innovation brief
Γραφική διευκόλυνση

για την υποστήριξη της
συμμετοχής στο ΣΒΑΚ

Η «γραφική διευκόλυνση» αποτελεί ένα σύνολο τεχνικών που περιστρέφονται γύρω από την πρωταρχική χρήση οπτικών εργαλείων (εικόνες, σχέδια, χάρτες και άλλα γραφικά στοιχεία) για τη μετάδοση, την παραγωγή και τη συνεργατική
ανάλυση ιδεών μέσα σε μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων.

Εικόνα 1. Εργαστήρια συμμετοχής και δημιουργικότητας σχετικά με τους δημόσιους χώρους και το δημόσιο εξοπλισμό στην πόλη Γκρενόμπλ.
CCSTI Grenoble, 2015. Πηγή: Improvistos (www.improvistos.org).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ

σιο, υπάρχει μια σειρά συμμετοχικών μεθοδολογιών που έχουν ως στόχο να κατευθύνουν τις εισΟι διαδικασίες σχετικά με τη μετατροπή των πό- ροές μιας ποικιλίας αντιπροσώπων και να βελλεων πρέπει να αξιοποιήσουν τη συλλογική νοη- τιώσουν τη διαχείριση ομάδων και συγκρούσεμοσύνη, ώστε να αναζητήσουν εναλλακτικές λύ- ων. Υπάρχουν επίσης πολλές μορφές απεικόνισεις και να δημιουργήσουν προτάσεις για τις βα- σης που χρησιμοποιούνται στην αστική ανάπτυσικές προκλήσεις, όπως η βελτίωση της ποιότη- ξη, η οποία σήμερα κατευθύνεται με τη βοήθεια
τας του αέρα, η προσαρμογή των πόλεων στην υπολογιστή. Ωστόσο, η διευκόλυνση της ομάδας
κλιματική αλλαγή και η μετάβαση προς ένα μο- και τα γραφικά εργαλεία, δύο ανεξάρτητες οντόντέλο βιώσιμης κινητικότητας. Σε αυτό το πλαί- τητες, δεν συνδέονται τακτικά. Στην πραγματικό-

τητα, όσον αφορά συγκεκριμένα αστικά και εδαφικά ζητήματα όπως η αστική κινητικότητα, συχνά διαχωρίζονται. Έτσι, τα χωροταξικά ερωτήματα αντιμετωπίζονται, αφενός, με γραφικές
αναπαραστάσεις που παράγονται αποκλειστικά
από ομάδες τεχνικών και, αφετέρου, με συμμετοχικά εργαστήρια όπου η συνομιλία είναι το κύριο θέμα και αντικείμενο ερμηνείας.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
Οι τεχνικές γραφικής διευκόλυνσης είναι οι διαδικασίες που διερευνούν την ικανότητα υποβολής και πρόκλησης των γραφικών εργαλείων και
των ενεργειών που τα περιβάλλουν. Ειδικότερα,
η σχεδίαση, όταν ασκείται στα πλαίσια μιας ομάδας εστιάζοντας σε συγκεκριμένα ζητήματα, είναι
μια νοητική και συναισθηματική δραστηριότητα
που ευνοεί και καθοδηγεί την έρευνα και τη φαντασία. Στην ιδανική περίπτωση, οι τεχνικές αυτές πρέπει να ενσωματωθούν σε μια ευρύτερη
μεθοδολογία και να συντονιστούν από μια τεχνική ομάδα εργασίας. Ακόμη και αν η ομάδα είναι
υπεύθυνη για να επιτρέπει την ανταλλαγή από-

ψεων μεταξύ των συμμετεχόντων και για να βοηθάει με διευκρινίσεις όταν χρειάζεται, δεν πρέπει να καθιερώσει έναν αυστηρό ρυθμό με σκοπό τη συνέχιση της συζήτησης. Αντίθετα, η ομάδα θα πρέπει να είναι ευαίσθητη στις ασάφειες
και τα λιγότερο διανοητικά περιεχόμενα και ερμηνείες, σε αυτά που δε λέγονται φωναχτά, στη
σιωπηρή γνώση που είναι απαραίτητη στις διαδικασίες της συλλογικής δημιουργίας (κάποιος ο
οποίος σπάνια εκφράζεται με λόγια, αλλά εκφράζεται στο χαρτί). Είναι χρήσιμη η υπενθύμιση ότι
η λεκτική γλώσσα έχει αρκετά κανάλια (ακουστικά και ιδιοδεκτικά) και ότι υπάρχουν και μη λεκτικές γλώσσες που εκδηλώνονται μέσω κινήσεων και οπτικών καναλιών. Με αυτή την έννοια, η
γραφική διευκόλυνση είναι χρήσιμη για τη δημιουργία εναλλακτικών μέσων επικοινωνίας και για
να διατηρηθεί η ισορροπία μεταξύ των αναγκών
των συμμετεχόντων, της ίδιας της διαδικασίας
και των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν.

Εικόνα 2. Ιδέες που αντλήθηκαν κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων συμμετοχής και δημιουργικότητας σχετικά με το δημόσιο χώρο και το δημόσιο εξοπλισμό στην πόλη Γκρενόμπλ. CCSTI Grenoble, 2015. Πηγή: Improvistos (www.improvistos.org).
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Ορισμένα συγκεκριμένα εργαλεία1 :
•

•

•

•

•

Γραφική καταγραφή: Ζωντανή οπτική αναφορά με σχέδια και λέξεις, η οποία καταγράφει
και αφηγείται σε πραγματικό χρόνο μια κατάσταση ή γεγονός. Συνδυάζει την ιδέα μιας σύντομης ιστορίας με ένα διάγραμμα, δημιουργώντας μια ιστορία και τοποθετώντας τις ιδέ- •
ες σε μια μη γραμμική σειρά. Μπορεί να γίνει κρατώντας σημειώσεις υπό τη μορφή σκίτσων ιδιωτικά ή δημόσια, με την ιδιαιτερότητα ότι πραγματοποιείται σε μεγάλο μέγεθος,
ώστε να είναι ορατό σε όλους.
“Video Scribing”: Οπτική αφήγηση, η οποία
βασίζεται σε ένα κινούμενο βίντεο στο οποίο
εικόνες και λέξεις σχεδιάζονται και γράφονται
ακολουθώντας ένα σενάριο και συχνά συνοδεύονται από φωνή.
•
Η μέθοδος “Livingston”: Αυτή η δραστηριότητα υιοθετεί μια μορφή παιχνιδιού. Ένας τεχνικός συντάσσει με το χέρι ένα σχέδιο ή μια
ιδέα σύμφωνα με τις οδηγίες των συμμετεχόντων, αλλά μπορεί να κάνει μικρές απαραίτητες αλλαγές σε αυτό για να αντικατοπτρίζει
τους περιορισμούς σχεδιασμού που επιβάλ- •
λονται λόγω κλίμακας ή μορφής.
Οπτικό πρότυπο: Ένα δομημένο και εικονογραφημένο διάγραμμα το οποίο πρέπει να
συμπληρωθεί από μια ομάδα, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν •
να ακολουθήσουν τη διαδικασία και τα βήματά της. Η χρήση του σε μεγάλη κλίμακα αφυπνίζει και οξύνει την προσοχή των συμμετεχόντων, ενισχύοντας τη δημιουργικότητα της
ομάδας.
Περπάτημα και σχέδιο: Υπαίθρια δραστηριότητα η οποία αποτελείται από έναν περίπατο κατά τη διάρκεια του οποίου οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν τα σχέδια ως κύριο μέσο
έκφρασης και τεκμηρίωσης. Υπάρχει η δυνα-

τότητα να συνδυαστεί με τη φωτογραφία και
τη λήψη σημειώσεων. Μπορεί να είναι χρήσιμο να συγκεντρωθούν πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένα θέματα ή απλώς να μάθουν οι συμμετέχοντες πώς να παρατηρούν
την πόλη και το δημόσιο χώρο.
Δημιουργική συνεργατική χαρτογράφηση: Οι
συνεργατικές χαρτογραφίες είναι μια σχετικά
εκτεταμένη τεχνική για τη συλλογή γεωγραφικών πληροφοριών με συμμετοχικό τρόπο.
Έχουν ενισχυθεί πρόσφατα από ψηφιακά και
ανοικτά εργαλεία όπως το OpenStreetMap ή
το Cumapp. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη
άλλες διαδικασίες και ενδιαφέροντα, η χαρτογράφηση εξακολουθεί να έχει μεγάλη δημιουργική δυναμική.
Υπαίθριες δράσεις σχεδίασης: Οι πρακτικές
συλλογικής σχεδίασης θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως ήπιες παρεμβάσεις για την ανάκτηση του δημόσιου χώρου, κατά τις οποίες οι άνθρωποι φαντάζονται και εκτελούν μια
εναλλακτική λύση για την πόλη. Στην περίπτωση αυτή, ο καμβάς είναι ο ίδιος ο δρόμος.
Γραφική επανερμηνεία: Οι ιδέες και τα έργα
που δεν έχουν αναπτυχθεί οπτικά μπορεί
να χρειαστούν μια γραφική «μετάφραση» η
οποία να τα προωθεί με φιλικό τρόπο ή να τονίζει ορισμένες πτυχές τους.
Οπτική βιβλιοθήκη: Σετ σχεδίων, εικονογραμμάτων, εικονιδίων, αρχείων, αυτοκολλήτων,
προτύπων, συνδέσεων, κουκκίδων και άλλων
στοιχείων, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν σε συνεδρίες ή τεχνικές γραφικής διευκόλυνσης και ως υποστήριξη για άλλα εργαλεία.

Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο για να δείτε συνοπτικά το πώς μοιάζει η διαδικασία και τα αποτελέσματά της: https://vimeo.
com/144629727
1

IΕικόνα 3. Παρουσίαση των προτάσεων κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου «Βιωματική πόλη»: Εκπαιδευτική και συμμετοχική διαδικασία με παιδιά από διαφορετικές χώρες στο Medialab-Prado. Fundación Pandora, 2016. Το περπάτημα και το σχέδιο ήταν δύο
από τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για να εξερευνήσουν την πόλη. Πηγή: Improvistos (www.improvistos.org).

Εικόνα 4. Εικονογράμματα και εικονίδια προετοιμασμένα εκ των προτέρων για το εργαστήριο «Βιωματική πόλη»: Εκπαιδευτική και συμμετοχική διαδικασία με παιδιά από διαφορετικές χώρες στο Medialab-Prado. Fundación Pandora. 2016. Το περπάτημα και το σχέδιο
ήταν δύο από τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για να εξερευνήσουν την πόλη. Πηγή: Improvistos (www.improvistos.org).
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Υπάρχει πληθώρα μικρο-τεχνικών που μπορούν
να εισαχθούν σε γενικές δραστηριότητες και οι
οποίες επιτρέπουν την εξερεύνηση της οπτικής
σκέψης: η σύσταση του εαυτού μας μέσω της
σκιτσογραφίας, τα οπτικά παιχνίδια για να «σπάσει ο πάγος», η χρήση οπτικών μεταφορών κ.λπ.
Άλλοι τρόποι ομαδικής σκιτσογραφίας, οι οποίοι δεν έχουν σαφές όνομα ή διατύπωση, σχεδιάζονται και προετοιμάζονται εκ των προτέρων
για να είναι σίγουρο ότι τα σχέδια θα υποστηρίξουν και θα προωθήσουν συνομιλίες κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων. Σε όλες αυτές τις τεχνικές, η ομάδα των διοργανωτών εκπληρώνει
ρόλους που ποικίλουν από το να σχεδιάζουν για
κάποιον ή με κάποιον, έως το να βοηθούν ένα
άτομο να σχεδιάσει μόνο του. Είτε έτσι είτε αλλιώς, τα εργαλεία γραφικής διευκόλυνσης μπορούν να είναι χρήσιμα για την ολοκλήρωση των
διαδικασιών στις οποίες δεν αποτελούν το κύριο
εργαλείο: μπορούν να υποστηρίξουν την επικοινωνία, την ανταλλαγή ή την ανάπτυξη ιδεών και
την οπτική παρακολούθηση των συναντήσεων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Η γραφική διευκόλυνση και οι διάφορες τεχνικές
της, μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε τον κόσμο
σχεδιάζοντάς τον και να σχεδιάσουμε τον κόσμο
ώστε να βρούμε διαφορετικούς τρόπους κατανόησής του. Μεταξύ των πιο προφανών πλεονεκτημάτων του, διαπιστώνουμε ότι σχεδόν κάθε ομά-

δα ή άτομο μπορεί να την ασκήσει επειδή απαιτεί
απλές γνώσεις και υλικά. Ακόμη και αν έχει περιορισμένο πεδίο εφαρμογής, η γραφική διευκόλυνση έχει χρησιμοποιηθεί για περισσότερα από
30 χρόνια από εταιρείες και οργανισμούς (διαχείριση συγκρούσεων, δημιουργία έργων, ανάπτυξη οράματος, brainstorming κ.λπ.) αλλά και
στον κόσμο της εκπαίδευσης (για παρουσιάσεις
ή αναζήτηση συλλογικών λύσεων με «λαϊκό»
τρόπο). Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι η ικανότητά
του να συνδυάζει διαφορετικές οπτικές γωνίες,
επιτρέποντας την ενσωμάτωση ατόμων διαφορετικών επαγγελμάτων και απόψεων. Για παράδειγμα, τα οπτικά πρότυπα επιτρέπουν την αντιμετώπιση ενός σύνθετου προβλήματος με συμμετοχικό τρόπο (όπως η διάγνωση μιας αστικής
κατάστασης ή η δημιουργία ενός μελλοντικού σεναρίου). Επιπλέον, η κατάρτιση των ενδιάμεσων
και τελικών αποτελεσμάτων μιας διαδικασίας καθιστά ευκολότερη την κοινή χρήση της, λόγω της
οπτικής ελκυστικότητας και της σαφήνειας. Συμβάλλει στην αύξηση της διαφάνειας και στην ενίσχυση της διαδραστικότητας των δραστηριοτήτων «πρόσωπο με πρόσωπο» μέσω ψηφιακών
πλατφορμών και κοινωνικών δικτύων. Τέλος, η
σχεδίαση επιτρέπει την ενσωμάτωση διαφορετικών ομάδων ανθρώπων (παιδιών) και διαφορετικών βασικών χαρακτηριστικών (για παράδειγμα, το χιούμορ έχει πολλή δύναμη εάν εκφράζεται μέσω των σχεδίων).

Εικόνα 5. Επανερμηνεία των αποτελεσμάτων των εργαστηρίων για τη σύνταξη του Σχεδίου Αστικής Καινοτομίας της Αμιένης. Amiens Métropole, 2015 και 2018. Πηγή: Improvistos (www.improvistos.org).

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Ένα εργαλείο που είναι χρήσιμο και ελκυστικό,
κινδυνεύει να τραβήξει όλη την προσοχή και να
συγχέεται με το αντικείμενο μιας διαδικασίας. Η
τρέχουσα τάση γενίκευσης του οπτικού περιεχομένου και αύξησης της προσέγγισής του, θα
μπορούσε να «καταδικάσει» τη γραφική διευκόλυνση ως μια μόδα, μια ελκυστική και δελεαστική
τεχνική έτοιμη προς κατανάλωση, αγνοώντας το
θέμα ή την κοινότητα. Ως εκ τούτου, όπως κάθε
άλλο εργαλείο που αφορά τη συμμετοχή σε διαδικασίες σχετικές με τη μεταμόρφωση της πόλης
και του εδάφους, οι τεχνικές γραφικής διευκόλυνσης πρέπει να βοηθήσουν ώστε να μας προβληματίσουν ερωτήματα σχετικά με το ποιος συμμετέχει και γιατί είναι απαραίτητος.
Επιπλέον, η σχεδίαση θεωρείται μια δεξιότητα
που δεν έχουν όλοι, αλλά μόνο εκείνοι με «φυσικό ταλέντο» ή ειδική εκπαίδευση. Ως αποτέλεσμα, το να σκέφτεται κάποιος αν είναι καλός ή
όχι στο σχέδιο, συχνά έχει σημαντικό αντίκτυπο
όταν πρόκειται για συμμετοχή με βάση τη σχεδίαση. Ωστόσο, η γραφική διευκόλυνση έχει ως
στόχο να κάνει τη διαδικασία σχεδίασης φιλική,
υπογραμμίζοντας τη δημιουργική διαδικασία και
όχι τα αποτελέσματά της. Το κάνει αυτό με ένα
διασκεδαστικό τρόπο, κινητοποιώντας εργαλεία

που είναι εύκολα στη χρήση και συμπληρώνοντας τη σχεδίαση με άλλες τεχνικές.
Τέλος, η γραφική διευκόλυνση συμβάλλει στην
αποσαφήνιση οποιουδήποτε θέματος μπορεί να
φαίνεται περίπλοκο, αλλά δεν είναι ένα μαγικό
εργαλείο ούτε πρέπει να απλοποιεί πολύπλοκες
προκλήσεις.

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ
Υπάρχουν δύο κύριες ομάδες εμπλεκομένων:
οι συντονιστές και οι άνθρωποι ή η ομάδα των
οποίων η δραστηριότητα αποτελεί το αντικείμενο
του συντονισμού.
Στις περιπτώσεις που επικεντρώνονται στην
πόλη και την επικράτεια, η ομάδα των συντονιστών, εκτός από επαγγελματίες στους τομείς της
διαμεσολάβησης και της συμμετοχής, περιλαμβάνει εμπειρογνώμονες στους τομείς της αρχιτεκτονικής, της αστικής ανάπτυξης, της κοινωνιολογίας, της οικολογίας, της οικονομίας κ.λπ.
Όταν η γραφική διευκόλυνση είναι μέρος της μεθοδολογίας, η ομάδα μπορεί επίσης να περιλαμβάνει, ανάλογα με την προσέγγιση, επαγγελματίες γραφικού σχεδιασμού, σχεδίασης, απεικόνισης, στρατηγικού σχεδιασμού, οπτικής σκέψης,
επικοινωνίας και διαχείρισης της κοινότητας.

Εικόνα 6. Εργαστήρια δημιουργικότητας και γραφικής διευκόλυνσης για τη σύνταξη του Σχεδίου Αστικής Καινοτομίας της
Αμιένης. Amiens Métropole, 2015 και 2018. Πηγή: Improvistos (www.improvistos.org).
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Όσον αφορά τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, περιλαμβάνουν συνεταιρισμούς, γείτονες,
εταιρείες και οργανισμούς, άλλες ομάδες τεχνικών, δημόσιες διοικήσεις, χρηματοδότες και
όποιον ενδιαφέρεται να συμμετάσχει.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το στρατηγικό πλαίσιο καθορίζεται από τη διαδικασία γραφικής διευκόλυνσης ή από το ευρύτερο
έργο εντός του οποίου χρησιμοποιείται. Το πεδίο
των εργαλείων γραφικής διευκόλυνσης εξαρτάται από ένα τέτοιο πλαίσιο και ο σχεδιασμός και
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
η εφαρμογή τους προσαρμόζονται σε φιλόδοΟι διαδικασίες και οι τοποθεσίες στις οποί- ξες μακροπρόθεσμες διαδικασίες και ανεξάρτηες πραγματοποιούνται, θέτουν τους νομικούς τες συναντήσεις ή παρεμβάσεις. Παρ ‘όλα αυτά,
όρους σχετικά με την επιλογή και τη χρήση τεχνι- η ανάπτυξη της γραφικής διευκόλυνσης έχει πακών. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα νομικά πλαί- ρουσιάσει σημαντικές ευκαιρίες όπου έχει χρησια που να συνδέονται με τη γραφική διευκόλυν- σιμοποιηθεί ελάχιστα: είναι ένα συμπλήρωμα σε
ση. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι, για να όλα τα στάδια των διαδικασιών που ασχολούνται
σχεδιάσει κανείς, πρέπει να πάρει μια ανάσα και με τον αστικό μετασχηματισμό και τη συμμετοχή.
επίσης να σκεφτεί, να κοιτάξει γύρω του, να αλληλεπιδράσει, να ακούσει, να αισθανθεί και να
απολαύσει.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Εικόνα 7. Λειτουργικό πρόγραμμα σχεδιασμού για την κινητικότητα και το δημόσιο χώρο του άξονα Βορρά-Νότου της Μαδρίτης.
Μαδρίτη, 2016. Συντονίζεται από τον Mateus Porto. Βασισμένο σε συναντήσεις συνεργασίας με την ομάδα σύνταξης, το έργο περιελάμβανε μια γραφική μετάφραση των προτάσεων για την κινητικότητα με τη χρήση σχεδίων, προοπτικών, πανοραμικής οπτικής
γωνίας, τμημάτων, εικονιδίων και διαγραμμάτων. Πηγή: Improvistos (www.improvistos.org).

Εικόνα 8. AbrePuertaBonita: Μια συμμετοχική διαδικασία για τον καθορισμό των μελλοντικών χρήσεων του οικοπέδου της
πρώην αγοράς Puerta Bonita. Ayuntamiento de Madrid, 2016. Η διάγνωση και ο συν-σχεδιασμός των προτάσεων πραγματοποιήθηκαν με γραφική διευκόλυνση και έγινε μια γραφική καταγραφή των δραστηριοτήτων. Πηγή: Improvistos
(www.improvistos.org).

Εικόνα 9. Εργαστήριο συλλογικής χαρτογράφησης στη Santa María La Ribera. Ciudad de México, 2015. Στην εικόνα, μπορούμε να παρατηρήσουμε τους κρίσιμους οπτικούς πόρους, οι οποίοι παράχθηκαν από την Iconoclasistas και χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων. Αυτός ο οργανισμός μοιράζεται μεγάλο μέρος από το υλικό και τις μεθοδολογίες
που προκύπτουν από τις εμπειρίες τους στη συλλογική χαρτογράφηση, τις κρίσιμες χαρτογραφίες και τους γραφικούς πόρους ανοικτού κώδικα. Πηγή: Iconoclasistas (http://www.iconoclasistas.net/).
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Εικόνα 10. Γραφικές καταγραφές της Carla Boserman, 2014. Η συγγραφέας εξηγεί στον ιστότοπό της τα συστατικά στοιχεία μιας γραφικής καταγραφής: 1) Πληροφορίες σχετικά με το συμβάν 2) Γραφική περιγραφή των συντονιστών 3)
Hashtags 4) Μεταδεδομένα 5) Ετικέτες επισήμανσης εννοιών 6) Ιστοσελίδες, βιβλία ή μέρη όπου θα διευρυνθούν οι πληροφορίες 7) «Συννεφάκια» συγκέντρωσης των συζητήσεων 8) Εικόνες, σύμβολα και σχέδια που δίνουν μια εικόνα του περιβάλλοντος 9) Κεντρικές έννοιες ή ιδέες 10) Περίληψη της αποκτηθείσας γνώσης, σκέψεις σχετικά με το θέμα που διακυβεύεται 11) Σύντομη γραφική περιγραφή των συμμετεχόντων. Πηγή: Carla Boserman (www.carlaboserman.net).

Εικόνα 11. Αυτές οι σημειώσεις σχεδιάστηκαν από την Αθανασία Παναγιωτίδη, κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Συνάντησης των Οπτικών Εμπειρογνωμόνων το 2017 στις Βρυξέλλες. Η εικόνα αποτελεί ένα μέρος από το σημειωματάριο κάποιου
από τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση. Συνδυάζοντας ένα βιαστικό κείμενο με σχέδια, δημιούργησε μια μεταφορά ώστε
να τη βοηθήσει να θυμάται μια ιδέα. Πηγή: Αθανασία Παναγιωτίδη (https://www.behance.net/Nassi).

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΚΟΣΤΗ

Η γραφική διευκόλυνση μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε βραχυπρόθεσμες όσο και σε μακροπρόθεσμες διαδικασίες, προσαρμόζοντάς την σε
κάθε περίπτωση. Γενικά, βοηθάει στην κατανόηση και καταγραφή των ιδεών γρήγορα. Ωστόσο, έχει τους δικούς της ρυθμούς που μερικές
φορές υποδηλώνουν επιβράδυνση βραχυπρόθεσμα, ώστε να επιτραπεί η παραγωγή θετικών
αποτελεσμάτων μακροπρόθεσμα. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι, για να σχεδιάσει κανείς,
πρέπει να πάρει μια ανάσα και, σύμφωνα με τον
Tim Ingold, να σκεφτεί, να κοιτάξει γύρω του, να
αλληλεπιδράσει, να ακούσει, να αισθανθεί και να
απολαύσει.

Γενικά, η γραφική διευκόλυνση έχει μειωμένο κόστος, δηλαδή οι μισθοί των συντονιστών είναι
χαμηλοί και οι τιμές των υλικών για τη δραστηριότητα είναι συχνά φθηνές. Παρόλα αυτά, οι μεγαλύτερες διαδικασίες που απαιτούν τεχνικές γραφικής διευκόλυνσης, ενδέχεται να απαιτούν ειδική προσαρμογή των υφιστάμενων μεθοδολογιών και ολοκληρωμένο σχεδιασμό της διαδικασίας διευκόλυνσης, προσθέτοντας έτσι άλλα έμμεσα κόστη.

Εικόνα 12. Weaving the city: Ανάκτηση της γυναικείας μνήμης στη γειτονιά του Pacífico. Συνεργασία με το La Liminal, 2016. Σημαντικοί περίπατοι και συλλογικό σχέδιο. Πηγή: Improvistos (www.improvistos.org).

innovation brief

ΑΝΟΙΧΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

δικασίας διαμεσολάβησης, που μπορεί να υπερνικήσει τους περιορισμούς της γραπτής ή προΤο κύριο αναπάντητο ερώτημα αφορά την ικανό- φορικής γλώσσας και εάν επικεντρωθούμε σε
τητα της σχεδίασης να προκαλέσει τις διεργασί- μεθόδους, τα τελικά μας αποτελέσματα θα μποες διερεύνησης και δημιουργίας ιδεών. Τα τελι- ρούσαν να «ανοίξουν» ένα νέο πεδίο. Αν θέλουκά σχέδια μπορεί να είναι ελκυστικά και ενδια- με να συνεχίσουμε να εξερευνούμε προς αυτή
φέροντα και υπάρχει ο κίνδυνος να λάβουν όλη την πορεία, πρέπει να κατανοήσουμε τη γραφική
την προσοχή και συγχυστούν με τους στόχους. διευκόλυνση ως μέσο αύξησης της υπονοούμεΠαρόλα αυτά, η σχεδίαση έχει ισχυρή δυναμική νης διάστασης των διαδικασιών που μπορεί να
κατά τη διερεύνηση διαδικασιών σχετικά με την είναι κατάλληλες για τους συμμετέχοντες.
πόλη και την επικράτεια. Αν κατανοήσουμε τη
γραφική διευκόλυνση ως μια παραλλαγή της δια-

Εικόνα 13. Παρουσίαση της «διάγνωσης» που καταρτίστηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας emPLAZAte: Συμμετοχικός σχεδιασμός και σύνταξη προκαταρκτικών έργων για την ανακαίνιση πολλών δημόσιων χώρων στις γειτονιές Fuente del Berro και Guindalera. Ayuntamiento de
Madrid, 2017. Τα εργαστήρια διάγνωσης, σύλληψης και συν-σχεδιασμού των προτάσεων για την κινητικότητα και το δημόσιο χώρο ενσωμάτωσαν τη γραφική διευκόλυνση με τη διάσταση του φύλου. Πηγή: Improvistos (www.improvistos.org).

Εικόνα 14. Αποτελέσματα του εργαστηρίου των παιδιών κατά τη διάρκεια του emPLAZAte: Συμμετοχικός σχεδιασμός και σύνταξη προκαταρκτικών έργων για την ανακαίνιση πολλών δημόσιων χώρων στις γειτονιές Fuente del Berro και Guindalera. Ayuntamiento de Madrid, 2017.
Τα παιδιά εντοπίζουν προβλήματα και προτείνουν ιδέες, σχεδιάζοντας τους καθημερινούς χώρους και τις διαδρομές τους. Πηγή: Improvistos
(www.improvistos.org).

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Προσαρμοσμένα γραφικά λεξιλόγια: Όταν σχεδιάζουμε συλλογικά ή χρησιμοποιούμε εργαλεία γραφικής διευκόλυνσης, οι έννοιες εξαρτώνται από τα διαφορετικά πλαίσια. Ως εκ τούτου,
θα ήταν χρήσιμο να διερευνηθεί περαιτέρω ποια
οπτικά λεξιλόγια εφαρμόζονται καλύτερα σε θέματα σχετικά με την πόλη και την επικράτεια, σε
συγκεκριμένες τοποθεσίες και με συγκεκριμένους εμπλεκόμενους. Η ανάπτυξη σημειολογικών και γραφικών πλαισίων αναφοράς προσαρμοσμένων σε αυτά τα ερωτήματα θα μας επιτρέψει να βελτιώσουμε τη χρήση μιας κοινής γλώσσας που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για

την ανταλλαγή πληροφοριών και την έκφραση
ιδεών. Θα πρέπει να εξετάσουμε άλλα στοιχεία
και διαστάσεις της σχεδίασης, ξεκινώντας με τα
βασικά στοιχεία μιας «οπτικής βιβλιοθήκης» για
την πόλη - άνθρωποι, βλάστηση, κτίρια, γράμματα, εικόνες, σήματα, χρώματα κ.λπ. Θα πρέπει
να εξετάσουμε τη σύνθεση και τη χρήση του χώρου, πιθανές μεταφορές, σχεδίαση υψηλής ταχύτητας, γραφικό αυτοσχεδιασμό κ.λπ. Υπάρχει ένα πεδίο δυνατοτήτων που κυμαίνεται από
σημειώσεις που αποτελούνται από στοιχεία που
μπορούν να ερμηνευτούν έως τις πιο απελευθερωτικές μορφές έκφρασης.
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Εικόνα 15. Ορισμένα στοιχεία από την «οπτική βιβλιοθήκη» που αναπτύχθηκε για τη συνοδεία της οπτικοακουστικής παραγωγής
για το microMaster του itdUPM στην Αειφορία, Ενέργεια και Αστική Φύση, 2017. Πηγή: Improvistos (www.improvistos.org).

Γραφική διευκόλυνση και ψηφιακά κανάλια:
Ένας άλλος τομέας ανάπτυξης αφορά τους πιθανούς συνδυασμούς γραφικής διευκόλυνσης
και της βελτίωσης των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Οι ψηφιακές πλατφόρμες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πλαίσια συμμετοχικής ανταλλαγής για την αύξηση της διαφάνειας, τη συμπλήρωση και τη διεύρυνση του πεδίου των δραστηριοτήτων «πρόσωπο με πρόσωπο». Τα ψηφιακά κανάλια και η εικονική τους διάσταση χρησιμεύουν ως χώροι συμμετοχής για
την ανταλλαγή σχεδίων και γραφικών, για τη συμπλήρωση των γεωγραφικών πληροφοριών και
του ορισμού των έργων και ιδεών.

Για να σχεδιάσουμε την πόλη: Πέρα από τους αρχιτεκτονικούς τρόπους για την παραγωγή έργων
που έχουν εδραιωθεί από την Αναγέννηση (κάτοψη, προοπτική, κ.λπ.), οι δημιουργικές πρακτικές (ειδικά το σχέδιο και άλλες όπως το περπάτημα) έχουν σημαντικές προοπτικές επιτυχίας σε
διαδικασίες οι οποίες ασχολούνται με τα ζητήματα της χωρικής και της αστικής μεταμόρφωσης.
Η συλλογική σχεδίαση είναι ένα πείραμα που δημιουργεί νέα ερωτήματα σχετικά με τους κατοικημένους χώρους, τις πόλεις και τα εδάφη μας.

Εικόνα 16. Des traits et des traces: Τεκμηρίωση και ερμηνεία των οριακών οικισμών στον ποταμό Huang Pu. Πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Tongji της Σαγκάης και το ENSAM του Μονπελιέ, 2011. Πηγή: Improvistos (www.improvistos.org).

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Σήμερα, είμαστε μάρτυρες μιας «μετεγκατάστασης» του ρόλου των ομάδων εμπειρογνωμόνων και των εξειδικευμένων γνώσεών τους στις
συμμετοχικές διαδικασίες. Εάν οι ομάδες επαγγελματιών συμβάλλουν με την εμπειρία τους, θα
αποτελέσουν έναν ακόμα παράγοντα της διαδικασίας μαζί με τους πολίτες, τις δημόσιες διοικήσεις και τους ιδιωτικούς οργανισμούς. Τα σχέδια
βιώσιμης κινητικότητας απαιτούν τη συμμετοχή
πολλών φορέων ώστε να ανταποκριθούν δημιουργικά στην κινητικότητα και στα αστικά θέματα. Επειδή αυτά τα σχέδια αφορούν την πόλη και
την επικράτεια, η χρήση εικόνων, χαρτών και κατόψεων είναι επαναλαμβανόμενη, ώστε να γίνονται αντιληπτές οι χωρικές συνθήκες των διακυβευόμενων θεμάτων. Ωστόσο, μια πιο φιλόδοξη
και συστηματική χρήση γραφικών εργαλείων κατάλληλων για συμμετοχή, και όχι μόνο στις τελικές επισκοπήσεις που παρέχονται από τους τεχνικούς, θα μπορούσε να συμβάλει στην ενίσχυση της κοινωνικής δημιουργικότητας και στην

άμβλυνση των φόβων. Η εφαρμογή εργαλείων
που βασίζονται στις διαδικασίες, όπως εργαστήρια, περίπατοι, χαρτογράφηση, δραστηριότητες
ψυχαγωγίας και άλλες δοκιμαστικές ενέργειες,
μπορούν να περιλαμβάνουν εξειδικευμένη γραφική διευκόλυνση για τη συλλογική παραγωγή εικόνων, σχεδίων και βίντεο, ενθαρρύνοντας την
επανερμηνεία και την παραγωγή νέων ιδεών. Είναι επίσης δυνατό να χρησιμοποιηθούν τεχνικές για την παρουσίαση και τη διαχείριση προτάσεων μέσω της σχεδίασης, οι οποίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη δημιουργία και αξιολόγηση σεναρίων που σχετίζονται με την κινητικότητα. Παράλληλα, η δημιουργία μιας οπτικής
αφήγησης πολλαπλών μορφών των διαδικασιών
μέσω γραφικών, είναι χρήσιμη για την επικοινωνία, την κατανόηση και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του Σχεδίου, ειδικά μέσω ψηφιακών μέσων. Τέλος, αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι η γραφική διευκόλυνση μπορεί να αποτελέσει μια προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς, προσελκύοντας
και ενσωματώνοντας νέους φορείς σε διαδικασίες και παρέχοντας ένα εναλλακτικό κανάλι έκφρασης.
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Εικόνα 17. Διαφορετικές οπτικές γωνίες ενός δρόμου: Επιλογές για τη μεταρρύθμιση των δρόμων από την άποψη της ποιότητας ζωής και της
οδικής ασφάλειας. Gea21 SL, 2016. Πηγή: Improvistos (www.improvistos.org).
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ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Η αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής
της δημοσίευσης ανήκει στους συγγραφείς. Δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα
τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ευθύνεται
για οποιαδήποτε πιθανή χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό
το φυλλάδιο. Όλες οι εικόνες παρέχονται από τους αντίστοιχους συνεργάτες
(εκτός εάν σημειώνεται διαφορετικά) και έχουν εγκριθεί για αναπαραγωγή σε
αυτή τη δημοσίευση.
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