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Poziom trudności

W SKRÓCIE

WaŻNA WSKAZÓWKA

INFORMACJE

Ważnym celem ESK 2012 było przeciwdziałanie, za pomocą kultury i sztuki,
zanikaniu zarówno życiowych funkcji, jak i ducha Mariboru, dotkliwie odczuwalnych po upadku lokalnego przemysłu w latach 90. XX wieku. W przypadku
tego konkretnego projektu chodziło o powrót do tradycji i umożliwienie
sąsiadom wspólnego spędzania czasu, tuż pod oknami ich domów.

Przypomnij uczestnikom, by mieli na sobie odpowiedni,
możliwy do pobrudzenia strój (lub zapewnij odzież
ochronną), a po malowaniu oznacz i zabezpiecz ławkę,
aby nikt na niej nie usiadł, póki nie wyschnie! Możesz
też zadbać o zebranie podpisów „autorów” ławki, a na
finał zrobić wspólne zdjęcie – będzie to dobry materiał do promocji w internecie, stworzenia albumu lub
podziękowania sponsorowi.

Liczba organizatorów: min. 1 osoba

jAK TO ZROBIĆ?

Ciekawostka

Zależnie od możliwości budżetowych, istnieją różne wersje działania. Pierwsza
opcja to zaangażowanie miejscowego artysty. W Mariborze do współpracy
zaproszono pasjonata street artu, graffiti i życia miejskiego, znanego z dowcipnych i krytycznych interwencji w przestrzeni. Jego zadaniem było zaprojektowanie i wykonanie zupełnie nowych ławek w miejsce tych usuniętych. Każda
z nich miała mieć odrębny charakter i podobnie jak dziewiętnastowieczne
„prywatne” ławki, powstać z myślą o gromadzeniu konkretnej grupy: „zakochanych”, „bezdomnych”, „skaterów” etc. Gotowe dzieła stanęły w różnych
miejscach miasta – na terenach rzadko uczęszczanych, ale też skwerach
i ulicach. Miały być jednocześnie dziełem sztuki nowoczesnego designu, jak
i funkcjonalnym elementem „miejskiego umeblowania”.

Tylko nieliczni pamiętają, że
w Mariborze w XIX stuleciu wielu
mieszkańców miało przed swoimi
domami własne ławki i powszechnym
rytuałem było zasiadanie na nich
popołudniami. Późniejsi włodarze
miasta uznali, że nie nadąża to za
duchem czasu i nakazali usunąć
ławeczki.

Adaptując ten pomysł w swojej przestrzeni, możesz wykorzystać jego
animacyjny potencjał. Rozejrzyj się za już istniejącymi ławkami. Sprawdź, czy
mają swoich bywalców? Czy może przydałaby się im renowacja? Realizację zacznij od małych kroczków: do odnawiania wybranej ławki zaproś jedną grupę,
np. dzieciaki z pobliskiego przedszkola, młode lokalne zespoły muzyczne, Koło
Gospodyń lub radnych. Może któraś ławka gromadzi bezdomnych i będzie
można zaprosić ich do wspólnego zadbania o ten ważny element przestrzeni?
Możecie też zorganizować otwarte wydarzenie i ogłosić je za pomocą plakatów, np. „malowanie ławki dla zakochanych”. Pamiętaj, aby pozwolić i zachęcić
malujących do nadania ławce specyficznego dla nich „charakteru”. Nawet
tracąc na jakości artystycznej, zyskamy w ten sposób nieoceniony walor
wspólnotowy. Praca będzie okazją do nawiązywania rozmów i znajomości, a jej
efekt da poczucie odpowiedzialności za własny kawałek miasta. Przestrzeń
wspólna przestanie być „niczyja”.

FINANSOWANIE
Jeśli dysponujesz ograniczonym
budżetem, taki projekt to dobra
okazja, by aktywizować miejscowych
przedsiębiorców – być może właściciel sklepu chętnie ufunduje puszkę
farby i kilka pędzli?

Z kim współpracować?

Liczba uczestników: dowolna
(ok. 2–15 osób na jedną ławkę)
Czas trwania: min. 1 dzień
Wymagane materiały / sprzęt*:
grunt i farby, pędzle, rękawice,
ew. opalarka lub preparat do
oczyszczania drewna

autorka

Zaproś różne grupy społeczne – zarówno te formalne,
związane z instytucjami (szkoły, organizacje itp.), jak i poszukaj tych nieoczywistych, mających z jakiegoś powodu
wspólny mianownik (np. fryzjerzy, skaterzy czy bezdomni)
– i daj im poczucie własności kawałka przestrzeni.

źródła
www.arhiv.maribor2012.info
www.maribor2012.info/?page_
id=3268
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