Inovacijos apžvalga
Grafinis atvaizdavimas, palengvinantis dalyvavimą DJMP procese

inovacijos apžvalga
Grafinis atvaizdavimas (angl. graphic facilitation) – tai įvairių vaizdinių įrankių (paveikslų, piešinių,
žemėlapių ir kitų grafinių elementų) rinkinys, kurių pagalba tam tikroje tikslinėje grupėje idėjos yra
perduodamos, kuriamos ir kolektyviai analizuojamos.

1 Paveikslas. Dalyvavimo ir kūrybingumo seminarai, sprendžiantys viešųjų erdvių ir vešosios įrangos klausimus Grenoblio mieste. CCSTI Grenoblis. 2015. Šaltinis: Improvistos (www.improvistos.org)

Problemos aprašymas

nuomonę ir pagerinti grupių bei konfliktų valdymą. Urbanistikos srityje taip pat yra naudojama
Miestų transformacijos procesuose turėtų būti daug vaizdinio perteikimo priemonių, kurios vinaudojamos kolektyvinės žinios, kurių pagalba sos remiasi kompiuteriniu programavimu. Grubūtų ieškoma alternatyvų ir siūlomi pagrindinių pių valdymas ir grafinis atvaizdavimas, tuo tarpu,
iššūkių – oro kokybės pagerinimo, miestų prisi- yra du visiškai skirtingi dalykai, kurie dažniausiai
taikymo prie klimato kaitos, ir darnaus judumo nėra asocijuojami vienas su kitu. Tiesą sakant,
vystymo – sprendimų pasiūlymai. Šioje srityje sprendžiant konkrečius miesto ir teritorijų klausijau yra sukurta nemažai dalyvavimo metodologi- mus, pavyzdžiui miesto judumo temas, grafinis
jų, kuriomis stengiamasi suderinti įvairių veikėjų atvaizdavimas ir šių klausimų sprendimas daž-

gi jei ši grupė nori tik sužinoti dalyvių nuomonę
ir padėti jiems diskusijoje iškilus neaiškumams,
jie neturėtų nustatyti itin griežtos tvarkos ar ritmo vien norėdami paskatinti diskusijas grupėje.
Priešingai, tyrimo grupė turėtų jautriai reaguoti į
diskusijose kylančias dviprasmybes, mažiau intelektualų turinį ar interpretacijas, atsižvelgti į tai,
Kaip tai veikia?
kas nėra pasakoma garsiai ar neišreikštas mintis, kurios būtinos kolektyvinio kūrimo procesui
Grafinio atvaizdavimo technikos – tai tokios pro– tai, kas retai išsakoma žodžiais, tačiau palieka
cedūros, kurios pasinaudoja vaizdinių priemonių
pėdsakus popieriuje. Svarbu atsiminti, kad vergebėjimu iššaukti ar žadinti naujas idėjas ir jas
balinė kalba turi kelis raiškos kanalus (klausa ir
įvairiai panaudoti. Ypatingai piešimas, kuomet
propriocepcija), o be jos dar yra ir nežodinės kaljis yra naudojamas tam tikrose grupėse sprenbos, kurios išreiškiamos judesiu ir vaizdiniais kadžiant konkrečius klausimus, yra itin įtraukiantis
nalais. Šia prasme, grafinis atvaizdavimas suteiir veiksmingas užsiėmimas, kuris sužadina vaizkia puikias alternatyvias bendravimo priemones,
duotę ir padeda surasti įvairius sprendimus. Idekurios tinkamai subalansuoja dalyvių poreikius,
aliu atveju, šios technikos turėtų būti integruotos
dalyvavimo procesą ir norimus pasiekti tikslus.
į platesnę metodologiją ir koordinuojamos prie
šio projekto dirbančios techninės grupės. Netniausiai yra naudojami skirtingais tikslais. Erdvių
planavimo klausimai, iš vienos pusės, yra grafiškai analizuojami uždarose specialistų grupėse,
ir, iš kitos pusės, visuomenės dalyvavimo seminaruose jie yra aptariami atvirose diskusijose
žodžiu.

2 paveikslas. Idėjos, kilusios dalyvavimo ir kūrybingumo seminaruose apie viešąsias erdves ir viešąją įrangą Grenoblio mieste. CCSTI Grenoblis. 2015. Šaltinis: Improvistos (www.improvistos.org).
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Keletas konkrečių priemonių1:
•

•

•

•

•

Grafinis registravimas (angl. graphic recording). Vaizdinis informacijos perdavimas
piešinių ir žodžių pagalba, kuris registruoja
informaciją apie konkrečią situaciją ar tikruoju laiku vykstančius pokyčius bei įvykius. Į •
vieną sujungiamas trumpas pasakojimas ir
diagrama, kurių rezultatas – erdvėje ne linijiniu būdu išdėstytos ir vieną pasakojimą
kuriančios idėjos. Užrašai gali būti piešiami
viešai ar privačiai, tačiau galutinis rezultatas
turi būti dideliame lape, kuriame viskas bus
matoma visiems proceso dalyviams.
Vaizdo įrašymas (angl. video scribing). Animacijos pagalba sukuriamas vizualinis pasakojimas, kuriame iliustracijos ir žodžiai
nupiešiami ir užrašomi pagal tam tikrą
scenarijų, be to dažnai yra įgarsinami balsu. •
Livingstono metodas (angl. The Livingston
method). Ši veikla yra žaidimo formos. Vadovaudamasis dalyvių nurodymais, specialistas ranka iliustruoja projektą ar idėją. Esant būtinybei, specialistui leidžiama pakeisti
piešinį ir ištaisyti dėl netinkamai parinkto mastelio ar formos jame atsiradusias klaidas.
•
Vaizdinis šablonas (angl. visual template).
Struktūruota ir iliustruota proceso dalyvių pildoma diagrama, kurios pagalba užtikrinama,
kad visi dalyviai gali sekti dalyvavimo procesą
ir suprasti jo etapus. Šablonui parinkus didelį
formatą, pažadinamas ir paskatinamas •
dalyvių dėmesys bei padidinamas grupės
kūrybinis potencialas.
Vaikščiojimas ir piešimas (angl. walking and
drawing). Veikla gryname ore, kuomet dalyviai vaikšto po miestą, jį kritiškai įvertina
ir išreiškia mintis ar registruoja informaciją
piešiniu. Taip pat galima šį metodą derinti su

fotografavimu ir pastabų užrašymu. Šis metodas yra itin naudingas renkant informaciją
apie konkrečias problemas, tačiau jo pagalba
taip pat galima paprasčiausiai stebėti miestą
ir viešąsias erdves.
Kolektyvinis kūrybinis žemėlapio kūrimas
(angl. creative collaborative mapping).
Kolektyvinė kartografija – tai platesnės
apimties technika, kurios metu, dalyvavimo
būdu, norima sužinoti geografines nuorodas
vietovėje. Pastaruoju metu pradėjus naudoti
skaitmenines ir atvirojo kodo programas,
tokias kaip OpenStreetMap ar Cumapp, ji
itin išpopuliarėjo. Nepaisant to, įvertinus visus proceso žingsnius ir esamus interesus,
žemėlapių kūrimas vis dar išlieka svarbia
kūrybine ir kritine vaizdine technika.
Piešimas gatvėse (angl. Street actions
with paint). Tokie nežymūs įsikišimai kaip
kolektyviniai piešimo projektai, kuriuose
įsivaizduojamas ir įgyvendinamas „alternatyvus miestas“, gali būti suprantami kaip
viešosios erdvės „grąžinimas žmonėms“.
Šiuo atveju, miesto gatvės tampa paveikslų
drobe.
Grafinė interpretacija (angl. graphic reinterpretation). Tos idėjos ir projektai, kurie neturi vaizdinių priemonių gali būti „išversti
į vaizdinę kalbą“, kuria būtų lengviau juos
pristatyti ar pabrėžti tam tikrus jų aspektus.
Vaizdinė biblioteka (angl. visual library).
Piešinių, piktogramų, ženklų, dokumentų,
lipdukų, šablonų, jungčių, punktų ir kitų
elementų rinkinys, kuris gali būti naudojamas
grafinio atvaizdavimo procese ar kitų metodų
įgyvendinimo palengvinimui.

Peržiūrėkite vaizdo įrašą, kuriame pristatomas šių priemonių įgyvendinimo procesas ir galimi rezultatai:
https://vimeo.com/144629727
1

3 Paveikslas. Pasiūlymų pristatymas „Patirtinio miesto“ seminare. Mokomasis dalyvavimo procesas su
vaikais iš įvairių šalių Medialab-Prado kultūros centre Madride. Fundación Pandora. 2016. Vaikščiojimas po
miestą ir piešimas buvo du pagrindiniai miesto pažinimo būdai. Šaltinis: Improvistos (www.improvistos.org).

4 Paveikslas. Iš anksto paruoštos piktogramos „Patirtinio miesto“ seminare. Mokomasis dalyvavimo procesas
su vaikais iš įvairių šalių Medialab-Prado kultūros centre Madride. Fundación Pandora. 2016. Vaikščiojimas po
miestą ir piešimas buvo du pagrindiniai miesto pažinimo būdai. Šaltinis: Improvistos (www.improvistos.org).
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Bendrojo pobūdžio veikloje galima naudoti begales mini-metodikų ir taip paskatinti vizualinį
mąstymą: savęs pristatymą piešiniu, vaizdinius
žaidimus „ledų pralaužimui“, vaizdinių metaforų
kūrimą ir pan. Visi kiti seminarų metu naudojami
ir diskusijas palengvinantys piešimo kartu būdai,
kurie neturi tikslaus pavadinimo ar apibrėžimo,
turi būti sukurti ir tinkamai paruošti iš anksto. Visuose juose turi būti naudojama „pagalbininkų“
komanda, kurių vaidmenys diskusijoje gali skirtis
nuo už dalyvius ar kartu su dalyviais piešiančio
žmogaus, iki dalyviams padedančio piešti pagalbininko. Bent kokiu atveju, grafinio atvaizdavimo
priemonės gali padėti netgi tuose procesuose,
kuriuose jos nėra pagrindiniai analizės įrankiai
– jų pagalba galima pagyvinti diskusijas, palengvinti idėjų kūrimą ar vizualiai stebėti susitikimus.

Privalumai
Įvairios grafinio atvaizdavimo technikos leidžia
geriau suvokti pasaulį jį perteikiant vizualiai, o
bandydami pasaulį perteikti vizualiai galime surasti naujų jo supratimų būdų. Akivaizdžiausias
grafinio atvaizdavimo privalumas yra tas, jog jo
metodus galima pritaikyti beveik visoms grupėms ir žmonėms, nes jų naudojimui nereikia
specializuotų žinių ar priemonių. Nors ir ribotai,
bet daugiau kaip 30 metų grafinis atvaizdavi-

mas buvo taikomas įvairiose verslo kompanijose ir organizacijose (konfliktų valdymui, projektų
kūrimui, vizijų nustatymui, idėjų generavimui ir
panašiai) bei švietimo institucijose (pristatymų
kūrimui ar kolektyvinių sprendimų paieškoms).
Šie metodai suteikia nepaprastai daug naujų
galimybių, jei jų taikymo procese ima dalyvauti „pagalbininkų“ komanda, kuri puikiai išmano
grafinio atvaizdavimo metodus ir jų pagalba
nagrinėjamas temas. Kitas privalumas yra tai,
kad grafinis atvaizdavimas leidžia geriau suderinti skirtingą profesinę patirtį ir požiūrius. Pavyzdžiui, vaizdiniais šablonais galime spręsti
įvairius sudėtingus klausimus grupėje, kaip kad
bandant suprasti esamą miesto situaciją ar sukurti ateities viziją. Be to, vizualiai pavaizduojant
tarpinius ar galutinius proceso rezultatus, galime lengviau juos pristatyti kitiems, nes jie bus
aiškesni ir vizualiai patrauklesni. Taip pat galima
padidinti proceso skaidrumą, o bendravimą paversti interaktyvesniu jį perkeliant į skaitmenines platformas ar socialinės žiniasklaidos priemones. Galiausiai, vaizdinis perteikimas leidžia
įtraukti įvairias visuomenės grupes (pavyzdžiui,
vaikus), kitus svarbius elementus (pavyzdžiui,
humorą galima itin puikiai perteikti piešiniais), ir
įvairų laiko supratimą (pavyzdžiui, pabrėžti tam
tikrų momentų laiko trukmę ar lėtumą).

5 Paveikslas. Amjeno miesto naujovių schemos kūrimo seminaro rezultatai. Amjenas, 2015 ir 2018.
Šaltinis: Improvistos (www.improvistos.org).

Pavojai
Šios patrauklios ir naudingos priemonės gali pritraukti labai daug dėmesio, tad kyla rizika, kad
jos bus imtos vertinti kaip pagrindinis dalyvaujamojo proceso objektas. Šiuo metu egzistuojanti
tendencija apibendrinti vaizdinį turinį ir padidinti
jo pasiekiamumą skaitmeninės terpės pagalba
gali sukurti tokią situaciją, kuomet grafinis atvaizdavimas bus suprantamas kaip lengvai prieinama mada ar akį traukianti ir viliojanti technika, neturinti nieko bendro su nagrinėjama tema
ar bendruomenės poreikiais. Todėl, kaip ir bent
kurios kitos dalyvaujamosios miestų ar teritorijų
planavimo priemonės, grafinis atvaizdavimas turi
padėti spręsti probleminius klausimus, be to, turi
būti įvertinta kokiu tikslu jis bus naudojamas.

Galiausiai, grafinis atvaizdavimas padeda paaiškinti sudėtingus dalykus ir temas, tačiau tai nėra
stebuklinga priemonė ir ji neturėtų pernelyg supaprastinti sudėtingus klausimus. Šiaip ar taip,
supaprastintas urbanizmas tik apsunkina mūsų
gyvenimus.

Veikėjai
Galima išskirti dvi pagrindines dalyvavimo proceso grupes: „pagalbininkai“ ir žmonės ar grupė,
kuriai pastarieji padeda įvykdyti tam tikrą veiklą.

Jei nagrinėjama tema yra susijusi su miestu ir
teritorijomis, „pagalbininkų“ grupėje, neskaitant
dalyvavimo ir tarpininkavimo sričių ekspertų,
taip pat turėtų būti architektūros, urbanistikos,
sociologijos, ekologijos, ekonomikos ir panašių
Taip pat turi būti atsižvelgta į tai, kad piešimas sričių specialistai. Kuomet proceso metodolonėra visų vienodai išlavintas įgūdis, todėl visada gijoje yra naudojamas grafinis atvaizdavimas,
geriau pieš natūraliai tam gabūs arba to mokęsi „pagalbininkų“ komandoje, priklausomai nuo
žmonės. Taigi, prieš nuspręsdami įsitraukti į da- pasirinkto požiūrio, taip pat galėtų būti grafinio
lyvaujamąjį procesą kuriame bus piešiama, žmo- dizaino, piešimo, iliustravimo, strateginio dizainės itin dažnai įvertina kaip gerai ar blogai jie gali no, vizualinio mąstymo, komunikacijos ir benpiešti. Būtent todėl labai svarbu grafinį atvaiz- druomenės valdymo ekspertai.
davimą padaryti kuo paprastesniu visiems ir pabrėžti kūrybinio proceso, o ne piešinio kokybės, Dalyvaujamajame procese gali dalyvauti koleksvarbą. To galima pasiekti įvairiai – naudojant tyvai, kaimynystės, kompanijos ir organizacijos,
priemones, kuriomis lengva naudotis visiems ir kitos specialistų grupės, viešosios valdžios atpiešimą derinant su kitomis grafinio atvaizdavi- stovai, rėmėjai ir visi kiti procese norintys dalyvauti žmonės.
mo technikomis.

6 Paveikslas. Kūrybingumo ir grafinio atvaizdavimo seminaras Amjeno miesto naujovių schemos
kūrimo seminare. Amjenas, 2015 ir 2018. Šaltinis: Improvistos (www.improvistos.org).
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Teisinis pagrindas

Strateginis pagrindas

Grafinio atvaizdavimo technikų pasirinkimas ir
naudojimas priklauso nuo tose vietovėse galiojančių ar tiems procesams taikomų teisės aktų.
Nėra jokių specialių teisės nuostatų, kurios būtų
sukurtos grafinio atvaizdavimo metodams. Jei
šiose veiklose dalyvauja nepilnamečiai, „padėjėjų“ komanda dažniausiai turi būti apsidraudusi
civilinės atsakomybės draudimu arba turėti specialų leidimą, leidžiantį dirbti su vaikais.

Strateginis veiklos pagrindas sukuriamas grafinio atvaizdavimo procesu arba būna numatytas
platesnės apimties projekte, kuriame yra naudojamos šios priemonės. Grafinio atvaizdavimo
priemonių apimtis priklauso nuo šio strateginio
pagrindo, o jų dizainas ir įgyvendinimas gali
būti adaptuoti tiek ambicingiems ilgalaikiams
projektams, tiek vienkartiniams susitikimams ar
intervencijoms. Ten, kur grafinio atvaizdavimo
priemonės buvo taikytos, buvo pasiekta gerų
rezultatų, o jas naudoti galima visuose miesto
pertvarkos ir dalyvavimo procesų etapuose.

Pavyzdžiai

7 Paveikslas Šiaurės ir pietų krypčių judumo ir viešųjų erdvių funkcinės schemos planas Madride. Madridas.
2016. Koordinatorius - Mateus Porto. Bendradarbiavimo sesijose su plano rengimo komanda, naudojant
schemas, įvairias perspektyvas, paukščio žvilgsnio perspektyvą, pjūvius, piktogramas ir diagramas, judumo
planas „išverstas į grafinę kalbą“. Šaltinis: Improvistos (www.improvistos.org).

8 Paveikslas. AbrePuertaBonita. Dalyvaujamasis procesas, kurio metu sprendžiama kaip ateityje
panaudoti buvusio Puerta Bonita turgaus teritoriją. Madridas. 2016. Pradinis įvertinimas ir bendrų
pasiūlymų kūrimas buvo vykdomi naudojant grafinio atvaizdavimo metodus, kurių pagalba taip pat
nupieštos skirtingos proceso veiklos. Šaltinis: Improvistos (www.improvistos.org).

9 Paveikslas. Kolektyvinis žemėlapių kūrimas Santa María La Ribera rajone Meksike. Meksikas. 2015.
Paveiksle matome svarbiausias Iconoclasistas kompanijos sukurtas vaizdines priemones, kurios
buvo naudojamos seminarų metu. Ši kompanija leidžia naudotis savo sukurta medžiaga ir daugeliu
metodologijų, kurias jie sukaupė kurdami kolektyvinius žemėlapius, kritinę kartografiją ir atvirojo kodo
grafinius išteklius. Šaltinis: Iconoclasistas (http://www.iconoclasistas.net/).
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10 Paveikslas. Carla Boserman atliktas grafinis registravimas. 2014. Savo internetiniame puslapyje
autorė paaiškina šio grafinio registravimo elementus: 1) Informacija apie renginį. 2) Vaizdinis renginio
šeimininkų apibūdinimas. 3) Saitažodžiai. 4) Metaduomenys. 5) Pagrindinių sąvokų įvardinimas. 6)
Internetiniai puslapiai, knygos ar vietos, kur galima sužinoti daugiau informacijos. 7) Dialogai. 8)
Aplinką apibūdinančios piktogramos, simboliai ir piešiniai. 9) Pagrindinės sąvokos ir idėjos. 10) Įgytų
žinių ir minčių apie šią temą santrauka. 11) Dalyvių apibūdinimas piešiniais. Šaltinis: Carla Boserman
(www.carlaboserman.net).

11 Paveikslas. Šiuos užrašus Athanasia Panagiotidi nupiešė Europos vizualinių ekspertų susitikime.
2017. Briuselis. Paveiksle matoma vieno šio susitikimo dalyvių užrašų knygutės dalis. Sujungdama
trumpą tekstą ir piešinius ji sukūrė vaizdinę metaforą, kuri jai padeda atsiminti išsakytą idėją. Šaltinis:
Athanasia Panagiotidi (https://www.behance.net/Nassi).

Tvarkaraštis

Išlaidos

Grafinio atvaizdavimo priemonės gali būti pritaikomos ir naudojamos tiek ilgalaikiuose, tiek
trumpo laikotarpio projektuose. Iš esmės, jos
padeda greitai suprasti ir sukurti naujas idėjas.
Nepaisant to, jos taip pat turi savo ritmą, todėl
kartais tenka tam tikrą laiką sulėtinti visą procesą ir palaukti kol grafinio atvaizdavimo priemonėmis bus pasiekta teigiamų rezultatų. Svarbu
pastebėti, kad žmonės turi stabtelėti ir „įkvėpti
prieš piešdami“, taip pat pagalvoti, apsižvalgyti,
pabendrauti, klausytis, pajausti ir pasidžiaugti ir
tik tada pradėti veiklą.

Bendrai paėmus, grafinio atvaizdavimo išlaidos
yra nedidelės – tik „padėjėjų“ atlyginimai ir veiklai reikalingų, dažniausiai nedaug kainuojančių,
medžiagų kaina. Visgi, grafinį atvaizdavimą vykdant dideliuose projektuose, gali tekti specialiai
pritaikyti šią metodologiją ir iš naujo suplanuoti
„padėjėjų“ vaidmenį, o dėl to netiesiogiai gali išaugti ir išlaidos.

12 Paveikslas. Audžiant miestą. Moterų prisiminimų atkūrimas Pacífico kaimynystėje Madride. Parengta bendradarbiaujant su La Liminal organizacija. 2016. Kritinis pasivaikščiojimas ir kolektyvinis piešimas. Šaltinis: Improvistos (www.
improvistos.org).
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Neatsakyti klausimai

Pasiūlymai ateičiai

Pagrindinis neatsakytas klausimas – kiek naujų
idėjų, be formos ir vaizdo, ar tyrimo būdų galima
sukurti piešimu? Galutiniai kūriniai gali būti patrauklūs ir įdomūs bei pritraukti daug dėmesio,
bet galima lengvai susipainioti ir manyti, kad jie
ir buvo projekto tikslas. Nepaisant to, pats piešimo veiksmas turi didelį potencialą nagrinėjant
miesto ir teritorijų klausimus. Jei grafinis atvaizdavimas suprantamas kaip proceso palengvinimo priemonė, galima peržengti rašytinės ar
šnekamosios kalbos keliamus barjerus, o jei
kalbame apie metodus, galima sukurti itin naujoviškus rezultatus. Dar daugiau, grafinį atvaizdavimą galime vertinti kaip priemones, kuriomis
galima padidinti tam tikrų dalyvių susidomėjimą
dalyvavimo procesu

Pritaikyti grafiniai žodynai (angl. customised
graphic vocabularies): kuomet yra piešiama kartu ar kai yra naudojamos grafinio atvaizdavimo
priemonės, reikšmės dažniausiai priklauso nuo
skirtingų pasakojimų ar kontekstų. Todėl būtų
naudinga daugiau išanalizuoti vaizdinius žodynus ir nustatyti kurie jų labiau tinka miesto ir teritorijų klausimams tam tikrose vietovėse ar tam
tikrose suinteresuotų šalių grupėse. Šiems klausimams tinkamų semiotinių ir grafinių atskaitos
taškų sukūrimas leistų pagerinti bendrosios kalbos, kuria mes keičiamės informacija ir reiškiame naujas idėjas, naudojimą. Įvertindami įvairius
piešimo elementus ir dimensijas, turėtumėme
sukurti pagrindines miesto vaizdinio žodyno
detales – žmones, augmeniją, pastatus, raides,
piktogramas, ženklus, spalvas ir panašiai. Turime įvertinti kompoziciją, erdvės panaudojimą,
galimas metaforas, greitai nupiešiamus brėži-

13 Paveikslas. Įvertinimo pristatymas emPLAZAte projekto metu: Fuente del Berro ir Guindalera rajonuose esančių
viešųjų erdvių atnaujinimo projektų ir kolektyvinio dizaino kūrimas. Madridas. 2017. Judumo ir viešųjų erdvių
įvertinimo, sampratos ir perplanavimo pasiūlymų kūrimo seminaruose buvo naudojami grafinio atvaizdavimo metodai,
kuriuose atsižvelgta į lyčių aspektus. Šaltinis: Improvistos (www.improvistos.org).

14 paveikslas. Vaikų seminaro rezultatai emPLAZAte projekte: Fuente del Berro ir Guindalera rajonuose esančių
viešųjų erdvių atnaujinimo projektų ir kolektyvinio dizaino kūrimas. Madridas. 2017. Piešdami savo kasdienius
maršrutus ir erdves, vaikai pastebėjo problemas ir pasiūlė pokyčių idėjas. Šaltinis: Improvistos (www.improvistos.org).

15 paveikslas. Kai kurie vaizdinės bibliotekos elementai, sukurti Žmogaus raidos inovacijų ir technologijų
centro (angl. Innovation and Technology for Human Development Centre, itdUPM) darnumo, energijos ir
miesto gamtos MicroMaster kursui. 2017. Šaltinis: Improvistos (www.improvistos.org).
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nius, grafinę interpretaciją ir panašiai. Egzistuoja geografinių nuorodų žinias ir patobulinti projekplatus galimybių laukas – nuo žymenų, sudarytų tus ar idėjas.
iš interpretuojamų elementų, iki itin laisvų išraišNupiešti ir suplanuoti miestą: be įprastų archikos formų.
tektūrinių projektų kūrimo būdų, kurie nusistoGrafinis atvaizdavimas ir skaitmeniniai kana- vėjo nuo renesanso laikų (planas, pjūviai, perslai: kita galima plėtros sritis – tai galimas grafi- pektyvos ir pan.), kūrybinės praktikos (ypač
nio atvaizdavimo derinimas su tobulėjančiomis piešimas, bet taip pat vaikščiojimas po miestą)
informacijų ir ryšių technologijomis (IRT). Skai- taip pat gali smarkiai palengvinti erdvės ir miestmeninės platformos ir socialinė žiniasklaida gali to transformavimo idėjų kūrimo procesą. Kolekbūti dalyvavimo proceso dalimi, kurių pagalba tyvinis piešimas – tai eksperimentas, kuris kelia
galima padidinti skaidrumą ir papildyti bei pra- naujus klausimus apie apgyvendintas erdves,
plėsti „akis į akį“ vykstančias veiklas. Skaitme- miestus ir teritorijas.
niniai kanalai ir jų virtuali erdvė leidžia dalyviams
dalintis piešiniais ir vaizdine medžiaga, pagerinti

16 paveikslas. Des traits et des traces. Huang Pu upės krantuose įsikūrusių gyvenviečių dokumentacija ir interpretavimas. Bendradarbiaujant su Šanchajaus Tongji universitetu ir ENSAM kompanija Monpelje mieste. 2011. Šaltinis:
Improvistos (www.improvistos.org).

Suderinamumas su Darnaus miesto
judumo planais
Šiuo metu pastebime, jog ekspertinių grupių ir
jų specializuotų žinių vaidmuo visuomenės dalyvavimo procesuose yra smarkiai pakitęs. Jei
profesionalų komandos dalyvauja šiuose procesuose, jie dažniausiai būna tik papildomi veikėjai
grupėje šalia visuomenės, valdžios institucijų ir
privačių organizacijų atstovų. Darnaus judumo
planuose turi dalyvauti daugelis veikėjų, kurie
kūrybiškai sprendžia judumo ir miesto planavimo klausimus. Kadangi šie planai yra susiję su
miestu ir tam tikra teritorija, naudojami modeliai, paveikslai, žemėlapiai, aukštų planai ir įvairūs segmentai, kurių pagalba geriau suprantami
erdviniai aptariamų klausimų aspektai. Nepaisant to, daugiau ambicingas ir sistemingas dalyvavimo procesui tinkamų vaizdinių priemonių
naudojimas, o ne tik techninių grupių sukurtų
rezultatų peržiūra, galėtų paskatinti visuomenės

kūrybingumą ir sumažinti kylančias baimes. Procesu paremtų priemonių – seminarų, pasivaikščiojimų, žemėlapių sudarymo, konkrečių veiklų
ir kitų bandomųjų veiksmų – įgyvendinimo metu
gali būti naudojamos specialios grafinio atvaizdavimo priemonės, tokios kaip kolektyvinis fotografavimas, piešimas ar filmavimas, kurios skatina interpretavimą ir naujų idėjų kūrimą. Šiuos
vizualius metodus, pavyzdžiui piešimą, taip pat
galima panaudoti įvairių pasiūlymų pristatymui
ir valdymui, nes jie padeda geriau įsivaizduoti ir
įvertinti įvairius judumo scenarijus. Be to, nuolatos grafiškai fiksuojant vykstančius procesus,
galima sukurti įvairius formatus apjungiantį vaizdinį pasakojimą apie DJMP pasiektus rezultatus, kurį būtų lengva pristatyti, suprasti ir viešinti, ypač skaitmeninėje žiniasklaidoje. Galų gale,
svarbu paminėti, kad grafinis atvaizdavimas gali
sukelti susidomėjimą ir pritraukti bei paskatinti
naujus dalyvius įsitraukti į DJMP veiklą, ir gali
būti alternatyviu saviraiškos būdu.

I17 paveikslas. Skirtingi žvilgsnio kampai į šalutinę gatvę. Galimi šalutinės gatvės pakeitimai, pagerinantys gyvenimo
kokybę ir saugumą kelyje. Gea21 SL. 2016. Šaltinis: Improvistos (www.improvistos.org).
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