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Facylitacja graficzna w celu
wsparcia udziału w procesach SUMP

Facylitacja graficzna to zbiór technik, które koncentrują się wokół dominującego wykorzystania narzędzi wizualnych (obrazów, rysunków, map i innych elementów graficznych) do przekazywania,
tworzenia i wspólnego analizowania pomysłów w ramach określonej, skoncentrowanej grupy osób.

Zdjęcie 1. Warsztaty uczestnictwa i kreatywności na temat przestrzeni publicznych i wyposażenia w mieście Grenoble. CCSTI Grenoble. 2015. Źródło: Improvistos (www.improvistos.org).

Opis zagadnienia

reg metodologii partycypacyjnych, które mają
na celu skierowanie wkładu różnych podmiotów
Procesy transformacji miast muszą wykorzysty- oraz poprawę zarządzania grupami i konfliktawać zbiorową inteligencję do poszukiwania al- mi. Istnieje również wiele form wizualizacji stoternatywnych rozwiązań i formułowania propo- sowanych w urbanistyce, obecnie prowadzozycji dotyczących kluczowych wyzwań, takich nych przez projektowanie wspomagane kompujak poprawa jakości powietrza, dostosowanie terowo. Jednak narzędzia ułatwiające pracę w
miast do zmian klimatu oraz przejście do mo- grupie i narzędzia graficzne, same w sobie obejdelu mobilności zgodnej z zasadami zrównowa- mujące dwa światy, nie są regularnie łączone. W
żonego rozwoju. W tym kontekście istnieje sze- rzeczywistości, jeśli chodzi o konkretne kwestie

miejskie i terytorialne, takie jak mobilność w miastach, często rozwijają się one niezależnie. Kwestie dotyczące przestrzeni są poruszane z jednej
strony za pomocą reprezentacji graficznych tworzonych wyłącznie przez zespoły techników, a z
drugiej strony w ramach warsztatów partycypacyjnych, za pomocą rozmowy, która jest kluczową sprawą i przedmiotem interpretacji.

Jak to działa
Techniki facylitacji graficznej to procedury, które badają zdolność przywoławczą i pobudzającą
narzędzi graficznych oraz działania z nimi związane. Rysowanie w szczególności, gdy jest prowadzone w towarzystwie innych przy koncentrowaniu się na konkretnych kwestiach, jest implikującą i afektywną czynnością, która pobudza i
ukierunkowuje poszukiwania i wyobraźnię. Najlepiej byłoby, gdyby techniki te zostały zintegrowane z szerszą metodologią i koordynowane przez
zespół techniczny pracujący nad danym proce-

sem. Nawet jeśli zespół jest odpowiedzialny za
umożliwienie wymiany opinii między uczestnikami i za pomoc w udzielaniu wyjaśnień w razie potrzeby, nie może on zakładać ścisłego porządku
lub rytmu w celu popchnięcia dyskusji do przodu. Przeciwnie, zespół powinien być wrażliwy na
dwuznaczności i treści o mniejszej wartości intelektualnej, interpretacje oraz na to, co jest ukryte lub nie jest wypowiadane głośno. Musi być też
wrażliwy na “milczącą wiedzę” niezbędną w procesach twórczości zbiorowej - rzadko wyrażaną
słowami, ale pozostawiającą ślady na papierze.
Warto pamiętać, że język werbalny ma kilka kanałów (słuchowy i związany z czuciem głębokim)
oraz że istnieją również języki niewerbalne, które manifestują się poprzez ruch i kanały wizualne. W tym sensie facylitacja graficzna jest użyteczna dla otwarcia alternatywnych środków komunikacji i utrzymania równowagi pomiędzy potrzebami uczestników, samym procesem i celami do osiągnięcia.

Zdjęcie 2. Pomysły, które powstały podczas warsztatów nt. uczestnictwa i kreatywności w zakresie przestrzeni publicznej i wyposażenia w mieście Grenoble. CCSTI Grenoble. 2015. Źródło: Improvisto (www.improvistos.org).
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Niektóre konkretne narzędzia 1:
•

•

•

Zapis graficzny. Wizualna relacja “na żywo” z
rysunkami i słowami, które rejestrują i opisują
w czasie rzeczywistym, daną sytuację lub
wydarzenie. Łączy w sobie ideę krótkiego opowiadania z diagramem, tworząc
opowieść poprzez przestrzenne umieszczenie pomysłów i idei w nieliniowej kolejności.
Można to zrobić poprzez szkic tworzony prywatnie lub publicznie, z uwzględnieniem, że
powstaje on w dużym formacie, widocznym •
dla każdego.
Szkicowanie wideo. Narracja wizualna oparta na filmie animowanym, w którym ilustracje
i słowa są rysowane i pisane według scenariusza, a często towarzyszy im podkład
głosowy.
•
Metoda Livingston’a. Ta czynność przyjmuje
format gry. Technik rysuje odręcznie projekt
lub pomysł zgodnie z instrukcjami uczestników, ale może wprowadzić do niego drobne
i niezbędne zmiany, by odzwierciedlić ograniczenia projektowe narzucone przez skalę •
lub formę.

•

Wzór wizualny. Uporządkowany i zilustrowany schemat, który ma zostać uzupełniony
przez grupę w celu zagwarantowania, że
wszyscy uczestnicy będą mogli śledzić
proces i jego etapy. Wykorzystanie dużego
formatu wzbudza i wyostrza uwagę uczestników, zwiększając ich potencjał twórczy.

•

Chodzenie i rysowanie. Aktywność na
świeżym powietrzu polegająca na spacerze,
podczas którego uczestnicy wykorzystują
rysunki jako główny środek wyrazu i dokumentacji. Istnieje możliwość połączenia go
z fotografią i robieniem notatek. Przydatne
może być zbieranie informacji o konkretnych
zagadnieniach lub po prostu nauka prowadzenia obserwacji miasta i przestrzeni publicznej.

1

•

Kreatywne, oparte na współpracy mapowanie. Kartografie tworzone wspólnie są stosunkowo rozbudowaną techniką gromadzenia informacji georeferencyjnych w sposób
partycypacyjny. Zostały one ostatnio wzbogacone o narzędzia cyfrowe i open source,
takie jak OpenStreetMap czy Cumapp.
Jednakże, biorąc pod uwagę inne procedury
i warstwy zainteresowania, mapowanie nadal
posiada duży potencjał twórczy i krytyczny.
Działania na ulicy powiązane z malowaniem.
Subtelne interwencje w celu odzyskania przestrzeni publicznej można uznać z
praktyki wspólnego rysowania, w których
wyobrażana i realizowana jest alternatywa
dla miasta. W tym przypadku płótnem jest
sama ulica.
Reinterpretacja graficzna. Pomysły i projekty,
które nie zostały stworzone wizualnie, mogą
wymagać przyjaznego przekazu graficznego
lub zwrócenia uwagi na niektóre z ich aspektów.
Biblioteka wizualna. Zestaw rysunków, piktogramów, ikon, plików, naklejek, szablonów,
łączników, punktorów i innych elementów,
które mogą być przydatne w prowadzeniu
sesji i technik facylitacji graficznej, a także
jako wsparcie dla innych narzędzi.

Obejrzyj ten film, aby zobaczyć, jak wygląda proces i jego rezultaty: https://vimeo.com/144629727

Zdjęcie 3. Prezentacja propozycji podczas warsztatów „Miasto Empiryczne”. Proces edukacyjny i partycypacyjny z udziałem dzieci z różnych krajów w Medialab-Prado. Fundacja Pandora. 2016. Spacer i rysunki
były dwoma narzędziami służącymi do poznawania miasta. Źródło: Improvistos (www.improvistos.org).

Zdjęcie 4. Piktogramy i ikony przygotowane wcześniej na warsztaty „Miasto Empiryczne”. Proces edukacyjny
i partycypacyjny z udziałem dzieci z różnych krajów w Medialab-Prado. Fundacja Pandora. 2016. Spacer i rysunki były dwoma narzędziami służącymi do poznawania miasta. Źródło: Improvistos (www.improvistos.org).
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Istnieje nieskończona ilość mikrotechnik, które można wprowadzić w działania ogólne i które pozwalają eksplorować myślenie wizualne:
przedstawianie się poprzez rysunek, gry wizualne mające na celu „przełamanie lodów”, używanie metafor wizualnych, itp. Inne sposoby wspólnego tworzenia, które nie mają wyraźnej nazwy
lub sformułowania, są projektowane i przygotowywane z wyprzedzeniem dla zapewnienia, że
tworzone rysunki będą wspierać rozmowy podczas warsztatów. We wszystkich z nich zespół
moderatorów pełni role od rysowania za kogoś
lub z kimś, po pomaganie komuś w rysowaniu
na własną rękę. Narzędzia facylitacji graficznej
mogą być pożytecznym uzupełnieniem procesów, w których nie są one głównym narzędziem:
mogą wspierać komunikację, wymianę lub rozwój pomysłów i idei lub wizualne monitorowanie spotkań.

Korzyści
Facylitacja graficzna i jej różne techniki pozwalają nam zrozumieć świat poprzez rysowanie go,
a także rysować świat, by znaleźć inne sposoby
jego rozumienia. Do jej najbardziej oczywistych
zalet należy to, że prawie każda grupa lub osoba może taką facylitację praktykować, ponieważ wymaga prostej wiedzy i materiałów. Nawet
w ograniczonym zakresie, od ponad 30 lat z fa-

cylitacji graficznej korzystają przedsiębiorstwa i
organizacje (zarządzanie konfliktami, tworzenie
projektów, rozwój wizji, burza mózgów, itp.). i w
świecie edukacji (do tworzenia prezentacji lub
poszukiwania wspólnych rozwiązań w zabawny sposób). Dla wielu osób staje się to jednak
prawdziwą szansą, gdy interweniuje zespół mediatorów, którzy opanowali techniki facylitacji i
jednocześnie są ekspertami w zakresie omawianych treści. Kolejną zaletą jest możliwość
łączenia różnych perspektyw, co pozwala na
uwzględnienie różnych środowisk zawodowych
i punktów widzenia. Na przykład szablony wizualne umożliwiają zajęcie się złożonym zadaniem
w sposób partycypacyjny (np. diagnoza sytuacji miejskiej lub wyobrażenie sobie przyszłego
scenariusza). Ponadto, czerpanie z pośrednich i
końcowych wyników procesu ułatwia dzielenie
się nimi ze względu na ich atrakcyjność wizualną i klarowność. Przyczynia się do zwiększenia przejrzystości oraz do zwiększenia interaktywności bezpośrednich działań za pośrednictwem platform cyfrowych i mediów społecznościowych. Wreszcie, rysunek umożliwia włączenie innych grup ludzi (dzieci), innych kluczowych
cech (np. humor ma dużą moc, jeśli wyraża się
go rysunkami) i różnych momentów (podkreślając czas trwania i powolność tych odległych
chwil, w których można wzmocnić wyobraźnię).

Zdjęcie 5. Reinterpretacja wyników warsztatów mających na celu opracowanie Programu Innowacji
Miejskiej w Amiens. Amiens Métropole, 2015 i 2018. Źródło: Improvistos (www.improvistos.org).

Ryzyka
Narzędzie, które jest użyteczne i atrakcyjne, wiąże się z ryzykiem poświęcenia na nim całej uwagi i błędów związanych z samym przedmiotem
procesu. Obecna tendencja do uogólniania treści wizualnych i zwiększania ich zasięgu (np. poprzez łączenie z mediami cyfrowymi), może potępiać facylitację graficzną jako modę, przyciągającą wzrok i uwodzicielską technikę gotową do konsumpcji, lekceważącą sam temat lub
społeczność. Wobec tego, jak każde inne narzędzie odnoszące się do uczestnictwa w procesach związanych z transformacją miasta i danego terenu, techniki graficzne muszą pomagać w
kwestii tego, kto powinien uczestniczyć w procesie i dlaczego jest to konieczne.
Co więcej, zdolność rysowania jest uważana za
umiejętność nie będącą w zasięgu każdego, a
tylko tych osób, które posiadają naturalne umiejętności lub przeszli specyficzne szkolenie. W
rezultacie myślenie, czy ktoś jest dobry czy zły
w rysowaniu, często ma silny wpływ na proces
udziału społecznego opartego na tej technice.
Zadaniem facylitacji graficznej jest jednak uczynienie z rysunku przyjaznego narzędzia, poprzez
zwrócenie uwagi na sam proces twórczy, a nie
jego rezultaty. Robi się to w zabawny sposób,

wykorzystując łatwe w użyciu narzędzia i uzupełniając rysunek innymi technikami.
Wreszcie, facylitacja graficzna pomaga wyjaśnić to, co może wydawać się skomplikowane.
Jednocześnie nie jest to jakieś magiczne narzędzie i nie powinno upraszczać skomplikowanych
wyzwań. Ostatecznie -uproszczona urbanistyka
komplikuje przecież życie.

Osoby zaangażowane
W procesy mediacyjne zaangażowane są dwie
główne grupy podmiotów: moderatorzy oraz
osoby lub grupy, których aktywność jest przedmiotem mediacji.
W przypadkach, które koncentrują się na mieście i terenie, zespół moderatorów, oprócz posiadania profesjonalistów w dziedzinie mediacji i partycypacji, obejmuje ekspertów w dziedzinie architektury, urbanistyki, socjologii, ekologii,
ekonomii, itp. Gdy częścią metodologii jest facylitacja graficzna, zespół może również składać
się, w zależności od podejścia, ze specjalistów
w zakresie projektowania graficznego, rysunku,
ilustracji, projektowania strategicznego, myślenia wizualnego, komunikacji i zarządzania społecznością.

Zdjęcie 6. Warsztaty poświęcone kreatywności i facylitacji graficznej przy opracowywaniu programu innowacji miejskiej w Amiens. Amiens Métropole, 2015 i 2018. Źródło: Improvistos (www.improvistos.org).
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Jeśli chodzi o uczestników procesu, obejmują oni kolektywy, sąsiedztwo, przedsiębiorstwa
i organizacje lub inne zespoły techników, administrację publiczną, fundatorów oraz wszystkie
osoby zainteresowane aktywnym udziałem.

Uwarunkowania strategiczne

Uwarunkowania strategiczne ustanawia się poprzez sam proces facylitacji graficznej lub szerszy projekt, w ramach którego jest on wykorzystywany. Od tego zależy zasięg narzędzi graficznych, a ich projektowanie i wdrażanie doUwarunkowania prawne
stosowuje się zarówno do ambitnych długoterProcesy i miejsca, w których się one odbywają, minowych procesów, jak i niezależnych spotkań
przenoszą swoje warunki prawne na wybór i sto- czy interwencji. Niemniej jednak rozwój facylitasowanie technik. Nie istnieją szczegółowe ramy cji graficznej ma znaczne możliwości tam, gdzie
prawne związane z facylitacją graficzną. Jeże- jest rzadko wykorzystywany: jest to uzupełnienie
li działania dotyczą małoletnich, mediatorzy czę- na wszystkich etapach procesów związanych z
sto potrzebują ubezpieczenia od odpowiedzial- transformacją i partycypacją w miastach.
ności cywilnej lub specjalnego zezwolenia na
pracę z dziećmi.

Przykłady

Zdjęcie 7. Schemat planowania funkcjonalnego dla mobilności i przestrzeni publicznej osi północ-południe
w Madrycie. Madryt. 2016. Koordynowany przez Mateus Porto. Na podstawie wspólnych sesji z zespołem
redakcyjnym, projekt obejmował graficzne tłumaczenie propozycji dla rozwoju mobilności z wykorzystaniem schematów, perspektyw, widoku “z lotu ptaka”, sekcji, ikon i wykresów. Źródło: Improvistos (www.
improvistos.org).

Zdjęcie 8. AbrePuertaBonita. Proces partycypacyjny mający na celu określenie przyszłego
wykorzystania terenu po byłym rynku Puerta Bonita. Ayuntamiento de Madrid. 2016. Diagnoza
i współprojektowanie wniosków przeprowadzono z facylitacją graficzną, a także sporządzono
rysunkowy zapis działań. Źródło: Improvistos (www.improvistos.org).

Zdjęcie 9. Wspólny warsztat mapowania w Santa María La Ribera. Ciudad de México. 2015. Na
zdjęciu możemy zaobserwować krytyczne zasoby wizualne wytwarzane przez Iconoclasistas i
wykorzystywane podczas warsztatów. Organizacja ta dzieli się wieloma materiałami i metodologiami
wynikającymi z ich doświadczeń w zakresie zbiorowego mapowania transportowego, kluczowych
kartografii i zasobów graficznych typu open source. Źródło: Ikonoklasistas (http://www.iconoclasistas.net/).
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Zdjęcie 10. Nagrania graficzne autorstwa Carli Boserman. 2014. Autorka wyjaśnia na swojej stronie
internetowej elementy nagrania graficznego: 1) Informacje o wydarzeniu. 2) Rysunek opisujący gospodarzy 3) Hashtagi. 4) Metadane. 5) Koncepcje wyróżniania etykiet. 6) Strony internetowe, książki
lub miejsca, w których można zasięgnąć więcej informacji. 7) Balony gromadzące dialogi. 8) Ikony,
symbole i rysunki opisujące środowisko. 9) Koncepcje lub idee centralne. 10) Podsumowanie zdobytej wiedzy, przemyślenia na dany temat. 11) Rysunek opisujący uczestników. Źródło: Carla Boserman (www.carlaboserman.net).

Zdjęcie 11. Notatki te zostały sporządzone przez Athanasię Panagiotidi podczas Europejskiego Spotkania Praktyków Wizualnych. 2017. Bruksela. Zdjęcie jest fragmentem notatnika jednego z uczestników imprezy. Łącząc w pośpiechu tekst i rysunki, stworzyła metaforę, która ma pomóc zapamiętać
powstałą ideę. Źródło: Athanasia Panagiotidi (https://www.behance.net/Nassi).

Ramy czasowe

Koszty

Facylitacja graficzna może być wykorzystywana
w krótkich lub długich procesach, dostosowując
się do każdego przypadku. Ogólnie rzecz biorąc,
pomaga to szybko zrozumieć i podtrzymywać
pomysły. Ma jednak swoje własne rytmy, które
czasami implikują spowolnienie w krótkim okresie czasu, by umożliwić facylitacji graficznej uzyskanie pozytywnych efektów. Ważne jest zapamiętanie, że osoba tworząca rysunek musi czasem “odetchnąć” - i według Tima Ingolda, musi
myśleć, rozejrzeć się dookoła, współdziałać, słuchać, czuć i czerpać radość z tych czynności.

Ogólnie rzecz biorąc, facylitacja graficzna
zmniejszyła koszty, a mianowicie wynagrodzenie
moderatorów i cenę używanych materiałów, które często są tanie. Mimo wszystko większe procesy wymagające technik graficznych mogą wymagać szczególnego dostosowania istniejących
metodologii oraz integralnego projektu facylitacji graficznej, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami pośrednimi.

Zdjęcie 12. “Tkanie miasta”. Odzyskanie pamięci kobiet w okolicach Pacífico. Współpraca z La Liminal. 2016. Spacery i wspólne rysowanie. Źródło: Improvistos (www.improvistos.org).

Streszczenie innowacji

Pytania otwarte

nę mediacji procesowej, która może przezwyciężyć ograniczenia języka pisanego lub mówioneGłówne otwarte pytanie dotyczy zdolności ry- go i jeśli skoncentrujemy się na metodach, nasunku do wyzwalania, poza formą i reprezen- sze ostateczne wyniki mogą nabrać nowego zatacją, procesów poszukiwawczych i krzewienia kresu. Jeśli chcemy nadal zgłębiać tę drogę, muidei. Końcowe rysunki mogą być atrakcyjne i in- simy rozumieć facylitację graficzną jako sposób
teresujące, mogą przyciągnąć całą uwagę i być na zwiększenie wymiaru implikacyjnego procemylone z celami. Niemniej jednak, to właśnie akt sów, odpowiedni dla jego uczestników.
rysunku posiada duży potencjał podczas eksploracji procesów dotyczących miasta i terenu.
Jeśli pojmiemy facylitację graficzną jako odmia-

Zdjęcie 13. Przedstawienie diagnozy, która została postawiona podczas procesu emPLAZAte: partycypacyjne zaprojektowanie i przygotowanie wstępnych projektów renowacji kilku przestrzeni publicznych w dzielnicach Fuente del
Berro i Guindalera. Ayuntamiento de Madrid. 2017. Warsztaty diagnozowania, koncepcji i współtworzenia propozycji dotyczących mobilności i przestrzeni publicznej uwzględniały facylitację graficzną z perspektywy różnych płci.
Źródło: Improvistos (www.improvistos.org).

Zdjęcie 14. Wyniki warsztatów dla dzieci podczas emPLAZAte: współuczestnictwo w projektowaniu i przygotowywaniu wstępnych projektów renowacji kilku przestrzeni publicznych w dzielnicach Fuente del Berro i Guindalera. Ayuntamiento de Madrid. 2017. Dzieci definiowały problemy i proponowały pomysły, rysując swoje codzienne
trasy i przestrzenie, w ktorych przebywają. Źródło: Improvistos (www.improvistos.org).

Przyszły rozwój
Indywidualne słowniki graficzne: Kiedy rysujemy wspólnie lub korzystamy z narzędzi facylitacji graficznej, znaczenia zależą od różnych kontekstów narracyjnych lub konwersacyjnych. Dlatego też przydatne byłyby dalsze badania nad
tym, które słowniki wizualne lepiej nadają się do
tematów związanych z miastem i urbanistyką, w
konkretnych miejscach i z konkretnymi aktorami.
Opracowanie semiotycznych (dotyczących znaków) i graficznych ram odniesienia dostosowanych do tych pytań, pozwoliłoby na lepsze wy-

korzystanie wspólnego języka wykorzystywanego do wymiany informacji i wyrażania swoich idei. Należy wziąć pod uwagę inne elementy i wymiary rysunku, zaczynając od podstawowych elementów biblioteki wizualnej dotyczącej
miasta - ludzie, roślinność, budynki, litery, ikony,
znaki, kolory, itp. Należy rozważyć kompozycję i
wykorzystanie przestrzeni, ewentualne metafory,
szybkie rysowanie, improwizację graficzną, itp.
Istnieje duże pole możliwości, od zapisów składających się z interpretowalnych elementów do
najbardziej wyzwalających form wyrazu.
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Zdjęcie 15. Niektóre elementy z biblioteki wizualnej zostały opracowane dla wsparcia produkcji audiowizualnej dla tdUPM MicroMaster - Zrównoważony Rozwój, Energia i Natura Miejska. 2017. Źródło: Improvistos (www.improvistos.org).

Facylitacja graficzna i kanały cyfrowe: Kolejna
dziedzina rozwoju dotyczy możliwych połączeń
facylitacji graficznej z poprawą technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Platformy cyfrowe i media społecznościowe mogą być wykorzystywane jako kontekst dla wymiany partycypacyjnej w celu zwiększenia przejrzystości, uzupełnienia i poszerzenia zakresu bezpośrednich
działań. Kanały cyfrowe i ich wirtualny wymiar
służą jako przestrzeń partycypacji do wymiany
rysunków i grafiki, uzupełniania informacji georeferencyjnych oraz postępu w definiowaniu projektów i pomysłów.

Rysowanie i projektowanie miasta: Poza architektonicznymi sposobami generowania projektów, które ugruntowały się od czasów renesansu (plan zagospodarowania terenu, działki, perspektywa, itp.), kreatywne praktyki (zwłaszcza
rysowanie, ale także inne, takie jak piesze wizyty w terenie) mają duże możliwości w procesach ideowych, które dotyczą kwestii przestrzeni i transformacji miejskiej. Wspólne rysowanie
to eksperyment, który stawia nowe pytania o nasze przestrzenie do życia, miasta i terytoria.

Zdjęcie 16. Des ceits et des traces. Dokumentacja i interpretacja osiedli marginalnych w otoczeniu rzeki Huang Pu.
Sporządzono we współpracy z Uniwersytetem Tongji w Szanghaju i ENSAM w Montpellier. 2011. Źródło: Improvistos
(www.improvistos.org).

Zgodność z planami zrównoważonej
mobilności miejskiej (SUMP)

procesowych, takich jak warsztaty, wizyty w terenie, mapowanie, zajęcia rozrywkowe i inne działania testowe, może obejmować specjalistyczObecnie jesteśmy świadkami relokacji roli zespo- ne ułatwienia graficzne, które pomogą wspólnie
łów ekspertów i ich specjalistycznej wiedzy w ra- tworzyć obrazy, rysunki i filmy wideo, zachęcając
mach procesów partycypacyjnych. Jeżeli zespo- do reinterpretacji i generowania nowych pomyły profesjonalistów wnoszą swój wkład w postaci słów. Możliwe jest również wykorzystanie techwiedzy specjalistycznej, są one jedynie kolejnym nik wyświetlania i rozpatrywania propozycji poobok obywateli, administracji publicznej i orga- przez rysowanie, które mogą pomóc wyobrazić
nizacji prywatnych czynnikiem w tym procesie. sobie i ocenić scenariusze związane z mobilnoPlany zrównoważonej mobilności miejskiej wy- ścią. Równocześnie stworzenie wielopostaciomagają udziału wielu podmiotów, którzy w kre- wego wizualnego opisu procesów poprzez trwaatywny sposób zareagują na mobilność i kwe- łą dokumentację graficzną jest przydatne w kostie miejskie. Ponieważ plany te dotyczą miasta munikacji, zrozumieniu i rozpowszechnianiu wyi urbanistyki, wykorzystuje się renderowanie, ob- ników planów, zwłaszcza za pośrednictwem merazy, mapy, plany pięter i sekcji, by zrozumieć diów cyfrowych. Na koniec warto przypomnieć,
warunki przestrzenne omawianych tematów. że facylitacja graficzna może mieć charakter inBardziej ambitne i systematyczne wykorzystanie tegracyjny, przyciągać i włączać nowe czynniki
narzędzi graficznych dostosowanych do uczest- do procesów oraz stanowić alternatywny kanał
nictwa, a nie tylko ostatecznych przeglądów wyrazu.
przeprowadzanych przez techników, może przyczynić się do zwiększenia kreatywności społecznej i złagodzenia obaw. Wdrażanie instrumentów
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Zdjęcie 17. Różne punkty widzenia na lokalną ulicę. Warianty przekształceń ulic pobocznych z punktu widzenia
jakości życia i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Gea21 SL. 2016. Źródło: Improvistos (www.improvistos.org).
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