MIASTOTWÓRCY – MIASTOPRZEJĘCIE
Projekt „Miastotwórcy”, organizowany przez Centrum Myśli Jana Pawła II, zakładał wypracowanie wizji
miasta bliskiego, w którym uczestnicy chcieliby mieszkać, pracować i spędzać wolny czas – miasta, w ich
rozumieniu, idealnego. Projekt odpowiadał na potrzebę partycypacji młodych osób w życiu społecznym
i kulturalnym, pozwolił dorosłym poznać perspektywę młodych i zrozumieć, jaki realny kształt chcieliby
nadać miastu. Ważnym założeniem było zainspirowanie młodzieży do partycypacji społecznej opartej na
wrażliwości, bliskości i wspólnotowości.
Idea projektu oparta została na klasycznym projekcie architektonicznym. Zarówno uczestnicy, jak i architekci
zaczęli od stworzenia projektu koncepcyjnego. Odwiedzając muzea i instytucje kultury, szukali inspiracji
do tworzenia i działania, by móc przystąpić do kolejnego etapu, czyli projektu budowlanego – warsztatów
design thinking. Wcielili się w rolę turystów, mieszkańców, bywalców i zastanawiali nad tym, jak oddolne
inicjatywy miastotwórcze wpływają na kształt przestrzeni miejskiej i w jaki sposób oni sami mogą wpływać
na przestrzeń. Z tymi informacjami przystąpili do pracy nad projektem wykonawczym – do warsztatów
rysunku architektonicznego oraz modelowania i druku 3D. Zależało nam na oddaniu w ich ręce narzędzi,
które umożliwią im wizualizację swoich potrzeb.
Wystawa prezentuje efekty prac młodych twórców. Pozwala przyjrzeć się, jak uczestnicy wzięli na barki
projektowe konkretne cele: wprowadzenie zieleni do miasta, stworzenie przestrzeni dla siebie oraz
umożliwienie sprawnego transportu, wyobrażając je poprzez model 3D, który oddaje idee miasta jutra.
Dlatego kluczowym elementem wystawy jest makieta, wykonana techniką druku 3D.
Praca przy projekcie pozwoliła młodym twórcom przede wszystkim określić swoje potrzeby, ale też poznać
miasto z perspektywy innych jego mieszkańców i ich potrzeb. Symboliczne „miastoprzejęcie” jest
rodzajem manifestu młodych, którego głównymi założeniami są: wykorzystanie zastanej tkanki miejskiej,
tworzenie bez niszczenia, możliwość decydowania, wrażliwość na potrzeby swoje i innych.

PRACA WARSZTATOWA
Zaprosiliśmy młodzież ze szkół ponadpodstawowych z Warszawy
i okolic do zastanowienia się, jak wg nich powinno wyglądać
miasto bliskie mieszkańcom.
W czasie pierwszego tygodnia zajęć młodzież pracowała nad
następującymi problemami:
- identyfikacja potrzeb swojej grupy wiekowej i potrzeb innych,
- poznanie historycznych koncepcji miasta,
- plany zagospodarowania przestrzennego,
- czym jest niewidzialne miasto,
- partycypacja społeczna.
Zajęli się nad zagadnieniami problemami z komunikacją miejską,
brakiem terenów zielonych oraz sposobami efektywnego
przemieszczania się po mieście.
Zaprojektowali obszar, na który nie można wjechać samochodami, a jednak jest dostępny i użytkowy, podwieszone ścieżki
rowerowe i ogromny „central park” w środku miasta. Wyszli zatem
od potrzeb zidentyfikowanych nie tylko jako swoje, ale od tych,
które postrzegamy jako podstawowe potrzeby mieszkańców
miasta. Szukali rozwiązań bliskich nie tylko młodym, ale i tym,
którzy już pracują, spędzają czas z rodziną, bliskimi.
Powstały pierwsze prototypy rozwiązań.
Kolejne warsztaty pokazały, jak można zmieniać rzeczywistość
nie budując jej od nowa. Uzmysławiały, że nie trzeba niszczyć,
by tworzyć, że można wypracować rozwiązania bliskie wszystkim
mieszkańcom. Co więcej pokazały, że potrzeby mieszkańców
miasta, niezależnie od tego, do jakiej grupy wiekowej się
zaliczają, są podobne, ważna jest wrażliwość i uważność na nie.
Poznanie praktycznych narzędzi wpływających na kształt miasta
– budżetu obywatelskiego, konsultacji społecznych, wolontariatu
– zestawiliśmy celowo z inicjatywami określanymi jako „pozaaktywistyczne”- polegające na niezinstytucjonalizowanych formach
działania.
Współczesne koncepcje miasta zestawione z historycznymi
pomysłami na miasto idealne pomogły zrozumieć, jak potrzeby
właściwe dla danego czasu wpływają na kształtowanie miasta.
Natomiast możliwość spojrzenia na najbliższe otoczenie przez
pryzmat różnych jego użytkowników dało młodym szansę na
zidentyfikowanie obszarów do zmiany.
Pomysły, które zarysowały się na początku, w trakcie kolejnych
zajęć ewaluowały. Młodzi doszli do wniosku, że owszem
potrzebują dobrze zaplanowanej komunikacji miejskiej, terenów
zielonych, ale to czego, rzeczywiście im brakuje w mieście,
to miejsce dla siebie. Miejsce, które niekoniecznie musi być
przypisane im na stałe, ale takie, w którym będą się czuli
bezpiecznie, a jednocześnie takie, na które będą mieli wpływ.
Miejsce otwarte dla każdego, ale jednak tworzone i zaplanowane
przez młodych, w którym młodych nie tylko się pyta, ale oddaje
im się sprawczość. Miejsce wykreowane dla siebie i dla innych.
Z tym założeniem przystąpili do projektowania i przejmowania
miasta.

WARSZTATY RYSUNKU I DRUKU 3D
Zapraszając młodzież do pracy nad projektem wykonawczym – do
warsztatów rysunku architektonicznego i modelowania i druku 3D,
zależało nam na oddaniu w ich ręce narzędzi, które umożliwią
im wizualizację swoich potrzeb. Rysunek nauczył ich, czym jest
perspektywa, przestrzeń, detal architektoniczny, zaś projektowanie
metodą 3D pozwoliło zwizualizować pomysły.
Podzieleni na trzy zespoły projektowe postanowili wypracować trzy
konkretne cele: wprowadzić zieleń do miasta, stworzyć przestrzenie
dla siebie oraz umożliwić sprawny i łatwy transport.
Po wybraniu skali i wielkości, rozpoczęli tworzenie modeli 3D, które
wspólnie ukształtowały projekt naszego miasta jutra.

ULICE
Młodzież zwróciła uwagę na problemy
z codzienną komunikacją, drogą do domu,
do szkoły na zajęcia. Zastanawiała się, jak
sprawić, by w sposób łatwiejszy i przystępniejszy
móc korzystać z ciągów komunikacyjnych.
Zastane ulice zostały rozszerzone o pewny
i dostępny transport miejski wraz z alternatywnymi
elementami komunikacji – ścieżkami rowerowymi.
Na ulicach pojawiły się też progi zwalniające,
zapewniające bezpieczeństwo i przekonujące
mieszkańców do korzystania z alternatywnych do
samochodów sposobów komunikacji.

SAMOBIEŻNY TRANSPORT MIEJSKI
Specjalnie przystosowane drogi i szlaki komunikacyjne dla
nowego typu komunikacji miejskiej są najbardziej futurystycznym
projektem Miastotwórców. Komunikacja miejska dedykowana
do szybkiego przemieszczania się po mieście, niekonkurująca
z samochodami, została zaprojektowana z docelowym założeniem
odseparowania od tradycyjnego transportu miejskiego, pozwalając
na szybkie i komfortowe przemieszczanie się z ominięciem
wszelkich niedogodności typowych dla transportu miejskiego,
który znamy z naszych ulic.

MIEJSCA DLA MŁODZIEŻY
Młodzi ludzie zwracają uwagę,
że w przestrzeni miejskiej szczególnie
brakuje im miejsca dla siebie.
Istniejące domy, instytucje i centra
kultury rządzą się swoimi prawami
i choć są otwarte na młodzież, to
jednak nie czynią jej gospodarzami,
lecz stawiają w roli gościa.
Nie pozwalają na samodzielne
podejmowanie decyzji na temat
wyglądu, funkcjonowania, programu.
Z tego względu w budynkach
i parkach umieszczono domy kultury,
miejsca, w których młodzi ludzie mogą
za darmo spędzać czas, rozwijać
swoje pasje i mieć szansę na
kreowanie własnej przestrzeni.

DOMY KULTURY
W BUDYNKACH
Efektem namysłu nad połączeniem
przestrzeni wspólnej z przestrzenią
wydzieloną jest zaprojektowanie
domu kultury w zastanym budynku.
Jeden z domów kultury powstał jako
zaanektowane piętro istniejącego
budynku, tworząc przestrzeń wspólną
w zastanej tkance miejskiej.
Wstawienie wyraźnego, odciętego
kolorystycznie piętra, które prezentuje
realistycznie selektywne spojrzenie
na miasto, sprawia, że widzimy
miejsca przeznaczone dla młodych,
miejsca, którymi mogą się dzielić, ale
też miejsca, na kształt których mają
wpływ i które są dla nich zawsze
otwarte.

ZIELONE DACHY

DUŻE TERENY ZIELONE
Młodzież podkreśla wagę i znaczenie terenów zielonych.
Zaznaczenie tej ważnej potrzeby przebywania
w przestrzeni zielonej, otwartej i niezagospodarowanej
przez działania komercyjne było bardzo istotnym
założeniem w czasie prac projektowych. Na makiecie
Miastotwórców jest to wyraźne reprezentowane przez
wielki park zajmujący połowę miasta. Wykluczanie
przestrzeni parkowych z zabudowy komercyjnej
i przeznaczenie jej na aktywne społecznie miejsca
było kluczowe dla projektantek i projektantów.

Dachy budynków zostały zamienione na
zielone płuca miasta, tak samo jak jeden
z dużych tarasów wieżowca. Zapewnienie
miejsca dla roślin i koegzystencja z naturą
w mieście była ważnym elementem pracy
zespołów. Natura rozumiana jest jako część
tkanki miejskiej, nie funkcjonuje tylko obok,
mimochodem, ale tworzy tę tkankę i ją
kształtuje. Ma walor zarówno funkcjonalny,
jak i estetyczny, ratując i kreując miasto.

POP-UPOWY DOM KULTURY
Uliczny dom kultury to najbardziej radykalna ingerencja w mieście. Scena z palet, skatepark, ławki i stoły
z parasolami zajmują miejsce jednej z ulic. Ingerencja ta otwiera też park dla mieszkańców po przeciwnej
stronie ulicy, daje szansę na aktywne spędzanie czasu w mieście i realizację pasji artystycznych i sportowych.
Jest to przestrzeń performatywna młodości, za pomocą której młodzież pokazuje, jak ważne i użyteczne może
być przeznaczenie przestrzeni miejskich dla młodych i jak ich potrzeby łączą się z oczekiwaniami wszystkich
mieszkańców. Prosty zabieg – zamknięcie ulic i wymagające stosunkowo mało wysiłku zbudowanie
przestrzeni na nowo – pokazuje, jak niewiele czasem potrzeba, by młodzi mogli mieć swoje miejsce i jak to
miejsce może być przyjazne też dla innych.

Druk 3D
Projektowaliśmy nasze miasto z myślą o druku FDM (ang. fused deposition modeling – osadzanie topionego
materiału). Jest to metodapolegająca na podzieleniu zaprojektowanych modeli 3D na płaskie warstwy
określonej wysokości – w tym przypadku 0,2 mm – i konsekwentnym osadzaniu ich na sobie od podstawy
do końca.
Ze względu na to, że każda kolejna warstwa musi oprzeć się na poprzedniej w określony sposób, pracując
koncepcyjnie, trzeba myśleć o tym, jak najefektywniej zaprojektować obiekty. Każda warstwa jest
fizycznie wspierana i grawitacyjnie osadzona na tej pod spodem. Jednak dzięki temu, że szerokość warstwy
to 0,4 mm, a wysokość to 0,2 mm, bez problemu możemy stworzyć 45 stopni nachylenia ścian, nakładając
każdą kolejną warstwę o 0,2 mm szerzej. Tym samym możemy stworzyć przedmioty węższe u podstawy
i szersze u góry. Niektóre drukarki FDM potrafią tworzyć nachylenia dochodzące nawet do 80 stopni ze
względu naszybkie wychładzanie nakładanego stopionego tworzywa.
Czasami niestety ten proces nie doprowadza do pożądanych efektów. Drukarka nie posiada zmysłów i nie ma
pojęcia, że kolejna warstwa jest drukowana w powietrzu. Taki materiał tworzy tak zwane spaghetti, które bez
nadzoru człowieka może powstawać nawet przez wiele godzin.
Staramy się ograniczać ilość materiału używanego w druku 3D, dlatego nie wypełniamy druków w 100%
tworzywem. „Rysujemy” zewnętrzną powierzchnię, a środek wypełniamy plastrem miodu bądź inną strukturą,
która zapewnia odporność i wsparcie dla drukowanej części.
Naszą makietę wydrukowaliśmy z materiału PLA (polilaktyd, polikwas mlekowy, ang. polylactic acid),
uzyskiwanego z kukurydzy. W szczególnych warunkach może być on biodegradowalny, jednak nie jest to
jeszcze szeroko dostępna i stosowana metoda.

O WYSTAWIE
Czas trwania wystawy: 17–30 listopada 2022
Wernisaż: 17 listopada 2022, g. 18:00
Wolskie Centrum Kultury Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wystawa powstała w ramach projektu „Miastotwórcy”.
Koncepcja projektu: Urszula Silwon-Bublej
Koncepcja wystawy: Karolina Zarębska-Spólny
Prowadzący zajęcia: Maciej Frąckowiak, Magdalena Millert, Katarzyna Domagalska, Patrycja Jastrzębska,
Maria Jagaciak, Anna Stratenwerth, Paweł Kłudkiewicz, Jan Garstka
Zdjęcia: Damian Fużyński
Druk 3D: Jan Garstka
Opracowanie graficzne projektu: Joanna Gers
Uczestnicy warsztatów oraz zespół projektowy: Natalia Błażejczyk, Jan Szczurek, Anna Ćwik,
Grzegorz Czernyszow, Aleksandra Respondowska, Filip Ławnicki, Kinga Dąbrowska, Marta Staranowicz,
Jakub Kania, Zofia Kańska, Barbara Jaworska, Gustaw Chudkiewicz, Wiktor Szczepański,
Hanna Majewska, Patrycja Melnicka, Piotr Śledzik
Organizator: Centrum Myśli Jana Pawła II

O CENTRUM
Centrum Myśli Jana Pawła II to warszawska instytucja kultury, której zadaniem jest stawianie pytań
o kondycję etyczną człowieka w odniesieniu do uniwersalnych wartości: dobra, prawdy i piękna, a także
wolności, solidarności i dialogu. Centrum działa w obszarze kultury, nauki, edukacji oraz budowania
zaangażowanego i odpowiedzialnego społeczeństwa. W działaniach programowych Centrum Myśli Jana
Pawła II korzysta z intelektualnego, duchowego i kulturowego dziedzictwa Karola Wojtyły – Jana Pawła II,
wskazując na jego uniwersalny wymiar.
Centrum Myśli Jana Pawła II
ul. Foksal 11, 00 - 372 Warszawa
tel. + 48 22 826 42 21
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