Instant City Life
Hvor meget byliv kan der være på én parkeringsplads?? Det
spørgsmål stillede vi os selv i forbindelse med, at vi blev
inviteret til at udstille inde midt på stenbroen i Absalonsgade.
Absalonsgade er klassisk Vesterbro – ikke skyggen af et
træ og huse så høje at solen kun rammer asfalten midt på
dagen. Langs begge sider af gaden er der parkeret biler tæt
langs kantstenene. Drømmen var at omdanne en af disse
parkeringspladser til et sted for jordforbindelse, fællesskab
og en sanselig frodighed.
Så med inspiration fra måltidskassen – hvor aftenroen og
madglæden gang på gang bliver reddet med et 'saml selv' sæt
af grøntsager, kød og opskrifter – har vi sammen med Søren
(Ejlersen) sat os for om man kan gøre det samme med bylivet.
Konceptet er 'bylivskassen', hvor en stor terrassekasse med
plantehuller i på størrelse med en almindelig p-plads (2,5
m x 5,0 m), bliver leveret i maj måned som et samlet 'bylivs-kit' med muld, frø, stiklinger og en manual. Så har man
kassen på en parkeringsplads indtil vækst-sæsonen er slut,
hvor kassen så bliver hentet og kørt i vinterdepot, klar til at
blive tilplantet igen næste forår.

Den 15. august åbnede så prototypen på 'Bylivskassen' i
Absalonsgade. Inden åbningen var der meget stor aktivitet,
fordi vi til denne her prototype har været nød til at snyde
lidt. Så i bedste mad-program- stil, har salat-pusher
Heiner Aldinger på forhånd dyrket grøntsagerne direkte
i transporterbare aarstidskasser på en mark lidt uden for
Ringsted. Selve bylivskassen blev først endelig færdigbygget
et par dage inden åbningen. Så aftenen inden denne, blev det
grønne kørt ind til byen og det hele samlet og bylivskassen
kunne endelig afprøves.
Åbningen blev en stor succes. Vi spottede både kyssende
par, ældre herrer og babyer der prøvede kassen. Alt imens
pressede Søren (Ejlersen) og vi juice og saft – ikke af kassens
produkter denne gang – men overskuddet fra Aarstidernes
marker.
Men kig forbi og pluk gerne selv af kassen, og døm selv om
her skabes et bedre byliv. Prototypen står ved Absalonsgade
21, Kbh, indtil 28. September. Vi hører meget gerne fra
dig – om hvad du synes om forsøget. Bare skriv til info@
VEGAlandskab.dk
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