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Dette projekt undersøger hvordan kunst-baserede interventioner kan bidrage til regenerativ og 
holistisk designpraksis. Igennem eksperimenter afprøves interventionernes virkning og betydning 
for en designproces i en social kontekst. Eksempler på kunstbasererede fremgangsmåder, som vi 
bringer i spil er: creative writing, totem animals i ler/3-d stakeholdermap, medicine walk, land art 
og poesi. Vores forhåbning er at inspirere og informere om vigtigheden af regenerativt design og 
bidrage med kunstbaserede fremgangsmåder, der kan understøtte designpraksis indenfor dette 
område. 

Vores overordnede spørgsmål handler om hvordan vi kan designe på måder, der inddrager 
oplevelsen af, at vi er en del af en større sammenhæng, f.eks. at kunne designe kultur i pagt med 
naturen og være etiske i vores tilgang til design.    
  
Med dette for øje eksperimenterer vi med de kunst-baserede interventioner for at undersøge: 

* hvordan de kan hjælpe os med at træde i ét med noget, der er større end én selv,  
* afdække det, som vi ikke kan se; det som vi ikke ved, at vi ved 
* fremelske originale perspektiver og læring om det der undersøges i en design proces 

Interventionerne afprøves i et en–dags forløb med en gruppe deltagere (design studerende eller 
udvalgte deltagere fra private og offentlige organisationer). De inviteres til at afprøve udvalgte 
metoder i en planlagt proces for at undersøge aktuelle aspekter af deres eget igangværende 
projekt.   

Igennem dette søger vi at afdække interventionernes betydning for den enkelte person, 
eventuelle team-relationer, den kreative proces og resultatet. Dette giver mulighed for at 
undersøge erfaringerne med tilgangene i forhold til regenerativ forandring i en social kontekst.  

Projektets resultater udgives som et katalog med et samlende narrativ og beskrivelse af de enkelte 
kunst-baserede interventioner. Med kataloget ønsker vi at inspirere og informere om vigtigheden 
af regenerativt design og bidrage med kunstbaserede fremgangsmåder, der kan understøtte 
designpraksis indenfor dette område samt udviklingen af et kunst–baseret designmetodesprog. 
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