kulturell hållbarhet. Hon 

lyfter förutom olika designperspektiv också fram perspektiv som djupa mänskliga behov, 

visualitets-kulturen som IT och media bär med sig, materialism, kommersiell kultur, 

tidsaspekten och naturen som kultur, som avgörande perspektiv för att förstå hållbarhet.40 

Thorpe kopplar vår snabba teknologiska utveckling och dess kultur, som hon räknar att vi levt 

i under ca fem eller sex generationer av ca fyrahundra, till att vi tappat kontakt med mycket i 

naturen som format oss både fysiskt och psykiskt.41 Denna brist leder i sin tur till att vi söker 

oss allt mer till, och blir beroende av, en materialism som kompensation. Och denna 

materialism tuggar successivt i sig våra naturresurser och förvandlar dem så småningom till 

avfall. Inför detta scenario står vi som enskilda individer mer eller mindre maktlösa, men som 

kollektiv har vi en stor möjlighet att förändra scenariot. De negativa aspekterna av individens 

materiella konsumtionshets beskrivs ingående av Zygmunt Bauman i Konsumtionsliv. Han 

                                                
39 UNESCO. Culture for Sustainable Development. http://en.unesco.org/themes/culture-sustainable-development 
170515. 
40 Thorpe, Ann. Design för hållbar utveckling – ekologi, ekonomi, kultur. Stockholm: Raster Förlag, 2008. 204. 
41 Ibid. 199. 
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skriver där att det moderna samhället idag främst engagerar medborgarna som konsumenter 

och att konsumtions-samhället medför en rad regler som ska följas.42 Detta påverkar oss på 

djupet och präglar, enligt honom, våra värderingar och identiteter som individer. Samhället 

som gemensam företeelse och social solidaritet har fått stå tillbaka för individens 

självförverkligande, som i hög grad sker genom att man konsumerar sig till en identitet.43 

 

Konst 
Innan vi går vidare ska jag ge en kort bakgrund i konsten, så att vi har några referenspunkter 

att relatera till. Det går att härleda Marjetica Potrcs arbetssätt till konstnärer som Joseph 

Beuys och den ”sociala skulptur” han propagerade för redan på 1960-talet44, liksom till de 

socialt revolutionära konstnärer som verkade i relation till DADA-ismen i samband med 

Första världskriget45. Både Beuys och DADA-isterna hävdade att alla är konstnärer.46  

Ur ett maktperspektiv kan man se det som att de därigenom gav makten över konsten till 

folket/medborgaren, eller åtminstone delade den. Man kan göra historiska kopplingar till 

koncept-baserad konst och till miljö-orienterad konst som funnits och utvecklats sedan 60-

talet. Men jag väljer att rikta blicken mot begreppet ”Relationell estetik” som utvecklades 

under 1990-talet av den franske konstkritikern och filosofen Nicolas Bourriaud. Han skriver 

att konsten genom historien handlat om människans relation till Gud, och därefter om 

människans relation till objekt. Sedan tidigt 1990-tal handlar konst om mellanmänskliga 

relationer, enligt Bourriaud. Möten, event, kollaborationer, spel, festivaler, alla sorts möten 

och relationella uppfinningar representerar estetiska objekt som uttrycker detta. Han menar att 

relationer som konsten skapar med publiken, och skapade modeller av samhällen, inte bara 

innebär en ideologisk och praktisk arena, utan också ”form-fält”.47 Jag tolkar det som att han 

menar att det är i själva mötes-punkten, eller ”ytan” för mötet, som konsten uppstår. Vi 

kommer att återkomma till formuleringen om form-fält längre fram i uppsatsen. 

Community art eller samhällskonst, dialogbaserad konst, kollaborativ konst, deltagande-

konst, relationell konst - dessa begrepp har samlats och förklarats i en kort skrift av The Irish 

Museum of Modern Art skriven 2010: ”What is Participatory and Relational art?”.  

                                                
42 Bauman, Zygmunt. Konsumtionsliv. 141 och 156. 
43 Ibid. 162. 
44 Mesch, Claudia & Michely, Viola (red.). Joseph Beuys, The Reader. Cambridge, MA: The MIT Press, 2007. 
211. 
45 Elger, Dietmar. Dadaism. Köln: Taschen, 2009. 11. 
46 Kuenzli Rudolf. DADA (Themes and Movements). London: Phaidon Press, 2006. 2. 
47 Bourriaud, Nicolas. Relational Aesthetics. Dijon: Les presses du réel, 1998. 28. 
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Här beskrivs en av de gemensamma nämnarna i dessa konstyttringar som att betraktaren står i 

fokus, och att denne aktivt deltar i konsten.48 Likaså betonas social samverkan, där konstnären 

inte spelar en central roll utan i stället kollektivet. Verket som produceras måste inte ta en 

materiell form, utan kan utgöras av ett event, en situation eller ett performance.49 I detta 

sammanhang är det lätt att placera Marjetica Potrc. Vi kan relatera dessa nämnda huvudspår: 

betraktaren i fokus till medskaparen hos Potrc, fokus på social samverkan till hennes verktyg 

”paticipatory design” och ”shared knowledge”, och att verket inte måste ta en materiell form 

till hennes On-Site projekt i det avseendet att de utgör en situation som skapas.   

 Ytterligare ett spår vi kan beröra här handlar om förändring. Den politiska instabilitet 

som råder i världen i samspel med klimatkrisen ropar efter förändring till en bättre värld. 

Konstscenen speglar detta, bl. a. genom konstnärer som medvetet arbetar med förändring som 

tema. ”Change as Art” är en hemsida med anslutna konstnärer som deklarerar en intention att 

dokumentera konstens mätbara förändringar i samhället. Ett 70-tal konstnärer medverkar,  

bl. a. Olafur Eliasson.50 Som överskrift på sidan står: ”An ever-growing and searchable 

compilation of artists, art organizations and art works that address social and environmental 

issues by making measurable change”. Här skulle Marjetica Potrc kunnat vara med, 

förändring är ett återkommande tema i hennes projekt. I en av många utställningar hon 

medverkat i, ”Cram Sessions: 02 Dark Matter” på The Baltimore Museum of Art i USA 2004, 

ingår hennes konst i ett kontext av konst som kallas ”informell konst”. I ett rundabordssamtal 

om utställningen beskrivs att konsten kan vara instrumentell i en politisk kamp. Arbetssätten 

är ofta alternativa och kollaborativa, ofta med människor från andra discipliner, gärna under 

längre perioder. Svårigheten att tala om denna typ av konst lyfts, eftersom man ofta inte 

skapar traditionell konst eller passar in i den traditionella konst-berättelsen. I samtalet 

efterlyser den argentinske konstkuratorn Carlos Basualdo ett språk som kan medla mellan nya 

framväxande konstformer och den traditionella konstvärlden.51  

 Social skulptur, relationell estetik, samhällskonst, dialogbaserad konst, kollaborativ 

konst, deltagande-konst, relationell konst, förändring som konst och informell konst. Alla 

dessa benämningar tänker jag att man mer eller mindre kan relatera till Marjetica Potrcs On-

Site projekt. Vi återkommer till det i uppsatsens analys-del (sid. 27). 

                                                
48 Moran, Lisa and Byrne, Sophie (red.). WHAT IS_Participatory and Relational Art? Irish Museum of Modern 
Art, IMMA. Education and community programmes. 2010. 4. 
49 Ibid. 5. 
50 Change as Art. Changeasart.org 170501. 
51 Gilbert, Chris. Basualdo, Arlos. Demos, T J. Sholette, Gregory. Dark Matter into Light: A Round-Table 
Discussion. Art Journal. New York, fall 2005. 89. 
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4 VEM 
 
 […] Det dagliga antalet badare är begränsat av den vattenmängd som plantorna kan rena. […]52 

 

Roller i On-Site projekten 
Vad är människans roll i projekten? Hur definieras hon? Vad händer ur ett konstnärligt 

perspektiv när människan blir en del av ett konstverk, och till och med badar i det? Vi 

återvänder en kort stund till att se på maktperspektivet. När jag läser Foucaults beskrivningar 

av maktsystem, disciplin, struktur och normer som befäster och uppehåller makten in i minsta 

detalj framstår Marjetica Potrcs arbetssätt och tänkande som en motsats. Hierarkier, 

rangordningar och den styrda fördelningen av individerna i rummet innebär på olika sätt 

disciplineringsyttringar som Marjetica Potrc bryter mot i sina verk.53 Sidas verktyg för 

maktanalys, Power Analysis, synliggör maktens form och uttryck ytterligare för mig. Det 

identifierar formell och informell makt; positiv och negativ makt; synlig, gömd och osynlig 

makt; system, relationer och aktörer för makt, samt källor till makt och rum (spaces) för makt. 

Vi återkommer till rum för makt lite längre fram (sid. 21). 

 Jag läser i formuleringarna om projekten, och i andra texter av Marjetica Potrc att 

människorna i hennes projekt deltar huvudsakligen som ”citizens”, medborgare. Den polske 

sociologen Zygmunt Bauman reflekterar kring människans roll som medborgare, och hur den 

inte nödvändigtvis är den samma som hennes roll som individ. Bauman talar om att det finns 

en motsättning mellan rollen som individ och rollen som medborgare, och att den växer i takt 

med konsumtionssamhällets utbredning. Han menar att medborgaren söker sitt välstånd 

(welfare) genom stadens välstånd (well-being), medan individen inte intresserar sig för det 

gemensamma goda, utan för sin egen, individuella tillfredsställelse. Individualiseringens 

baksida är en långsam upplösning av medborgarskapet54. Han hävdar att vi snart inte längre 

vet hur vi ska bete oss som ett kollektiv. Det vi delar tillsammans blir ytligt, kortlivat och 

sårbart, och den publika mötes- och samtalsplatsen blir allt mer tom på gemensamma ärenden. 

Vi behöver  
 redesign and repopulate the now largely vacant agora - the site of meeting, debate and negotiation 
 between the individual and the common, private and public good. […] And individuals who relearned 
 forgotten citizen skills and reappropriated lost citizen tools are the only builders up to the task of this 
 particular bridge building.55 

                                                
52 Excel-fil. Projekt nr 25: Of Soil and Water: King's Cross Pond Club. 
53 Foucault, Michel. Övervakning och straff. 143. 
54 Bauman, Zygmunt. Liquid modernity. 35. 
55 Ibid. 41. 
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Detta citat av Bauman skulle också kunna vara sagt av Marjetica Potrc. Vi skulle här kunna 

koppla den medborgare som Bauman talar om till termen ”empowerment”. Sidas Power 

Analysis definierar empowerment som en positiv makt som innebär människors och gruppers 

förmåga och möjligheter att agera och förändra sin livssituation till det bättre.56 Det kan 

översättas med ordet egen-makt och är lätt att koppla till medskapar-rollen i Marjetica Potrcs 

On-Site projekt. 

 

Konstnären 

Konstnärens roll spelar en viktig roll i On-Site projekten, fast på andra sätt än vad vi kanske är 

vana vid. Den ”gamla” modellen, med konstnären (gärna manlig) som det ensamma geniet 

som skapar sitt konstverk till sin avbild, blir allt mer utspelad. Post-strukturalisterna med bl. a 

Roland Barthes och The death of the author har, liksom Bourriaud och andra, skrivit om att 

verket står fritt från konstnären/författaren.57 Det är inte konstnären som står i centrum, det är 

konstverket. Marjetica Potrc talar om sig själv som en förmedlare av visioner och en 

förhandlare (negotiator)58, och det rimmar med Barthes som relaterar konstnärens roll till 

primitiva samhällen, där: ”narrative is never undertaken by a person, but by a mediator, 

shaman or speaker…”59. Marjetica Potrc arbetar i hög grad team-baserat. Hon bjuder ofta in 

lokala konstnärer, designers och arkitekter som ”medskapare” i On-Site projekten, samt 

medborgare på de olika platserna i världen där projekten utspelar sig.  

Medskaparna  

Medskapar-konceptet är centralt i Marjetica Potrcs projekt. Medborgare bjuds in att delta i 

framarbetandet av projekten på de olika platser som de görs. Till utställningen och projektet 

”The Common Roof: Göteborgs Kollektiva Hus” (som inte definieras som ett On-Site projekt, 

men som i detta fall utgör ett exempel för hur Marjetica Potrcs arbetsprocess kan gå till, och 

som jag själv deltagit i på plats) i Röda Sten 2013 bjöds 20 medborgare in enligt en ”first 

come first serve” princip till en medskapandeprocess. Där deltog de, från ett kollektivt 

visionsstadie och workshop:ande, till att tillsammans, med museets medarbetare och sedan 

även museibesökare, bygga ett hus inne i konsthallen. Fokus var att tillsammans med 

                                                
56 Pettit, Jethro. Power Analysis: A practical guide. 40. 
57 Barthes, Roland. The Death of the Author. Pdf. https://writing.upenn.edu/~taransky/Barthes.pdf. 170515. 
58 Fischer, Berit. Artists at Work: Marjetica Potrc. Afterall, A Journal of Art.  
59 Barthes, Roland. The Death of the Author. 1. 
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medborgare skapa en modell för ett demokratiskt och hållbart boende och liv.60 I arbetet med 

Thunmanskolans skolgård i Knivsta, On-Site projekt 12: ”A Schoolyard in Knivsta: Fruit and 

Energy Farms” inbjöds elever, från olika årskurser, och lärare till workshops med Marjetica 

Potrc och andra medskapare i projektet för att medverka i utformningen av den skolgård de 

skulle vilja se. Vid ett planeringsmöte en bit in i arbetsprocessen deltog en bred representation 

av deltagare, och 3 av 8 personer närvarande var elever.61 

 

Naturen som medskapare 

Då jag studerat projekten har jag funnit att naturen tjänar som ”plats”. Men, jag har också 

funnit att naturen och dess ekologiska aspekter tjänar som en sorts ”medskapare”. Naturens 

element närvarar oftast i egenskap av sin egen identitet, som t ex vatten i projektet på King´s 

Cross i form av en organisk baddamm, renad endast av naturens system; eller som i On-Site 

projekt 16: ”Between the waters: The Emscher Community Garden”. Där spelar ett stort  

vatten-system (bestående av Emscher-floden och Rhine-Herne-kanalen i det tyska Ruhr-

området) och dess organiska rening, en huvudroll. Vi kan se det genom att en majoritet av 

projekten innehåller något som är kopplat till naturen, t ex vind, sol, vatten, levande djur, 

naturlig filtration, risfält, fruktträd, jord, plantor, frön.62 Det är bara sex av tjugofem On-Site 

projekt som inte innehåller ett element som antingen är kopplat till trädgård eller till en 

infrastruktur som vatten-infrastruktur och eller energi-infrastruktur.63 I flera projekt beskrivs 

också samspelet mellan miljö och människa, där de beskrivs vara på samma nivå: ”humanity's 

relationships and responsibilities toward nature”, “connection between power (electricity) and 

Vriza's (medborgarnas) work of empowerment”, där människa och natur speglar varandra 

genom “multiculturalism, as represented by biodiversity”, eller där det kan handla om naturen 

som människans nödvändiga försörjningssystem för överlevnad.64 

 

                                                
60 RSK Röda Sten Konsthall. The common Roof: Göteborgs Kollektiva Hus. 
61 Minnesanteckningar från möte: Konstnärlig utsmyckning av Thunmanskolan. Närvarande: Hanne Natt och 
Dag, kultursamordnare, Knivsta kommun; Joa Ljungberg, projektledare, Statens konstråd; Ingalill Nahringbauer, 
landskapsarkitekt, A5 Arkitekter; Bengt Casterud, rektor; Lasse Wynne, lärare; Carolina Offenbacher, elev; Elin 
Sandell, elev; Siri Persson, elev. Ej närvarande: Per Liljestrand, byggprojektledare, A5 arkitekter; Bengt 
Åkerblom, lärare; Adam Hedkvist, elevrepresentant; Helal Ismail, elevrepresentant; Miriam Eriksson, 
styrgruppen för Thunmanskolans ombyggnad. 2007-01-29, kl 10.00-12.00. 
62 Excel-fil. Kategori I: Ecological indicator. 
63 Excel-fil. Projekt nr 1, 2, 3, 21, 22 och 23.  
64 Excel-fil. Kategori L: Relational indicator. 
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5 VAR 
 
 Placerad på en tillfälligt tillgänglig byggarbetsplats för King´s Cross Centrals utvecklingsprojekt i 
 London […] Den tillfälligt tillgängliga platsen är transformerad till en plats där besökare kan ta en  
 simtur  intill de vattenväxter som renar vattnet. […]65 
 
Det är relevant att fästa uppmärksamhet vid projektens val av plats. Till att börja med vill jag 

återkoppla till tematiken om makt, och makt i relation till plats. Sidas Power Analysis 

innefattar rummets perspektiv, och delar upp makt i relation till rum i tre olika kategorier: 

”Closed rooms” (stängda rum), ”Invited rooms” (inbjudna rum) och ”Created/claimed rooms” 

(skapade/krävda rum). Stängda rum är rum där beslut öppet fattas bakom stängda dörrar. 

Inbjudna rum är rum där människor är inbjudna av makt-(inne)-havare till att delta i 

beslutsfattande processer. I dessa rum skulle det kunna finnas möjligheter för genuin 

kollaboration, men strukturen är ofta förutbestämd (av dem som har makten). Skapade/krävda 

rum är rum där aktörer med mindre makt går emot eller frigör sig från makthavarna och 

skapar autonoma utrymmen för engagemang och aktion. Exempel på dessa ges: gatuprotester, 

grannskapsmöten, allianser och nätverk.66 Till denna kategori skulle vi kunna ställa Marjetica 

Potrcs On-Site projekt. Vi skulle också kunna koppla den sistnämnda kategorin till det 

offentliga rummet som plats och fundera över vilken sorts makt som utövas där. Rosalyn 

Deutsche skriver i artikeln ”Agorafobi” om det offentliga rummet och vad som gör det 

demokratiskt.67 I det demokratiska offentliga rummet ska alla få uttrycka sina mänskliga 

rättigheter, och det blir då ett politiskt rum där vi, som vistas där, antar politiska identiteter.68 

Deutsche argumenterar också att makten i ett demokratiskt samhälle måste bestå av ett ”tomt 

rum” som bara tillfälligt kan fyllas, att en permanent appropriering av rummet skulle vara 

odemokratiskt och att makten kontinuerligt måste omförhandlas utifrån demokratin och de 

mänskliga rättigheterna.69 

 

Plats i On-Site projekten 
I On-Site projekt 21, ”The Public Space Society”, lyfter Marjetica Potrc frågan: Vilken sorts 

”agora”, gemensam plats, vill vi ha idag, och vilken sorts plats vill vi lämna till kommande 

generationer? I projektet skapas en symboliskt tom plats till diskussioner för alla 

                                                
65 Excel-fil. Projekt nr 25: Of Soil and Water: King's Cross Pond Club. 
66 Pettit, Jethro. Power Analysis: A practical guide. 47. 
67 Deutsche, Rosalyn. Agorafobi. I Konst, makt och politik. Skriftserien Kairos. Nummer 12. Raster förlag, 2007. 
68 Ibid. 58. 
69 Deutsche, Rosalyn. Agorafobi. 39. 
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medborgargrupper som kan vara berörda, och jag kopplar detta till nyss förda resonemang om 

ett gemensamt, ”tomt” rum, och det offentliga rummet som en plats för att utöva demokrati. 

 Marjetica Potrc formulerar sig ofta kring ”space”, som enligt Google Translate översätts 

med rymden, utrymme, rum, rymd, tid, vid och mellanrum. Det kan alltså innebära både ett 

utrymme, som kan finnas i olika dimensioner, även metafysiskt, och rum, som bl. a relaterar 

till stadsrummet. Som arkitekt återkommer Marjetica Potrc ofta till stadsrummet i artiklar och 

samtal, bl. a. i relation till ”neighbourhoods”: grannskap, omgivningar, trakt. Hon talar om att 

den ökade privatiseringen av städerna skapar problem för invånarna, som hon upplever är i 

behov av ett ”nytt socialt kontrakt” eller medborgarskap,  med lokala, mindre grannskap och 

mer gemensamma ytor (community space).70  On-Site projekten relaterar alla till plats på 

något sätt. De är antingen placerade på, vid eller över en plats. De kan också relatera till en 

plats i en annan del av världen, eller till internet, en annan sorts plats. Platsen är oftast situerad 

i en stad, och i en del av staden där det finns någon form av utvecklingsområden med en 

problematik, som kåkstäder, renoveringsområden, gemensamma naturområden, allmänningar 

och publika parker. Flera teman återkommer, som t ex allmänningen. 
 

Allmänningen 

Tematik utifrån den offentliga och den privata platsen återkommer i t ex On-Site projekt 23 

”The Commons Project” i Haag, Holland. Det knyter dessutom ihop staden och landet genom 

att projektet fokuserar på, och speglar, två lika stora ytor, båda oanvända. Den ena platsen, 

som en tom plattform byggd i ett naturområde, visar en gemensam naturyta. Den andra 

platsen utgör (visar) bas-ytan av en tom byggnad i Haag (ett torn, byggt 1969) och är, med 

Marjetica Potrcs ord, ett ”monument för modernistisk arkitektur”.71 Paralleller kan härmed 

dras genom spegelfunktionen mellan de båda ytorna, och bilda underlag för reflektion och 

samtal. Workshops hålls i projektet om begreppet ”commons” (allmänning) och om hur privat 

och statligt ägande av mark allt mer tar över i våra städer. Här kan vi också återkoppla 

tematiken om allmänningen till Brundtland-kommissionens ”Our Common Future”. 

Brundtland-kommissionen diskuterar världens gemensamma allmänningar: haven, 

luften/rymden och Antarktis, och den problematik som omgärdar dessa områden som inte 

tillhör någon enskild nation.72 Att baddammen i London är placerad på en tillfälligt tillgänglig 

                                                
70 Potrc, Marjetica. The Cook, the Farmer, his Wife and their Neighbour. Pdf. http://radical.tmp.si/wp-
content/uploads/2011/07/Marjetica-Potrc_Cook_Farmer.pdf. 170515. 
71 Excel-fil. Projekt nr 23. 
72 Our Common Future. Chapter 10: Managing the Commons. 1. 
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byggarbetsplats för ett utvecklingsprojekt i London skulle kunna relateras till idén om 

allmänningen som plats. 

 

Naturen som plats 

Ett annat återkommande tema i projekten är naturen som plats. Många av platserna i projekten 

är kopplade till naturen, men gemensamt för platserna är att de alla på något sätt har präglats 

av människans närvaro. Sambanden mellan det urbana och det rurala (staden och landet), och 

mellan människans konstruerade miljöer och naturen hamnar i fokus och manifesteras genom 

de platser som projekten utspelar sig på. Allt fler människor i världen bor i städer, idag  mer 

än hälften av jordens befolkning. Vad händer då med landsbygden? Denna problematik 

återkommer i flera av On-Site projekten.73 Trots att platserna i projekten oftast finns i städer 

relaterar de i de flesta fall på olika sätt till naturen. ”Vår” tillfälligt tillgängliga 

byggarbetsplats i London är transformerad till en plats där besökare kan ta en simtur intill de 

vattenväxter som renar vattnet. Den plats i staden, som människan transformerat till att vara 

urban, har transformerats av On-Site projektet till att bli en ”naturens plats” i staden. En sorts 

urban trädgård, fast ägnad åt andra aktiviteter än odling för människa och natur att samspela 

med varandra. 

 ”The community garden”, eller den urbana trädgården, är också ett återkommande tema 

hos Marjetica Potrc. Den är en plats, på vilken många av hennes On-site projekt utspelar sig, 

som hon ofta talar om. Där kan man kan odla växter och mat, utbyta grönsaker, recept och 

tankar. Men trädgården är också en symbolisk plats. Marjetica Potrc kallar trädgården ett 

klassrum för politiska rättigheter, och i staden, där publika platser i många fall blivit vad hon 

kallar en sorts ”ingen-mans-land”74, kan etablerandet av den urbana trädgården vara ett sätt att 

”återta” staden: ”By cultivating their community garden, the citizens reclaim the city”.75 Här 

kan hon ha inspirerats av bl. a. Joseph Beuys, som också såg trädgården som en politisk 

plats.76   

 

 

                                                
73 Excel-fil. Projekt nr 12, 14, 18, 21, 22 och 23. 
74 Potrc, Majetica. Actors, agents and attendants II: Social housing – housing the social. YouTube 7:03. 
75 Fischer, Berit. Artists at Work: Marjetica Potrc. 
76 Lemke, Harald. The extended art of eating: Joseph Beuys unknown gastrosophy. Pdf.  
http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/108252/1/SANSAI2_53.pdf 61. 170515. 



 24 

6 HUR 
 
 
 […] Bad-dammen är fri från kemikalier. Vattnet renas genom ett naturligt, slutet system av våtmark  
 och vattenväxter. […] Dammen är omgärdad av vilda blommor och gräs som ändras efter säsong. […] 
 Detta är ett levande laboratorium som uppenbarar naturens förmåga att återställa sig själv samtidigt  
 som besökare får en förstahandsupplevelse av mänsklighetens relationer och ansvar för naturen. 77 
 
 

Verktyg i On-Site projekten 
Marjetica Potrc talar och skriver ofta om sin arbetsprocess och om olika begrepp som är en 

del av hennes arbetsprocess. Efter att ha tagit del av hennes material på olika sätt och lyssnat 

på andra röster om hennes konstnärskap har jag börjat förstå att hon är en eklektiker som 

samlar kunskap och erfarenheter från sina olika arbeten världen över, och från de människor 

hon träffar i samband med detta. Hon använder sig av erfarenheterna dit hon kommer och 

förmedlar dem sedan vidare till andra, tillsammans med nyvunnen kunskap. Hon använder 

många begrepp, som ibland återkommer i olika varianter, och ibland går det att koppla 

begreppen till andra begrepp inom design- arkitektur- och konstvärlden. Jag har här valt att se 

på tre begrepp som jag identifierat som centrala hos Marjetica Potrc. 

 

Participatory design 

Konstnären talar och skriver ofta om begreppet ”participatory design”. Participation översätts 

på Google Translate som: deltagande, medverkan, delaktighet, medinflytande, 

medbestämmanderätt, närdemokrati och engagemang. Participatory design bygger enligt 

Marjetica Potrc på att medborgare, boende, individer, institutioner, designers, konstnärer och 

arkitekter skapar tillsammans i en gemensam process. Hon hävdar att hållbarhet är beroende 

av participation  och att demokrati och design borde vara participatory (medskapande) per 

definition.78 Denna gemensamma designprocess växer fram genom att olika individer och 

grupper bidrar med olika kunskap och erfarenheter, och att detta tillsammans skapar ett 

utrymme för kommunikation och utbyte av kunskap. I Marjetica Potrcs undervisning på 

HFBK, Hamburg, Hochschule für bildende Künste, arbetar eleverna med participatory design. 

Det innebär och beskrivs som att de samarbetar med lokalinnevånare i en tradition av att lära 

genom att göra. De undersöker en specifik livsmiljö, inklusive de ekologiska utmaningarna 

och de sociala och politiska omständigheterna, och utvecklar projekt som adresserar lokala 

                                                
77 Excel-fil. Projekt nr 25: Of Soil and Water: King's Cross Pond Club. 
78 Fischer, Berit. Artists at Work: Marjetica Potrc. 
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”design challenges” och som söker hållbara lösningar. ”Art/design = relational object” står det 

på hemsidan (vi återkommer strax till begreppet ”relational object”).79 

 Här kan det vara på sin plats att nämna det allmänt förekommande begreppet  ”Design 

Thinking” som vuxit fram under senare år, och som kan översättas till kreativt eller innovativt 

tänkande. Stanford D. School (Stanford University) definierar Design Thinking som en 

människocentrerad, innovationsbaserad, grupporienterad, handlingsinriktad, experimentell 

och kreativ process.80 I dessa riktningar pekar också Marjetica Potrcs arbetssätt. I ett samtal 

med konstkuratorn Berit Fischer, om några av On-Site projekten och processen som omgärdar 

dessa, går Marjetica Potrc så långt att hon säger att vår möjlighet till överlevnad hänger på vår 

kreativitet.81 Design Thinking och olika varianter av det används nu bl. a. i affärsvärlden och 

inom ledarskaps- och organisationskulturen, liksom i konst- och designvärlden (som jag nog 

vågar säga är dess ursprung). En reflektion här är att kreativitet i sig inte nödvändigtvis är 

hållbart. Det går ju även att vara kreativ med destruktiva och ohållbara processer.  

 

Shared knowledge 

Med ”Shared knowledge”, delad kunskap, kommer vi till en annan röd tråd hos konstnären 

(det sägs att kunskap är makt). Hon hänvisar till On-site projekten som en sorts laboratorier, 

där delandet av kunskap över disciplins-gränserna bidrar till att lösa de svåra ekologiska och 

sociala problem vi står inför.82 Kunskap, ord och text är centralt i konsten. Konstnären är en 

talande och skrivande agent, ordet är i hög grad närvarande. Kunskap anges som en 

beståndsdel i verken, deltagarna delar sina kunskaper för att tillsammans skapa ett gemensamt 

verk. Konstnären blir en bärare av lokal kunskap som hon får direkt av medborgare på olika 

platser i världen. Denna kunskap förmedlar hon sedan vidare till nästa projekt någon annan 

stans. Marjetica Potrc använder olika strukturer för att nå denna kunskaps- och 

erfarenhetsdelning, t ex genom ”World Café”, som är en etablerad kollektiv samtalsprocess.83 

Den bygger på det gemensamma samtalet som grundläggande beståndsdel för att uppnå 

positiva  systemförändringar. Just detta koncept har sitt ursprung i nittiotalets Kalifornien, 

men många liknande modeller finns och används som ledarskapsmodeller. Ofta hänvisar man 

                                                
79 Design for the Living World. HFBK, Hamburg. https://designforthelivingworld.com. 170511. 
80 Stanford d.school. A Virtual Crash Course in Design Thinking. https://dschool.stanford.edu/resources-
collections/a-virtual-crash-course-in-design-thinking. 170422. 
81 Fischer, Berit. Artists at Work: Marjetica Potrc. 
82 Ibid. 
83 The World Café. Design Principles. www.theworldcafe.com/key-concepts-resources/design-principles. 
170421. 
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till design som strukturerande princip, så även här. I en intervju jag gjorde med Marjetica 

Potrc, i samband med utställningen ”The common Roof: Göteborgs Kollektiva Hus” på Röda 

Sten Konsthall i Göteborg 2013, beskrev hon grupprocessen som bestående av fyra steg: 

 
1. Lyssna till medborgarna. Detta är mycket viktigt. Som professionella har konstnärer förutfattade 

meningar av vad ett projekt ska vara, men konstnären ska ställa detta åt sidan och öppna öron och  
hjärta för medborgarna. 

2. Designa projektet tillsammans med medborgarna. 
3. Inkludera medborgarna i projektets konstruktion så att de är fysiskt engagerade i organisation och 

konstruktion. 
4. Konstnären ska kunna lämna och medborgarna ska kunna ta hand om projektet. Detta är mycket  

viktigt. På detta sätt tvingar sig inte projektet på gemenskapen (här använde konstnären ordet 
Community. Det kan översättas med: gemenskap, samhälle, gemensamhet, samfund, koloni och 
befolkningsgrupp). 84 

 

Relational object 

”Relational object”, eller relationellt objekt, beskriver Marjetica Potrc som ett verktyg för en 

grupp, med vilket gruppen tillsammans kan verka för att om-artikulera (rearticulate) sin 

livsmiljö och därigenom förändra sin livskultur (culture of living).85 Som en katalysator för 

social interaktion kan ett relationellt objekt förändra vår(a) livsstil(ar), och det, säger 

Marjetica Potrc, är ”one of the most urgent tasks today”.86  

 I en teckning kallad ”Notes on participatory design 4” med överskriften ”CULTURE & 

ART” har Marjetica Potrc med text (versaler), cirklar och pilar gjort en bild av relationen 

mellan konst och kultur.87 Jag ska inte försöka beskriva resonemanget om att/hur konst och 

kultur relaterar till varandra, utan bara se på texten som rör det relationella objektet. Det står 

bland annat: ”ART = RELATIONAL OBJECT”. Marjetica Potrc sätter alltså ett likhetstecken 

mellan konst och ett relationellt objekt. Hon skriver också om konst att: ”ART MEDIATES 

OUR RELATIONSHIP WITH THE WORLD” och ”ARTIST = MEDIATOR”.88 

Detta kan översättas: konst medlar i vårt förhållande med världen och konstnären är en 

medlare.  

 De relationella objekten tar form, genom projektdeltagarnas gemensamma vilja i On-

Site projekten, som torrdass i Caracas kåkstad där det sällan finns tillgång till vatten (projekt 

7: Dry Toilet), fröer till en frö-bank i Paris-förorten Ville d´Aubervilliers (projekt 19: La 

                                                
84 Potrc, Marjetica. Röda Sten, Göteborg. Intervju gjord av uppsatsförfattaren. 130615. 
85 Potrc, Majetica. Social housing – housing the social. SKOR Foundation, Amsterdam 2011. (You Tube) 
www.youtube.com/watch?v=-9SnVBOxvYw  6:20. 170515. 
86 Potrc, Marjetica och Lepik, Andres: Cities in transition. Berlin 2012. Pdf. www.potrc.org/press/Potrc_Lepik-
Cities_in_Transition.pdf  2. 170422. 
87 Potrč, Marjetica. Notes on Participatory Design 4. 2011, ink on paper, 21 x 29.7 cm. 
88 Fischer, Berit. Artists at Work: Marjetica Potrc. 
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Semeuse) eller en plattform i skogen utanför Haag ägnad åt publika samtal och workshops 

(projekt 23: The Commons Project).89 ”Vår” organiska baddamm på Kings Cross i London 

(projekt 25) beskrivs som ett levande laboratorium som uppenbarar naturens förmåga att 

återställa sig själv, även kallat resiliens, och mänsklighetens relationer till och ansvar för 

naturen. Livsmiljön är om-artikulerad till en katalysator för social, och ekologisk interaktion 

för att om inte förändra, så i alla fall påverka vår(a) val av livsstil. 

 Även Nicolas Bourriaud använder termen relational object. Han menar att alla 

konstverk kan definieras som sådana: ” […] like the geometric place of a negotiation with 

countless correspondents and recipients.”90 Det kan översättas: ” […] som en geometrisk 

förhandlingsplats med oräkneliga sändare och mottagare”, och vi kan knyta detta till den 

tidigare formuleringen ”form-fält”. 

 

7 ANALYS och DISKUSSION 
 

Analys 
Syftet med denna uppsats är att spegla mötet mellan hållbarhetsaspekterna i Marjetica Potrcs 

On-Site projekt, i synnerhet i projektet ”Of Soil and Water: King's Cross Pond Club”, och vad 

som där uppstår. Mitt ursprungliga fokus har varit på de ekologiska hållarhetsaspekterna och 

hur de gestaltas i hennes konst. Under processen har det dessutom trätt fram ett tema av social 

hållbarhet, genom medborgarens plats i samhället och hennes makt och möjlighet till positiv 

förändring. I Marjetica Potrcs projekt är hållbarhetsaspekterna så tätt sammanflätade att det 

ibland är svårt att skilja dem åt. Det ställer frågan om hur ska man välja att se på detta, ur 

vilket perspektiv?  

 Jag vill nu backa tillbaka till uppsatsens frågeställningar, för att utifrån uppsatsens 

undersökning försöka besvara dem.  

 

Vilka hållbarhetsaspekter kan man finna i Marjetica Potrcs On-Site projekt?  

När jag studerat On-Site projekten och kategoriserat innehållet utifrån hållbarhets-

indikatorerna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet har jag funnit att de alla är starkt 

                                                
89 Excel-fil. Kategori M: Relational object. 
90 Bourriaud, Nicolas. Relational Aesthetics. 26. 
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representerade i projekten. Exempel på ekologiska indikatorer är: naturkrafter som vind, sol 

och vatten;  naturelement som jord, frön och stenar; och odlingar av frukt, ris och grönsaker.91  

Exempel på sociala indikatorer är: en scen för sociala sammankomster, boendeförhållanden 

för familjer, access till internet, tillgång till dricksvatten, tillgång till avlopp, nya sätt för 

medborgare att bygga ett lokalsamhälle, resiliens för medborgare, publika samtal och 

workshops.92 Exempel på ekonomiska indikatorer är: ojämlikhet mellan olika stadsdelar i 

storstäder, ojämlikhet mellan olika länder i världen, ojämlikhet i tillgång till bostäder och 

infrastruktur, frågor om ägande av mark, utarmning av jord och de problem som skapas för 

jordbrukare samt energiproduktion.93 

 

Hur relateras dessa aspekter till varandra? 

Samband, relationer och kopplingar är ett centralt tema i beskrivningarna av Marjetica Potrcs 

On-Site projekt, både som begrepp och som företeelser.94 Återkommande är relationer mellan 

människor och människors resurser, och hur de samspelar å ena sidan; naturen och naturens 

resurser, och hur de samspelar å andra sidan samt hur människan och naturen samspelar å 

tredje sidan. Vi har i uppsatsen sett på definitioner och relationer av makt: formell och 

informell makt; positiv och negativ makt; synlig, gömd och osynlig makt; system, relationer 

och aktörer för makt, samt källor till makt och rum (spaces) för makt. Hierarkier, 

rangordningar och den styrda fördelningen av individerna i rummet innebär på olika sätt 

disciplineringsyttringar som Marjetica Potrc bryter mot i sina verk.95 Jag tolkar 

maktfördelningen i verken som demokratiskt fördelad. Aktörerna i verken blir medskapare, 

och konstnären delar makten demokratiskt med andra konstnärer, designers, medborgare och 

andra intressenter. När det finns publik blir den inbjuden att delta i verken och blir så också 

medskapare. Vi har sett olika exempel på hur projekten innehåller relationsskapande aspekter, 

dels utifrån roller där konstnären beskriver sig själv som en medlare, och utifrån deltagarna i 

verken, som med olika kunskap, discipliner och bakgrunder agerar medskapare.  

                                                
91 Excel-fil. Kategori I: Ecological indicators. 
92 Excel-fil. Kategori J: Social indicators. 
93 Excel-fil. Kategori K: Economic indicators. 
94 Excel-fil. Kategori L: Relational indicators. Ord och begrepp som förekommer: cykler, band, relationer, broar, 
modeller, konstruktioner, samband, deltagande, egen-organisering, samexistens, katalysatorer för transformation, 
omskapande, empowerment, balans, om-allokering, delat ägande, nytänkande, nya modeller, gemensamma 
utrymmen, ansvar, ge- och ta relationer, empowerment i naturen, multikulturalism speglad av biodiversitet, 
återtagande, återställande, alternativa paradigm, samband mellan elkraft och människo-kraft. 
95 Foucault, Michel. Övervakning och straff. 143. 
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Verktyg som ”participatory design” som ger människor en kontext att skapa tillsammans, 

”shared knowledge” som bygger på att människor delar kunskap och erfarenheter, och 

”relational object” som är den form människornas gemensamma vilja tar, fungerar som 

katalysatorer för förändring. ”Relational object” i On-Site projekten har fått en egen indikator 

i Excel-filen.96 Ur resultatet kan två kategorier urskiljas: en som har mer fokus på människan 

och handlar om demokrati, kunskap och internet; och en som handlar om mat, vatten och 

vind, och har större fokus på naturen.97 I exemplen kan man se att ”relational object” ofta är 

en plats, eller kanske ett mer passande ord kan vara ”space”. För att relatera till Bourriauds 

begrepp skulle vi också kunna kalla det ett ”form-fält”. Det kan vara en plattform för 

kunskapsutbyte, en ny modell av publik yta, en yta som är symboliskt tom, en ”Charter” 

(stadga, rättigheter) med visioner om ett hållbart samhälle, en plattform för utbyte av frön, en 

risodling på ett tak, en sumpmark, vind och vatteninfrastruktur. Eller det kan vara en organisk 

baddamm som i vårt exempel från Kings Cross i London. 

 Infrastruktur är ett ofta återkommande ord i On-Site projekten. Infrastruktur är  skapat 

av människan för att underlätta hennes existens på jorden. Det är i hög grad genom 

infrastruktur som vi kommer i kontakt med naturens element som vind, vatten och sol. Ordet 

infrastruktur återkommer genomgående i beskrivningarna av On-Site projekten. Man skulle 

kunna dra en parallell mellan modellen av infrastruktur både mer konkret, som en struktur 

som transporterar naturens element, och mer abstrakt, en struktur som transporterar energi, 

makt och kunskap mellan människor. Man kan också dra en parallell mellan infrastruktur och 

arkitektonisk struktur. Detta tema återkommer Marjetica Potrc ofta till, både i tal, skrift och i 

sina verk. Ett intressant exempel på detta är On-Site projekt 18 ”Theatre Evolutif” i Bordeaux, 

Frankrike, där tre parallella cykler beskrivs: den dynamiska cykeln av medborgarskap, den 

mänskliga vatten-cykeln och den bio-dynamiska cykeln. Detta ska beskriva samexistensen av 

den arkitektoniska strukturen och den sociala strukturen.98 Dessutom inkluderas den 

ekologiska strukturen här. I vårt exempel från Kings Cross är infrastrukturen vatten och dess 

                                                
96 Excel-fil. Kategori O: Relational object. 
97 Excel-fil. Kategori M: Relational object. Fokus på människan: demokrati, kunskap och internet: 22 A 
platform for the exchange of knowledge and practices between citizen groups. 21 Attempts a new model of 
public space by taking into consideration the people using the space. 20 Plots a symbolic void for discussions to 
take place about the shape of the district's future square. 17 The residents have articulated in a Charter their 
vision of a sustainable city in which people are the most valuable resource. Fokus på naturen: mat, vatten och 
vind: 18 A platform for exchange of seeds and plants, knowledge and techniques related to ecological urban 
gardening. 10 Rice-field on a roof. Rainwater-infrastructure. 19 A constructed wetland. Natures ability to restore 
itself. Water. 16 Sustainable water-infrastructure. Sustainably cleaned water for drinking, for sanitation, for 
watering gardens. 24 Wind. A passenger lift - the Wind lift - powered entirely by energy produced by a wind 
turbine. 
98 Excel-fil. Projekt nr 18: Théâtre Évolutif, Bordeaux, France. 
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organiska rening med hjälp av naturens processer. Människan blir delaktig när hon kliver ner i 

strukturen och blir en direkt del av den.  

 

På vilket sätt är detta konst? 

Social skulptur, relationell estetik, samhällskonst, dialogbaserad konst, kollaborativ konst, 

deltagande-konst, relationell konst, förändring som konst och informell konst. Alla dessa 

benämningar och konstriktningar kan man relatera till Marjetica Potrcs On-Site projekt. Men 

det som jag främst vill återkoppla till här är de relationella aspekterna. I Nicolas Bourriauds 

teori om ”relationell estetik” presenteras konst som något interaktivt och relationellt. 

Mellanmänskliga relationer och skapade modeller av samhällen innebär inte bara en 

ideologisk och praktisk arena utan också ”form-fält”.99 Om vi tar fasta på det, kan vi då säga 

att även människorna i verken är en sorts form-fält? Jag tänker att vi kan ha nytta av denna 

formulering, och bygga på den. Vad händer om vi infogar naturen, som ännu ett relationellt 

”form-fält” i Marjetica Potrcs projekt? Vi har sett hur Marjetica Potrc ofta lyfter fram en plats, 

ofta kallad plattform i projekten. Här skulle vi t o m kunna våga oss på att kalla plattformen 

en scen, på vilken projektet utspelar sig, som t ex den organiska baddammen på Kings Cross i 

London. Scenen (som även den skulle kunna definieras som ett form-fält) fylls med ”form-

fält” där alla har lika värde eller makt i sann demokratisk anda: konstnär (-er), medborgare, 

medskapare, naturelement som vatten eller vind, och djur; och på denna plattform eller scen 

finns de i relation till varandra, och samspelar. Här lyfts människa och natur in i samma ram, i 

samma system, på ett sätt som inte är så ofta  förekommande i vår ”verkliga” värld. Man 

skulle kunna se On-Site projekten som arkitektoniska verk som är sammanvävda av materiella 

och immateriella beståndsdelar. 

 Förutom att det relationella är centralt i Marjetica Potrcs verk, ser jag ytterligare 

aspekter som viktiga delar av hennes konstnärliga uttryck. Hållbarhet ur de traditionellt 

benämnda aspekterna ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv är tydligt betonade i 

projekten. Hållbarhet finns närvarande både som form och som innehåll. Holism, 

helhetstänkande praktiseras. Förutom att de ekologiska aspekterna är starkt representerade i 

projekten som innehåll, är också naturens element som vatten, vind, jord och sol aktiva som 

”medskapare” i projekten. Naturen är medskapare. Projekten befolkas av människor som 

uppmuntras till aktivt medskapande under hela processen. Deltagarna får makt till 

                                                
99 Bourriaud, Nicolas. 28. 
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medbestämmande, egen-makt eller empowerment. Projekten skapas också med intentionen att 

de bli helt oberoende av konstnären och i bästa fall permanenta.  

 Struktur spelar en viktig roll och gestaltas på olika sätt genom infrastruktur, 

maktstruktur, arkitektonisk struktur, ekologisk cykel, vattencykel, balans mellan stad och 

land, mellan människa och natur, mellan människa och människa, mellan människa och djur. 

Kunskap, ord och text är centralt i konsten. Kunskap anges som en beståndsdel i verken, 

deltagarna delar sina kunskaper för att tillsammans skapa ett gemensamt verk. En gemensam 

nämnare för projekten är att de skapar någon sorts förändring, ofta kopplad till människors 

lokala livsmiljö och mot en mer hållbar utveckling.  

 

Diskussion  

Konsten att skapa hållbart samspel mellan människor och natur   

Vi har fördjupat oss i hållbarhets-begreppet; sett lite närmare på hur makt kan yttra sig och på 

medborgarens roll; vi har tittat på hur Marjetica Potrc arbetar med On-Site projekten, särskilt i 

relation till roller, plats och verktyg, och vi har sett hur konstnären använder något som hon 

kallar ”relational object”, konst-objektet, som hon beskriver som en katalysator för social 

interaktion och som kan förändra våra livsstilar.  Vi har sett att de hållbarhetsaspekter man 

kan finna i Marjetica Potrcs On-Site projekt förutom ekonomiska och sociala 

hållbarhetsaspekter i stort, har fokus på medborgarnas empowerment och på naturens element 

och system. Vi har sett att dessa hållbarhetsaspekter interagerar och samspelar i hög grad på 

ett demokratiskt sätt. Vi har sett på vilket sätt Marjetica Potrcs On-Site projekt är konst, och 

lutat oss på Bourriauds fokus på det relationella samspelet.  

 Projekten skapar en plattform eller ”scen” som fylls med ”form-fält” där alla har lika 

värde i sann demokratisk anda: konstnär (-er), medborgare, medskapare, naturelement som 

vatten eller vind, och djur; och på denna plattform eller scen finns de i relation till varandra, 

och samspelar. Här lyfts människa och natur in i samma ram, medskapare i samma system 

eller struktur, sammanvävda av materiella och immateriella beståndsdelar.  

 

Vad är konsten med ”Of Soil and Water: King's Cross Pond Club”? 

Nu är det hög tid att återvända till den organiska baddammen i London, On-Site projektet ”Of 

Soil and Water: King´s Cross Pond Club”. Vi har sett att projektet i hög grad består av de 

ekologiska hållbarhetsaspekterna. En mikro-ekologisk miljö med en naturlig bad-damm som 

är fri från kemikalier. Vattnet i dammen renas genom ett naturligt, slutet system av våtmark 
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och vattenväxter. Dammen är omgärdad av vilda blommor och gräs som ändras efter säsong. 

Människan är representerad i projektet genom att placeras mitt i det. Syftet är att hon ska 

kunna simma i verket. Men hon kan bara simma i baddammen när naturen tillåter det, när det 

sker inom naturens ramar, eftersom reningen av vattnet är helt organisk, och därför sker i 

naturens egen takt. Genom detta visar konstnärerna att människan behöver anpassa sig till och 

rätta sig efter naturens gränser. Människa och natur ingår i samma system. De parallella 

cyklerna i ”Theatre Evolutif” i Bordeaux (projekt 18) beskriver samexistensen av den sociala 

strukturen representerad av människan, den arkitektoniska strukturen och infrastrukturen 

representerad av människans vattensystem och den ekologiska strukturen genom den bio-

dynamiska cykeln. I vårt exempel från Kings Cross är infrastrukturen vatten och dess 

organiska rening med hjälp av naturens processer. Människan blir delaktig när hon kliver ner i 

strukturen och blir en direkt del av den. Men hon styr inte processen, den finns inte till för 

henne eller på hennes villkor. Människan måste anpassa sig till naturens gränser för att det ska 

fungera.  

 Hur? Det är relationellt, tänker jag. I konstnärernas text om King´s Cross Pond Club står 

skrivet att projektet är baserat på idén av att människan lever i balans med naturen. Jord och 

vatten är två livsnödvändiga resurser för människan som hon ofta tar för givna. Projektet 

beskrivs som ett levande laboratorium som visar naturens förmåga att återställa sig själv, 

samtidigt som det ger besökarna, människorna, en förstahandsupplevelse av människans 

relation till och ansvar för naturen. De relationella aspekterna framträder i olika skepnader 

genom hela projektbeskrivningen. De form-fält som Bourriaud föreslår, möts. Hierarkier, 

rangordningar och fördelningen av individerna i rummet innebär på olika sätt 

disciplineringsyttringar som konstnären bryter mot i sina verk. I ett makt-perspektiv blir detta 

spännande. Maktens rum får en annan indelning, en annan ordning. Naturen som ett av ”form-

fälten” eller ”medskaparna” kliver också in i rummet och tar plats på scenen, med samma 

makt och rättigheter som de andra fälten. Människans makt över naturen, hennes 

månghundra-åriga historia av att underkasta sig naturen och andra människor i olika 

maktordningar upphävs här för en stund. En sann demokratisk ”space” är skapad. 

 

Kan konsten skapa hållbart samspel mellan människor och natur?  

Kan då konst skapa ett hållbart samspel mellan människor och natur? Ja, det tänker jag att den 

kan, och utläser jag att Marjetica Potrc lyfter fram som ett huvudtema i sina On-Site projekt. 

Den övergripande tematiken i projekten inte bara speglar relationen mellan natur och 

människa samt mellanmänskliga relationer, utan visar också på alternativa, mer hållbara och 
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jämlika sätt för dessa att förhålla sig till varandra. Ju längre tid jag undersökt On-Site 

projekten desto mer börjar jag se själva sambanden, relationerna och kopplingarna som 

mycket central tematik i verken. Ord och begrepp som ofta förekommer i projekten är t ex 

cykler, band, broar, samexistens, balans, delat ägande, gemensamma utrymmen, 

multikulturalism speglad av biodiversitet och  samband mellan elkraft och människo-kraft. 

Ord som utveckling, samverkan och relationer mellan människor, resurser och natur är också 

återkommande i dokumentet ”Our Common Future”, där civilsamhället åberopas för att skapa 

den medvetenhet och politisk förändring som behövs för att skapa ett hållbart samhälle. Den 

övergripande tematiken i Marjetica Potrcs verk speglar också detta med fokus framförallt på 

det demokratiska och relationella samspelet mellan natur och natur, natur och människa, och 

mellan människa och människa. Människa och natur samspelar inom samma ram, är 

medskapare i samma system eller struktur, sammanvävda av materiella och immateriella 

beståndsdelar. Människan är natur.  

 

8 SAMMANFATTNING OCH SLUTORD 

 

Sammanfattning 
Genom att se alla Marjetica Potrcs On-Site projekt inom en ram (Excel-fil), och grupperade 

under olika indikatorer, blir det tydligt för mig både hur lika och hur olika projekten är. 

Många av projekten innehåller alla hållbarhetsaspekter, men en del är mer renodlade inom en 

eller två aspekter. ”The Public Space Society” (projekt 21) handlar i huvudsak om det 

demokratiska rummet, och ”Source de Friche” (projekt 20) handlar nästan uteslutande om 

vatten och det ekologiska perspektivet. Trots att projekten i vissa fall handlar specifikt om en 

ekologisk hållbarhetsaspekt går det alltid att göra starka kopplingar till det sociala 

hållbarhetsaspekterna och ett maktperspektiv. Vi kan se att medborgarna och deras 

livssituation inte går att separera ifrån de ekologiska aspekterna och vice versa. Detta blir 

särskilt tydligt i relation till de ekologiska hållbarhetsaspekterna som man annars, enligt min 

erfarenhet, ofta ser som separata eller indirekta. På varje plats som konstnären gått in för att 

göra ett projekt, har hon tillsammans med projektdeltagarna lyft fram ett eller flera problem i 

den specifika platsens och medborgarnas livsmiljö. Problemen har i många fall varit kopplade 

till tillgång av rent vatten och produktion av ren energi, båda vilka medborgarna är starkt 

beroende av för sin överlevnad. Båda är också kopplade till de Mänskliga rättigheterna. 

Genom att, som On-Site projekten gör, lyfta fram olika samhällsproblem som ofta är kopplade 
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till miljö och klimat, blir problematiken också uppmärksammad inom ramen av det 

konstnärliga projektet. Man skulle också kunna säga att det lyfts upp på en sorts scen. 

Eftersom Marjetica Potrc är en internationellt känd konstnär, lyfts problematik från olika 

delar av världen upp som annars (kanske) inte skulle få den uppmärksamheten. I samtliga On-

Site projekt har en eller flera lösningar på presenterad problematik gestaltats. Genom att skapa 

modeller av verkligheten, en sorts prototyper för hur det skulle kunna vara om alla fick vara 

medbestämmande, inklusive naturen, ser vi att det är möjligt att leva hållbart. 

 

Slutord 

Marjetica Potrcs On-Site projekt visar oss goda exempel när vi behöver dem som bäst. Albert 

Einstein lär ha sagt att det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat 

med det gamla sättet att tänka.  Jag tror att hållbarhet handlar mycket om att tänka i andra 

banor, och kanske delvis med andra delar av våra hjärnor. Eller kanske handlar det om att vi 

behöver använda alla delar av oss och tänka holistiskt, vara inriktade på helhet, och orka ta in 

verklighetens komplexiteter. Vi behöver också våga vara mer kreativa, mer kollaborativa och 

mer prestigelösa. Marjetica Potrc visar gång på gång att hon har modet att ge sig ut i världen, 

möta människor med olika bakgrund, och ge sig in i dynamiska relationer och samarbeten. 

Konsten kan visa oss vägen. Den kan ge oss en arena, en scen, för experiment och för att 

spegla andra sätt, nya sätt att förhålla sig till världen. Den kan visa hur människor kan bete sig 

med varandra och med naturen, med respekt och ansvar för att skapa hållbara och 

demokratiska miljöer och samhällen. Vi behöver inse att vi alla är delar av samma system.  

Människa och natur samspelar inom samma ram, är medskapare i samma system eller 

struktur, sammanvävda av materiella och immateriella beståndsdelar. Människan = natur.  
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Appendix A: Excel-fil. The On-Site projects by Marjetica Potrc.  

För att göra Marjetica Potrcs On-Site projekt mer överblickbara och lättare att hänvisa till har 
jag lyft in och kategoriserat innehållet under en rad rubriker i bifogad Excel-fil.  
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