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Графично улеснение за подпомагане
на участието в ПУГМ

Графичното улеснение е набор от техники, които боравят с преобладаващото използване на визуални средства (изображения, рисунки, карти и други графични елементи) за предаване, продуциране и съвместно анализиране на идеи в рамките на конкретна фокусирана група от хора.

“Изображение 1. Участие и творчески семинари за обществените пространства и общественото оборудване в
град Гренобъл. CCSTI Гренобъл. 2015 г. Източник: Improvistos (www.improvistos.org).”

Описание на проблема

ществуват редица методологии за участие,
които имат за цел да насочат приноса на разПроцесите на трансформация на градовете нообразието от агенти и да подобрят упратрябва да се възползват от колективната ин- влението на групи и конфликти. В урбанизма
телигентност, за да търсят алтернативи и да се използват и много форми на визуализация,
генерират предложения за ключови предиз- които в момента се ръководят от компютърно
викателства като подобряване на качество- проектиране. Обаче, груповите улеснения и
то на въздуха, адаптиране на градовете към графичните инструменти, два различни свяизменението на климата и преход към модел та, обикновено не са свързани. Всъщност по
на устойчива мобилност. В този контекст, съ- отношение на специфични градски и терито-

риални въпроси, като градската мобилност,
те често напредват по разграничени пътища.
По този начин пространствените въпроси се
разглеждат, от една страна, с графични изображения, произведени изключително от
екипи от техници, а от друга, в работни срещи, където разговорът е основният въпрос и
обект на тълкуване.

Как работи това
Техниките за графично улеснение са процедури, които изследват способността на графичните инструменти и действията, които ги
заобикалят. Особено чертежът, когато се прави в компанията на други, докато се фокусира
върху конкретни въпроси, е импликативна и
емоционална дейност, която искри и насочва
проучването и въображението. В идеалния
случай тези техники трябва да бъдат интегрирани в по-широка методология и да бъдат
координирани от технически екип, работещ
по разглеждания процес. Дори ако екипът е
отговорен за осъществяването на обмен на

мнения между участниците и за подпомагане на изясняване, когато е необходимо, той
не трябва да установява строг ред или ритъм
за по-нататъшно придвижване на дискусията.
Напротив, екипът трябва да бъде чувствителен към неясноти и по-малко интелектуални съдържания и интерпретации, към това,
което е имплицитно или не, на мълчаливото
знание, необходимо в процесите на колективното създаване - рядко изразено чрез думи,
но оставя следи на хартия. Това е полезно
напомняне, че вербалният език има няколко
канала (слухови и проприоцептивни) и че има
и невербални езици, които се проявяват чрез
движение и визуални канали. В този смисъл
графичното улеснение е полезно за отваряне на алтернативни средства за комуникация
и за поддържане на баланса между нуждите
на участниците, самия процес и целите, които
трябва да се постигнат.

Изобравение 2. Идеи, които бяха направени по време на семинарите за участие и творчество за общественото
пространство и общественото оборудване в град Гренобъл. CCSTI Гренобъл. 2015 г. Източник: Improvistos (www.
improvistos.org).
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Някои конкретни инструменти:1:
•

Графичен запис. Живо визуално представяне с рисунки и думи, които записват и
разказват в реално време или една ситуация, или събитие. То съчетава идеята за
кратка история с диаграма, създавайки
приказка, чрез поставяне на идеите пространствено в нелинеен ред. Може да бъде
направено чрез скица с бележки, лични
или публични, с особеността, че тя трябва
да е в голям формат, видим за всички.

•

Видеоматериали. Визуално разказване, основаващо се на анимационен видеоклип, в
който илюстрации и думи са съставени и
написани по сценарий и често придружени
от глас.

•

Методът на Ливингстън. Тази дейност възприема формат на игра. Техник чертае на
ръка проект или идея, следвайки инструк- •
циите на участниците, но може да направи
малки необходими промени, за да отрази
ограниченията, наложени от мащаба или
формата.

•

Творческо съвместно картографиране.
Съвместните картографии са относително
разширена техника за събиране на георцитираната информация по специфичен
начин. Наскоро този метод беше улеснен
от цифрови инструменти и инструменти
с отворен код, като OpenStreetMap или
Cumapp. Въпреки това, като се вземат
предвид други процедури и слоеве на интереси, картографирането все още има голям творчески и критичен потенциал.

•

Улични дейности с боя. Леките намеси за
възстановяване на публичното пространство могат да се разглеждат като практики
на съвместна работа, при която се представя и изпълнява алтернатива за града.
В този случай платното е самата улица.

•

Визуален шаблон. Структурирана и илюстрирана диаграма, която групата трябва •
да попълни, за да гарантира, че всички
участници могат да следват процеса и
неговите стъпки. Използването на голям
формат събужда и изостря вниманието на
участниците, като подобрява творческия
потенциал на групата.

•

Ходене и рисуване. Дейност на открито,
състояща се от разходка, по време на
която участниците използват рисунките
като основно средство за изразяване и
документиране. Съществува възможност
за комбиниране с фотография и записване. Може да е полезно да се събере
информация за конкретни въпроси или
просто да се научите как да наблюдавате града и публичното пространство.

11

Графична интерпретация. Идеите и проектите, които не са били измислени визуално, може да се нуждаят от графичен
превод, който да бъде комуникиран по
приятелски начин или да подчертае някои
от техните аспекти.
Визуална библиотека. Набор от чертежи,
пиктограми, икони, файлове, стикери, шаблони, символи и други елементи, които
биха могли да бъдат полезни за сесии или
техники за графични улеснения и като помощни средства за други инструменти.“

Вижте този видеоклип, за да видите как изглежда процесът и неговите резултати: https://vimeo.com/144629727

Изображение 3. Представяне на предложения по време на семинара „Експериментален град”. Образователен
процес с участието на деца от различни страни в Медиалаб-Прадо. Фондация Пандора. 2016. Ходенето и
рисуването бяха два от инструментите, използвани за опознаването на града. Източник: Improvistos (www.
improvistos.org).

Снимка 4. Предварително подготвени пиктограми и икони за семинара на „Експериментален град“.
Образователен процес с участието на деца от различни страни в Медиалаб-Прадо. Фондация Пандора.
2016. Ходенето и рисуването бяха два от инструментите, използвани за опознаването на града. Източник:
Improvistos (www.improvistos.org).
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кти, създаване на проекти, визия, мозъчна
атака и т.н.) и в света на образованието (за
представяне или за търсене на колективни
решения по разчупен начин). Въпреки това,
това се превръща в истински прозорец за
възможностите за много участници, когато се
намесва екип от медиатори, които показват
техники за графични улеснения и които също
са експерти в съдържанието. Друго предимство е способността му да комбинира различни гледни точки, тъй като позволява включването на различни професионални среди и
гледни точки. Например, визуалните шаблони позволяват да се отговори на сложна задача чрез участие (като диагностициране на
градска ситуация или представяне на бъдещ
сценарий). Освен това, извличането на междинни и крайни резултати от процеса го прави
по-лесен за споделяне поради визуална привлекателност и яснота. Това спомага за увелиПолзи
чаване на прозрачността и за повишаване на
интерактивността на дейностите лице в лице
Графичното улеснение и неговите различни
чрез цифрови платформи и социални медии.
техники ни позволяват да разберем света,
И накрая, рисуването дава възможност за
като го нарисуваме и да начертаем света, за
включване на други групи хора (деца), други
да намерим други начини за неговото разбиключови характеристики (например хуморът
ране. Сред неговите най-очевидни предимима голяма сила, ако се изразява с рисунки)
ства ние откриваме, че почти всяка група
и различни времеви моменти (подчертавайки
или индивид може да го практикува, защото
продължителността и забавянето на моменти,
изисква просто знания и материали. Макар и
чрез които е възможно да се подобри
ограничено по обхват, графичното улеснение
въображението).
се използва от повече от 30 години от компании и организации (управление на конфлиИма безкрайно много микротехники, които
могат да бъдат въведени в общите дейности
и които дават възможност за изследване на
визуалното мислене: въвеждане на себе си
чрез рисуване, визуални игри за разчупване на
леда, използване на визуални метафори и др.
Предварително са проектирани и подготвени
изрично наименования или формулировка, с
цел рисунките да подкрепят разговорите по
време на семинарите. Във всички тях екипът
от помощници изпълнява роли, които варират
от рисуване за някого или с някого, за да
подпомага всеки да да рисува сам. Така или
иначе, инструментите за графични улеснения
могат да бъдат полезни добавки към процеси,
където те не са основният инструмент: те
могат да подкрепят комуникацията, обмена
или развитието на идеи, или визуалния
мониторинг на срещите.

Изображение 5. Повторно тълкуване на резултатите от работните срещи за изготвяне на Схемата за
иновации на град Амиен. Amiens Métropole, 2015 и 2018. Източник: Improvistos (www.improvistos.org).

Рискове
Инструмент, който е полезен и привлекателен, рискува да привлече цялото внимание и
да бъде сбъркан с обекта на процеса. Сегашната тенденция за обобщаване на визуалното
съдържание и увеличаване на нейния обхват
чрез хибридизация с дигитални носители би
могла да позиционира графичното улеснение само като мода, техника за наблюдение
и привличане, готова за консумация, без да
обръща внимание на субекта или общността.
По този начин, подобно на всеки друг инструмент, който се занимава с участието в процесите, свързани с трансформацията на града
и територията, графичните техники за подпомагане трябва да помогнат за посочване на
това кой участва и защо е необходимо.
Освен това, рисуването се счита за умение,
което не всеки протежава, а само тези, които
имат естествена способност или специфично обучение. В резултат на това, мисленето
дали човек е добър или лош често има силно
въздействие, когато става въпрос за участие,
основано на писуването. Задачата на графичниа помощник обаче е да направи привличането приятелски, като подчертава творческия
процес, а не неговите резултати. Той прави
това по един забавен начин, мобилизирайки
инструменти, които са лесни за използване и
допълват рисуването с други техники.

И накрая, графичното улеснение помага да
се изясни това, което изглежда сложно, но
това не е магическо средство, нито трябва
да опростява сложните предизвикателства.
В крайна сметка опростеният урбанизъм
усложнява живота.

Включени агенти
„Има две основни групи агенти, участващи в
медиирани процеси: помощниците и хората
или групата, чиято дейност е обект на
улесняване.
В случаите, които се фокусират върху града
и територията, екипът от помощници, освен
с професионалисти в областта на медиацията и участието, включва експерти в областта
на архитектурата, урбанизма, социологията,
екологията, икономиката и др. част от методологията, екипът може да включва, в зависимост от подхода, специалисти по графичен
дизайн, рисуване, илюстрация, стратегически дизайн, визуално мислене, комуникация
и управление на общността.
Що се отнася до участниците в процеса, те
включват колективи, съседи, фирми и организации, други екипи от техници, публични
администрации, финансиращи организации
и всички заинтересовани от участие лица.“

Изображение 6. Семинари за творчество и графични улеснения за изготвяне на схемата за иновации на град Амиен. Amiens Métropole, 2015 и 2018. Източник: Improvistos (www.improvistos.org).
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Правна рамка

Стратегическа рамка

Процесите и местата, в които те се осъществяват, прехвърлят правните си условия към
избора и използването на техники. Няма конкретни правни рамки, свързани с графичното
улесняване. Ако дейностите включват непълнолетни, медиаторите често трябва да имат
застраховка гражданска отговорност или специално разрешение за работа с деца.

Стратегическата рамка се установява от самия
процес на графично улесняване или от поширокия проект, в който се използва. Обхватът
на инструментите за графични улеснения
зависи от тази рамка и проектирането и
прилагането им се адаптира към амбициозни
дългосрочни процеси и независими срещи
или интервенции. Въпреки това, развитието
на графичното улеснение има значителни
възможности там, където се използва малко:
това е като допълнение във всички етапи на
процесите, които се занимават с градската
трансформация и участие.

Примери

Изображение 7. Схема за функционално планиране на мобилността и публичното пространство на
оста Север-Юг на Мадрид. Мадрид. 2016. Координиран от Mateus Porto. Въз основа на съвместни сесии с екипа за изготвяне на проекта, проектът включва графичен превод на предложения за мобилност,
използвайки схеми, перспективи, птичи поглед, раздели, икони и диаграми. Източник: Improvistos (www.
improvistos.org).

Изображение 8. AbrePuertaBonita. Участници в процеса за определяне на бъдещото използване на парцела от бившия пазар Puerta Bonita. Кметство Мадрид. 2016 г. Диагностицирането и съвместното проектиране на предложенията бяха извършени с графични улеснения и имаше изготвен запис на дейностите. Източник: Improvistos (www.improvistos.org).

Изображение 9. Семинар за колективно картографиране в Санта Мария Ла Рибера. Град Мексико. 2015. Наблюдаваме критични визуални ресурси, изработени от Iconoclasistas и използвани по време на семинарите. Тази организация споделя много от материалите и методологиите,
произтичащи от техния опит в картографирането и графичните ресурси с отворен код. Източник:
Iconoclasistas (http://www.iconoclasistas.net/).
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Изображение 10. Графични записи на Карла Бозерман. Авторът обяснява на уебсайта си компонентите на графичния запис: 1) Информация за събитието. 2) Начертано описание на домакините. 3) Хаштагове. 4) Метаданни. 5) Понятия за подчертаване на етикети. 6) Уебсайтове, книги или
места за разширяване на информацията. 7) Балони за диалози. 8) Икони, символи и чертежи,
които дават отчет за околната среда. 9) Централни понятия или идеи. 10) Обобщение на придобитите знания, мисли за въпросната тема. 11) Начертано описание на участниците. Източник:
Карла Бозерман (www.carlaboserman.net).

Снимка 11. Тези бележки бяха изготвени от Атанасия Панайотиди по време на европейската среща за визуални практики. 2017 г. Брюксел. Изображението е фрагмент от тетрадката на един от участниците в събитието.
Комбинирайки в бърз текст и рисунки, тя е създала метафора, за да си спомни една идея. Източник: Athanasia
Panagiotidi (https://www.behance.net/Nassi).

Времева линия

Разходи

Графичното улеснение може да се използва
в кратки или дълги процеси, като се адаптира към всеки случай. Като цяло помага да се
разберат и задържат идеите бързо. Въпреки
това, той има свои собствени ритми, които понякога предполагат забавяне в краткосрочен
план, за да се даде възможност на графичните улеснения да произвеждат положителни
ефекти. Важно е да се отбележи, че за да рисува, човек трябва да си поеме дъх, да мисли,
да се огледа, да общува, да слуша, да се чувства и да се наслаждава.

Като цяло, графичното улеснение намалява
разходите, а именно заплатата на помощниците и цената на материалите за дейността,
често са ниски. Независимо от това, по-големите процеси, изискващи техники за графично улесняване, могат да изискват специфично
адаптиране на съществуващите методологии
и цялостния дизайн на процеса на улесняване, като по този начин се добавят други непреки разходи.

Снимка 12. Подреждане на града. Възстановяване на паметта на жените в района на Pacífico. Сътрудничество с
La Liminal. 2016. Критични разходки и колективен чертеж. Източник: Improvistos (www.improvistos.org).
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Отворени въпроси
Основният отворен въпрос се отнася до способността на рисуващите да задействат, отвъд формата и представянето, процесите на
изследване и размножаването на идеи. Крайните рисунки могат да бъдат привлекателни
и интересни и рискуват да привлекат цялото
внимание и да бъдат объркани с целите. Независимо от това, актът на привличане притежава силен потенциал при проучване на
процесите за града и територията. Ако раз-

бираме графичното улеснение като вариант
на посредничество в процеса, който може да
преодолее ограниченията на писмения или
говоримия език, и ако се фокусираме върху
методите, нашите крайни резултати могат да
придобият нов обхват. Ако искаме да продължим да изследваме този път, трябва да разберем графичното улеснение като средство за
увеличаване на импликативното измерение
на процесите, които могат да бъдат подходящи за участниците.

Изображение 13. Представяне на диагнозата, изготвена по време на процеса на emPLAZAte: разработване и изготвяне на предварителни проекти за реконструкция на няколко обществени пространства в кварталите Fuente
del Berro и Guindalera. Кметство Мадрид. Работните срещи по диагностика, концепция и съвместно проектиране
на предложения за мобилност и публично пространство включиха графично улеснение с оглед на пола. Източник: Improvistos (www.improvistos.org).

Изображение 14. Резултати от детския семинар по време на emPLaZate: проектиране и изготвяне на предварителни проекти за обновяване на няколко обществени места в кварталите Фуенте дел
Берро и Гуиндалера. ayuntamiento de Madrid. 2017. Децата откриваха проблеми и предлагаха идеи,
като рисуват ежедневните си пространства и маршрути. Източник: improvistos (www.improvistos.org).

Бъдещи развития

бързо рисуване, графична импровизация и др.
Съществува поле от възможности, вариращи
Персонализирани графични речници: Когато от нотации, съставени от интерпретируеми
рисуваме колективно или когато използваме елементи до най-свободни форми на
инструменти
за
графично
улеснение, изразяване.
значенията зависят от различните разказни
контексти. Затова би било полезно да се Графични улеснения и цифрови канали: Друга
продължат проучванията кои визуални област на развитие е свързана с възможните
речници се прилагат по-добре към теми за комбинации
от
графично
улесняване
града и територията, в конкретни места и с и подобряване на информационните и
конкретни участници. Разработването на комуникационните
технологии
(ИКТ).
семиотични и графични референтни рамки, Дигиталните платформи и социалните медии
адаптирани към тези въпроси, ще ни позволи могат да се използват като контекст за обмен на
да подобрим използването на общ език, който участието с цел повишаване на прозрачността,
може да се използва за обмен на информация допълването и разширяването на обхвата на
и за изразяване на идеи. Трябва да дейностите „лице в лице“. Цифровите канали
разгледаме и други компоненти и измерения и тяхното виртуално измерение служат като
на рисунката, като се започне с основните пространства за участие за обмен на рисунки
елементи на визуалната библиотека за града и графики, за допълване на геореферирана
- хората, растителността, сградите, буквите, информация и напредък в дефинирането на
иконите, знаците, цветовете и т.н. метафори, проекти и идеи.
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Изображение 15. Някои елементи от визуалната библиотека, разработени за съпровождане на аудиовизуалната продукция за MicroMaster за устойчивост, енергетика и градска природа. 2017. Източник:
Improvistos (www.improvistos.org).

са само друг агент на процеса, заедно с
гражданите,
публичните
администрации
и частните организации. Плановете за
устойчива мобилност изискват участието на
много агенти, за да се отговори творчески
на мобилността и градските въпроси. Тъй
като тези планове се отнасят до града и
територията, използването на рендери,
изображения, карти, планове и секции се
повтаря, за да се разберат пространствените
условия на засегнатите теми. Въпреки това,
по-амбициозната и систематична употреба
на графични инструменти, подходящи за
Съвместимост с устойчивите Плаучастие, и не само тази на окончателните
прегледи, предоставени от техниците, може
нове за градска мобилност
да помогне за увеличаване на социалното
В момента сме свидетели на изместване творчество и смекчаване на страховете.
на ролята на експертните екипи и техните Прилагането на инструменти, базирани на
специализирани знания в процесите на процеси, като семинари, разходки, картиране,
участие. Ако екипите от професионалисти разчупени дейности и други тестови действия,
допринасят със своя експертен опит, те може да включва специализирани графични
Рисуване и проектиране на града: Отвъд архитектурните режими на поколение проекти,
които са консолидирани от Възраждането
(план, раздел, перспектива и т.н.), творческите практики (особено рисуване, но и други
като ходене) имат значителни възможности в
процеси за идеи, които поставят под въпрос
проблемите на пространствеността и градската трансформация. Да се рисува колективно е експеримент, който хвърля нови въпроси
за нашите населени места, градове и територии.

Изображение 16. Des traits et des traces. Документация и интерпретация на маргиналните селища в река Хуан
Пу. Съставено в сътрудничество с Шанхайския университет Тонджи и от ENSAM, Монпелие. 2011. Източник:
Improvistos (www.improvistos.org)..

улеснения, които помагат да се създават
картини, рисунки и видеоклипове заедно,
като се насърчава реинтерпретацията и
генерирането на нови идеи. Също така
е възможно да се използват техники за
показване и управление на предложения
чрез чертеж, който може да помогне да
си представим и оценим свързаните с
мобилността сценарии. Успоредно с това,
създаването на мултиформатен визуален
разказ на процесите чрез устойчива графична
документация е полезно при комуникацията,
разбирането
и
разпространението
на
резултатите от плановете, особено чрез
цифровите медии. Накрая, следва да се
припомни,
че
графичното
улесняване
може да има приобщаващ подход, като
привлича и включва нови агенти в процесите
и осигуряване на алтернативен канал на
изразяване.
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