Fișă inovație

Fișă inovație

Facilitarea grafică pentru susținerea
procesului de participare la PMUD

Facilitarea grafică presupune un set de tehnici care se bazează pe utilizarea predominantă a instrumentelor vizuale (imagini, desene, hărți și alte elemente grafice) pentru a transmite, produce și
analiza idei în mod colaborativ, în cadrul unui anumit grup țintă de persoane.

Imaginea 1 - Participarea și atelierele creative referitoare la echipamentele și spațiile publice din Grenoble. CCSTI,
Grenoble 2015. Sursa: Improvisto (www.improvistos.org).

Descrierea problemei

orientarea contribuțiilor unei game diverse de
agenți și îmbunătățirea gestionării grupurilor și
În cadrul proceselor de transformare a orașelor, a conflictelor. De asemenea, în prezent, în dointeligența colectivă trebuie folosită pentru a meniul urbanismului sunt utilizate multiple forme
căuta alternative și a genera propuneri cu privi- de vizualizare, în frunte cu proiectarea asistată
re la provocările-cheie, cum ar fi îmbunătățirea de calculator. Cu toate acestea, moderarea grucalității aerului, adaptarea orașelor la schimbări- purilor și instrumentele grafice, sunt două sfele climatice și tranziția către un model de mobili- re de sine stătătoare, nu întotdeauna asociate.
tate durabilă. În acest context, există o serie de De fapt, în ceea ce privește aspectele urbane și
metodologii participative prin care se urmărește teritoriale specifice, cum ar fi mobilitatea urba-

nă, acestea evoluează frecvent separat. Astfel,
aspectele legate de configurarea spațiului sunt
abordate, pe de o parte, utilizând reprezentări
grafice realizate exclusiv de echipe de tehnicieni
și, pe de altă parte, în cadrul unor ateliere participative, în care predomină comunicarea orală
(principal subiect și obiect al interpretării).

Cum funcționează
Tehnicile de facilitare grafică sunt proceduri care
explorează capacitatea evocatoare și stimulantă
pe care o au instrumentele grafice și acțiunile
aferente acestora. În special desenul, atunci
când este practicat alături de alte persoane,
punându-se accent pe aspecte concrete, este
o activitate care presupune implicare afectivă,
stimulând și ghidând cercetările și imaginația. În
mod ideal, aceste tehnici trebuie să fie integrate într-o metodologie mai amplă, coordonată de
o echipă tehnică care se ocupă de procesul în

cauză. Chiar dacă echipa respectivă are sarcina
de a asigura schimbul de opinii între participanți
și de a oferi clarificări atunci când este necesar,
aceasta nu trebuie să stabilească o ordine sau
un ritm stricte doar de dragul de a forța continuarea discuției. Dimpotrivă, echipa ar trebui să
fie atentă la ambiguități și la conținuturi și interpretări mai puțin intelectuale, la aspectele implicite sau care nu sunt exprimate cu voce tare,
la cunoașterea tacită necesară în cadrul proceselor de creație colectivă – aceea rareori exprimată prin cuvinte, dar care lasă urme pe hârtie.
Poate fi util de reamintit faptul că limbajul verbal
presupune mai multe canale (auditive și proprioceptive) și că există și limbaje non-verbale, care
se manifestă prin gesturi și vizual. În acest sens,
facilitarea grafică este utilă pentru că deschide
calea către mijloace alternative de comunicare
și menține echilibrul între nevoile participanților,
procesul în sine și obiectivele urmărite.

Imaginea 2. Idei obținute în cadrul atelierelor de participare și creativitate cu privire la echipamentele și spațiile publice din orașul Grenoble. CCSTI Grenoble. 2015. Sursa: Improvistos (www.improvistos.org).
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Câteva instrumente concrete1:

•

Cartografierea colaborativă creativă: Cartografiile colaborative reprezintă o tehnică
relativ extinsă de colectare a informațiilor
georeferențiale într-o manieră participativă.
Acestea au fost promovate recent prin intermediul instrumentelor digitale cu acces
liber, cum ar fi OpenStreetMap sau Cumapp.
Cu toate acestea, luând în considerare alte
proceduri și zone de interes, cartografierea
are în continuare un imens potențial creativ
și critic.

•

Înregistrarea grafică: o raportare vizuală în direct, cu desene și cuvinte, care înregistrează
și relatează în timp real o situație sau un
eveniment. Aceasta combină ideea unei istorisiri scurte cu o diagramă, creând o poveste prin plasarea ideilor în spațiu într-o ordine neliniară. Se poate face prin traducerea
grafică a discuțiilor în privat sau în public,
atunci când este realizată într-un format
mare, vizibil pentru toată lumea.

•

Videoclipurile explicative („video scribing”):
Narațiune vizuală bazată pe un videoclip
animat, în care ilustrațiile și cuvintele sunt
desenate și scrise conform unui scenariu,
deseori fiind însoțite de vocea unui povestitor.

•

Acțiuni stradale cu vopsea: Intervențiile subtile pentru revendicarea spațiului public ar
putea fi considerate drept practici de desen
colaborativ, în cadrul cărora este imaginată
și pusă în aplicare o concepție alternativă
pentru oraș. În acest caz, suportul tabloului
este strada în sine.

•

Metoda Livingston:În acest caz, activi- •
tatea îmbracă forma unui joc. Un tehnician
desenează de mână un proiect sau o idee,
urmând instrucțiunile participanților; acesta
poate face mici modificări, necesare pentru
a reflecta limitările de proiectare impuse de
scară sau de formă.
•

Reinterpretarea grafică: Ideile și proiectele
care nu au fost ilustrate vizual pot necesita
o traducere grafică, care să le comunice întro manieră prietenoasă sau prin care să fie
evidențiate unele aspecte ale acestora.

•

Diagrama vizuală:O diagramă structurată și
ilustrată, care trebuie completată de un grup
de persoane, astfel încât toți participanții
să poată urmări procesul și etapele acestuia. Utilizarea unui format mare trezește
și mărește atenția participanților, sporind
potențialul creativ al grupului.

•

Mersul pe jos și desenatul:Activitate în aer
liber care constă într-o plimbare analitică, în
cursul căreia participanții folosesc desenele
ca modalitate principală de exprimare și
documentare. Există posibilitatea combinării
acesteia cu fotografia și luarea de notițe.
Poate fi utilă pentru colectarea de informații
cu privire la probleme specifice sau pur și
simplu pentru a învăța cum să observați
orașul și spațiul public.

Biblioteca vizuală: Este un set de desene,
pictograme, imagini, fișiere, simboluri,
șabloane, elemente de legătură, marcatori
și alte elemente care ar putea fi utile pentru
sesiunile sau tehnicile de facilitare grafică și
ca suport pentru alte instrumente.

Urmăriți acest material video pentru a vă face o idee despre acest proces și rezultatele sale:
https://vimeo.com/144629727
1

Imaginea 3. Prezentarea propunerilor în cadrul atelierului „The Experiential City” (Orașul experiențial). Proces
educativ și participativ, cu implicarea unor copii din diferite țări, care a avut loc la Medialab-Prado. Fundación
Pandora. 2016. Mersul pe jos și desenatul au fost două din instrumentele folosite pentru explorarea orașului.
Sursa: Improvistos (www.improvistos.org).

Imaginea 4. Pictograme și simboluri pregătite în prealabil pentru atelierul „The Experiential City” (Orașul
experiențial). Proces educativ și participativ, cu implicarea unor copii din diferite țări, care a avut loc la MedialabPrado. Fundación Pandora. 2016. Mersul pe jos și desenatul au fost două din instrumentele folosite pentru explorarea orașului. Sursa: Improvistos (www.improvistos.org).
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Există o infinitate de micro-tehnici care pot fi
aplicate în cadrul unor activități generale și care
permit explorarea gândirii vizuale: prezentarea
unei persoane prin desen, jocuri vizuale pentru
a sparge gheața, folosirea metaforelor vizuale, etc. Alte modalități de a desena împreună,
care nu au o denumire sau o formulare explicită,
sunt concepute și elaborate în prealabil, astfel
încât desenele să poată susține conversațiile
desfășurate în timpul atelierelor. În cazul tuturor acestor tehnici, echipa de facilitatori
îndeplinește roluri care variază de la a desena
pentru cineva sau împreună cu cineva până la a
ajuta o persoană să deseneze singură. Indiferent
de situație, instrumentele de facilitare grafică
pot fi elemente complementare utile în procesele în care acestea nu constituie instrumentul
de bază: ele pot sprijini comunicarea, schimbul
de idei sau dezvoltarea ideilor, ori monitorizarea
vizuală a întâlnirilor.

Beneficii
Facilitarea grafică și diferitele tehnici aferente
acesteia ne permit să înțelegem lumea desenând-o și să desenăm lumea pentru a găsi alte
modalități de a o înțelege. Printre avantajele sale
cele mai evidente se numără faptul că aproape orice grup sau individ poate să o practice,
deoarece necesită cunoștințe și materiale simple. Chiar dacă are o sferă de aplicare limitată,
facilitarea grafică este utilizată de peste 30 de

ani de companii și organizații (pentru managementul conflictelor, crearea de proiecte, dezvoltarea viziunilor, brainstorming, etc.) și în lumea
educației (pentru a face prezentări sau pentru
căutarea unor soluții colective într-o manieră ludică). Totuși, aceasta devine o adevărată fereastră de oportunitate pentru mulți agenți, atunci
când intervine o echipă de mediatori care stăpânesc tehnicile de facilitare grafică și care sunt,
de asemenea, experți în conținutul care trebuie
abordat. Un alt avantaj îl reprezintă capacitatea
sa de a combina diferite perspective, permițând
încorporarea informațiilor din diverse medii profesionale și a unei varietăți de puncte de vedere.
De exemplu, formatele vizuale permit abordarea
unei sarcini complexe într-o manieră participativă
(cum ar fi diagnosticarea unei situații urbane sau
imaginarea unui scenariu viitor). Mai mult, desenarea rezultatelor intermediare și finale ale unui
proces le face mai ușor de împărtășit, datorită
atractivității și clarității lor vizuale; contribuie la
sporirea transparenței și face activitățile față-înfață mai interactive, prin intermediul platformelor
digitale și al rețelelor sociale. În cele din urmă, desenul permite includerea altor grupuri de persoane (copii), altor caracteristici cheie (de exemplu,
umorul are multă putere dacă este exprimat prin
intermediul unor desene) și unor temporalități diferite (evidențiind durata și ritmul lent al acelor
momente de dilatare a timpului, pe parcursul cărora este posibilă dezvoltarea imaginației).

Imaginea 5. Reinterpretarea rezultatelor atelierelor organizate pentru pregătirea Planului de Inovare Urbană
al Metropolei Amiens. Metropola Amiens, 2015 și 2018. Sursa: Improvistos (www.improvistos.org).

Riscuri

În cele din urmă, facilitarea grafică ajută la clarificarea aspectelor care pot părea complicate,
Un instrument util și atrăgător riscă să capte- dar nu este un instrument magic și nici nu ar treze toată atenția și să fie confundat cu obiectul bui să fie folosit pentru a simplifica provocările
unui anumit proces. Tendința actuală de a gene- complexe. La urma urmei, urbanismul simplifiraliza conținutul vizual și de a-i spori gradul de cat ne complică viața.
acoperire, prin hibridizarea cu medii digitale, ar
putea condamna facilitarea grafică la a fi privită Agenții implicați
ca o tehnică la modă, atractivă și seducătoare,
care vizează consumul și care nu ține seama de Există două grupuri principale de agenți implicați
subiect sau de comunitate. Astfel, ca orice alt în procesele mediate: facilitatorii și persoanele
instrument care abordează participarea în pro- sau grupurile a căror activitate face obiectul facesele de transformare a orașului și a teritoriului, cilitării.
tehnicile de facilitare grafică trebuie să contribuie la problematizarea întrebărilor „cine participă În cazurile care se concentrează asupra unui
oraș și a unui teritoriu, echipa de facilitatori inla ea?” și „de ce este necesară?”.
clude pe lângă profesioniști în domeniul medierii
În plus, desenul este considerat o competență și participării, experți în domeniile arhitecturii,
care nu se află la îndemâna tuturor, ci doar la a urbanismului, sociologiei, ecologiei, economiei,
celor care dispun de o abilitate naturală sau care etc. Atunci când metodologia cuprinde și faau beneficiat de o formare specifică. Prin urma- cilitarea grafică, echipa poate să cuprindă, în
re, faptul că o persoană este bună sau nu la de- funcție de abordare, și experți în design grafic,
sen are adesea un impact puternic în ceea ce desen, ilustrare, design strategic, gândire vizuaprivește participarea bazată pe desen. Cu toate lă, comunicare și management comunitar.
acestea, facilitarea grafică are sarcina de a face
prietenos actul de a desena, evidențiind mai de- În ceea ce privește participanții la proces,
grabă procesul creativ pe care îl implică decât aceștia includ colectivități, vecini, companii și
rezultatele acestuia. Activitatea are loc într-un organizații, alte echipe de tehnicieni, administrații
mod distractiv, prin mobilizarea unor instrumen- publice, finanțatori și orice persoană interesată
te ușor de utilizat și prin completarea desenului să se alăture.
cu alte tehnici.

Imaginea 6. Ateliere de creativitate și facilitare grafică pentru elaborarea Planului de Inovare Urbană al
Amiens. Metropola Amiens, 2015 și 2018. Sursa: Improvistos (www.improvistos.org).
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Cadrul legal

Cadrul strategic

Condițiile legale aferente proceselor și locurilor
în care se desfășoară acestea determină tehnicile alese și modul de utilizare a acestora. Nu
există un cadru legal specific care se impune
pentru facilitarea grafică. În mod curent, dacă
activitățile implică minori, mediatorii trebuie să
dețină o asigurare de răspundere civilă sau o
autorizație specială pentru a lucra cu copiii.

rul strategic este stabilit prin procesul de facilitare grafică în sine sau la nivelul proiectului mai
amplu în care este utilizat. Domeniul de aplicare a instrumentelor de facilitare grafică depinde
de acest cadru, iar conceperea și implementarea lui este adaptată deopotrivă pentru procese ambițioase pe termen lung și pentru întâlniri
sau intervenții independente. Cu toate acestea,
există oportunități semnificative de dezvoltare a
facilitării grafice, atunci când aceasta a fost utilizată foarte puțin: ea reprezintă o componentă
suplimentară în toate etapele proceselor care
abordează transformarea și participarea urbană.

Exemple

Imaginea 7. Strategia de planificare funcțională pentru mobilitate și spațiu public pe axa Nord-Sud a
Madridului. Madrid. 2016. Coordonat de Mateus Porto. Proiectul s-a bazat pe sesiunile de colaborare cu
echipa de proiectare și a inclus o traducere grafică a propunerilor de mobilitate, fiind utilizate scheme, perspective, imagini panoramice, secțiuni, pictograme și diagrame. Sursa: Improvistos (www.improvistos.org).

Imaginea 8. Abre Puerta Bonita. Un proces participativ pentru definirea viitoarelor utilizări ale terenului
fostei piețe Puerta Bonita. Ayuntamiento de Madrid. 2016. Diagnosticarea și co-elaborarea propunerilor au fost realizate utilizând facilitarea grafică, iar activitățile desfășurate au fost consemnate prin
intermediul desenelor. Sursa: Improvistos (www.improvistos.org).

Imaginea 9. Atelier de cartografiere colectivă desfășurat în Santa María La Ribera. Ciudad de México.
2015. În imagine putem observa resursele vizuale critice produse de Iconoclasistas și folosite în
cadrul atelierelor. Această organizație publică multe dintre materialele și metodologiile care rezultă din
experiențele sale în materie de cartografiere itinerantă colectivă, cartografiere critică și resurse grafice
cu liber acces. Sursa: Iconoclasistas (http://www.iconoclasistas.net/).
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Imaginea 10. Consemnări grafice realizate de Carla Boserman. 2014. Autoarea explică pe site-ul ei
componentele unei consemnări grafice: 1) Informații despre eveniment. 2) Descrierea gazdei printr-un
desen. 3) Hashtag -uri. 4) Metadate. 5) Etichete pentru evidențierea conceptelor. 6) Site-uri web, cărți
sau locuri care permit o informare mai amplă. 7) Bule care redau dialogurile. 8) Pictograme, simboluri
și desene care descriu contextul. 9) concepte sau idei principale. 10) Un rezumat al cunoștințelor dobândite, gânduri despre subiectul în cauză. 11) Descrierea participanților prin desene. Sursa: Carla
Boserman (www.carlaboserman.net).

Imaginea 11. Aceste notițe au fost desenate de Athanasia Panagiotidi în cursul Reuniunii practicienilor europeni din
domeniul artelor vizuale (European Visual Practitioners Meeting), care a avut loc în 2017 la Bruxelles. Imaginea este
un fragment din caietul unui participant la eveniment. Pentru ca o idee să fie reținută mai ușor, autoarea a creat o
metaforă, combinând un text scris în grabă cu desene. Sursa: Athanasia Panagiotidi (https://www.behance.net/Nassi). Athanasia Panagiotidi (https://www.behance.net/Nassi).

Calendar

Costuri

Facilitarea grafică poate fi utilizată în procese de
scurtă sau de lungă durată, fiind adaptată fiecărui caz în parte. În general, ea ajută la înțelegerea
și reținerea rapidă a ideilor. Cu toate acestea,
facilitarea grafică are propriile sale ritmuri, care
uneori implică încetinirea activității pe termen
scurt, pentru a-i permite să producă efecte pozitive. Este important de subliniat că, pentru a
desena, trebuie să respirați – o „respirație necesară desenului”– și, de asemenea, să gândiți, să
vă uitați în jur, să interacționați, să ascultați, să
simțiți și să vă bucurați.

În general, facilitarea grafică are costuri reduse,
incluzând salariul facilitatorilor și prețul materialelor utilizate pentru activitate, adesea ieftine.
Cu toate acestea, procesele mai ample, care implică folosirea unor tehnici de facilitare grafică,
ar putea necesita o adaptare specifică a metodologiilor existente și a întregului design al procesului de facilitare, adăugându-se astfel costuri
indirecte suplimentare.

Imaginea 12. Weaving the city. Recovering women’s memory in the neighbourhood of Pacífico (Croindu-și drum
prin oraș. Recuperarea memoriei femeilor din cartierul Pacífico).Colaborare cu La Liminal. 2016. Plimbări analitice și
desen colectiv. Sursa Improvistos (www.improvistos.org).
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Întrebări deschise

înțelegem facilitarea grafică ca variantă a procesului de mediere, care poate depăși limitele limPrincipala întrebare deschisă se referă la capaci- bajului scris sau vorbit, și dacă ne concentrăm
tatea desenului de a declanșa, dincolo de formă pe metode, rezultatele finale ar putea căpăta o
și reprezentare, procese de cercetare și de dez- nouă anvergură. Dacă intenționăm să mergem
voltare a ideilor. Desenele finale pot fi atractive și în continuare pe această cale, facilitarea grafică
interesante, existând riscul ca acestea să capte- trebuie înțeleasă ca mijloc de sporire a dimensize toată atenția și să fie confundate cu obiecti- unii proceselor, care presupune implicare și care
vele. Cu toate acestea, actul de a desena are un poate fi adecvată pentru participanți.
potențial foarte mare atunci când sunt explorate
procese care privesc un oraș și un teritoriu. Dacă

Imaginea 13. Prezentarea diagnosticării, desenată în timpul procesului emPLAzAte: proiectarea participativă și elaborarea proiectelor preliminare pentru renovarea mai multor spații publice din cartierele Fuente del Berro și Guindalera.
Ayuntamiento de Madrid. 2017. Atelierele de diagnosticare, concepere și elaborare în comun a propunerilor privind
mobilitatea și spațiul public au inclus tehnici de facilitare grafică cu o perspectivă de gen (a egalității intre femei și
bărbați). Sursa: Improvistos (www.improvistos.org).

Imaginea 14. Rezultatele atelierului pentru copii organizat în cadrul emPLAZAte: proiectarea participativă și schițarea
proiectelor preliminare pentru renovarea mai multor spații publice din cartierele Fuente del Berro și Guindalera.
Ayuntamiento de Madrid. 2017. Copiii au identificat probleme și au propus idei, desenând spațiile și itinerariile lor
zilnice. Sursa: Improvistos (www.improvistos.org).

Evoluții viitoare
Customised graphic vocabularies: When we Vocabulare grafice personalizate: Când desenăm
împreună sau când folosim instrumente de facilitare grafică, semnificațiile depind de variile contexte narative sau conversaționale. Prin urmare,
în continuare, ar fi util să încercăm să aflăm ce
vocabular vizual se aplică mai bine subiectelor
care privesc orașul și teritoriul, în amplasamente
specifice și cu actori concreți. Dezvoltarea unor
cadre de referință semiotice și grafice, adaptate acestor probleme, ne-ar permite să folosim
un limbaj comun, care să faciliteze schimbul

de informații și exprimarea ideilor. Ar trebui să
luăm în considerare alte componente și dimensiuni ale desenului, începând cu elementele de
bază ale unei biblioteci vizuale care cuprinde
informații despre oraș - oameni, vegetație, clădiri, litere, pictograme, semne, culori, etc. Ar fi
necesar să ținem seama de compoziția și utilizarea spațiului, posibile metafore, tehnica desenului rapid, improvizația grafică, etc. Există
o gamă largă de posibilități, care variază de la
note compuse din elemente interpretabile, până
la cele mai eliberatoare forme de exprimare.
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Imaginea 15. Câteva elemente din biblioteca vizuală, dezvoltate în completarea producției audiovizuale
pentru Micro-masterul în domeniul durabilității, energiei și naturii urbane, organizat de itdUPM (Centrul pentru Inovație și Tehnologie pentru Dezvoltare Umană) 2017. Sursa: Improvistos (www.improvistos.org).

Facilitarea grafică și canalele digitale: Un alt
domeniu de dezvoltare se referă la posibilele combinații ale formelor de facilitare grafică cu îmbunătățirea tehnologiilor informației
și comunicațiilor (TIC). Platformele digitale și
rețelele sociale pot fi folosite drept cadre pentru schimbul participativ de informații, pentru a
spori transparența și pentru a completa și extinde sfera de aplicare a activităților față-în-față.
Canalele digitale și dimensiunea lor virtuală servesc drept spații de participare la schimburile de
desene și reprezentări grafice, pentru a completa informațiile georeferențiale și pentru a înregistra progrese în definirea proiectelor și a ideilor.

Desenarea și proiectarea orașului: În afară de
modalitățile arhitecturale de generare de proiecte, care s-au consolidat începând din perioada
Renașterii (plan de nivel, secțiune, perspectivă,
etc.), practicile creative (în special desenul, dar
și altele, cum ar fi mersul pe jos) au posibilități
importante în procesele de ideație care cercetează aspectele spațialității și transformării urbane. Desenul colectiv este un experiment în
cadrul căruia sunt formulate noi întrebări despre
spațiile, orașele și teritoriile noastre locuite.

Imaginea 16. Des traits et des traces (Trăsături și urme). Documentarea și interpretarea așezărilor umane periferice de
pe malurile râului Huang Pu. Realizată în colaborare cu Universitatea Tongji din Shanghai și ENSAM din Montpellier.
2011. Sursa: Improvistos (www.improvistos.org).

Compatibilitatea cu Planurile de Mobili- estomparea temerilor. Implementarea instrumentelor bazate pe procese - cum ar fi atelietate Urbană Durabilă
În prezent, asistăm la o repoziționare a rolului
echipelor de experți și a cunoștințelor lor de
specialitate în cadrul proceselor participative.
Deși expertiza echipelor de profesioniști aduce
o contribuție importantă, aceștia sunt doar un
alt agent în cadrul procesului, alături de cetățeni,
administrații publice și organizații private. Planurile de mobilitate durabilă necesită participarea
multor agenți, pentru a răspunde într-o manieră creativă problemelor urbane și celor legate
de mobilitate. Deoarece aceste planuri privesc
orașul și teritoriul, sunt folosite în mod recurent
randări, imagini, hărți, planuri ale diverselor niveluri și secțiuni, pentru a permite înțelegerea
condițiilor spațiale ale subiectelor analizate.
Cu toate acestea, o utilizare mai ambițioasă și
mai sistematică a instrumentelor grafice potrivite pentru participare, și nu numai cea pentru
sintezele finale furnizate de tehnicieni, ar putea
contribui la stimularea creativității sociale și la

rele, plimbările, cartografierile, activitățile ludice
și alte acțiuni de testare - poate include tehnici
specializate de facilitare grafică, care permit
producerea în mod colectiv a imaginilor, desenelor și videoclipurilor, încurajând reinterpretarea și generarea de idei noi. De asemenea, este
posibilă utilizarea unor tehnici pentru a prezenta
și a aborda propunerile prin intermediul desenelor, care ar putea contribui la conceperea și
evaluarea scenariilor de mobilitate urbană. În
paralel, crearea unei narațiuni vizuale a proceselor în formate multiple, printr-o documentație
grafică susținută, este utilă pentru comunicarea,
înțelegerea și difuzarea rezultatelor Planurilor, în
special prin intermediul mediilor digitale. În cele
din urmă, merită reamintit faptul că facilitarea
grafică poate avea o abordare integratoare, prin
atragerea și includerea de noi agenți în procese,
precum și prin furnizarea unui canal alternativ de
exprimare.

Fișă inovație

Imaginea 17. Perspective diferite asupra unei străzi laterale. Opțiuni de reformare a străzilor laterale din perspectiva
calității vieții și a siguranței rutiere. Gea21 SL. 2016. Sursa: Improvistos (www.improvistos.org).

Bibliografie
•

Altekio y Comunitazione. Course on visual
tools for groups and organizations.

•

Arnheim, R. Arte y percepción visual. Alianza Forma. 1979.

•

Boserman, C. Relatogramas: Dibujo y cognición en laboratorios sin muros. Master thesis supervised by Antonio Lafuente. 2013.

•

Careri, F. Walking as an aesthetic practice.
Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2009.

•

Enet, M. Herramientas para pensar y crear
en colectivo.

•

Improvistos. Anotación sobre dibujar. 2015.
(http://www.improvistos.org/es/breve-anotacion-sobre-dibujar/).

•

Ingold, T. Líneas. Una breve historia. Editorial Gedisa. 2015.

•

Kosma, A. Proyectar dibujando: una aproximación fenomenológica al estado naciente
del proyecto. Un estudio entre dos culturas
arquitectónicas. Universidad politécnica
de Madrid. Madrid, 2014. (http://oa.upm.
es/25573/1/ANTHI_KOSMA.pdf).

•

Livingston, R: Arquitectos de la Comunidad.
El método. Kliezkouski, Buenos Aires, 2002.

•

López Medina, JM . Metodologías participativas para la gestión social del hábitat.
Revista Hábitat y Sociedad, Nº1. 2010.

•

de Manuel, E y López Medina, JM. El dibujo
en los procesos de transformación social
del hábitat. Sevilla, 2011. (http://www.adici.
org/wp-content/uploads/2011/09/congrega_adici-v2.pdf).

•

Rebollo, Ó. Bases político-metodológicas
para la participación. Boletín Ciudades para
un futuro más sostenible, nº 24, septiembre
2003 (http://habitat.aq.upm.es/boletin/n24/
aoreb.html).

•

Risler, J y Ares, P. Manual de mapeo colectivo: Recursos cartográficos críticos para
procesos territoriales de creación colaborativa. Buenos Aires, Tinta Limón, noviembre
2013.

•

Seguí, J. Acerca del imaginario del dibujar.
Sobre dibujar y proyectar. Buenos Aires,
2012.

Persoane de contact
Miguel Mateos Arribas
Grupo De Estudios y alternativas 21 (GEA 21)
Puerta del Sol 13; 5º-5, Madrid
Spain
Web: www.gea21.com
e-mail: gea21@gea21.com
mmateos@gea21.com
Gonzalo Navarrete
IMPROVISTOS
c/ Navarra 24bis 2ºA, 28039, Madrid,
Spain
Web: www.improvistos.org
e-mail: gonzalo@improvistos.org

RĂSPUNDERE LEGALĂ: Autorii își asumă întreaga răspundere
pentru conținutul acestei publicații. Aceasta nu reflectă neapărat
opinia Uniunii Europene. Comisia Europeană nu este responsabilă pentru vreo utilizare a informației conținute aici. Toate imaginile au fost puse la dispoziție de către parteneri (dacă nu este
menționat altfel) și au aprobarea pentru a fi reproduse în această
publicație.
CIVITAS PROSPERITY a primit finanțare prin
Programul Uniunii Europene pentru cercetare
și inovare Horizon 2020, în temeiul acordului
de grant nr. 690636.

