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Grafikai eszközök alkalmazása a SUMP
részvételi folyamatának támogatásában

A grafikai eszközök körébe egy sor olyan technika tartozik, amelyek főként vizuális elemek (képek,
rajzok, térképek és más grafikai elemek) segítségével lehetővé teszik, hogy egy konkrét témára
fókuszáló csoport tagjai az ötleteiket megosszák egymással, illetve közösen kidolgozzák és elemezzék azokat.

1. ábra: A Grenoble városában található közterületekről és utcabútorokról tartott részvételi és kreatív workshop. CCSTI Grenoble. 2015. Forrás: Improvistos (www.improvistos.org)

A probléma leírása

kezésre, amelyekkel a különböző szereplők bevonhatók, a csoportok munkája jobban megA városok átalakítását célzó folyamatokban ér- szervezhető és a konfliktusok könnyebben kedemes a közösség tudására hagyatkozni, hogy zelhetők. A várostervezésben ugyancsak száalternatívákat lehessen keresni és javaslatokat mos vizuális eszközt használnak, amelyek kökidolgozni a legfontosabb kihívásokkal kapcso- zül jelenleg a számítógépes tervezés a legfontolatban, mint például a levegőminőség javítása, sabb. Ugyanakkor a csoportmunka támogatása
a városok alkalmazkodása a klímaváltozáshoz, és a grafikai eszközök két külön világ, amelyeket
illetve a fenntartható mobilitás modelljének be- általában nem kötünk össze egymással. Valóvezetése. Számos részvételi módszer áll rendel- ban, a konkrét várostervezési és területi kérdé-

sen dolgozó szakemberek csoportja koordinálja őket. Még ha ez a csoport felelős is a résztvevők közötti véleménycsere biztosításáért és a
szükséges részletek kidolgozásáért, nem szabad szigorú rendet vagy menetrendet kialakítani az eszmecsere gyorsítása érdekében. Éppen
ellenkezőleg, a csapatnak nyitottnak kell lennie az ellentmondásokra, a kevésbé intellektuális tartalmakra és értelmezésekre, a csak suHogyan működik?
gallt vagy hangosan ki nem mondott dolgokra, a
kollektív alkotást megalapozó hallgatólagos tuA grafikai eszközökkel való támogatás techni- dásra  amely ritkán fogalmazódik meg szavakkái olyan eljárások, amelyek a grafikai elemek ban, de nyomot hagy a papíron. Fontos észben
és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységek moti- tartani, hogy a szóbeli kommunikáció több csaváló és ösztönző erejét igyekeznek kiaknázni. A tornán zajlik, és hogy vannak nemverbális kommásokkal együtt végzett és konkrét témákra fó- munikációs módok is, amelyek a mozgás és a
kuszáló rajzolás olyan, érzelmi bevonódást elő- vizualitás csatornáit veszik igénybe. Ebben az
segítő eszköz, amely különösen alkalmas az ér- értelemben a grafikai eszközök hozzájárulhatdeklődés felkeltésére és a képzelőerő beindítá- nak alternatív kommunikációs formák megnyitására, valamint ezek irányítására. Ideális esetben sához, valamint a résztvevők igényei, a munkaezeket a technikákat egy szélesebb módszer- folyamat és az elérendő célok közötti egyensúly
tan részeként alkalmazzák, és az adott kérdé- kialakításához.
sek esetében, amilyen a városi mobilitás, ezek
a tevékenységek gyakran elkülönülnek egymástól. Így a térrendezéssel kapcsolatos kérdéseket kizárólag szakemberek által készített grafikai
megjelenítéssel közelítik meg, míg a részvételi workshopok munkájában a beszélgetések jelentik az elsődleges munkamódszert és az értelmezés tárgyát.

2. ábra: A Grenoble városában található közterületekről és utcabútorokról tartott részvételi és kreatív workshop során
megrajzolt ötletek. CCSTI Grenoble. 2015. Forrás: Improvistos (www.improvistos.org)
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Néhány konkrét eszköz
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:

•

Kreatív közös térképezés. A közös térképészet egy viszonylag elterjedt módszer, mel�lyel részvételi módon lehet georeferált (koordinátákkal ellátott) információt gyűjteni. Nagyban elősegítette ennek a technikának az alkalmazását, hogy a közelmúltban
olyan digitális, nyílt forráskódú eszközök jelentek meg, mint az OpenStreetMap vagy a
Cumapp. Ugyanakkor más módszereket és
érdeklődési köröket szem előtt tartva a térképezés további jelentős kreatív és kritikai
lehetőségeket biztosít.

•

Utcafestés. A közterületek visszaszerzésére irányuló egyes finom beavatkozások is a
közös rajzolás gyakorlatainak tekinthetők,
amelynek során a városi terekre vonatkozó alternatív elképzelések megfogalmazására és megvalósítására nyílik mód. Ebben az
esetben a festővászon maga az utca.

•

Grafikus dokumentálás. Élő, vizuális közvetítés rajzokkal és szavakkal, amelyek valós időben rögzítenek és mondanak el helyzetet vagy eseményt. A történetmesélés és
a grafikus ábrázolás eszközeit kombinálja,
melynek során egy mese jön létre az ötletek
nemlineáris térbeli elhelyezésével. Az egyéni
vagy csoportos rajzos jegyzetelés eszközére támaszkodik, azzal a megkötéssel, hogy
nagy méretben készül, ami mindenki számára jól látható.

•

Videós rögzítés. Olyan animált videóra épülő vizuális narráció, amelyben az illusztrációk
és a szavak egy forgatókönyv szerint jelennek meg rajzos és írásos formában, többnyire hangalámondás kíséretében.

•

Livingston-módszer. Ez a tevékenység játékos formában végezhető. A résztvevők uta- •
sításai alapján egy szakember kézzel megrajzol egy tervet vagy ötletet, de közben elvégezheti azokat a kisebb változtatásokat,
amelyeket a méretezés vagy a forma által
adott tervezési korlátok szükségessé tesznek.
•
Vizuális sablon. Strukturált és illusztrált diagram, melyet egy csoport készít el azért, hogy
minden résztvevő követni tudja a folyamatot
és annak lépéseit. A nagyméretű rajz alkalmazása felébreszti és fókuszálja a résztvevők figyelmét, így javítva a csoport alkotóképességét.

•

•

Grafikai újraértelmezés. A nem vizuális eszközökkel kidolgozott ötletek és projektek
estében is szükség lehet grafikai fordításra annak érdekében, hogy felhasználóbarát
módon lehessen őket kommunikálni, vagy
egyes vonatkozásaikat kiemelni.
Vizuális könyvtár. Rajzok, piktogramok, ikonok, fájlok, matricák, sablonok és más elemek
gyűjteménye, amelyek grafikai workshopok
és technikák során használhatók, illetve más
eszközök kiegészítésére alkalmasak.

Rajzos séta. Szabadban végezhető tevékenység, melynek során a résztvevők egy
kritikus sétán vesznek részt, ahol a kifejezés és a dokumentálás fő eszköze a rajzolás. Összevonható a fényképezés és a jegyzetelés eszközeivel is. Használható konkrét
témában történő információgyűjtésre, vagy
egyszerűen megtanít a város és a közterületek megfigyelésére.
Az itt elérhető videó bepillantást enged a folyamatba és annak eredményébe: https://vimeo.com/144629727
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3. ábra: Javaslatok bemutatása a Megtapasztalható Város workshop keretében, amely egy különböző
országokból érkezett gyerekek számára szervezett oktatási és részvételi folyamat a madridi MedialabPrado kulturális központban. Pandora Alapítvány, 2016. A résztvevők egyebek között a séta és a rajzolás
eszközeivel fedezték fel a várost. Forrás: Improvistos (www.improvistos.org)

4. ábra: Előre elkészített piktogramok és ikonok az Megtapasztalható Város workshop számára, amely egy
különböző országokból érkezett gyerekek számára szervezett oktatási és részvételi folyamat a madridi Medialab-Prado kulturális központban. Pandora Alapítvány, 2016. A résztvevők egyebek között a séta és a rajzolás
eszközeivel fedezték fel a várost. Forrás: Improvistos (www.improvistos.org)
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Megszámlálhatatlan kisebb módszer áll rendelkezésre, amelyeket általános tevékenységek részévé lehet tenni a vizuális gondolkodás elősegítésére. Ilyen például a rajz segítségével való
bemutatkozás, a légkör oldására használható
vizuális játékok, a vizuális metaforák használata stb. Emellett elnevezés vagy kötött formátum
nélküli egyéb rajzos tevékenységek is előkészíthetők, melyek lehetővé teszik, hogy a rajzok a
workshopok alatti beszélgetéseket támogassák.
Mindezek során a mediátorok különböző szerepeket látnak el, például rajzolnak valakinek vagy
valakivel, illetve segítenek, hogy egyedül rajzoljon. A grafikai eszközök mindegyik esetben
hasznos kiegészítői lehetnek az elsősorban nem
grafikai jellegű folyamatoknak: javítják a kommunikációt, az ötletek megosztását és kidolgozását, illetve a találkozók vizuális figyelemmel kísérését.

Előnyök
A grafikai eszközök és különböző technikáik lehetővé teszik, hogy rajzolás útján megértsük a
világot, illetve hogy lerajzoljuk a világot, és így
új módokat találjunk a megértésére. Az egyik
legnyilvánvalóbb előnyük, hogy szinte bármely
csoport vagy egyén használni tudja őket, mivel
egyszerű képességekre és anyagokra van csak
szükség. Bár korlátozott módon, a grafikai eszközöket már több, mint 30 éve használják cégek és szervezetek (konfliktuskezelésre, projek-

tek kidolgozására, jövőképalkotásra, ötletelésre
stb.), valamint oktatási intézmények (prezentációk készítésére vagy közös megoldások szórakoztató módon történő kidolgozására). Ugyanakkor ez az eljárás akkor válhat sokféle résztvevő számára igazán hatékony módszerré, ha
a grafikai technikák alkalmazásában jártas és a
megcélzott téma területén is szakértő mediátor
csapat kerül bevonásra. Másik előnye, hogy képes különböző nézőpontokat kombinálni, mivel
lehetővé teszi, hogy eltérő szakmai hátterű és
nézőpontú szereplők közösen dolgozzanak. A
vizuális sablonok például lehetővé teszik, hogy
egy összetett feladatot részvételi módon közelítsünk meg (például egy városi helyzet elemzése
vagy egy jövőbeli forgatókönyv elképzelése során). Ráadásul egy folyamat menet közbeni vagy
végső eredményeinek megrajzolása megkön�nyíti azok megosztását, mivel vizuálisan vonzó
és világos üzenetet közvetít. Növeli az átláthatóságot, és a személyes találkozásra épülő tevékenységeket interaktívabbá teszi a digitális platformok és a közösségi média segítségével. Végül pedig a rajzolás lehetővé teszi, hogy további
célcsoportokat vonjunk be (gyerekek), más eszközökkel éljünk (például a rajzban kifejezett humornak nagy hatása van), illetve más munkatempót is lehetővé tesz (kiemelve azoknak a különleges elnyúló pillanatoknak a hosszát és lassúságát, melyek során lehetőség nyílik a képzelőerő beindítására).

5. ábra: Az Amiens-i Városi Innovációs Program kidolgozása során tartott workshopok eredményeinek
rajzos újraértelmezése. Amiens Métropole, 2015 és 2018. Forrás: Improvistos (www.improvistos.org)

Kockázatok
Egy hasznos és vonzó eszköz alkalmazása azzal
a kockázattal jár, hogy elvonja az összes figyelmet és összetéveszthető a projekt tárgyával.
A vizuális tartalmak elterjedésének és a digitális médiumok révén bővülő elérésének jelenlegi
trendje nyomán a grafikai eszközök alkalmazása
puszta divatjelenségnek tűnhet, egy fogyasztásra kész, vonzó és rabul ejtő technikának, amely
nincs tekintettel a tárgyára és az érintett közösségre. Ezért – hasonlóan a város és a városi környezet átalakítását célzó folyamatokban való
részvételt segítő egyéb eszközökhöz – a grafikai
eszközök esetében is fel kell tenni a „Kik a résztvevők?” és a „Miért van rá szükség?” kérdéseit.

zásával, illetve a rajzolást más technikákkal kiegészítve.

Résztvevő szereplők
Szereplők két fő csoportja kap szerepet a mediált folyamatokban: a mediátorok csapata, valamint azok az emberek vagy az a csoport, amelynek a tevékenységét segíteni kívánjuk.

Azokban az esetekben, amikor a város vagy a
városi környezet állnak a fókuszban, a mediáció
és a részvétel területén járatos szakértők mellett
a segítők csapata az építészet, a várostervezés,
a szociológia, az ökológia, a közgazdaságtan
stb. területein jártas szakembereket is magában foglal. Amennyiben a grafikai eszközök is
Ráadásul a közvélekedés szerint a rajzolás kész- részei az alkalmazott módszernek, a csapat a
sége nem mindenki számára adott, csak vele- megközelítéstől függően magában foglalhat
született tehetség vagy speciális képzés révén szakembereket a grafikai tervezés, a rajzolás, az
sajátítható el. Ezért az a megítélés, hogy vala- illusztráció, a stratégiai tervezés, a vizuális gonki jól vagy rosszul rajzol, gyakran nagy szerepet dolkodás, a kommunikáció és a közösségszerjátszik a rajzos tevékenységekben való részvé- vezés területeiről is.
tel során. A grafikai eszközök alkalmazása során
a rajzolás tevékenységét barátságosabbá kell A folyamat résztvevőit tekintve pedig lehetőség
tenni az emberek számára azáltal, hogy az al- van kollektívák, szomszédok, cégek és szerkotófolyamatra és nem annak eredményére he- vezetek részvételére, valamint egyéb szakértő
lyezik a hangsúlyt. Mindezt szórakoztató módon csoportok, közigazgatási szervek, pénzügyi táteszik, könnyen használható eszközök alkalma- mogatók és bármely érdekelt fél bevonására.

6. ábra: Az Amiens-i Városi Innovációs Program kidolgozása során tartott kreativitást és a grafikai
eszközöket alkalmazó workshopok. Amiens Métropole, 2015 és 2018. Forrás: Improvistos (www.improvistos.org)
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Jogi keretek

Stratégiai keretek

A folyamatok és azok helyszínei kijelölik a technikák kiválasztásának és használatának jogi
feltételeit. A grafikai eszközökre vonatkozóan
nincsenek külön jogi keretek. Ha a tevékenységekben kiskorú gyerekek is részt vesznek, a mediátoroknak gyakran felelősségbiztosítással kell
rendelkezniük vagy külön engedélyre van szükségük ahhoz, hogy gyerekekkel dolgozzanak.

A stratégiai kereteket maga a grafikai támogatás
folyamata, vagy az azt magában foglaló szélesebb projekt jelöli ki. Ezeken a kereteken múlik, hogy a grafikai eszközök hány embert érnek
el, alkalmazásuk pedig ambiciózus hosszútávú
folyamatokhoz, vagy akár egyedi találkozókhoz,
illetve beavatkozásokhoz is igazodni tud. A grafikai eszközök fejlődése mindenesetre jelentős
lehetőségekkel bír egy olyan területen, ahol
eddig ritkán használták őket: a városok átalakítását és a részvételt célzó folyamatok összes
szakaszának remek kiegészítő elemei lehetnek.

Példák

7. ábra: Madrid észak-déli tengelyének mobilitását és közterületeit érintő funkcionális terv. Madrid, 2016.
Koordinátor: Mateus Porto. A tervező csapattal közösen tartott közös workshopokra épülve a projekt magában foglalta a mobilitási javaslatok grafikai megjelenítését tervrajzok, látványtervek, madártávlati képek,
metszetek, ikonok és diagramok formájában. Forrás: Improvistos (www.improvistos.org)

8. ábra: Az AbrePuertaBonita nevű projekt egy olyan részvételi folyamat, amelynek célja, hogy meghatározza a korábbi Puerta Bonita piac területének jövőbeli felhasználási módjait. Ayuntamiento
de Madrid, 2016. A helyzetértékelés és a javaslatok közös kialakítása grafikai eszközök segítségével
történt, és a tevékenységeket rajzos formában rögzítették. Forrás: Improvistos (www.improvistos.org)

9. ábra: Mexikóváros Santa María La Ribera nevű városrészében szervezett workshop, amely a
közös térképezés eszközét alkalmazta. 2015. A képen az Iconoclasistas csoport által készített és a
workshop során használt kritikai vizuális eszközök láthatók. Ez a szervezet számos olyan anyagot és
módszert tesz elérhetővé, amelyek a közös útvonaltérképezéssel, a kritikai térképészettel és a nyílt
forráskódú grafikai anyagokkal kapcsolatos tapasztalataikra épülnek. Forrás: Iconoclasistas (http://
www.iconoclasistas.net/).
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10. ábra: Carla Boserman által készített grafikus dokumentálás. 2014. A szerző a weboldalán felsorolja a grafikus dokumentálás elemeit: 1) Információ az eseményről. 2) A házigazdák rajzos bemutatása. 3) Hashtagek. 4) Metaadatok. 5) Az elképzeléseket kiemelő címkék. 6) Weboldalak, könyvek
vagy helyek, ahonnan további információ szerezhető. 7) Szóbuborékok a párbeszédekhez. 8) A környezetet bemutató ikonok, szimbólumok és rajzok. 9) Fő elképzelések és ötletek. 10) A megszerzett
tudás összefoglalása, az adott témáról megosztott gondolatok. 11) A résztvevők rajzos bemutatása.
Forrás: Carla Boserman (www.carlaboserman.net).

11. ábra: Ezeket a jegyzeteket Athanasia Panagiotidi rajzolta az Európai Vizuális Szakemberek Találkozóján. 2017, Brüsszel. A kép az esemény egyik résztvevőjének a jegyzetfüzetéből származik.
A szöveg és a rajz gyors vegyítésével létrehozott egy metaforát, hogy emlékezzen egy gondolatra.
Forrás: Athanasia Panagiotidi (https://www.behance.net/Nassi)

Időigény

Költségek

A grafikai eszközök használhatók rövid- vagy
hosszútávú folyamatokban is, az adott esethez
igazítva. Általánosságban elmondható, hogy
segítséget jelentenek az ötletek gyors megértésében és rögzítésében. Az ilyen eszközök használatának ugyanakkor megvan a saját ritmusa,
ami néha azt jelenti, hogy rövidtávon lassabb
tempóra van szükség ahhoz, hogy a grafikai támogatás pozitív hatása érvényesüljön. Fontos
megjegyezni, hogy a rajzoláshoz az embernek
vennie kell egy nagy levegőt, egy „rajzolás előtti
levegőt”, hogy gondolkodjon, körülnézzen, interakcióba lépjen, figyeljen, érezzen és örüljön.

A grafikai eszközök alkalmazása csekély költségekkel jár, amit a mediátorok javadalmazása
és a tevékenységek során használt, általában
olcsó anyagok ára tesz ki. Ugyanakkor a grafikai támogatást alkalmazó nagyobb léptékű
folyamatok szükségessé tehetik a létező módszerek adaptálását és a támogatás folyamatának átfogó megtervezését, amelyek további,
közvetett költségekkel járhatnak.

12. ábra: Átszőni a várost. A Madrid Pacífico nevű városrészében élő nők kollektív emlékezetének feltárása. A La
Liminal nevű projekttel együttműködésben. 2016. Kritikus séták és közös rajzolás. Forrás: Improvistos (www.improvistos.org)
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Nyitott kérdések

egy olyan változataként tekintjük, amely képes
túllépni az írott vagy a beszélt nyelv korlátain,
A fő nyitott kérdés az, hogy a rajzolás a formán és ha a módszerekre összpontosítunk, a véés az ábrázoláson túl képes-e hozzájárulni a vi- geredmény új távlatokat nyithat meg előttünk.
zsgálódás folyamatához és az ötletek megszü- Ha ezen az úton járunk, úgy kell tekintenünk a
letéséhez. Az elkészült rajzok olyan tetszetősek grafikai eszközökre, mint a folyamatok belső diés érdekesek lehetnek, hogy esetleg elvonják menzióját erősítő eszközökre, ami a résztvevők
az összes figyelmet és elhomályosítják a cé- igényeit szolgálja.
lokat. Ugyanakkor a rajzolás tevékenysége remek lehetőséget biztosít a városra és környezetére jellemző folyamatok megértésére. Ha a
grafikai eszközöket a folyamat támogatásának

13. ábra: Az emPLAZAte projekt során megrajzolt helyzetértékelés bemutatása: a Madrid Fuente del Berro és Guindalera városrészeiben található közterületek megújítását célzó projektek részvételi tervei és vázlatai. Ayuntamiento de
Madrid, 2017. A mobilitással és a közterületekkel kapcsolatos helyzetértékelés, koncepcióalkotás és közös tervezés
céljából tartott workshopok keretében a nemek szempontjait is figyelembe vevő grafikai eszközöket is alkalmaztak.
Forrás: Improvistos (www.improvistos.org)

14. ábra: Az emPLAZAte projekt részeként, gyerekek részvételével szervezett workshop eredményei: a Madrid Fuente
del Berro és Guindalera városrészeiben található közterületek megújítását célzó projektek részvételi tervei és vázlatai. Ayuntamiento de Madrid, 2017. A naponta használt terek és útvonalak megrajzolásával a gyerekek problémákat
azonosítottak és javaslatokat fogalmaztak meg. Forrás: Improvistos (www.improvistos.org)

Lehetséges jövőbeli fejlődési irányok
Testreszabott grafikai szóhasználat: amikor közösen rajzolunk vagy grafikai eszközöket használunk, a jelentések a történetmesélés vagy a
beszélgetés különböző kontextusaitól függnek.
Ezért hasznos lehet, ha tovább kutatjuk, hogy
milyen vizuális szóhasználat alkalmas a leginkább a várossal és a környezetével kapcsolatos
témák kifejtésére, egy adott helyszín és konkrét résztvevői kör esetében. Az ezekhez igazított jelelméleti és grafikai keret lehetővé tenné,
hogy kialakítsunk egy közös nyelvet, amely al-

kalmas az eszmecserére és az ötletek kifejtésére. A rajzolás további összetevőit és dimenzióit is figyelembe kell vennünk, kezdve a várossal
kapcsolatos vizuális könyvtár alapvető elemeivel  emberek, növényzet, épületek, betűk, ikonok, jelek, színek stb. Figyelembe kell vennünk
a tér elrendezését és használatát, a használható metaforákat, a gyorsrajzolás és a grafikai
rögtönzés technikáit stb. A lehetőségek egész
tárháza áll a rendelkezésünkre az értelmezhető
elemekből álló jelmagyarázatoktól a legszabadabb kifejezési formákig.
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15. ábra: A madridi itdUPM (Innovációs és Technológiai Fejlesztő Központ) által kínált „Fenntarthatóság,
energia és városi természet” című képzés számára készített audiovizuális tartalmakat kiegészítő vizuális
könyvtár néhány eleme. 2017. Forrás: Improvistos (www.improvistos.org)

Grafikai eszközök és digitális csatornák: egy
másik fejlődési lehetőség nyílik meg a grafikai
eszközök és az információs és kommunikációs technológiák (ICT) vívmányainak kombinálásával. A digitális platformok és a közösségi
média alkalmazhatók a részvételi eszmecsere kontextusaként az átláthatóság növelése érdekében, illetve a személyes találkozókra épülő tevékenységek kiegészítésére és kiszélesítésére. A digitális csatornák virtuális dimenziója részvételi teret biztosít a rajzok és grafikák
megosztására, a georeferált információk kiegészítésére, valamint a projektek és az ötletek kidolgozásának továbbvitelére.

A város lerajzolása és megtervezése: a tervek
kidolgozására alkalmazott építészeti módszereken túl, amelyek a reneszánsz óta használatosak (alaprajz, metszet, perspektíva stb.), a
kreatív gyakorlatok (különösen a rajzolás, de
például a séta is) jelentős szerepet kaphatnak
az olyan fogalomalkotási folyamatokban, amelyek megkérdőjelezik a térbeliséggel és a város
átalakításával kapcsolatos vélekedéseinket. A
közös rajzolás olyan kísérlet, amely új kérdéseket szül az általunk lakott terek, városok és területek vonatkozásában.

16. ábra: Des traits et des traces. A Huang Pu folyó menti található települések dokumentálása és értelmezése. A
Sanghaji Tongji Egyetem és a Montpellier-i ENSAM együttműködésében készült 2011-ben. Forrás: Improvistos (www.
improvistos.org)

Hogyan és hová illeszthető be mindez
a SUMP-ba?
Jelenleg a szakemberek és az általuk birtokolt
speciális tudás szerepének átalakulását figyelhetjük meg a részvételi folyamatokban. Amikor
egy szakértő csapat a szakértelmével járul hozzá egy projekthez, akkor csupán egyike a folyamat résztvevőinek a polgárok, a közigazgatási szervek és a magánszervezetek mellett. A
fenntartható mobilitás-tervezéshez számos érdekelt részvételére van szükség, hogy a mobilitással és a városi térrel kapcsolatos kérdésekre kreatív válaszok szülessenek. Mivel ezek a
tervek a várost és annak környékét érintik, ábrázolások, képek, térképek, alaprajzok és metszetek használatára van szükség az adott téma
térbeli sajátosságainak megértéséhez. Ugyanakkor a grafikai eszközök ambiciózusabb és
szisztematikusabb használata, amely a részvételt szolgálja és nem csupán a szakemberek által elkészített tervek bemutatásához biztosít eszközt, hozzájárulhat a közösség kreativitásának növeléséhez és a félelmek eloszlatá-

sához. A folyamat jellegű eszközök alkalmazása, mint például workshopok, séták, térképezés, játékos tevékenységek, tesztek kiegészíthetők testreszabott grafikai eszközökkel, hogy
közösen készített képek, rajzok és videók segítségével ösztönözzük az adott helyzet újraértelmezését és új ötletek megszületését. Ugyancsak lehetőség van arra, hogy olyan technikákat alkalmazzunk, amelyek rajzok segítségével
jelenítik meg és értelmezik a javaslatokat, ami
segíthet abban, hogy a mobilitással kapcsolatos forgatókönyveket elképzeljük és értékeljük.
Ezzel párhuzamosan folyamatos grafikus dokumentálás segítségével a folyamatok többcsatornás vizuális narrációja válik lehetővé, ami
hasznos lehet a tervek eredményeinek kommunikációjában, megértésében és megosztásában, különösen a digitális médiumokon keresztül. Végül érdemes megjegyezni, hogy a grafikai
eszközök alkalmazása egy olyan inkluzív megközelítés, amely képes új résztvevőket bevonni a folyamatokba és alternatív kifejezési módot
biztosítani a számukra.
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17. ábra: Egy mellékutca képe eltérő nézőpontokból. Az életminőség és a közlekedésbiztonság szempontjai szerint
megvalósítandó mellékutca-átalakítás alternatívái. Gea21 SL, 2016. Forrás: Improvistos (www.improvistos.org)
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