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środowiska, innowacje administracyjne oraz zdrowie publiczne. Bloomberg Philanthropies obejmuje wszystkie 
akcje charytatywne Michaela R. Bloomberga, w tym działania założonej przez niego fundacji i indywidualne datki, 
a także działalność organizacji doradczej pro bono Bloomberg associates, współpracującej z miastami na całym 
świecie. W 2018 roku Bloomberg Philanthropies przekazała środki w kwocie 767 mln USD.
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Sztuka w przestrzeni publicznej ma moc przemiany sposobu 
doświadczania miasta. Przekonywaliśmy się o tym wielokrotnie 
w czasie, gdy sprawowałem urząd burmistrza Nowego Jorku – 
sztuka potrafi odmienić oblicze ulicy i przyczynić się do poprawy 
bezpieczeństwa publicznego, zainspirować ludzi, przyciągnąć 
gości oraz podmieść jakość życia mieszkańców. Kiedy zaś 
połączyliśmy inwestycje w projekty artystyczne w przestrzeni 
publicznej z działaniami na rzecz wzmocnienia infrastruktury 
miejskiej w postaci nowych placów publicznych czy ścieżek 
rowerowych, stworzyliśmy jeszcze bezpieczniejsze, tętniące 
życiem ulice dla wszystkich.

Teraz staramy się przekazywać nasze doświadczenia, ożywiając 
ulice i place na całym świecie. Nasza firma konsultingowa pro bono 
Bloomberg associates, doradzająca miastom z całego świata, 
we współpracy z ekspertami z biura urbanistycznego Street 
Plans Collaborative oraz konsultantką sztuki publicznej Renee 
Piechocki opracowała niniejszy przewodnik dla miast i ich władz.

„Przewodnik po sztuce asfaltowej” prezentuje ponad 
dwadzieścia instalacji artystycznych na ulicach, chodnikach, 
placach oraz obiektach infrastruktury technicznej miast w 
całych Stanach Zjednoczonych i na świecie. Mamy nadzieję, że 
przedstawione studia przypadków dadzą impuls innym miastom 
do opracowania i realizacji własnych projektów odświeżenia 
infrastruktury miejskiej oraz podniesienia walorów estetycznych 
otoczenia. Przewodnik zawiera także praktyczne wskazówki 
i przykłady dobrych praktyk mające pomóc urzędom miast, 
organizacjom społecznym i artystom wykonać udane instalacje 
sztuki asfaltowej.

Każdy projekt jest wyjątkowy, a każde miasto wybierze własny 
model działania – co stanowi o dynamicznym charakterze 
tego rodzaju przedsięwzięć. Wierzymy jednak, że dzieląc się 
tym, czego nauczyły nas własne doświadczenia z Nowego 
Jorku oraz doświadczenia innych z realizacji ich projektów, 
możemy przekazać w ręce włodarzy miast narzędzia oraz 
inspiracje do tworzenia bardziej kolorowych, bezpieczniejszych, 
bardziej przyjaznych ulic zarówno dla mieszkańców, jak i dla 
odwiedzających.

 

SŁOWO OD MICHaELa R. BLOOMBERGa
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Sztuka na 
ulicach i 
obiektach 
infrastruktury 
publicznej 
miast

Miasta i obywatele na całym świecie dostrzegają 
potencjał sztuki jako narzędzia zmiany wizerunku ulic 
oraz infrastruktury pionowej, poprawy bezpieczeństwa 
na drogach, rewitalizacji przestrzeni publicznej, a także 
integracji społecznej. Rosnące zapotrzebowanie na 
artystyczne inwestycje komunikacyjne stało się inspiracją 
do stworzenia niniejszego przewodnika. Naszym celem 
jest przedstawienie pomysłów i wskazówek krok po 
kroku dla urzędów miast, grup społecznych i artystów 
zainteresowanych podjęciem tego rodzaju projektów.

Chociaż miasta wprowadzają sztukę do przestrzeni 
publicznej na wiele sposobów, niniejszy przewodnik 
skupia się na zjawisku nazywanym przez nas sztuką 
asfaltową: interwencjach wizualnych w przestrzeni ruchu 
kołowego (na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych), 

przestrzeni ruchu pieszego (na placach i chodnikach) 
oraz na elementach infrastruktury pionowej (szafkach 
technicznych, barierach drogowych i pod wiaduktami).

Wzięte razem, wszystkie te stosunkowo niedrogie, 
często krótkoterminowe i skalowalne projekty mogą 
przynieść natychmiastowy pozytywny efekt oraz stać 
się katalizatorem długoterminowych zmian na lepsze w 
przestrzeni publicznej.

W przewodniku zaprezentowano szerokie spektrum 
projektów i ich liderów – od oficjalnych programów 
pod patronatem ratusza, po interwencje w ramach 
akcji obywatelskich. Opisano w nim również kluczowe 
zagadnienia, takie jak kwestie odpowiedzialności 
i pozwoleń, zaangażowanie społeczności, opieka 
kuratorska oraz metody instalacji.
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Colourful Crossings, Londyn, Wielka 
Brytania (studium przypadku na s. 23)

Mural autorstwa Office for Crafted 
architecture 
Zdjęcie: Better Bankside

Każde miasto i każda ulica są inne. Nie wszystkie 
przykłady i procesy przedstawione na kolejnych stronach 
sprawdzą się w przypadku każdego projektu i nie 
wszystkie ulice nadają się do tego rodzaju zabiegów. 
Doświadczenia pokazały jednak, że przy odpowiednim 
doborze lokalnych zespołów, miejsc i projektów, sztuka 
asfaltowa może szybko, tanio i skutecznie zmienić wygląd 
przestrzeni publicznej.

Jako zbiór spostrzeżeń i porad z kilkudziesięciu 
projektów z całego świata niniejszy przewodnik 
może stanowić inspirację oraz źródło informacji dla 
specjalistów, aktywistów i mieszkańców, którym zależy na 
zwiększeniu bezpieczeństwa, atrakcyjności i przyjazności 
ulic, a także społeczności.
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BLOOMBERG aSSOCIaTES

Bloomberg associates jest filantropijną organizacją 
doradczą założoną w 2014 r. przez Michaela R. 
Bloomberga. Pracujemy ramię w ramię z miastami-
klientami na rzecz podniesienia jakości życia 
mieszkańców, stosując strategiczne, oparte na 
współpracy i zorientowane na wyniki podejście, aby 
miasta stawały się silniejsze, bezpieczniejsze, bardziej 
sprawiedliwe i efektywne. Nasz zespół złożony z 
uznanych na całym świecie ekspertów i liderów branży 
współpracował z miastami na całym świecie przy 
setkach projektów mających dać impuls do zmian i 
przekształcić dynamiczne wizje w rzeczywistość.

Zespół ds. transportu, kierowany przez Janette Sadik-
Khan, byłą komisarz nowojorskiego Departamentu 
Transportu, pomaga włodarzom miast wykorzystać 
infrastrukturę uliczną do tworzenia bardziej 
inteligentnych i bezpiecznych projektów ulic, które 
pozwolą usprawnić poruszanie się osób pieszo, 
rowerem czy komunikacją miejską.

Zespół ds. zarządzania zasobami kultury pod 
kierownictwem Kate D. Levin, byłej komisarz 
nowojorskiego Departamentu Kultury, pracuje na 
rzecz aktywnego włączania sektora kreatywnego jako 
istotnego elementu budowania gospodarki, tożsamości 
i jakości życia każdego z miast-klientów.

Więcej informacji na temat usług doradczych można 
znaleźć na stronie internetowej bloombergassociates.
org lub na Twitterze @Bloombergassoc.

Zespół projektowy Bloomberg associates:  
David andersson 
Tracey Knuckles 
Nicholas Mosquera 
andy Wiley-Schwartz

Projekt: 
Bloomberg L.P.

STREET PLaNS COLLaBORaTIVE 

Street Plans to uznane na całym świecie biuro 
urbanistyczno-architektoniczne z oddziałami w Nowym 
Jorku i Miami. Wierzymy, że kluczem do tworzenia 
zdrowych, dobrze prosperujących społeczności 
jest projektowanie wspaniałych ulic i przestrzeni 
publicznych. We współpracy z klientami określamy 
sposoby tworzenia i aktywizowania przestrzeni 
publicznych, jednocześnie projektując ulice i dzielnice 
z myślą o łatwym i bezpiecznym poruszaniu się na 
rowerze, pieszo oraz korzystaniu z komunikacji miejskiej.

Biuro Street Plans cieszy się renomą czołowego 
światowego specjalisty w dziedzinie urbanistyki 
taktycznej, czyli podejścia polegającego na 
zagospodarowywaniu otaczającej przestrzeni za 
pomocą tymczasowych, niewymagających dużych 
nakładów finansowych, skalowalnych interwencji w celu 
wywołania długofalowych zmian. Wydaliśmy kilkanaście 
publikacji na temat projektowania ulic i przestrzeni 
publicznej. Wspólnicy Mike Lydon i Tony Garcia są 
autorami cenionej pozycji „Tactical Urbanism”, wydanej 
nakładem wydawnictwa Island Press w 2015 r. Za swój 
wkład w dziedzinie architektury i planowania w 2017 r. 
otrzymali nagrodę Seaside Prize.

Więcej informacji na temat naszej pracy można znaleźć 
na stronie internetowej street-plans.com lub na Twitterze 
@StreetPlans.

Zespół projektowy Street Plans: 
Tony Garcia 
Mike Lydon 
Irene Balza 
Dana Wall 

RENEE PIECHOCKI

Renee Piechocki z pasją tworzy projekty i inicjatywy 
angażujące artystów oraz społeczności w przestrzeni 
publicznej. Jest artystką, administratorką, aktywistką i 
konsultantką. W uznaniu zasług na tym polu otrzymała 
nagrodę Public art Network Leadership award 2018 
przyznawaną przez organizację americans for the arts.
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Przewodnik został podzielony na dwie odrębne części:

Studia przypadków — przegląd 26 projektów sztuki 
asfaltowej z całego świata. Opis każdego z nich, 
prowadzonego na zlecenie władz miasta albo z 
oddolnej inicjatywy społeczności lokalnej, zawiera 
ogólne informacje, a także wyróżniony przykład „dobrej 
praktyki” przedstawiający szczególnie godny uwagi 
aspekt danej inwestycji.

Narzędzia i taktyka działania — prezentacja i 
omówienie najważniejszych etapów postępowania przy 
planowaniu inwestycji, jak również fachowe wskazówki 
dla początkujących twórców sztuki asfaltowej. 
Podsumowanie dobrych praktyk uwzględnia informacje 
na temat zaangażowania społeczności, materiałów 
i projektu artystycznego oraz zasad realizacji i 
utrzymania inwestycji.

 Jak 
korzystać z 
przewodnika

Projekt „Piazze aperte Porta Genova”, Mediolan, 
Włochy (studium przypadku na s. 45)

Zdjęcie: Bloomberg Philanthropies
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W tej części przyjrzymy się 26 projektom z całego świata zrealizowanym w 
ostatniej dekadzie, które pokazują różnorodność skutecznych sposobów 
wprowadzania sztuki na ulice i w tkankę infrastruktury publicznej miasta.

Każdy zespół projektowy na do opowiedzenia własną historię o wyzwaniach 
i kluczach do sukcesu. Niektóre z wyróżnionych instalacji miały charakter 
jednorazowych projektów, inne zaś stanowiły część stałych inicjatyw. 
Organizatorami projektów są zarówno urzędy miejskie, jak i organizacje non-
profit, grupy sąsiedzkie, a nawet indywidualni twórcy. Impulsem dla powstania 
projektów była często chęć m.in. uspokojenia ruchu, a także budowania 
wspólnoty i celebrowania tożsamości kulturowej w danej dzielnicy.

Studia przypadków zawierają informacje o parametrach projektu, takich jak 
rodzaje materiałów i koszty związane z inwestycją, uzasadnienia projektowe 
i techniczne, twórcy projektu, metody instalacji, strategie współpracy, 
wyniki ewaluacji projektu i wyciągnięte wnioski. Każde studium przypadku 
zwraca również uwagę na przykład „dobrej praktyki” w postaci konkretnego 
elementu projektu, który zdecydował o powodzeniu jego realizacji lub stał 
się katalizatorem istotnych zmian w polityce lub infrastrukturze.

Projekty podzielono na kategorie w zależności od rodzaju wykorzystanej 
infrastruktury:

Corbett Porch, Tucson, aZ, USa (studium przypadku na s. 35) Zdjęcie: Taylor Miller

Studia 
przypadków

SZTUKa W PRZESTRZENI RUCHU KOŁOWEGO
Ta kategoria obejmuje projekty murali na utwardzonych nawierzchniach 
dostępnych dla pojazdów mechanicznych, np. na skrzyżowaniach, 
przejściach dla pieszych oraz inne powierzchniach w obrębie czynnego 
pasa jezdni.

SZTUKa W PRZESTRZENI RUCHU PIESZEGO
Projekty należące do tej kategorii realizowane są na utwardzonych 
nawierzchniach niedostępnych dla pojazdów mechanicznych w okresie 
ekspozycji prac artystycznych, np. na krawężnikach i poszerzeniach 
chodników, a także wszelkich powierzchniach tymczasowo lub na stałe 
przekształconych w przestrzeń publiczną lub plac.

SZTUKa Na ELEMENTaCH INFRaSTRUKTURY PIONOWEJ
Do tej kategorii zaliczają się projekty realizowane na elementach 
infrastruktury pionowej, w tym szafkach technicznych, barierach drogowych 
i pod wiaduktami.
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„ Największym efektem tego 
projektu są trwałe relacje, jakie 
dzięki wspólnej pracy udało 
się zbudować w dzielnicy.”

LISA CACH 
CZŁONKINI SPOŁECZNOŚCI I 

ORGaNIZaTORKa PROJEKTU
Zdjęcie: Lisa Cach 
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 1 Indicates time between the project’s initiation and completion.

SZTUKa W PRZESTRZENI RUCHU KOŁOWEGO: 
MURaL Na SKRZYŻOWaNIU

LOKaLIZaCJa
Seattle, Wa, USa

TYP
Samodzielny projekt

PODMIOT KIERUJĄCY
Team Dragonfly

TWÓRCa
Lisa Cach (członkini społeczności)

OKRES REaLIZaCJI1

1,5 roku

OKRES TRWaŁOŚCI
Nieokreślony, konserwacja  
co 1–3 lata

MaTERIaŁY
Lateksowa farba do znakowania 
poziomego dróg

KOSZT
Materiały: 1 000$ 
Wynagrodzenie za projekt:  
(projekt społeczny) 
Wykonanie: (wolontariat)

PROJEKT

Przedstawiający ważkę mural „Green Lake Dragonfly” to zainicjowany 
przez lokalną społeczność projekt sfinansowany w ramach programu 
finansowania Neighborhood Matching Fund (NMF) Miasta Seattle. aby 
móc ubiegać się o dofinansowanie, grupa sąsiadów zamieszkujących 
okolicę miejsca wykonania projektu, nazwana Team Dragonfly, musiała 
uzyskać zgodę wszystkich członków lokalnej społeczności, których posesje 
sąsiadują z przedmiotowym odcinkiem ulicy, a także wykazać, że inwestycja 
podniesie walory przestrzeni publicznej. Po uzyskaniu funduszy zespół 
współpracował z Departamentem ds. Dzielnic Miasta Seattle i lokalnymi 
partnerami w celu uzyskania pozwoleń i skoordynowania instalacji.

DOBRa PRaKTYKa: WSPÓŁPRaCa ZESPOŁOWa

Przed przystąpieniem do instalacji każdy członek zespołu wziął na siebie 
inną rolę, m.in. osoby składającej wniosek do NMF, tworzącej projekt, 
uzyskującej pozwolenia oraz zbierającej podpisy, materiały i datki. Sukces 
w budowaniu relacji społecznych skłonił zespół do odnowienia muralu z 
ważką w latach 2014, 2015, 2016, and 2019.

Zdjęcie: Lisa Cach 

Green Lake 
Dragonfly
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„ Mural okazał się doskonałym sposobem 
na zjednoczenie lokalnej społeczności i 
polityków wokół wyjątkowego, niezwykłego 
projektu, który celebruje sztukę w mieście.”

JOHN COLLINS 
DYREKTOR WYKONaWCZY,

ST. PETERSBURG aRTS aLLIaNCE
Zdjęcie: Edel Mohr



15

S
T

U
D

IA
 P

R
Z

Y
PA

D
K

Ó
W

: S
Z

T
U

K
A

 W
 P

R
Z

E
S

T
R

Z
E

N
I R

U
C

H
U

 K
O

ŁO
W

E
G

O

SZTUKa W PRZESTRZENI RUCHU KOŁOWEGO: 
MURaL Na SKRZYŻOWaNIU

PROJEKT

W 2016 r. organizacja promocji sztuki St. Petersburg arts alliance wykonała 
pierwszy w St. Petersburgu mural poziomy na skrzyżowaniu – „Common 
Ground” („Wspólny grunt”) – w ramach miejskiego festiwalu murali 
SHINE Mural Festival, prezentującego twórców lokalnych i zagranicznych. 
Instalacja powstała na skrzyżowaniu w centralnej części miasta, po tym jak 
arts alliance dostrzegła w tej akcji możliwość zaangażowania w festiwal 
lokalnej społeczności.

aby zrealizować to zadanie, organizacja zwróciła się do artystki, a zarazem 
lokalnej mieszkanki Cecilii Luezy po obejrzeniu podobnego projektu 
wykonanego przez nią w Fort Lauderdale. Dzięki swojemu doświadczeniu 
Lueza była w stanie doradzić arts alliance w kwestii rodzajów farb, 
problematyki odpowiedzialności oraz innych środków niezbędnych do 
przeprowadzenia instalacji. Organizacja arts alliance zorganizowała 
kampanię aktywizacji społecznej promującą instalację wśród lokalnej 
społeczności, zapraszając do aktywnego udziału w projekcie. W trwających 
zaledwie jeden dzień pracach uczestniczyło ponad 50 wolontariuszy. 
Instalacja otworzyła tygodniowy festiwal, w trakcie którego arts alliance 
nadzorowała wykonanie kolejnych 18 murali w całym mieście.

DOBRa PRaKTYKa: FINaNSOWaNIE

W 2014 r. Biuro Burmistrza ds. Kultury uznało sztukę muralu za istotną formę 
aktywności w przestrzeni miasta i przyznało St. Petersburg arts alliance, 
organizacji patronackiej non-profit wspierającej miejski sektor kultury, 
dotację w wysokości 25 tys. USD na organizację festiwalu murali SHINE 
Mural Festival. Uzyskany wkład arts alliance uzupełniła następnie o kwotę 
75 tys. USD w postaci prywatnych darowizn rzeczowych, aby uruchomić 
pierwszą edycję festiwalu. Od czasu inauguracji w 2015 r. w ramach 
festiwalu w mieście powstało ponad 70 murali. Każdy twórca biorący udział 
w festiwalu SHINE, w tym Lueza, otrzymał po ukończeniu prac nad muralami 
kwotę 1 tys. USD.

LOKaLIZaCJa
St. Petersburg, FL, USa

TYP
Samodzielny projekt

PODMIOT KIERUJĄCY
St. Petersburg arts alliance

TWÓRCa
Cecilia Lueza

OKRES REaLIZaCJI
1 miesiąc

OKRES TRWaŁOŚCI
Nieokreślony

MaTERIaŁY
Lateksowa farba do znakowania 
poziomego dróg, dodatek 
antypoślizgowy

KOSZT
Materiały: 4 000$ 
Wynagrodzenie za projekt: 1 000$ 
Wykonanie: (wolontariat)

Common  
Ground
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„Kluczem do realizacji tego typu 
projektów jest znalezienie odpowiednich 
partnerów, którzy wniosą wiedzę 
niezbędną na każdym etapie.”

HEATHER DANFORTH 
STaRSZY PLaNISTa,

MIaSTO WEST PaLM BEaCH
Zdjęcie: Maxwell Zengage 
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SZTUKa W PRZESTRZENI RUCHU KOŁOWEGO: 
MURaL Na SKRZYŻOWaNIUL

LOKaLIZaCJa
West Palm Beach, FL, USa

TYP
Samodzielny projekt

PODMIOT KIERUJĄCY
Miasto West Palm Beach

TWÓRCa
Uczniowie szkoły plastycznej 
alexander Dreyfoos School  
of the arts

OKRES REaLIZaCJI
6 miesięcy

OKRES TRWaŁOŚCI
3 lata

MaTERIaŁY
Przemysłowa farba drogowa

KOSZT
Materiały: 15 000$ 
Wynagrodzenie za projekt: (projekt 
uczniowski) 
Wykonanie: (wolontariat)

PROJEKT

W 2016 r. miasto West Palm Beach uzyskało pomoc merytoryczną od 
biura Street Plans Collaborative w ramach finansowanego przez fundację 
Knight Foundation programu urbanistyki taktycznej, w którym środki 
przeznaczane są na tymczasowe, niskokosztowe interwencje mające na celu 
przeobrażenie lokalnych skrzyżowań w przestrzeń dla społeczności. Miasto 
nawiązało współpracę z wydziałem sztuk wizualnych szkoły plastycznej 
alexander Dreyfoos School of the arts, aby zlecić uczniom zaprojektowanie 
muralu na ruchliwym skrzyżowaniu Tamarind avenue i Fern Street, w 
pobliżu stacji lokalnej kolei podmiejskiej Tri-Rail w mieście.

Celem projektu były spowolnienie ruchu samochodowego, realizacja 
założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego układu 
komunikacyjnego miasta oraz poprawa bezpieczeństwa na ulicach, 
zwłaszcza dla osób chodzących pieszo do pracy. Praca artystyczna, 
zatytułowana „Walks of Life” („Ścieżki życia”) została wykonana w marcu 
2017 r. przez ponad 100 wolontariuszy w ciągu dwóch dni. W 2019 r. ci sami 
partnerzy ponownie połączyli siły przy opracowaniu i realizacji nowej wersji 
projektu, podczas gdy miasto kontynuuje plany ostatecznej gruntownej 
przebudowy tego skrzyżowania.

DOBRa PRaKTYKa: WSPÓŁPRaCa MIĘDZYINSTYTUCJONaLNa

Realizacja projektu była możliwa dzięki sformowaniu zespołu, w 
którego skład weszli planiści miejscy, inżynierowie, pracownicy rozwoju 
gospodarczego, koordynator programu promocji sztuki w miejscach 
publicznych „art in Public Places” Departamentu Usług Rozwojowych, 
biuro Street Plans oraz miejscowa szkoły plastyczna. Biuro Street Plans 
przeprowadziło warsztaty z uczniami, na których stworzono projekty, 
przetestowano materiały i przegłosowano ostateczne rozwiązanie. Street 
Plans służyło miastu i uczniom wskazówkami w tym procesie, ale realizacją 
projektu w całości kierowało miasto, które rozpoczęło koordynację działań z 
zespołem cztery miesiące przed instalacją.

Wszystkimi działaniami związanymi z koordynacją projektu i kampanią 
informacyjno-konsultacyjną zajął się Departament Planowania. W ramach 
programu „art in Public Places” przeprowadzono nabór artystów i 
kontrolowano wszystkie aspekty wykonania pracy. Nad budżetem projektu 
i działaniami PR czuwał Departament Rozwoju Gospodarczego. Wreszcie 
Departament Techniczny dokonał oceny planów instalacji oraz zapewnił 
organizację ruchu drogowego i przygotowanie miejsca prowadzenia prac.

Walks of Life 
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„ Kiedy społeczności lokalnej pozwala się 
pełnić rolę lidera w tworzeniu czegoś 
wyjątkowego w swojej okolicy, pojawia 
się prawdziwe poczucie sprawczości.”

GREG RAISMAN
SPECJaLISTa DS. PROGRaMU „LIVaBLE STREETS”, 

BIURO TRaNSPORTU MIaSTa PORTLaND
Mural autorstwa Colleen 
Smith Zdjęcie: Greg Raisman
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SZTUKa W PRZESTRZENI RUCHU KOŁOWEGO: 
MURaL Na SKRZYŻOWaNIU

PROJEKT

City Repair to organizacja non-profit z Portland promująca projekty rewitalizacji 
przestrzeni publicznych polegające na przekształcaniu ulic w miejsca przyjazne 
lokalnej społeczności. Jej najpopularniejsza inicjatywa – „Intersection Repair” 
(„Naprawa skrzyżowań”) zachęca członków społeczności do wspólnej pracy nad 
tworzeniem miejsc spotkań poprzez kreatywne wykorzystanie dróg ogólnie 
dostępnych. W związku z popularnością tego rodzaju projektów Biuro Transportu 
Miasta Portland (PBOT) uruchomiło program wydawania pozwoleń w trybie 
uproszczonym pod nazwą „Street Paintings”. W ramach niego członkowie 
społeczności mogą zgłaszać projekty i lokalizacje murali poziomych na 
skrzyżowaniach, a także we współpracy z Miejskim Inżynierem Ruchu uzyskać 
zgodę na projekt i wskazówki techniczne dotyczące jego realizacji. Projekty 
murali są zazwyczaj tworzone przez artystów z danej społeczności, którzy zbierają 
pomysły od mieszkańców i nadają ich wspólnej wizji konkretny, fizyczny kształt.

W przypadku każdej propozycji PBOT wymaga podpisania wniosku przez 
wszystkich mieszkańców, których posesje sąsiadują z planowanym muralem 
i znajdują się w promieniu 400 stóp (ok. 122 m) wzdłuż drogi, która ma 
zostać pomalowana. Mimo że członkowie społeczności mogą korzystać z 
niektórych miejskich programów dotacji na realizację tego typu projektów, 
murale są na ogół w całości finansowane przez społeczność, a następnie 
co 1–3 lata konserwowane, dopóki nie znikną. Według stanu na 2019 r. 
organizacja City Repair i PBOT przeprowadziły nadzór nad ponad 70 
inwestycjami w ramach akcji „Intersection Repair”.

DOBRa PRaKTYKa: PaRTNERSTWa PUBLICZNO-PRYWaTNE

Oddolny ruch na rzecz odzyskania przestrzeni publicznej na użytek społeczności 
lokalnej rozpoczął się w 1996 r. wśród sąsiedztwa z Portland, które zorganizowało 
się w grupę. Z czasem zyskała ona ostatecznie poparcie władz miejskich dzięki 
wykazaniu, że postulowane projekty wpisują się w realizację wielu spośród celów 
planowania miasta w zakresie poprawy jakości życia i zwiększenia bezpieczeństwa 
publicznego poprzez zbliżenie lokalnych społeczności.

Inicjatywa została sformalizowana na mocy szeregu rozporządzeń miejskich, 
z których pierwsze, z 1997 r., zezwalało na przeprowadzenie badania 
pilotażowego dotyczącego murali na skrzyżowaniach, a drugie, z 1998 r., 
wprowadziło rozporządzenie miejskie w sprawie akcji „Intersection Repair” 
pozwalające społecznościom lokalnym na projektowanie i wyznaczanie 
miejsc w przestrzeni publicznej, które odzwierciedlałyby lokalną kulturę. 
Obecnie PBOT współpracuje z organizacją City Repair w procesie 
wspierania działań społeczności zmierzających do uzyskania zatwierdzonego 
projektu murali, budowania konsensusu społecznego oraz sprawowania 
kontroli nad malowaniem ulic.

LOKaLIZaCJa
Portland, OR, USa

TYP
Stały program

PODMIOT KIERUJĄCY
City Repair;

Biuro Transportu Miasta Portland

TWÓRCa
Wybrany przez społeczność do 
każdej realizacji

OKRES REaLIZaCJI
Wnioski elektroniczne przyjmowane 
w sposób ciągły

OKRES TRWaŁOŚCI
1–25 lat

MaTERIaŁY
Bejca akrylowa do drewna, farba 
akrylowa do znakowania poziomego 
dróg, dodatek antypoślizgowy

KOSZT
Materiały: 500$–3 000$ 
Wynagrodzenie za projekt: 
(wolontariat) 
Wykonanie: (wolontariat)

Intersection Repair
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„ Projekt «Art Route» pomógł poszerzyć i 
ukierunkować dialog na temat zwiększania 
przyjazności przestrzeni dla ruchu 
pieszego oraz realizacji tymczasowych 
prac sztuki publicznej zarówno na szczeblu 
miasta, jak i społeczności lokalnej.”

TIFFANY TAUSCHECK 
DYREKTOR DS. STRaTEGII,

GREaTER DES MOINES PaRTNERSHIP
Zdjęcie: Greater Des 
Moines Partnership
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SZTUKa W PRZESTRZENI RUCHU KOŁOWEGO: 
aRTYSTYCZNE PRZEJŚCIE DLa PIESZYCH

LOKaLIZaCJa
Des Moines, Ia. USa

TYP
Samodzielny projekt

PODMIOT KIERUJĄCY
Greater Des Moines Public 
art Foundation

TWÓRCa
Peter Gibson

OKRES REaLIZaCJI
6 miesięcy

OKRES TRWaŁOŚCI
5 lat

MaTERIaŁY
Tworzywo termoplastyczne

KOSZT
Materiały: 240 000$ 
Wynagrodzenie za projekt: 3 500$ 
Wykonanie: (wliczone w koszty 
materiałów)

PROJEKT

Fundacja na rzecz rozwoju sztuki publicznej Greater Des Moines Public art 
Foundation uruchomiła w 2016 r. projekt „art Route Des Moines” („Szlak 
sztuki w Des Moines”) jako możliwość połączenia ze sobą 87 dzieł sztuki 
publicznej w mieście za pomocą interwencji artystycznych na chodnikach 
i przejściach dla pieszych. We współpracy z organizacją rozwoju 
regionalnego Greater Des Moines Partnership oraz biurem informacji 
turystycznej Greater Des Moines Convention & Visitors Bureau zespół 
projektowy wytyczył szlak długości 6 mil (ok. 9,7 km), obejmujący 14 przejść 
dla pieszych zaprojektowanych przez jednego artystę.

Biorąc pod uwagę, że każdego roku miasto odwiedza ok. 750 tys. osób 
poszukujących w szczególności atrakcji artystycznych i kulturalnych, szlak 
art Route Des Moines sprawdzi się jako narzędzie ułatwiające poruszanie się 
między dziełami sztuki publicznej. Trasa służy także jako środek uspokojenia 
ruchu, który podkreśla planowany projekt Connect Downtown – prowadzoną 
przez miasto i instytut Urban Land Institute Iowa akcję na rzecz zwiększenia 
przyjazności przestrzeni miejskiej Des Moines dla ruchu pieszego.

DOBRa PRaKTYKa: WYBÓR MIEJSCa

Zespół projektowy wybrał sześć skrzyżowań o dużym natężeniu ruchu, 
które można byłoby uwzględnić na szlaku łączącym dzieła sztuki publicznej. 
Następnie zespół ogłosił konkurs na artystyczny projekt przejść dla 
pieszych, w którym wyłoniony został kanadyjski artysta Peter Gibson. 
Ostateczny projekt szlaku obejmował artystyczne przejścia dla pieszych 
oraz informację wizualną na chodnikach.

Oprócz uzyskania pozwoleń na projekt i instalację zespół zawarł także z 
miastem czasową umowę na prowadzenie działalności w zakresie sztuki 
publicznej, aby móc wykonywać prace na terenie publicznym. W ramach 
umowy zespół ustalił pięcioletni okres trwałości murali, opierając się na 
trwałości materiałów, i wskazał fundację Public art Foundation jako  
stronę odpowiedzialną za naprawę wszelkich powstałych w tym czasie 
uszkodzeń murali.

Wraz z informacją wizualną na przejściach dla pieszych i chodnikach zespół 
opracował także aplikację wykorzystującą GPS, dzięki której użytkownicy na 
trasie mogą uzyskać informacje o każdym dziele sztuki publicznej.

Art Route  
 Des Moines
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„ W ramach 
projektu «Colorful 
Crossings» 
badaliśmy 
możliwości 
zmiany sposobu 
postrzegania 
infrastruktury 
miejskiej, 
wypróbowując 
nowe pomysły, 
dzięki którym 
przestrzeń 
publiczna 
funkcjonuje lepiej 
dla wszystkich.”

VALERIE BEIRNE
KIEROWNIK STRaTEGII 

URBaN FOREST, 

BETTER BaNKSIDE

Zdjęcie: Better Bankside
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SZTUKa W PRZESTRZENI RUCHU KOŁOWEGO: 
aRTYSTYCZNE PRZEJŚCIE DLa PIESZYCH

PROJEKT

W 2007 r. organizacja non-profit Better Bankside, zarządzająca specjalną 
strefą rewitalizacji finansowanej ze środków lokalnych przedsiębiorstw, 
tzw. Business Improvement District (BID), uruchomiła strategię rewitalizacji 
przestrzeni publicznej i partnerstwo pod nazwą Bankside Urban Forest, które 
objęło patronat nad działaniami na rzecz podniesienia walorów krajobrazu 
ulicznego i przestrzeni publicznych w postaci interwencji taktycznych oraz 
projektów zieleni miejskiej w dzielnicy Bankside w centralnym Londynie. W 
tym kontekście w Better Bankside zrodziła się inicjatywa „Colorful Crossings” 
(„Kolorowe przejścia”).

W 2015 r. pojawiła się możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie ze 
środków funduszu Future Streets Incubator Fund prowadzonego przez 
zarządcę londyńskiego transportu miejskiego Transport for London (TfL). 
Celem funduszu, stanowiącego element strategii transportowej burmistrza 
miasta jest wspieranie innowacyjnych projektów pilotażowych na rzecz 
podnoszenia walorów estetycznych i funkcjonalnych ulic oraz przestrzeni 
publicznych w Londynie. Propozycja specjalnej strefy rewitalizacji BID Better 
Bankside znalazła się wśród 10 projektów pilotażowych nagrodzonych w 
otwartym konkursie przeprowadzonym przez TfL w 2015 r.

Strefa BID Bankside zleciła wówczas pracowni Office for Crafted architecture 
realizację kolorowego pierwszego przejścia dla pieszych w ramach projektu 
„Colorful Crossings”, mającego służyć jako prototyp dla przejść zaprojektowanych 
w 2016 r. przez Camille Walalę i w 2017 r. przez Thierry’ego Noira.

Dzielnica Bankside, w której znajduje się wiele światowej klasy galerii 
sztuki i pracowni projektowych, stała się pierwszą „dzielnicą designu” po 
południowej stronie Tamizy podczas Londyńskiego Festiwalu Designu w 2015 
r. W miarę rozwoju tożsamości dzielnicy członkowie lokalnej społeczności 
i przedsiębiorcy zaczęli wykazywać chęć inwestowania w projekty sztuki 
publicznej, które uatrakcyjniłyby przestrzeń publiczną oraz poprawiły 
bezpieczeństwo na ulicach. Strefa BID wykorzystała szansę, aby pokazać, jak 
niewielkim nakładem środków można zbudować silną tożsamość twórczą, 
zachęcić do ruchu pieszego i poprawić postrzeganie ulicy przez ludzi.

DOBRa PRaKTYKa: PRZETESTOWaNIE MaTERIaŁÓW I PROJEKTU

W pierwszym roku do wykonania kolorowych przejść w Bankside użyto 
farby drogowej do znakowania poziomego. O ile był to materiał bardzo 
łatwo dostępny, okazał się mniej trwały niż początkowo sądzono. Możliwość 
przetestowania na kolejnych przejściach różnych materiałów, takich jak 
beton i prefabrykowane tworzywo termoplastyczne, tj. nakładany na gorąco 
materiał do znakowania poziomego nawierzchni, pozwoliła BID wprowadzić 
kolorowe, kreatywne akcenty za pomocą trwalszego materiału.

LOKaLIZaCJa
Londyn, Wielka Brytania

TYP
Samodzielny projekt (3 edycje)

PODMIOT KIERUJĄCY
Better Bankside

TWÓRCa
Office for Crafted architecture 
(2015), Camille Walala (2016),  
Thierry Noir (2017)

OKRES REaLIZaCJI
6 miesięcy

OKRES TRWaŁOŚCI
2 lata

MaTERIaŁY
1. rok: Farba drogowa do 
znakowania poziomego; 2. i 3. 
rok: Prefabrykowane tworzywo 
termoplastyczne

KOSZT
Materiały: (darowizna) 
Wynagrodzenie za projekt: 2 500£ 
Wykonanie: (wolontariat)

Better Bankside 
Colourful Crossings
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„ Projekt wzmacnia wszystkie zalety jazdy na rowerze 
po mieście i do pracy w Asheville oraz zapewnia 
bezpieczniejszą i piękniejszą drogę do miasta dla 
każdego, kto mieszka na południe od śródmieścia.”

MIKE SULE 
DYREKTOR WYKONaWCZY, 

aSHEVILLE ON BIKES
Zdjęcie: Justin Mitchell 
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SZTUKa W PRZESTRZENI RUCHU KOŁOWEGO: 
MURaL Na JEZDNI HYBRYDOWEJ

LOKaLIZaCJa
asheville, NC, USa

TYP
Samodzielny projekt

PODMIOT KIERUJĄCY
asheville on Bikes

TWÓRCa
Sound Mind Creative

OKRES REaLIZaCJI
6 miesięcy

OKRES TRWaŁOŚCI
1 rok lub do czasu przebudowy ulicy

MaTERIaŁY
akrylowa farba zewnętrzna

KOSZT
Materiały: 3 000$ 
Wynagrodzenie za projekt: 55 000$ 
Wykonanie: (wolontariat)

PROJEKT

Miejska organizacja non-profit działająca na rzecz promocji ruchu 
rowerowego i transportu multimodalnego asheville on Bikes we 
współpracy z biurem Street Plans Collaborative, organizacją aaRP i 
klubem rowerowym Blue Ridge Bicycle Club stworzyła liczącą 0,3 mili 
(niespełna 0,5 km), zabezpieczoną barierkami ścieżkę wielofunkcyjną 
wzdłuż Coxe avenue. Chociaż w ramach interwencji wprowadzono różne 
udogodnienia dla rowerzystów i innych uczestników ruchu, centralnym 
elementem instalacji był mural o powierzchni 6 tys. stóp kw. (557,4 m kw.) 
zaprojektowany przez pracownię Sound Mind Creative i wykonany przez 
grupę wolontariuszy ze społeczności lokalnej.

Praca na asfalcie znajduje się w samym sercu South Slope – wschodzącej 
dzielnicy mieszkaniowo-usługowej asheville. Chociaż projekt pilotażowy 
miał trwać tylko rok, ostatecznie przyczyni się do realizacji przez miasto 
długofalowej inwestycji w zmianę wizerunku Coxe avenue.

DOBRa PRaKTYKa: PROCES TWORZENIa PROJEKTU

Projekt rozpoczął się w czerwcu 2018 r. warsztatami społecznymi, podczas 
których członkowie lokalnej społeczności określili cele interwencji. Po 
pierwszych warsztatach utworzono komitet doradczy projektu, który 
zweryfikował jego cele i wybrał ostateczny projekt artystyczny, który miał 
zostać zrealizowany w pierwszym tygodniu listopada 2018 r. Drugie warsztaty 
społeczne odbyły się w sierpniu 2018 r. w celu dalszego dopracowania i 
doprecyzowania zaleceń dostosowanych do lokalnych potrzeb.

Dzięki licznej grupie aktywistów rowerowych w asheville wiele osób chętnie 
wzięło udział w pracach zespołu wolontariuszy i włączyło się w działania 
organizacji asheville on Bikes mające na celu odświeżenie infrastruktury 
miasta w sposób przynoszący korzyści wszystkim użytkownikom.

Coxe Avenue 
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„ Skuteczna współpraca z ekipami robót publicznych 
oznacza bardzo jasną i zwięzłą komunikację, 
a także gotowość porzucenia artystycznej 
krótkowzroczności na rzecz praktycznej dyskusji 
na temat instalacji, terminów, materiałów itp.”

ANN LEWIS
aUTORKa PROJEKTU aRTYSTYCZNEGO Zdjęcie: Pittsburgh 

International airport 
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SZTUKa W PRZESTRZENI RUCHU KOŁOWEGO: 
MURaL Na JEZDNI

PROJEKT

W ramach prowadzonego przez Międzynarodowy Port Lotniczy w 
Pittsburghu (Pittsburgh International airport) programu promocji sztuki 
w przestrzeni lotniska „art in the airport” odbywa się cykl prezentujący 
artystów lokalnych i regionalnych. Wyborem prezentowanych prac zajmują 
się miejski dyrektor ds. kultury i sztuki oraz komitet doradczy.

Na początku 2018 r. komitet podjął decyzję o wykorzystaniu dużego parkingu 
lotniskowego jako podłoża do stworzenia kreatywnego muralu poziomego 
pełniącego rolę oznakowania i dekoracji, który poprawi widoczność i 
poprowadzi użytkowników lotniska do bezpiecznego ciągu pieszego. Władze 
lotniska nawiązały współpracę z jednostką programową Office of Public art 
miejscowej organizacji promocji sztuki Greater Pittsburgh arts Council w 
celu przeprowadzenia konkursu na projekt artystyczny i wybrały artystkę ann 
Lewis ze względu na jej doświadczenie w zakresie sztuki publicznej i instalacji 
wielkoformatowych.

DOBRa PRaKTYKa: DOBÓR MaTERIaŁÓW

Materiałem wybranym do tej instalacji było tworzywo termoplastyczne 
przeznaczone do nawierzchni lotniskowych, które jest znacznie grubsze niż 
typowy termoplast stosowany na przejściach dla pieszych czy do innych 
poziomych oznaczeń drogowych. Materiał dostarczony przez firmę Ennis 
Flint, zajmującą się oznakowaniem drogowym, ma trwałość do 20 lat, co 
zmniejsza koszty utrzymania projektu w całym okresie trwania. Z uwagi na 
skalę projektu artystka musiała ściśle współpracować z dostawcą materiału, 
aby zapewnić prawidłową aplikację tworzywa termoplastycznego oraz 
uniknąć niepotrzebnych opóźnień i dodatkowych kosztów.

Instalacja została ukończona po czterech dniach pracy, z tym że w okresie 
pomiędzy rozpoczęciem a ukończeniem projektu miała miejsce przerwa 
spowodowana niskimi temperaturami. Większość produktów i farb 
nadających się do tego typu projektów będzie działać lepiej, gdy będą 
nakładane w ciepłych i suchych warunkach, dlatego należy wziąć ten czynnik 
pod uwagę przy wyborze terminu wykonania.

LOKaLIZaCJa
Pittsburgh, Pa, USa

TYP
Samodzielny projekt

PODMIOT KIERUJĄCY
allegheny County airport authority

TWÓRCa
ann Lewis

OKRES REaLIZaCJI
9 miesięcy

OKRES TRWaŁOŚCI
Nieokreślony

MaTERIaŁY
Prefabrykowane tworzywo 
termoplastyczne

KOSZT
Materiały: 35 000$ 
Wynagrodzenie za projekt: 15 000$ 
Wykonanie: (wewnętrznie)

Same Same,  
but Different
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Zdjęcie: Melanie Dusseault 

„ Mam okazję uczestniczyć w przybierającym 
na sile ruchu odchodzenia od nadmiernego 
uzależnienia od samochodów w kierunku bardziej 
korzystnego społecznie i ekologicznie stylu bycia, 
który jest bardziej zgodny z naszą ludzką naturą.”

PETER GIBSON
TWÓRCa 
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SZTUKa W PRZESTRZENI RUCHU KOŁOWEGO: 
MURaL Na JEZDNI

LOKaLIZaCJa
Montreal, Kanada

TYP
Samodzielny projekt

PODMIOT KIERUJĄCY
Dzielnica Miasta Montreal 
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

TWÓRCa
Peter Gibson; En Temps et Lieu

OKRES REaLIZaCJI
9 miesięcy

OKRES TRWaŁOŚCI
1 rok (dla wykonanego muralu)

MaTERIaŁY
Farba akrylowa do znakowania 
poziomego dróg

KOSZT
Materiały: 5 400$ 
Wynagrodzenie za projekt: 1 800$ 
Wykonanie: (wliczone w 
wynagrodzenie za projekt)

PROJEKT

W ostatnich latach ratusz w Montrealu opracował programy promujące 
zrównoważoną mobilność, stawiające sobie za cel ograniczenie zależności od 
samochodów w mieście. W 2014 r. dzielnica Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 
podjęła inicjatywę utworzenia współdzielonej przestrzeni ulicznej pod nazwą 
Zone de Rencontre Simon-Valois. W ramach projektu w ciągu trzech lat na 
Ontario Street zrealizowano przejściowe interwencje, aby teren otaczający 
istniejący plac przekształcić w przestrzeń współdzieloną (tzw. shared space), 
poprawiając jednocześnie bezpieczeństwo i dostępność dla użytkowników 
transportu niezmotoryzowanego.

Przy okazji interwencji w latach 2015, 2016 i 2017 miasto miało możliwość 
dokonania oceny wpływu projektu na potrzeby przygotowania inwestycji 
w zakresie budowy stałej ulicy pieszo-jezdnej, która nastąpi w 2020 roku. 
W pierwszych dwóch edycjach projektu badano warianty urządzenia ulicy 
w formie pieszo-jezdnej, tworząc na głównym skrzyżowaniu i chodnikach 
poziomy mural przedstawiający sześcionogą ośmiornicę, którą nazwano 
Sexapus, aby ocenić poziom akceptacji dla koncepcji przestrzeni 
współdzielonej wśród lokalnej społeczności i przedsiębiorców. Podczas 
ostatniego etapu w 2017 r. krajobraz ulicy dodatkowo wzbogacił się o 
elementy małej architektury i nasadzenia.

DOBRa PRaKTYKa: DROGa DO TRWaŁEGO PROJEKTU

Celem tego pilotażowego projektu było stworzenie na ulicy przestrzeni 
współdzielonej, w której pierwszeństwo mają piesi, a kierowcy szanują 
najbardziej narażonych na niebezpieczeństwo użytkowników drogi. Wyniki 
pierwszych interwencji były bardzo pozytywne i spotkały się z aprobatą 
lokalnej społeczności.

Przekonawszy się o korzyściach płynących z ulicy pieszo-jezdnej, lokalni 
przedsiębiorcy i mieszkańcy nalegali na powstanie jej trwałej wersji, mimo 
że kodeks ruchu drogowego Quebecu (HSC) nie przewidywał jeszcze takich 
rozwiązań. Jednak dzięki szerokiemu poparciu dla tego rodzaju interwencji 
artystycznej w przestrzeni publicznej, w 2018 r. władze prowincji wprowadziły 
w HSC zmianę ustanawiającą nowe zasady ruchu drogowego, które 
umożliwiają tworzenie takich przestrzeni. W 2019 r. dzielnica zorganizowała 
ogólnokrajowy konkurs na projekt trwałej realizacji i otrzymała od 
administracji centralnej kwotę 3,2 mln CaD na przebudowę wyznaczonego 
obszaru współdzielonego.

Sexapus 
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„ Kiedy w procesie uczestniczy wiele instytucji 
miejskich, istotne jest uzgadnianie oczekiwań 
i komunikacja w sprawie przewidywanego 
czasu użytkowania muralu, aby określić 
najlepsze materiały i metodę aplikacji.”

KATE JACOBI
KIEROWNIK PROJEKTU,

MURaL aRTS PHILaDELPHIa
Mural „Rhythm & Hues” autorstwa 
Brada Carneya Zdjęcie: Steve Weinik.
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SZTUKa W PRZESTRZENI RUCHU KOŁOWEGO: 
MURaL Na JEZDNI

PROJEKT

Eakins Oval to płatny parking, który każdego lata zamienia się w 
trzyhektarową przestrzeń publiczną. Na 5–6 tygodni miejsce to staje 
się tymczasowym letnim parkiem The Oval+, w którym realizowane są 
bezpłatne programy animacji społecznej, w tym wielkoformatowy mural 
wykonywany przez organizację promocji sztuki publicznej Mural arts 
Philadelphia. Program rozpoczął się w 2013 r., a jego ostatecznym celem 
jest przekształcenie całego ciągu Benjamin Franklin Parkway w park miejski.

Inicjatywa wynika z uruchomionego w 2010 r. przez miejski Departament 
Parków i Rekreacji programu zrównoważonego rozwoju Green2015, 
którego celem jest dodanie 500 akrów (ok. 200 ha) nowych publicznie 
dostępnych terenów zielonych w mieście. aby ten cel osiągnąć, 
Departament Parków i Rekreacji szukał potencjalnych miejsc, które 
można by tymczasowo przekształcić dzięki kreatywnym inwestycjom 
rewitalizacyjnym, i wybrał Eakins Oval do przeprowadzenia rocznego 
projektu pilotażowego. Jego sukces wśród lokalnej społeczności przesądził 
o kontynuowaniu akcji przekształcania tej przestrzeni co roku – do czasu 
zebrania środków na budowę stałego placu.

DOBRa PRaKTYKa: REaLIZaCJa PROJEKTU

Potrzeba uwzględnienia elementu artystycznego w procesie aktywizacji 
wytypowanego miejsca skłoniła Departament Parków i Rekreacji do 
nawiązania współpracy z organizacją Mural arts Philadelphia w celu wyboru 
wykonawcy muralu, objęcia projektu opieką kuratorską i sprawowania 
nadzoru nad instalacją. Zespół realizacyjny przeznacza pięć dni na 
namalowanie muralu przez grupę przeszkolonych artystów, aby zapewnić 
wysoką jakość wykonania.

Kiedy mural jest gotowy, Departament Parków i Rekreacji we współpracy 
z organizacją Fairmount Park Conservancy organizuje bezpłatne formy 
animacji społecznej przez cały letni okres funkcjonowania The Oval. W 
ciągu sześciu lat aktywizacji parku The Oval zespół projektowy wypracował 
skuteczne strategie wyboru artystów, tworzenia projektu artystycznego, 
zarządzania budżetem, zakupu materiałów, wykonywania muralu i budowy 
oferty programowej. Dzięki temu program zyskał stałe wsparcie ze strony 
wielu podmiotów i organizacji, które co roku pomagają w finansowaniu i 
realizacji projektu.

LOKaLIZaCJa
Filadelfia, Pa, USa

TYP
Stały program

PODMIOT KIERUJĄCY
Mural arts Philadelphia

TWÓRCa
Różni, wybierani co roku przez  
Mural arts Philadelphia

OKRES REaLIZaCJI
Corocznie

OKRES TRWaŁOŚCI
5–6 tygodni

MaTERIaŁY
akrylowa farba zewnętrzna

KOSZT
Materiały: 20 000$ 
Wynagrodzenie za projekt: 5 000$ 
Wykonanie: 15 000$–25 000$

The Oval
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Mural „Zero Litter” autorstwa 
Earth Team Zdjęcie: Departament 
Transportu Miasta Oakland

„ Każdy wydział transportu powinien dać do 
rąk społeczności, której służy, długopisy do 
swoich planów i pędzle do swoich miejsc.”

RYAN RUSSO
DYREKTOR,

DEPaRTaMENT TRaNSPORTU MIaSTa OaKLaND 
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SZTUKa W PRZESTRZENI RUCHU KOŁOWEGO: 
MURaL Na JEZDNI

LOKaLIZaCJa
Oakland, Ca, USa

TYP
Stały program

PODMIOT KIERUJĄCY
Departament Transportu Miasta 
Oakland

TWÓRCa
Różni

OKRES REaLIZaCJI
1,5 roku

OKRES TRWaŁOŚCI
1 rok

MaTERIaŁY
akrylowa farba zewnętrzna

KOSZT
Materiały: 300$ — 600$ 
Wynagrodzenie za projekt:  
(projekt społeczny) 
Wykonanie: (wolontariat)

PROJEKT

W 2017 r. Departament Transportu Miasta Oakland (OakDOT) zainicjował 
pilotażowy program pod hasłem „Paint the Town” („Pomaluj mi miasto”). 
Został on uruchomiony w celu realizacji założeń OakDOT, aby zachęcić 
społeczność lokalną do współtworzenia przestrzeni publicznej poprzez 
zaproszenie mieszkańców Oakland do zaprojektowania i zorganizowania 
projektów murali na jezdniach.

OakDOT przeprowadził otwarty nabór wniosków, zapraszając członków 
społeczności do namalowania tymczasowych murali na ulicach Oakland. 
Do Departamentu wpłynęły 42 zgłoszenia, spośród których ostatecznie 
wyłoniono 30 propozycji. Lokalizacje zostały wybrane na podstawie 
poparcia społeczności i chęci ułatwienia realizacji projektów w dzielnicach 
bardziej zaniedbanych. Miasto nawiązało współpracę z prywatnym 
sponsorem, funduszem Oakland Fund for Public Innovation (OFPI), w celu 
sfinansowania partnerstwa z lokalną organizacją non-profit Walk Oakland 
Bike Oakland mającego pomóc członkom społeczności w realizacji 
projektów. Instalacja murali w ramach wybranych projektów rozpoczęła się 
wiosną 2018 r., a 11 prac powstało w ciągu roku. OakDOT planuje ukończyć 
pozostałe murale do 2020 r.

DOBRa PRaKTYKa: USUWaNIE BaRIER DLa RÓWNOŚCI

Program „Paint the Town” OakDOT stał się wzorem, w jaki sposób 
miasta mogą pokonywać główne bariery utrudniające członkom lokalnej 
społeczności podjęcie własnego projektu. Mimo że odpowiedzialność za 
uzyskanie specjalnych pozwoleń na organizację wydarzenia, zaangażowanie 
społeczności, rekrutację wolontariuszy i pomoc w realizacji projektu 
spoczywa na wnioskodawcach, OakDOT i OFPI zapewniają w całym 
procesie znaczące środki ułatwiające wykonanie tych zadań. Miasto 
zrezygnowało z opłat za wydanie pozwoleń i dostarczyło urządzenia BRD 
do zamykania ulic bez kosztów dla wnioskodawcy, natomiast fundusz OFPI 
zapewnił środki na zakup farb i materiałów, a także pomoc projektową i 
wsparcie w dniu instalacji.

OakDOT zorganizował w bibliotekach punkty informacyjne świadczące 
pomoc w wypełnianiu wniosków oraz opracował kompleksowy zestaw 
narzędzi prezentujący zasady programu i wyjaśniający wnioskodawcom 
proces jego realizacji. W przygotowanym pakiecie departament określa 
obowiązki zarówno członków społeczności, jak i pracowników OakDOT 
w zakresie opracowania projektu, wykonania muralu oraz ewentualnej 
przyszłej konserwacji i napraw. Sukces tego programu pilotażowego 
pokazuje, że przy odpowiednim wsparciu mieszkańcy lokalnej społeczności 
mogą w znaczący i widoczny sposób wpłynąć na wygląd ulic w mieście.

 

 Paint the Town 
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„ Na naszych ulicach mamy tak dużo 
niewykorzystanej powierzchni 
asfaltowej, którą można łatwo 
odzyskać dla pieszych dzięki sztuce.”

KYLIE WALZAK 
GŁÓWNY KIEROWNIK PROGRaMU,

LIVING STREETS aLLIaNCE Zdjęcia: Living 
Streets alliance 
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SZTUKa W PRZESTRZENI RUCHU PIESZEGO: 
POSZERZENIE CHODNIKa

LOKaLIZaCJa
Tucson, aZ, USa

TYP
Samodzielny projekt

PODMIOT KIERUJĄCY
Living Streets alliance

TWÓRCa
Living Streets alliance 
i lokalna społeczność

OKRES REaLIZaCJI
4 miesiące

OKRES TRWaŁOŚCI
Do czasu rozpoczęcia budowy 
stałego pasa drogowego (1+ lat)

MaTERIaŁY
Przemysłowa farba drogowa

KOSZT
Materiały: 17 500$ 
Wynagrodzenie za projekt: 
(wewnętrznie) 
Wykonanie: 11 000$

PROJEKT

Projekt Corbett Porch prowadzony przez organizację non-profit Living 
Streets alliance (LSa) jest pierwszą w Tucson interwencją artystyczną na 
asfalcie. Grupa zainicjowała inwestycję, aby pokazać korzyści płynące 
z przyjęcia polityki, która umożliwiłaby Tucson budowę bezpiecznej, 
dostępnej i sprawiedliwej sieci komunikacyjnej dla poprawy mobilności 
wszystkich mieszkańców.

W tym celu wybrała dobrze znane, niebezpieczne skrzyżowanie w 
centrum szybko rozwijającej się dzielnicy biznesowej, po tym jak 
właściciele lokalnych sklepów wyrazili zainteresowanie stworzeniem 
przed ich lokalami przestrzeni bardziej przyjaznej pieszym. Skrzyżowanie 
zostało też uwzględnione w realizowanym przez Zarząd Transportu 
Regionalnego przyszłym projekcie poprawy infrastruktury drogowej pod 
nazwą „Downtown Links”, którego celem jest usprawnienie połączeń 
multimodalnych. Oprócz tymczasowego rozwiązania problemów 
związanych z bezpieczeństwem ruchu pieszego, inwestycja służy 
przygotowaniu projektu trwałej przebudowy skrzyżowania.

W październiku 2018 r. grupa ponad 200 wolontariuszy pomogła LSa 
przekształcić skrzyżowanie przy użyciu niedrogich, tymczasowych 
materiałów, np. donic, farby do betonu i elastycznych ograniczników, 
wytyczających nowo powstałą przestrzeń dla pieszych. Z danych 
zebranych przez Uniwersytet arizony wynika, że po wykonaniu instalacji 
kierowcy częściej zatrzymywali się na linii bezwzględnego zatrzymania 
(wzrost stopnia przestrzegania z 27% do 34%) i stawali (wzrost stopnia 
przestrzegania z 69% do 82%), co poprawiło bezpieczeństwo na ulicy.

DOBRa PRaKTYKa: ORGaNIZaCJa NON-PROFIT JaKO LIDER 
PROJEKTU

Zorganizowanie interwencji w związku z istniejącym projektem miejskim 
było kluczem do uzyskania poparcia miasta i społeczności dla projektu 
Corbett Porch. Na początku 2018 r. organizacja LSa złożyła wniosek o 
dofinansowanie z programu aaRP Community Challenge i nawiązała 
współpracę z Departamentem Transportu Miasta Tucson w zakresie 
uzyskania pozwoleń i realizacji inwestycji. LSa zebrała także opinie 
społeczności na temat projektu i wykorzystała organizowane przez fundację 
„Wspólna Droga” Dni Wolontariatu – United Way Days of Caring, aby 
znaleźć lokalnych wolontariuszy do pomocy przy wykonaniu instalacji, 
natomiast Wydziałowi architektury Uniwersytetu arizony zleciła zebranie 
danych i dokonanie analizy wpływu interwencji.

Corbett Porch
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„ Projekt nadał skrzyżowaniu indywidualny 
charakter i ugruntował rolę tego narożnika 
jako centralnego punktu dla lokalnej 
społeczności, a nie bariery dla pieszych.”

LEE CRANDELL
BYŁY DYREKTOR WYKONaWCZY, IZBa 

HaNDLOWa DZIELNICY LaKEVIEW Zdjęcie: Izba Handlowa 
Dzielnicy Lakeview
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SZTUKa W PRZESTRZENI RUCHU PIESZEGO: 
POSZERZENIE KRaWĘŻNIKa

PROJEKT

Projekt poszerzenia krawężnika, znany jako „Lincoln Hub”, to inwestycja 
prowadzona przez Izbę Handlową Dzielnicy Lakeview, w ramach której 
przekształcono liczący 4 przecznice odcinek wzdłuż Lincoln avenue, 
uzyskując dodatkowe 5 tys. stóp kw. (ok. 465 m kw.) przestrzeni dla pieszych. 
Zaprojektowane rozwiązanie skraca długość przejść dla pieszych i ogranicza 
prędkość ruchu na skrzyżowaniu Lincoln, Wellington i Southport, zachęcając 
do większej aktywności pieszych wzdłuż alei i wspierając działalność 
lokalnych punktów usługowo-handlowych. Oprócz murali na poszerzeniach 
krawężników projekt zagospodarowania przestrzeni ulicy obejmuje siedziska, 
kwietniki i inne elementy ułatwiające orientację.

Po rozpoczęciu projektu utworzono grupę zadaniową Lincoln avenue 
Placemaking Project, której celem było zebranie opinii mieszkańców i 
przedsiębiorców oraz wybór projektanta i pozostałych wykonawców do 
realizacji prac. Inwestycja w tymczasowe zagospodarowanie przestrzeni 
ulicznej była możliwa dzięki finansowaniu i środkom z podatku lokalnego 
pobieranego w specjalnej strefie rewitalizacji – Special Service area 27. 
autorem koncepcji jest firma architektoniczna Site Design Group, a instalacja 
nastąpiła wiosną 2015 r. Projekt został również wyróżniony nagrodą Charter 
award 2015 przyznaną przez Wydział Stanowy Illinois Kongresu Nowej 
Urbanistyki.

DOBRa PRaKTYKa: PLaNOWaNIE W ZWIĄZKU Z ISTNIEJĄCYM 
PROJEKTEM INWESTYCYJNYM

Projekt „Lincoln Hub” narodził się w ramach planu przebudowy okolicy Lincoln-
ashland-Belmont opracowanego przez Departament Transportu Miasta 
Chicago (CDOT), który przewiduje poprawę infrastruktury drogowej w duchu 
multimodalnym z myślą o przekształceniu Lincoln avenue w tętniący życiem 
ciąg handlowy. Wykorzystując rozmach tego przedsięwzięcia, Izba Handlowa 
przystąpiła do realizacji projektu zagospodarowania przestrzennego ulicy, 
określając trzy kluczowe priorytety: uspokojenie ruchu, wprowadzenie zieleni i 
poprawa walorów krajobrazu oraz zwiększenie bezpieczeństwa pieszych.

W ramach programu „Make Way for the People” CDOT zaprasza 
lokalne organizacje i grupy społeczne do zgłaszania projektów poprawy 
infrastruktury drogowej i udziela im niezbędnych pozwoleń na dokonanie 
interwencji. Dzięki programowi grupa zadaniowa miała możliwość 
zastosowania niedrogich, krótkoterminowych ulepszeń, które można 
było wdrożyć, zanim generalny remont trwale odmieni krajobraz ulicy. Po 
zakończeniu instalacji miasto uwzględniło tymczasowe zmiany geometrii w 
projekcie przebudowy, który ruszy w najbliższej przyszłości.

LOKaLIZaCJa
Chicago, IL, USa

TYP
Samodzielny projekt

PODMIOT KIERUJĄCY
Izba Handlowa Dzielnicy Lakeview

TWÓRCa
Site Design Group

OKRES REaLIZaCJI
18 miesięcy

OKRES TRWaŁOŚCI
4 lata do czasu rozpoczęcia 
projektu trwałej przebudowy ulicy

MaTERIaŁY
Epoksydowa powłoka 
nawierzchniowa

KOSZT
Materiały: 50 000$ 
Wynagrodzenie za projekt: 20 000$ 
Wykonanie: (wliczone w koszty 
materiałów)

Lakeview  
Lincoln Hub
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„ Tworząc projekt muralu poziomego, warto postawić 
się w sytuacji użytkownika drogi. Jakie będą wrażenia 
rowerzysty, pieszego, kierowcy poruszającego się po 
projekcie? Czy wzór jest czytelny? Czy przynosi efekt?”

KRISTEN RAMIREZ 
KIEROWNIK PROJEKTU DS. SZTUKI I ULEPSZEŃ, 

DEPaRTaMENT TRaNSPORTU MIaSTa SEaTTLE Projekt Curb Bulbs na szlaku Burke’a-
Gilmana Zdjęcie: Departament 
Transportu Miasta Seattle
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SZTUKa W PRZESTRZENI RUCHU PIESZEGO: 
POSZERZENIE KRaWĘŻNIKa

LOKaLIZaCJa
Seattle, Wa, USa

TYP
Stały program

PODMIOT KIERUJĄCY
Departament Transportu 
Miasta Seattle

TWÓRCa
Twórca wewnętrzny z SDOT

OKRES REaLIZaCJI
Wnioski przyjmowane w sposób 
ciągły

OKRES TRWaŁOŚCI
1–3 lata

MaTERIaŁY
Prefabrykowane tworzywo 
termoplastyczne

KOSZT
Materiały: 5 000$–15 000$ 
Wynagrodzenie za projekt: 
(wewnętrznie) 
Wykonanie: 5 000$–10 000$

PROJEKT

Miejski program „Curb Bulb” w Seattle to jeden z 20 projektów i 
programów prowadzonych przez Departament Transportu Miasta Seattle 
(SDOT), których celem jest miasto bardziej przyjazne mieszkańcom, lepiej 
skomunikowane i tańsze do życia. Powiązane projekty, w tym program 
„Curb Bulb” („Krawężniki-dywaniki”), są możliwe dzięki podatkowi 
lokalnemu, z którego środki w wysokości 91 mln USD przeznaczane są na 
ulepszenia przyjazne pieszym, które zwiększają widoczność na przejściach 
oraz ograniczają liczbę i ciężkość wypadków.

DOBRa PRaKTYKa: ZaRZĄDZaNIE PROJEKTEM

Program SDOT dotyczący sztuki asfaltowej daje mieszkańcom możliwość 
zwrócenia się do miasta o wprowadzenie ulepszeń, ułatwiając proces 
projektowania i realizacji. Miasto wyznacza kierownika projektu będącego 
profesjonalnym artystą i administratorem sztuki, który pomaga pozyskać 
potencjalne projekty i współpracuje z innymi instytucjami miejskimi 
w celu realizacji przedsięwzięcia. Pracownicy programu z SDOT 
współdziałają z lokalnymi społecznościami przy wyborze lokalizacji 
i projektu, a także z ekipami miejskimi w zakresie wykonania pracy 
na asfalcie. Chociaż niektóre z ulepszeń mogą mieć postać trwałych 
rozwiązań krawężników i odwodnień, SDOT zachęca społeczności do 
wyboru tymczasowych zabiegów dekoracyjnych, które pozwolą osiągnąć 
pożądany efekt mniejszym nakładem środków. Lokalizację muralu może 
zaproponować społeczność lub może być ona wskazana przez SDOT. W 
obu przypadkach przy tworzeniu kreatywnych projektów muralu przy 
krawężniku departament współpracuje z twórcą wewnętrznym, a następnie 
społeczność w procesie oceny i głosowania wybiera ostateczny projekt.

Po dokonaniu wyboru SDOT dokonuje uzgodnień z miejskim zespołem 
ds. zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, aby 
zagwarantować prawidłową weryfikację i dopuszczenie inwestycji do 
realizacji. SDOT kontynuuje ocenę projektów i monitoruje dane dotyczące 
kolizji w celu upewnienia się, że ulepszenia na przejściach przyczyniają 
się do zwiększenia liczby pojazdów ustępujących pierwszeństwa pieszym 
i ograniczenia prędkości na skrzyżowaniach. Tego rodzaju ulepszenia 
służą jako jedno z wielu narzędzi realizacji planu „Vision Zero” SDOT 
zakładającego całkowite wyeliminowanie ofiar śmiertelnych i poważnych 
obrażeń w ruchu drogowym w Seattle do roku 2030.

Curb Bulb 
 Program 
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„ Słuchanie opinii i wprowadzanie zmian 
jest dla artysty rzeczą ważną i konieczną 
– to jego dzieło, ale ma także służyć 
społeczności, dlatego zrozumienie 
tego kontekstu ma znaczenie.”

MOLLY DILWORTH
aUTORKa PROJEKTU aRTYSTYCZNEGO Zdjęcie: Molly Dilworth 
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SZTUKa W PRZESTRZENI RUCHU PIESZEGO:  
PLaC Na JEZDNI

PROJEKT

„W 2010 r. Wydział ds. Sztuki i Organizacji Imprez Departamentu 
Transportu Miasta Nowy Jork (NYCDOT art) ogłosił konkurs na projekt 
wykonania tymczasowego muralu na asfaltowej nawierzchni Times Square. 
Jednocześnie urząd rozpoczął planowanie trwałego przekształcenia tej 
przestrzeni w plac dla ruchu pieszego w ramach projektu „Green Light for 
Midtown” („Zielone światło dla Midtown”). Mural służył jako tymczasowa 
interwencja do momentu rozpoczęcia generalnej przebudowy w 2012 r. 
Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej  
www.nyc.gov/dotart.

DOBRa PRaKTYKa: PROCES TWORZENIa PROJEKTU

We współpracy z organizacją promocji sztuki Times Square arts alliance, 
Biurem Burmistrza, Komisją ds. Projektowania Publicznego oraz innymi 
specjalistami w dziedzinie sztuki publicznej NYCDOT art dokonał 
weryfikacji 150 zgłoszeń i wyboru zwycięskiego projektu autorstwa artystki 
Molly Dilworth. Jej projekt zatytułowany „Cool Water, Hot Island” („Wody 
chłód, wyspy żar”) stanowi graficzne przedstawieniem zjawiska miejskiej 
wyspy ciepła obserwowanego przez satelitę NaSa w podczerwieni. 
Przedsięwzięcie sfinansowane z darowizn na rzecz funduszu rozwoju miasta 
Mayor’s Fund to advance New York City zostało zrealizowane w ciągu 
jednego miesiąca, jeszcze bardziej umacniając pozycję Times Square jako 
atrakcji, w której można podziwiać sztukę publiczną.

NYCDOT art utworzył komitet projektowy, który zbierał się regularnie 
w celu omówienia procesu tworzenia i realizacji projektu. Członkami 
komitetu byli pracownicy NYCDOT art, przedstawiciele Times Square 
alliance, Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta, artystka oraz 
wykonawca malarski, który miał nadzorować instalację. Grupa ściśle 
współpracowała z artystką w celu opracowania ostatecznego projektu 
możliwego do efektywnej realizacji na otwartej przestrzeni o powierzchni 
ponad 50 tys. stóp kw. (4645 m kw.). Mural stał się wzorem tworzenia i 
podnoszenia atrakcyjności przestrzeni ruchu pieszego z myślą o poprawie 
bezpieczeństwa, stanu zdrowia i samopoczucia społeczeństwa.

LOKaLIZaCJa
Nowy Jork, NY, USa

TYP
Samodzielny projekt

PODMIOT KIERUJĄCY
Wydział ds. Sztuki i Organizacji 
Imprez Departamentu Transportu 
Miasta Nowy Jork

TWÓRCa
Molly Dilworth

OKRES REaLIZaCJI
6 miesięcy

OKRES TRWaŁOŚCI
18 miesięcy

MaTERIaŁY
Powłoka akrylowa na bazie 
modyfikowanej żywicy epoksydowej

KOSZT
Materiały: (wliczone w koszty 
wykonania) 
Wynagrodzenie za projekt: 15 000$ 
Wykonanie: 150 000$

Cool Water, 
Hot Island
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„ Spirit Plaza to wyjątkowa przestrzeń publiczna w 
samym sercu miasta, stworzona z myślą o wszystkich 
mieszkańcach jako miejsce spotkań, inicjatyw, uzyskania 
informacji o lokalnych działaniach oraz korzystania z 
atrakcji rekreacyjnych, kulinarnych i kulturalnych, które 
podkreślają zróżnicowanie i unikalną tożsamość Detroit.”

MARIA GALARZA 
KIEROWNIK PROJEKTU,

WYDZIaŁ PaRKÓW I REKREaCJI MIaSTa DETROIT
Zdjęcie: Departament Usług 
Komunalnych Miasta Detroit
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SZTUKa W PRZESTRZENI RUCHU PIESZEGO:  
PLaC Na JEZDNI

LOKaLIZaCJa
Detroit, MI, USa

TYP
Samodzielny projekt

PODMIOT KIERUJĄCY
Departament Parków i Rekreacji 
Miasta Detroit

TWÓRCa
Departament Planowania i Rozwoju 
Miasta Detroit

OKRES REaLIZaCJI
12 miesięcy

OKRES TRWaŁOŚCI
3 lata

MaTERIaŁY
Farba akrylowa do znakowania 
poziomego dróg

KOSZT
Materiały: 1 500$ 
Wynagrodzenie za projekt: 
wewnętrzne 
Wykonanie: (wolontariat)

PROJEKT

Spirit Plaza została uruchomiona przez Departament Planowania i Rozwoju 
(PDD) oraz Departament Robót Publicznych (DPW) Miasta Detroit w czerwcu 
2017 r. na 3 miesiące jako pilotażowa przestrzeń publiczna przygotowana 
we współpracy z organizacją na rzecz rozwoju miasta Downtown Detroit 
Partnership (DDP). Miasto miało nadzieję, że interwencja przyczyni się do 
zwiększenia atrakcyjności śródmieścia dla pracowników, mieszkańców i gości 
pod kątem poruszania się pieszo, a także pozwoli skonsolidować przepływ 
ruchu, tworząc bardziej przyjazne ulice i bezpieczniejsze przejścia dla pieszych.

Po 5 miesiącach od inauguracji Rada Miasta Detroit wyraziła zgodę na 
kontynuację pilotażowego projektu placu, aby umożliwić urzędnikom ocenę 
jego wpływu na działalność lokalnych przedsiębiorstw i płynność ruchu. 
Latem 2018 r. w celu rozbudzenia na nowo zainteresowania, na otwarcie 
letniego programu aktywności prowadzonego przez Wydział Parków i 
Rekreacji (DPRD), na placu zaprojektowano i zainstalowano tymczasowy 
kolorowy mural.

DOBRa PRaKTYKa: OD TYMCZaSOWEGO DO TRWaŁEGO 
ROZWIĄZaNIa

W 2018 r., gdy przestrzeń nieco okrzepła, PDD nawiązał współpracę z 
DPRD w celu dalszego poszukiwania pomysłów na ofertę programową i 
opracowania bardziej trwałego wariantu projektu dla tego miejsca. Nowy 
mural przedstawiający mapę Detroit stanowi przykład współdziałania ww. 
jednostek Urzędu Miasta oraz DDP. Jednostki te wspólnie pracowały nad 
stworzeniem i organizacją przestrzeni na lato, jesień i zimę.

aby wykonać mural, DPRD nawiązał współpracę z organizacją non-profit 
Summer in the City, zrzeszającą młodych wolontariuszy, którzy malują 
murale w całym mieście. W 2019 r., w związku z sukcesem organizacyjnym 
przedsięwzięcia przez dwa kolejne lata, Rada Miasta Detroit przegłosowała 
przekształcenie Spirit Plaza w stałą przestrzeń publiczną w centrum miasta. 
Projekt o charakterze półstałym zostanie wykonany w 2019 r., a stworzenie 
trwałego projektu miasto planuje w drodze intensywnego zaangażowania 
społeczności lokalnej.

Spirit Plaza 
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„ Program zmienił podejście miasta do 
projektowania z powolnego, odgórnego 
procesu w działania oparte na współpracy, 
które angażują społeczność lokalną i 
pozwalają jej przetestować projekt przed 
wprowadzeniem trwałych zmian.”

Projekt Piazze aperte Spoleto  
Górne zdjęcie: Miasto Mediolan 
Dolne zdjęcie:  
Bloomberg Philanthropies

DEMETRIO SCOPELLITI
DORaDCa ZaSTĘPCY BURMISTRZa MIaSTa MEDIOLaN 

DS. URBaNISTYKI, ZIELENI I ROLNICTWa
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SZTUKa W PRZESTRZENI RUCHU PIESZEGO:  
OTWaRTE PLaCE

PROJEKT

Program „Piazze aperte” („Otwarte place”) został ustanowiony przez 
mediolański ratusz jako sposób na przyspieszenie tworzenia przestrzeni 
publicznych w mieście. Program ruszył w 2018 r., po ogłoszeniu miejscowego 
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Mediolan do 2030 
r. oraz Planu Rozwoju Dzielnic, w których wskazano na pilną potrzebę stworzenia 
dodatkowych przestrzeni publicznych w całym mieście. Władze miasta 
ubolewały nad opóźnieniami związanymi z tradycyjnym procesem projektowo-
budowlanym, szukały zatem sposobów na szybką realizację inwestycji i 
uzyskanie opinii społeczności.

We współpracy z Bloomberg associates i programem ogólnoamerykańskiego 
stowarzyszenia pracowników wydziałów komunikacji National association of 
City Transportation Officials Global Designing Cities Initiative (NaCTO-GDCI), 
miasto określiło pięć tymczasowych projektów pilotażowych do realizacji przy 
użyciu tanich materiałów i pracy wolontariuszy. W niektórych przypadkach 
wybrane miejsca były pierwotnie zaplanowane jako place, ale w XX w. zostały 
przekształcone w parkingi, podczas gdy w innych duże skrzyżowania zostały 
przeorganizowane w taki sposób, aby zmniejszyć powierzchnię przeznaczoną 
dla ruchu samochodowego. Przestrzenie zostały zaprojektowane przez 
pracowników urzędu miasta z różnych wydziałów, a ich realizacją zajęła się 
lokalna organizacja non-profit Retake Milano. Wyniki ankiety przeprowadzonej 
w pierwszej z przeobrażonych przestrzeni pokazały, że 86% osób woli plac 
wyłączony z ruchu kołowego, 72% częściej korzysta teraz z tego miejsca, a 84% 
chciałoby, aby przestrzeń po metamorfozie pozostała na stałe. W 2019 r. dwa 
z powstałych placów zostały objęte procesem projektowym mającym na celu 
trwałą, kapitalną przebudowę.

DOBRa PRaKTYKa: USUWaNIE PRZESZKÓD BIUROKRaTYCZNYCH

Biorąc pod uwagę sukces pierwszych pięciu interwencji oraz wyniki 
przeprowadzonej ankiety, miasto zainicjowało i rozwinęło drugi etap, w 
którym zaprosiło mieszkańców do zgłaszania propozycji kolejnych instalacji z 
cyklu „Piazze aperte”. Rozszerzenie działań było możliwe dzięki zlikwidowaniu 
biurokratycznych barier zarówno w organizacji wewnętrznej organów 
samorządowych, jak i w relacjach władz ze społecznością lokalną. W strukturach 
wydziałowych urzędu miasta powstało „laboratorium miejskie”, które skupiło 
pracowników z obszarów planowania przestrzennego, inżynierii transportu i 
projektowania przestrzeni publicznej. O ile wcześniej wydziały te funkcjonowały 
niezależnie, co prowadziło do nieefektywności procesu projektowego, 
obecnie pracują one ramię w ramię dla usprawnienia procesu projektowania 
i koordynacji realizacji. Miasto nawiązało również współpracę z organizacją 
Retake Milano, aby stworzyć platformę umożliwiającą mieszkańcom udział w 
fizycznym tworzeniu placów w ramach wolontariatu. Zespół prowadzi regularną 
współpracę z członkami społeczności lokalnej w zakresie utrzymania przestrzeni 
i organizacji imprez dzielnicowych.

LOKaLIZaCJa
Mediolan, Włochy

TYP
Stały program

PODMIOT KIERUJĄCY
Miasto Mediolan

TWÓRCa
Wewnętrzny

OKRES REaLIZaCJI
3–6 miesięcy

OKRES TRWaŁOŚCI
12 miesięcy, konserwacja po  
upływie roku

MaTERIaŁY
Farba wodna

KOSZT
Materiały: 30 000€–40 000€ 
Wynagrodzenie za projekt: 
(wewnętrznie) 
Wykonanie: (wliczone w koszty 
materiałów)

Projekt Piazze aperte Spoleto  
Górne zdjęcie: Miasto Mediolan 
Dolne zdjęcie:  
Bloomberg Philanthropies

Piazze Aperte
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„ Placemaking stanowi podstawowe zadanie 
samorządu miasta XXI wieku. Nie wystarczy 
budować przestrzenie publiczne – musimy kreować 
doświadczenia pozwalające tworzyć więzi społeczne.”

Zdjęcie: andrea Lorena

RICKY ARRIOLA
RaDNY MIaSTa MIaMI BEaCH
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SZTUKa W PRZESTRZENI RUCHU PIESZEGO:  
MURaL Na JEZDNI HYBRYDOWEJ

PROJEKT

W sierpniu 2017 r. miasto Miami Beach wprowadziło w życie miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego North Beach, przekształcając parking 
z 9 miejscami postojowymi w publiczny plac z artystycznym muralem, 
będący miejscem imprez i rekreacji. Rada Miasta Miami Beach jednogłośnie 
przegłosowała przeprowadzenie „miękkiego” zamknięcia parkingu na okres 
3 miesięcy w celu zbadania reakcji społeczności, a także ewentualnych 
skutków funkcjonowania placu dla ruchu drogowego.

Po głosowaniu miasto zleciło biuru Street Plans Collaborative 
zaprojektowanie wzoru na asfalcie o powierzchni 3565 stóp kw. (ok. 331 
m kw.), zamówienie materiałów i nawiązanie współpracy ze społecznością 
lokalną w celu znalezienia wolontariuszy do wykonania instalacji. Wiosną 
2018 r. zespół zamknął przestrzeń dla pojazdów i wraz z pracownikami 
urzędu miasta Miami Beach oraz lokalnymi wolontariuszami pomalował plac 
w ciągu 3 dni.

DOBRa PRaKTYKa: OFERTa PROGRaMOWa

Po zakończeniu trzymiesięcznego projektu pilotażowego teren pozostał 
zamknięty dla pojazdów ze względu na zainteresowanie społeczności 
utrzymaniem go jako publicznego placu. Od czasu powstania tymczasowy 
plac jest utrzymywany i wykorzystywany przez miasto do organizacji 
jarmarków produktów regionalnych i mniejszych imprez dzielnicowych. 
Plac otrzymał nowe życie rok później, kiedy miasto zaangażowało lokalną 
agencję marketingowo-eventową Prism Creative Group do organizacji 
i poprowadzenia w tym miejscu większych imprez dla ludności oraz 
zbudowania społecznego poparcia dla jego trwałej transformacji.

Dzięki zatrudnieniu menedżera ds. organizacji imprez plenerowych, 
którego zadaniem była stała aktywizacja przestrzeni, popularność placu 
rosła i w styczniu 2019 r. miasto rozpoczęło proces projektowania trwałej 
zmiany sposobu urządzenia tej przestrzeni.

LOKaLIZaCJa
Miami Beach, FL, USa

TYP
Samodzielny projekt

PODMIOT KIERUJĄCY
Miasto Miami Beach

TWÓRCa
Street Plans Collaborative

OKRES REaLIZaCJI
10 miesięcy

OKRES TRWaŁOŚCI
2 lata

MaTERIaŁY
Epoksydowa powłoka 
nawierzchniowa

KOSZT
Materiały: 7 000$ 
Wynagrodzenie za projekt: 35 000$ 
Wykonanie: (wliczone w 
wynagrodzenie za projekt)

 Rue Vendome
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„ Dajemy członkom 
społeczności 
możliwość 
odzyskania 
przestrzeni 
normalnie 
przeznaczonych 
dla pojazdów jako 
bezpiecznych 
stref ruchu oraz 
przetestowania 
zmian w celu 
określenia 
przyszłego 
sposobu 
użytkowania 
terenu.”

CARLOS MARIO  
URREGO DURAN 
KIEROWNIK PROGRaMU, 

BIURO KOMUNIKaCJI 

OKRĘGU BOGOTa

Projekt Plazoletas Bogota Ingles 
Zdjęcia: Biuro Komunikacji Okręgu Bogota
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SZTUKa Na ELEMENTaCH INFRaSTRUKTURY PIONOWEJ: 
PLaC Na JEZDNI

LOKaLIZaCJa
Bogota, Kolumbia

TYP 
Stały program

PODMIOT KIERUJĄCY
Biuro Komunikacji Okręgu Bogota

TWÓRCa
Projektanci zatrudnieni w Biurze 
Komunikacji Okręgu

OKRES REaLIZaCJI
Cyklu roczny, 6 miesięcy od inicjacji 
do realizacji

OKRES TRWaŁOŚCI
1–3 lata lub do czasu budowy 
trwałego placu

MaTERIaŁY
Farba do znakowania poziomego 
dróg

KOSZT
Materiały: 3 000$–10 000$ 
Wynagrodzenie za projekt: 
(wewnętrznie) 
Wykonanie: (wolontariat)

PROJEKT

Program „Plazoletas Bogotá – Przestrzenie dla wszystkich” to strategia 
interwencji urbanistycznych prowadzona przez Biuro Burmistrza mająca na 
celu rewitalizację i tworzenie przestrzeni publicznych sprzyjających większej 
mobilności pieszej oraz zwiększeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego. We 
współpracy z Bloomberg associates i programem ogólnoamerykańskiego 
stowarzyszenia pracowników wydziałów komunikacji National association 
of City Transportation Officials Global Designing Cities Initiative (NaCTO-
GDCI) program łączy społeczność i lokalnych przedsiębiorców w procesie 
partycypacyjnym, którego celem jest przekształcenie niewykorzystanych 
ulic w centra życia społeczności.

W ramach programu Biuro Komunikacji Okręgu stworzyło uproszczoną 
procedurę umożliwiającą społecznościom zagospodarowanie przestrzeni 
publicznych poprzez szybkie działania niewymagające dużych nakładów 
finansowych. Biuro Mobilności Okręgu współpracuje z administracją 
Okręgu i Wydziałem Robót Publicznych przy nadzorowaniu interwencji 
i działań w zakresie animacji społecznej. Od momentu rozpoczęcia 
programu w 2016 r. przekształcono prawie 8362 m kw., tworząc w Bogocie 
12 nowych placów.

DOBRa PRaKTYKa: PROCES SELEKCJI

Co roku program Plazoletas zaprasza społeczność i organizacje lokalne 
do zgłaszania propozycji miejsc, które wymagają ulepszeń. Wnioskodawcy 
rejestrują się za pośrednictwem portalu internetowego, a następnie wydział 
komunikacji ocenia każde zgłoszenie, wybierając te, które przyniosą najbardziej 
pozytywne efekty dla społeczności, zapewnią potrzebną przestrzeń publiczną 
w zaniedbanych okolicach i zwiększają mobilność.

Po dokonaniu wyboru Biuro Komunikacji Okręgu we współpracy z 
lokalnymi liderami społeczności projektuje przestrzeń odpowiadającą 
potrzebom okolicznych dzielnic. administracja Okręgu współdziała również 
ze społecznościami przy określeniu obowiązków wszystkich uczestników i 
wyznaczeniu osób odpowiedzialnych za działania informacyjno-konsultacyjne, 
utrzymanie, ubezpieczenie, projekt, ofertę programową i budżet.

Programa  
Plazoletas  
Bogotá 
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„ Naprawdę istotnym aspektem tego typu 
inwestycji jest opieka nad obiektem. 
Gwarantując, że jest ktoś, kto o niego 
dba i może się zająć każdym problemem, 
można zapewnić trwałość projektu.”

STEPHANIE FORTUNATO
DYREKTOR,

DEPaRTaMENT SZTUKI, KULTURY I TURYSTYKI MIaSTa PROVIDENCE

Po lewej: Mural „Indexed II” autorstwa Noemie 
Bonnet 
Po prawej: Mural „Save Our Planet” autorstwa 
Brenta Bacheldera Zdjęcia: Michael Christofaro
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SZTUKa Na ELEMENTaCH INFRaSTRUKTURY PIONOWEJ: 
MURaL Na SZaFCE TECHNICZNEJ

PROJEKT

Program art Transformer został uruchomiony w 2010 r. przez Departament 
Sztuki, Kultury i Turystyki Miasta Providence, aby uhonorować lokalnych 
twórców i upiększyć nieatrakcyjne elementy infrastruktury. Interwencje 
te są częścią prowadzonego przez miasto projektu poprawy walorów 
estetycznych ciągów komunikacyjnych, który obejmował poprawę wyglądu 
systemu informacji wizualnej i wiat przystankowych w poszczególnych 
dzielnicach biznesowych, co miało przyczynić się do ożywienia i ubarwienia 
krajobrazu ulic, a także zniechęcić grafficiarzy.

We współpracy z Departamentem Planowania i zarządem transportu 
miejskiego departament podjął działania związane z wprowadzeniem 
do projektów planistycznych elementów sztuki i kultury, wskazując pięć 
ciągów komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu, w których mają być 
wykonane murale na szafkach technicznych. Prace wybrało jury składające 
się z przedstawicieli urzędu miasta i społeczności, a każdy wybrany artysta 
otrzymał za swoją pracę stypendium w wysokości 350 USD.

DOBRa PRaKTYKa: OPIEKa NaD OBIEKTEM

Program przekształcił się obecnie w strategię pod hasłem “adopt a Box” 
(„adoptuj szafkę”), która umożliwia grupom społecznym lub organizacjom 
non-profit objęcie funkcji opiekuna szafek technicznych, które zostały 
zdewastowane, wymienione lub z innych powodów wymagają naprawy. Po 
złożeniu przez grupę wniosku o adopcję szafki technicznej, Departament 
Sztuki, Kultury i Turystyki rozpatruje go i ułatwia grupie społecznej lub 
organizacji uzyskanie pozwolenia na wykonanie murali na wybranych 
szafkach technicznych oraz utrzymanie prac artystycznych.

LOKaLIZaCJa
Providence, RI, USa

TYP
Stały program

PODMIOT KIERUJĄCY
Departament Sztuki, Kultury i 
Turystyki Miasta Providence

TWÓRCa
Różni, wybierani przez jury

OKRES REaLIZaCJI
Wnioski przyjmowane w sposób 
ciągły

OKRES TRWaŁOŚCI
1–3 lata

MaTERIaŁY
Farba akrylowa

KOSZT
Materiały: (wliczone w 
wynagrodzenie za projekt) 
Wynagrodzenie za projekt: 350$ za 
szafkę 
Wykonanie: (wliczone w 
wynagrodzenie za projekt)

 Program Art 
Transformer
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„ Krok po 
kroku Trigono 
przekształca się 
w modelową 
dzielnicę. To nowa 
normalność, w 
której ściany i 
fasady są wolne 
od tagów, a 
jednocześnie 
zachęcają do 
dialogu o sztuce, 
która szanuje i 
ubogaca miasto.”

GEORGIOS KAMINIS
BYŁY BURMISTRZ

aTEN

Mural „Walizka” autorstwa Dimitrisa Kretsisa 
Mural „Twarz kobiety” autorstwa achillesa 
Zdjęcia: Urząd Dzielnicy Trigono Miasta ateny
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SZTUKa Na ELEMENTaCH INFRaSTRUKTURY PIONOWEJ: 
MURaL Na SZaFCE TECHNICZNEJ

LOKaLIZaCJa
ateny, Grecja

TYP
Samodzielny projekt

PODMIOT KIERUJĄCY
Urząd Miasta ateny

TWÓRCa
Różni, wybierani w otwartym 
konkursie

OKRES REaLIZaCJI
8 miesięcy

OKRES TRWaŁOŚCI
Nieokreślony

MaTERIaŁY
Farba akrylowa w aerozolu

KOSZT
Materiały: 100€ za szafkę 
Wynagrodzenie za projekt: 
(wolontariat) 
Wykonanie: (instalacja przez 
twórców)

PROJEKT

Projekt „Sztuka na KaFaO” (grecki akronim oznaczający szafki techniczne) 
został uruchomiony w 2016 r. przez miasto ateny ze środków z większej 
darowizny w wysokości 10 mln EUR przekazanej miastu przez Fundację 
Stavrosa Niarchosa na realizację szeregu programów. Program miał na 
celu rewitalizację okolicy poprzez poprawę bezpieczeństwa, czystości i 
warunków poruszania się pieszo po historycznym centrum miasta.

Kluczowy element programu Trigono, w który zaangażowanych było 11 
jednostek organizacyjnych urzędu miasta i którym zarządzała lokalna 
organizacja non-profit athens Partnership, stanowiło usunięcie graffiti. 
Projekt „Sztuka na KaFaO” powstał zarówno ze względów estetycznych, jak 
i w celu zapobiegania umieszczaniu graffiti i tagów na tych powierzchniach 
w przyszłości. Program Trigono stał się inspiracją dla innych programów: 
w 2019 r. w historycznym centrum miasta uruchomiono program „This is 
athens – Polis”, którego celem jest pomalowanie 100 szafek elektrycznych  
w całej dzielnicy.

DOBRa PRaKTYKa: MECENaT NaD LOKaLNYMI TWÓRCaMI

Miasto szukało sposobu na ograniczenie nielegalnego umieszczania 
napisów na ścianach i wykorzystało program murali na szafkach 
technicznych, aby zaangażować młodych artystów ulicznych i zachęcić ich 
do zaprezentowania swoich talentów.

W tym celu burmistrz powołał sześcioosobową komisję artystyczną, 
która przeprowadziła otwarty nabór i wybrała 37 wschodzących lokalnych 
twórców. Dzięki komponentowi edukacyjnemu projektu władze miasta 
zauważyły spadek aktywności związanej z tagowaniem ścian od czasu 
pojawienia się murali, a także wzrost gotowości artystów do współpracy 
z jednostkami urzędu miasta przy innych projektach z zakresu kreatywnej 
rewitalizacji przestrzeni.

Trigono 
Pedestrianization 
Project
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„ Zawsze lepiej 
jest zaczynać od 
małych kroków i 
budować program 
z czasem. Co 
roku można się 
czegoś nowego 
nauczyć i uzyskać 
większe wsparcie.”

CATHERINE CAMPBELL
KIEROWNIK PROGRaMU 

STREETaRTORONTO

Po lewej: mural autorstwa Erin McCluskey 
Po prawej: mural autorstwa Danieli 
Rochy Zdjęcia: Jocelyn Reynolds
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SZTUKa Na ELEMENTaCH INFRaSTRUKTURY PIONOWEJ: 
MURaL Na SZaFCE TECHNICZNEJ

PROJEKT

Program StreetaRToronto (StaRT) zainicjowało w 2012 r. Biuro ds. Przestrzeni 
Publicznej Wydziału Usług Komunikacyjnych Urzędu Miasta Toronto. 
Program powstał z myślą o aktywnym zastępowaniu aktów wandalizmu w 
postaci graffiti żywą i zaangażowaną społecznie sztuką uliczną. Instalacje 
sztuki ulicznej zwiększają bezpieczeństwo i piękno ulic Toronto, zachęcając 
do aktywnych form mobilności, np. jazdy na rowerze i chodzenia pieszo, 
jednocześnie prezentując i wspierając lokalnych artystów.

Co roku StaRT ogłasza konkurs dla twórców, organizuje pozwolenia i 
sprawuje kontrolę nad procesem wykonania 50–100 murali na szafach 
sterowników sygnalizacji świetlnej. W ramach programu opracowano również 
program mentorski „Outside the Box” („Wyskocz z szafy”), którego celem 
jest nawiązanie kontaktów między początkującymi twórcami a szeroką 
siecią doświadczonych artystów i przedstawicieli środowisk twórczych. 
Plan Kontroli Graffiti i program StreetaRToronto są realizowane w całości 
z przychodów zewnętrznych z sektora prywatnego uzyskanych w ramach 
umowy z firmą astral Media Outdoor L.P. dotyczącej obiektów małej 
architektury i nie są finansowane z pieniędzy podatników.

DOBRa PRaKTYKa: STWORZENIE MIEJSKIEGO PROGRaMU

Z biegiem lat rosła popularność programu i obecnie co roku wpływa 
do niego ponad 200 zgłoszeń. Projekty są często związane z tematyką 
różnorodności i włączenia, zyskując szerokie poparcie społeczności i 
otwierając więcej „oczu na ulicę”. Dzięki powszechnemu poparciu program 
StaRT został rozszerzony na ściany różnej wielkości, od szafek technicznych 
po ponad 20-piętrowe budynki.

Program „Outside the Box” przyczynił się także do obniżenia kosztów 
utrzymania infrastruktury miejskiej, przeciwdziałając wandalizmowi w postaci 
graffiti. W 2016 r. miasto usunęło 200 tys. stóp kw. (ok. 18 581 m kw.) graffiti; 
liczba ta spadła do 135 tys. (ok. 12542 m kw.) w 2017 r. i do zaledwie 75 tys. 
(ok. 6968 m kw.) w 2018 r. W 2019 r. w całym mieście pomalowano ręcznie lub 
oklejono folią winylową prawie 400 szafek technicznych.

LOKaLIZaCJa
Toronto, Kanada

TYP
Stały program

PODMIOT KIERUJĄCY
Sekcja ds. Przestrzeni Publicznej 
Wydziału Usług Komunikacyjnych 
Urzędu Miasta Toronto

TWÓRCa
Różni, wybierani w otwartym 
konkursie

OKRES REaLIZaCJI
Cykl roczny, 3 miesiące od inicjacji 
do realizacji

OKRES TRWaŁOŚCI
5+ lat

MaTERIaŁY
Farba akrylowa w aerozolu, folie 
winylowe

KOSZT
Materiały: 500$ 
Wynagrodzenie za projekt: 500$  
za szafkę 
Wykonanie: (wliczone w 
wynagrodzenie za projekt)

StreetARToronto 
Outside the Box 
Program
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„ Koordynacja współpracy z twórcami i kuratorami 
sztuki w jednostce, której podstawową misją nie jest 
zamawianie prac artystycznych, wymaga specjalistycznych 
umiejętności i wrażliwości. Miasta powinny rozważyć 
zatrudnienie administratorów sztuki w celu stworzenia 
praktycznej struktury dla realizacji programów 
artystycznych w ramach swoich wydziałów.”

EMILY COLASACCO 
DYREKTOR, WYDZIaŁ DS. SZTUKI I 

ORGaNIZaCJI IMPREZ DEPaRTaMENTU 

TRaNSPORTU MIaSTa NOWY JORK Mural „alphabet City” autorstwa 
Elizabeth Hamby Zdjęcie: NYCDOT
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SZTUKa Na ELEMENTaCH INFRaSTRUKTURY PIONOWEJ: 
MURaL Na BaRIERZE DROGOWEJ

LOKaLIZaCJa
Nowy Jork, NY, USa

TYP
Stały program

PODMIOT KIERUJĄCY
Wydział ds. Sztuki i Organizacji 
Imprez Departamentu Transportu 
Miasta Nowy Jork

TWÓRCa
Różni

OKRES REaLIZaCJI
Cyklu roczny, 2 miesiące od inicjacji 
do realizacji

OKRES TRWaŁOŚCI
1 rok

MaTERIaŁY
akrylowa farba elewacyjna

KOSZT
Materiały: 1 000$–2 000$ 
Wynagrodzenie za projekt: 3 000$ 
Wykonanie: (wolontariat)

PROJEKT

Uruchomiony w 2010 r. „Barrier Beautification Program” („Program 
upiększania barier”) jest jednym z wielu programów prowadzonych przez 
Wydział ds. Sztuki i Organizacji Imprez Departamentu Transportu Miasta 
Nowy Jork (NYCDOT art). Wydział współpracuje z organizacjami społecznymi 
i twórcami przy sprawowaniu opieki kuratorskiej i kontroli nad tymczasowymi 
instalacjami artystycznymi oraz organizacją imprez w przestrzeni publicznej w 
całym mieście.

W ramach programu rowerowego NYCDOT następuje dalsza rozbudowa 
i poprawa istniejącej infrastruktury rowerowej w mieście, a pracownicy 
NYCDOT art współpracują z prowadzącą program jednostką przy określaniu 
priorytetowych tras rowerowych, na których znajdują się betonowe bariery 
ochronne. Po dokonaniu selekcji wybrany artysta i wolontariusze malują 
murale na barierach, które mogą mieć długość od 400 do 2200 stóp (ok. 
122–671 m). Do 2019 r. w ramach programu zrealizowano 40 takich murali. 
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.nyc.gov/dotart.

DOBRa PRaKTYKa: PROCES SKŁaDaNIa ZLECEŃ aRTYSTYCZNYCH

Każdego roku wydział ogłasza zaproszenie do składania ofert, zachęcając 
do zgłaszania pomysłów, a następnie przyznaje wybranemu artyście kwotę 
3 tys. USD na wykonanie projektu i szablonów malarskich oraz nadzór nad 
malowaniem murali na wybranych betonowych barierach.

Zaproszenie zawiera informacje, które twórca powinien wziąć pod uwagę, 
m.in. charakterystykę miejsca wykonania i zróżnicowane możliwości 
wolontariuszy, którzy pomagają w malowaniu muralu. W treści zaproszenia 
zawarte są wskazówki (wraz z przykładami projektów) zachęcające artystów 
do stosowania wyrazistych, prostych wzorów i kolorów. Wyboru artysty i 
przydziału miejsca realizacji (bariery) dokonuje komisja projektowa, która 
ocenia wszystkie zgłoszenia na podstawie kryteriów, takich jak jakość 
dotychczasowych prac, podejście do projektowania i umiejętność pracy nad 
projektami o dużym formacie realizowanymi w zespole. W ramach programu 
prowadzona jest współpraca z organizacją non-profit New York Cares 
zajmującą się rekrutacją wolontariuszy, która udostępnia każdemu artyście na 
czas instalacji do 75 wolontariuszy, w zależności od skali obiektu. Wykonanie 
trwa zwykle sześć godzin w ciągu jednego dnia.

Barrier 
Beautification 
Program 
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Zdjęcie: Lauren Click 

„ Ludzie gromadzą się zwykle z pobudek politycznych 
lub ekonomicznych. Chcemy wykorzystać sztukę 
jako sposób na łączenie lokalnej społeczności 
w pozytywnym, twórczym środowisku.”

LEAH BRENNER CLACK 
ZaŁOŻYCIELKa,

aRTS MaRTIN aCRES 
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SZTUKa Na ELEMENTaCH INFRaSTRUKTURY PIONOWEJ: 
MURaL POD WIaDUKTEM

PROJEKT

Grupę arts Martin acres (aMa) założyli członkowie społeczności South 
Boulder, aby zachęcać do budowania wspólnoty twórczymi środkami. 
W 2017 r. organizacja otrzymała dotację w wysokości 20 tys. USD z 
programu dla dzielnic Neighborhood Enhancement Grant Miasta 
Boulder na opracowanie planu rewitalizacji dzielnicy przez sztukę – Martin 
acres Neighborhood arts Plan. We współpracy z lokalną społecznością 
jako idealne miejsce do wykonania muralu aMa wybrała przejazd pod 
wiaduktem Moorhead Drive na trasie ścieżki rowerowej Bear Creek 
wytyczonej przez Departament Parków i Rekreacji.

Po ustaleniu lokalizacji aMa wraz z partnerem – organizacją and art 
Space ogłosiła otwarty konkurs na propozycje projektów, które najlepiej 
przedstawiałyby różnorodność i naturalne piękno dzielnicy Martin acres. 
Spośród ponad 70 oferentów do wykonania muralu w lecie 2017 r. wybrany 
został David Polka. Zespół projektowy współpracował z Departamentami 
Parków i Rekreacji oraz Sztuki i Kultury Miasta Boulder w celu uzyskania 
pozwoleń i tymczasowej umowy dotyczącej sztuki publicznej, 
skoordynowania organizacji ruchu drogowego, przygotowania ścian do 
malowania i nałożenia powłoki antygraffiti.

DOBRa PRaKTYKa: SPOŁECZNa aKCJa INFORMaCYJNa

aMa nawiązała współpracę z lokalnym stowarzyszeniem Friends of 
Martin acres w celu rozpoczęcia procesu informowania opinii publicznej 
o istniejącym planie rewitalizacji dzielnicy przez sztukę. Działania 
informacyjne wśród zainteresowanych stron, przeprowadzone w formie 
ankiety internetowej i imprezy informacyjnej dla społeczności, wywołały 
duże zainteresowanie dla sztuki w Martin acres w środowisku mieszkańców, 
szkół, lokalnych przedsiębiorców i organizacji sąsiedzkich.

Wyniki akcji informacyjno-konsultacyjnej wykazały, że 90% uczestników 
opowiedziało się za wprowadzeniem w większym zakresie sztuki do 
otoczenia. Osoby biorące udział w działaniach partycypacyjnych wskazały 
pożądane rodzaje sztuki i priorytetowe projekty, a murale w przejeździe 
pod wiaduktem Moorhead uzyskały największe poparcie.

LOKaLIZaCJa
Boulder, CO, USa

TYP
Samodzielny projekt

PODMIOT KIERUJĄCY
arts Martin acres

TWÓRCa
David Polka

OKRES REaLIZaCJI
12 miesięcy

OKRES TRWaŁOŚCI
Nieokreślony

KOSZT
Materiały: 500$ 
Wynagrodzenie za projekt: 4 000$ 
Wykonanie: (wliczone w 
wynagrodzenie za projekt)

Moorhead  
Underpass Mural



60

 S
T

U
D

Ia
 P

R
Z

Y
Pa

D
K

Ó
W

Zdjęcie: Bo Droga

„ Będąc nowy w Miami i nie wiedząc, jak logistycznie 
zorganizować projekt, musiałem poszukać 
lokalnych zasobów w jednostkach samorządowych 
i organizacjach wspierających artystów. 
Musiałem też prosić wielu ludzi o przysługi.”

BO DROGA 
aUTOR PROJEKTU aRTYSTYCZNEGO
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SZTUKa Na ELEMENTaCH INFRaSTRUKTURY PIONOWEJ: 
MURaL POD WIaDUKTEM

LOKaLIZaCJa
Coral Gables, FL, USa

TYP
Samodzielny projekt

PODMIOT KIERUJĄCY
Bo Droga, twórca

TWÓRCa
Bo Droga

OKRES REaLIZaCJI
12 miesięcy

OKRES TRWaŁOŚCI
10 lat

MaTERIaŁY
Farba akrylowa do znakowania 
poziomego dróg

KOSZT
Materiały: 30 000$ 
Wynagrodzenie za projekt: 
(wolontariat) 
Wykonanie: (wolontariat)

PROJEKT

W przeciwieństwie do większości innych studiów przypadku przedstawionych 
w niniejszym przewodniku, ten projekt muralu pod wiaduktem nie 
powstał z inicjatywy miasta ani grupy społecznej, lecz został zainicjowany, 
stworzony i wykonany przez australijskiego artystę Bo Drogę. Ideą muralu 
umieszczonego na konstrukcjach wsporczych wiaduktu kolei miejskiej 
Metrorail w Miami jest uczczenie kubańskiego i latynoamerykańskiego 
dziedzictwa miasta za pomocą gigantycznych kostek domina namalowanych 
na betonowych słupach na łącznym odcinku 2750 stóp (ok. 838 m).

Teren ten jest obecnie w trakcie przebudowy w ramach inwestycji pod nazwą 
„The Underline” („Park pod linią”), w wyniku której powstanie liczący 10 mil 
(16 km) ciąg komunikacyjny integrujący różne formy transportu, pomyślany 
jako miejsce spotkań społeczności oraz środek poprawy bezpieczeństwa 
pieszych i rowerzystów. Droga dostrzegł w tym przedsięwzięciu szansę na 
przekształcenie przestrzeni publicznej pozbawionej walorów kulturalnych 
i estetycznych w obiekt dumy lokalnej społeczności, który obecnie stał się 
celem wycieczek mieszkańców aglomeracji Miami i turystów.

DOBRa PRaKTYKa: TWÓRCa JaKO LIDER PROJEKTU

Droga był w stanie samodzielnie opracować i zrealizować projekt dzięki 
grantowi Ellies award w wysokości 2,5 tys. USD przyznanemu mu przez 
centrum sztuki Oolite arts. Pod koniec 2018 r. Droga przedstawił swoje 
pomysły Departamentowi Transportu Hrabstwa Miami-Dade, do którego 
należy system strukturalny kolei miejskiej Metrorail, i uzyskał poparcie dla 
swojej propozycji.

W ramach porozumienia hrabstwo przedstawiło wytyczne dotyczące 
rodzaju farby, bezpieczeństwa wolontariuszy i zakresu odpowiedzialności, 
a także wydało artyście i wolontariuszom pozwolenia na prowadzenie 
prac na obiekcie stanowiącym własność hrabstwa. Wiosną 2019 r. artysta 
wraz z 9 wolontariuszami pomalował pierwszy odcinek całego projektu, 
używając dużych aluminiowych szablonów malarskich do odwzorowania 
kostek domina. Jednocześnie korzystał z darowizn rzeczowych na farby, 
ubezpieczenie i wsparcie techniczne.

Underline  
Miami  
Dominoes 
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„ Bazując na 
sukcesie projektu 
«Underground 
at Ink Block», 
w kolejnych 
projektach 
urbanistycznych 
będziemy 
poszukiwać 
dodatkowych 
możliwości 
wykorzystania 
sztuki ulicznej 
do budowania 
wizerunku, 
rewitalizacji 
i ożywiania 
otwartych 
przestrzeni.”

KATHY MCMAHON
STaRSZa WICEPREZES, 

NaTIONaL DEVELOPMENT

Mural „Cranes in the Sky” autorstwa 
Marka27 Zdjęcie: National Development
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SZTUKa Na ELEMENTaCH INFRaSTRUKTURY PIONOWEJ: 
MURaL POD WIaDUKTEM

PROJEKT

Underground at Ink Block to nowo utworzona przestrzeń publiczna i projekt 
sztuki publicznej uruchomiony w celu aktywizacji niewykorzystanych terenów 
infrastrukturalnych. Opiewająca na 8,5 mln USD inwestycja zrealizowana w 
ramach programu „Infra-Space” Departamentu Transportu Massachusetts 
(MassDOT) przeobraziła obszar ok. 3,2 ha pod trasą autostrady 
międzystanowej pomiędzy dzielnicami South End i South Boston w aktywny 
park miejski z wytyczonymi ścieżkami dla pieszych i rowerzystów oraz 10 
muralami ściennymi. Dzięki projektowi udało się stworzyć połączenie między 
sąsiadującymi ze sobą dzielnicami, które wcześniej dzieliła mało atrakcyjna i 
niebezpieczna infrastruktura autostradowa.

Pierwsze murale zostały ukończone w 2017 r. Dwa lata później projekt został 
rozszerzony o 9 kolejnych. Park Underground at Ink Block posiada obecnie 
jedną z największych w Bostonie ekspozycji sztuki publicznej i stał się 
obowiązkowym punktem na mapie dla mieszkańców i turystów.

DOBRa PRaKTYKa: PaRTNERSTWa PUBLICZNO-PRYWaTNE

Czynności związane z planowaniem, uzyskiwaniem pozwoleń, projektowaniem 
i budową były prowadzone przez MassDOT we współpracy z agencją 
Planowania i Rozwoju Miasta Boston, Federalną administracją Mieszkalnictwa 
(FHa), partnerami inżynieryjnymi i budowlanymi oraz lokalnymi organizacjami 
artystycznymi. Po ukończeniu inwestycji w zagospodarowanie przestrzeni 
w drodze przetargu publicznego wybrano firmę deweloperską National 
Development, której udzielono zamówienia na najem i zarządzanie parkiem, w 
którym znajdą się prace artystyczne, będą organizowane imprezy plenerowe 
oraz będą funkcjonowały parkingi płatne, z których przychody będą 
przeznaczane na pokrycie kosztów utrzymania obiektu.

Firma National Development wraz z partnerem, agencją kreatywną Steet 
Theory, wybrała lokalnych i krajowych twórców oraz objęła opieką kuratorską 
projekty murali. Doświadczenie agencji Street Theory w zakresie instalacji 
sztuki publicznej na dużą skalę oraz zarządzania współpracą z artystami 
było kluczowym czynnikiem przy planowaniu i realizacji tej przestrzeni jako 
obiektu kulturalnego. Ponadto, biorąc pod uwagę rozległą sieć kontaktów 
Street Theory w środowisku artystycznym, twórcy otrzymali zamówienia 
bezpośrednio od agencji kreatywnej, bez konieczności ogłaszania otwartego 
konkursu czy prowadzenia długiego procesu oceny. Od momentu inauguracji 
instalacja otrzymała szereg nagród i wyróżnień za innowacyjne podejście 
do zwiększania łączności między częściami miasta, przyjazności dla ruchu 
pieszego i bezpieczeństwa.

LOKaLIZaCJa
Boston, Ma, USa

TYP
Samodzielny projekt

PODMIOT KIERUJĄCY
National Development

TWÓRCa
Różni, wybierani przez kuratora

OKRES REaLIZaCJI
26 miesięcy od inicjacji do 
wykonania

OKRES TRWaŁOŚCI
Nieokreślony

MaTERIaŁY
Farba akrylowa w aerozolu

KOSZT
Materiały: (wliczone w 
wynagrodzenie za projekt  
Wynagrodzenie za projekt: 53 000$ 
Wykonanie: (wliczone w 
wynagrodzenie za projekt)

Underground  
at Ink Block





NARZĘDZIA  
I TAKTYKA 
DZIAŁANIA
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W tej części opisano poszczególne kroki niezbędne do 
realizacji projektu z zakresu sztuki asfaltowej. 

Jeżeli chodzi o sformowanie zespołu – kto za co 
odpowiada? Jakich trudności należy się spodziewać 
i jak sobie z nimi radzić? Jak pozyskać fundusze? 
Jak zaktywizować lokalną społeczność? Jakie są 
sprawdzone sposoby na współpracę miasta i grup 
sąsiedzkich przy realizacji projektu?

Odpowiedzi na te i inne pytania stara się udzielić 
niniejsza publikacja, sięgając do doświadczeń zespołów 
projektowych z całego świata, którym się udało.

Nie ma jednej uniwersalnej recepty na inwestycje z 
zakresu sztuki asfaltowej – każdy projekt będzie inny, 
w zależności od zainteresowanych stron, lokalizacji, 
stopnia złożoności i skali. Najczęściej występujące 
elementy zostały jednak szczegółowo omówione 
na kolejnych stronach. Mogą one posłużyć jako 
punkty odniesienia na każdym etapie projektu, przy 
rozwiązywaniu pojawiających się po drodze problemów 
i wykorzystaniu najlepszych wyników w całym procesie. 

Narzędzia i taktyka 
działania

Same Same but Different, Pittsburgh, Pa, USa  
(studium przypadku na s. 27)

Mural autorstwa ann Lewis
Zdjęcie: Pittsburgh International airport

PRZYGOTOWaNIE INWESTYCJI (S. 68)

• Założenia wstępne projektu
• Zarządzanie i harmonogram projektu

POWOŁaNIE ZESPOŁU (S. 74)

• Czym zajmuje się zespół projektowy?
• Zadania członków społeczności lub organizacji non-

profit
• Zadania miasta

ZaRZĄDZaNIE BUDŻETEM (S. 79)

• Tworzenie budżetu projektu
• Wynagrodzenie za projekt artystyczny
• Pozyskiwanie funduszy

STWORZENIE PROJEKTU (S. 82)

• Wybór twórcy i prac
• Umowy, porozumienia i pozwolenia
• Zaangażowanie społeczne i ocena projektu
• Proces i standardy tworzenia projektu
• Materiały i uwarunkowania obiektu

ZaaNGaŻOWaNIE SPOŁECZNOŚCI (S. 90)

REaLIZaCJa INWESTYCJI (S. 92)

• Przechowywanie materiałów
• Dokumentacja budowlana
• Zabezpieczenie terenu budowy i organizacja ruchu 

drogowego
• Dokumentacja

UTRZYMaNIE I ZaRZĄDZaNIE OBIEKTEM (S. 96)

EWaLUaCJa INWESTYCJI (S. 100)
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Przygotowanie 
inwestycji

Chociaż każdy projekt ma pewne podstawowe 
elementy, niektóre z rekomendacji przedstawionych 
na kolejnych stronach będą zależały od jednostki 
inicjującej (grupy społecznej lub miasta) oraz zasad 
wydawania ewentualnych pozwoleń przez organy 
samorządowe.

Projekty są zazwyczaj inicjowane na jeden z trzech 
sposobów:

1.    Proponowane przez podmiot społeczny, np. 
organizację non-profit, nieformalną grupę, 
niezależnego artystę, projektanta lub kolektyw 
twórczy, w celu realizacji celu społecznego bez 
oficjalnego urzędowego procesu zgód.

2.  Realizowane przez samorząd lokalny lub jednostkę 
urzędu miasta na podstawie wcześniejszych działań 
planistycznych lub wniosków mieszkańców.

Projekty z zakresu sztuki asfaltowej mogą być inicjowane 
na różne sposoby. Mogą wychodzić od grup społecznych, 
które chciałyby spowolnienia ruchu w swojej okolicy, 
lub od Urzędu Miasta w ramach szeroko zakrojonych 
działań planistycznych. Niektóre projekty przewidziane 
są na krótki okres, inne mogą mieć charakter bardziej 
trwały. Konieczne jest dogranie wielu szczegółów, ale 
dzięki odpowiednio dobranemu zespołowi i właściwemu 
planowaniu zarządzanie projektem nie powinno 
nastręczać większych problemów.

Projekt rodzi się na ogół wówczas, gdy ktoś wskaże 
potencjalne miejsce interwencji oraz ma środki, 
czas lub zacięcie, aby ją zrealizować. Kluczowe 
znaczenie dla powodzenia tego rodzaju projektów ma 
kierownictwo jednej osoby – ktoś konkretny powinien 
ponosić ostateczną odpowiedzialność za zarządzanie 
harmonogramem i budżetem, czy będzie to kierownik 
projektu wyznaczony przez miasto, czy dyrektor 
wykonawczy organizacji non-profit.
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Ten mural na skrzyżowaniu w Portland jest jednym 
z wielu wykonanych przez organizację non-profit 
City Repair, która współpracuje z Departamentem 
Transportu Miasta Portland przy realizacji tego 
rodzaju projektów. To udany przykład często 
spotykanego prowadzenia projektów z zakresu 
sztuki asfaltowej przez organizacje non-profit. 
(Studium przypadku na s. 19)

Mural autorstwa członkini społeczności  
Colleen Smith 
Zdjęcie: Greg Raisman

Projekt rodzi się na ogół wówczas, 

gdy ktoś wskaże potencjalne miejsce 

interwencji oraz ma środki, czas 

lub zacięcie, aby ją zrealizować.

3.  Realizowane w ramach bieżącej inicjatywy lub 
programu prowadzonego z reguły przez jednostkę 
samorządu lokalnego. Może to oznaczać, że dana 
jednostka zleca artyście wykonanie projektu w ramach 
stałego programu zagospodarowania określonej 
przestrzeni lub że miasto ma ustaloną procedurę 
wydawania pozwoleń podmiotom zewnętrznym na 
samodzielne przygotowanie takich projektów.
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Do naniesienia niektórych materiałów malarskich, 
np. zastosowanego w Des Moines, konieczne 
może okazać się zatrudnienie profesjonalnej ekipy 
wykonawców. (Studium przypadku na s. 21)

Mural na przejściu dla pieszych autorstwa Petera Gibsona 
Zdjęcie: Greater Des Moines Partnership

ZaŁOŻENIa WSTĘPNE PROJEKTU

W zależności od tego, kto jest inicjatorem projektu, 
konieczne będzie przeprowadzenie wstępnych 
badań i ustalenie planów. Na pierwszych etapach 
planowania należy zadać sobie pytania przedstawione 
na następnych stronach dotyczące lokalizacji, prawa 
własności, procesu tworzenia i trwałości projektu. Znając 
już na wstępie odpowiedzi na te pytania, łatwiej będzie 
później sprawnie realizować inwestycję i zwrócić uwagę 
na ewentualne problemy dotyczące wybranej lokalizacji. 
Warto udokumentować i omówić te szczegóły oraz 
przekazać je wszystkim partnerom projektu. Podane 
pytania zakładają, że miejsce realizacji inwestycji zostało 
już wybrane, będę jednak przydatne również dla osób, 
które wyszukują potencjalne lokalizacje. Jeśli nie uda 
się od razu uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania, 
nie należy się zniechęcać! Większość projektów nie 
uwzględniała wielu ze wskazanych tutaj kwestii, a i tak 
zakończyła się sukcesem.

UWaRUNKOWaNIa OBIEKTU

Kto włada obiektem? Jakie podmioty powinny 
brać udział w procesie oceny projektu i wydania 
pozwoleń (tj. wydział transportu lub robót 
publicznych, komisja artystyczna, komisja 
konserwatorska lub inna jednostka)? 

Jest to bardzo ważne pierwsze pytanie, ponieważ 
może się okazać, że jednostka władająca obiektem 
ma procedurę wydawania pozwoleń na realizację 
projektów z zakresu sztuki asfaltowej, która będzie 
miała wpływ na harmonogram projektu, lub że 
jednostka ta w ogóle nie zezwoli na realizację tego 
rodzaju projektów.

Jeżeli prace mają być prowadzone na terenie 
prywatnym, uzyskanie na początku pisemnej zgody 
jego właściciela jest także kluczowe. Mogą być jeszcze 
potrzebne pozwolenia budowlane, pozwolenia 
na zamknięcie ulic lub zezwolenia lokalnej komisji 
artystycznej lub komisji konserwatorskiej. Należy 
zapytać o miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego, miejscowe plany rewitalizacji lub inne 
długoterminowe założenia dla danego miejsca. Należy 
zadać pytanie o wszelkie planowane w najbliższym 
czasie inwestycje, które mogą mieć wpływ na nasz 
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wyborze farby. Ulice, na których natężenie ruchu 
samochodowego wynosi 80 000–100 000 aDT (średni 
dobowy ruch), mogą nie być dobrym miejscem dla 
sztuki w przestrzeni ruchu kołowego. Również szerokie 
ulice (50 stóp/15 m + lub więcej niż pięć pasów ruchu) 
przysparzają sporych trudności, ale nie są wykluczone. 
Im większe natężenie i prędkość ruchu samochodów 
na danej ulicy, tym mniej jej jezdnia nadaje się do 
umieszczenia prac artystycznych. W przypadku sztuki 
w przestrzeni ruchu pieszego próg ten może być 
wyższy w zależności od oceny zespołu projektowego i 
odpowiednich jednostek wydających pozwolenia.

Czy dane miejsce będzie wymagało 
skomplikowanej organizacji ruchu na czas 
instalacji? W jaki sposób wykonywane prace 
wpłyną na płynność ruchu oraz możliwość 
przejścia i przejazdu?

Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną lub ulice o 
dużym natężeniu ruchu (ponad 20 000 aDT) mogą 
wymagać bardziej złożonej organizacji ruchu i jego 
przekierowania. Miasto może nie dysponować 
niezbędnymi wewnętrznymi urządzeniami organizacji 
ruchu, a budżet może nie pozwalać na wypożyczenie 
takiego sprzętu, który może być bardzo kosztowny.

Czy istnieją oznakowane przejścia dla pieszych, 
poszerzenia krawężników lub inne poziome znaki 
drogowe?

Należy rozważyć, w jaki sposób współgrają one z 
potencjalnym projektem. Niektórzy inżynierowie ruchu 
wymagają, aby projekty na przejściu dla pieszych 
znajdowały się w obrębie białych linii, podczas gdy  
inni są bardziej liberalni, w zależności od kontekstu.  
Na powierzchni uwzględnionej w projekcie z zakresu 
sztuki asfaltowej mogą znajdować się inne poziome 
znaki drogowe. Można je zamalować lub wkomponować 
w projekt.

Czy istnieją obiekty małej architektury 
drogowej, takie jak: rampy i podjazdy dla 
niepełnosprawnych, przystanki autobusowe, słupy 
trakcyjne, zatoki parkingowe, obniżone krawężniki 
na podjazdach?

Mogą one kolidować z proponowanymi poszerzeniami 
krawężników lub przejściami dla pieszych i powinny 
zostać uwzględnione przy tworzeniu projektu.

projekt. Pusta działka tego lata w przyszłym roku może 
stanowić lokalizację placówki handlowej. Posiadanie 
tych informacji pomoże w ocenie miejsca realizacji i 
zaplanowaniu trwałości projektu.

W jaki sposób projekt może się wpisać we 
wcześniejsze działania planistyczne lub cele 
społeczności lokalnej? 

Zespoły projektowe powinny ustalić, czy istnieją 
jakieś dotychczasowe działania planistyczne lub cele 
społeczności lokalnej, które dany projekt mógłby 
pomóc zrealizować. Być może da się go powiązać 
z prowadzonym aktualnie procesem planowania 
przestrzeni publicznej jako element akcji informacyjno-
konsultacyjnej. Mogą być również dostępne fundusze 
na inwestycje zgodne z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego.

Jaki jest stan nawierzchni?

Nawierzchnie w złym stanie technicznym mogą 
wymagać nałożenia dodatkowych warstw farby 
lub po prostu trzeba je będzie załatać lub położyć 
na nowo. Naprawę przed rozpoczęciem projektu 
należy przeprowadzić w szczególności w przypadku 
przejść dla pieszych. Warstwa farby może utrudniać 
pieszym dostrzeżenie pęknięć lub innych ubytków 
w nawierzchni, co może prowadzić do wypadków. 
W niektórych miastach przed nałożeniem powłoki 
dokonuje się wymiany lub naprawy asfaltu (np. przez 
nałożenie mikrodywaników na zimno), co znacznie 
wydłuża trwałość projektu, ponieważ powłoka 
znacznie lepiej przylega do świeżego asfaltu. Jeśli w 
praktyce nie jest to możliwe, miasta powinny rozważyć 
wprowadzenie wymogu określonego stanu nawierzchni 
dla akceptowanych projektów, a społeczności powinny 
upewnić się, że miejsce, którego dotyczy wniosek, 
jest w dobrym stanie technicznym przed zgłoszeniem 
nowego projektu. Więcej informacji na temat doboru 
odpowiedniej powłoki, prac przygotowawczych i 
innych metod przedłużenia żywotności i ogólnej 
trwałości projektu można znaleźć w części „Materiały i 
uwarunkowania obiektu” na s. 88.

Jakiego rodzaju ulica jest brana pod uwagę i jakie 
jest natężenie ruchu?

Duża liczba poruszających się samochodów spowoduje 
szybsze zużycie muralu, co należy uwzględnić przy 
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ROZWÓJ PROJEKTU

Jaki jest przewidywany okres trwałości projektu? 
Jak długo ma trwać? 

Będzie to miało potem znaczenie dla utrzymania i 
rodzaju farby. W przypadku trwałych projektów należy 
wybierać bardziej odporne farby. Mniej trwałej farby 
można użyć, jeżeli instalacja będzie odmalowywana 
w ciągu roku. Bardziej odporne farby są też droższe. 
Więcej informacji na temat rodzajów i trwałości farb 
można znaleźć na s. 88.

Jakie są ramy czasowe realizacji? Czy istnieje 
konkretny termin zakończenia inwestycji, który 
musi być dotrzymany (np. otwarcie drogi lub 
impreza publiczna)? Czy termin jest elastyczny?

Należy wziąć pod uwagę czynniki, takie jak pogoda, 
imprezy lokalne, sezonowe wahania liczby ludności czy 
święta, ponieważ mogą one wpłynąć na harmonogram 
wykonania. Więcej informacji na temat ustalania 
„daty budowy” można znaleźć w części „Zarządzanie i 
harmonogram projektu” na następnej stronie.

Kto jest w głównym zespole projektowym?  
Kim są kluczowi decydenci?

Ważne jest, aby w głównym zespole znaleźli 
się przedstawiciele zarówno władz miasta, jak i 
społeczności lokalnej. Więcej informacji na temat 
zakresu zadań i obowiązków zespołu projektowego 
można znaleźć w części „Powołanie zespołu” na s. 74.

Kto sporządzi wymagane rysunki i dokumentację 
budowlaną dla projektu?

Jeśli rolę lidera pełni miasto, może to oznaczać 
wykorzystanie istniejącej umowy na wykonanie planów 
oznakowania poziomego i prowadzenie planów 
organizacji ruchu lub zwrócenie się do partnera 
non-profit o wzięcie na siebie zadań związanych z 
zatrudnieniem architekta do sporządzenia planów.

Jaki jest budżet? Kto pokrywa koszty projektu?

Będzie to miało wpływ na proces zakupu materiałów. 
Jeśli źródłem finansowania jest miasto, zakup może 
stanowić wyzwanie: materiały mogą być ograniczone 
do tych, którymi miasto już dysponuje lub które może 
nabyć na podstawie istniejących umów. Władze miasta 
powinny rozważyć współpracę z podmiotami typu non-
profit, które mają większą elastyczność w wydatkowaniu 
środków z dotacji.

REaLIZaCJa PROJEKTU I ZaRZĄDZaNIE 
OBIEKTEM

Czy przy realizacji zespół projektowy będzie 
korzystał z pomocy wolontariuszy?

Jeżeli tak, zespół będzie musiał uzyskać oświadczenia 
wolontariuszy o zwolnieniu z odpowiedzialności, 
sporządzić plan pracy z wolontariuszami oraz 
zapewnić im odpowiednie zaplecze socjalne 
podczas wykonywania prac (woda, posiłki, cień itp.). 
Wolontariusze będą musieli zostać przeszkoleni w 
zakresie nanoszenia materiałów i bezpieczeństwa. 
Więcej informacji można znaleźć w części 
„Zabezpieczenie terenu budowy i organizacja ruchu 
drogowego” na s. 95.

Czy w sąsiedztwie obiektu działają przedsiębiorcy 
i/lub żyją mieszkańcy?

Jeżeli tak, to właśnie do tych grup należy się zwrócić w 
pierwszej kolejności w sprawie projektu. Uzyskanie ich 
poparcia i udziału może mieć decydujące znaczenie dla 
powodzenia projektu. Więcej informacji na temat metod 
prowadzenia działań informacyjno-konsultacyjnych 
można znaleźć w części „Zaangażowanie społeczności” 
na s. 90.

Jak będzie wyglądało utrzymanie projektu? Czy po 
jednokrotnym nałożeniu powłok malarskich pozwoli 
się na ich naturalne zużycie, czy będą ponownie 
nakładane? Kto zajmie się utrzymaniem projektu po 
zakończeniu inwestycji? Czy podmiot ten wyraził 
zgodę na udział w projekcie? Na jak długo?

Wszystkie farby i inne materiały płowieją i wymagają 
konserwacji. Sposób rozwiązania tego problemu może 
zależeć od podmiotu: czy planowana jest bardziej 
długoterminowa przebudowa ulicy lub też inwestycja 
ma mieć charakter trwały? Jeżeli rolę lidera pełni 
miasto i w najbliższym czasie nie będą prowadzone 
prace remontowe/przebudowa, wówczas miasto 
będzie musiało dokonać odmalowania. Jeżeli liderem 
jest grupa społeczna, miasto może wymagać od niej 
zobowiązania do utrzymania projektu przez określony 
czas. W przypadku gdy projekt jest tymczasowy, miasto 
będzie musiało rozważyć plan jego usunięcia. Będzie 
to zasadniczy szczegół przy doborze materiałów. 
Więcej informacji można znaleźć w części „Planowanie 
trwałości” na s. 88.
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W przypadku inwestycji polegającej na stworzeniu 
placu dla ruchu pieszego – w jaki sposób na 
bieżąco będą realizowane zadania związane z 
opracowaniem oferty programowej i opieką nad 
obiektem?

Długoterminowe zarządzanie obiektem ma decydujące 
znaczenie dla powodzenia projektu. Zespoły projektowe 
muszą rozważyć, w jaki sposób przestrzeń będzie 
wykorzystywana po zakończeniu inwestycji. Zadania te są 
często powierzane lokalnym organizacjom artystycznym 
lub zarządcom specjalnych stref rewitalizacji 
finansowanej ze środków lokalnych przedsiębiorstw, tzw. 
Business Improvement District (BID).

ZaRZĄDZaNIE I HaRMONOGRaM PROJEKTU

Jednym z pierwszych kroków przy rozpoczynaniu 
projektu jest ustalenie ram czasowych oraz terminu 
zaprojektowania i realizacji pracy artystycznej, a 
także ogólnego harmonogramu poszczególnych 
etapów inwestycji. Należy ustalić termin, który będzie 
odpowiadał nam i naszemu zespołowi, uwzględniając 
lokalne warunki atmosferyczne, ważne święta czy inne 
wydarzenia. Jest to szczególnie ważne, jeżeli planujemy 
współpracę z wolontariuszami lub przeprowadzenie 
prac wymaga skomplikowanego planu organizacji 
ruchu drogowego.

Przykładowo, należy wziąć pod uwagę, że w wielu 
miejscach występują sezonowe szczyty ruchu 
turystycznego. Warto zaplanować instalację poza 
sezonem, aby uniknąć zakłóceń w organizacji ruchu, 
albo wykonać prace właśnie w trakcie sezonu jako 
pokaz lokalnej sztuki i kultury. W przypadku przykładu 
Coxe avenue na s. 25 instalacja została zaplanowana 
na okres jesiennego sezonu „liściowego”, kiedy w 
asheville wzrasta liczba turystów przyjeżdżających 
zobaczyć, jak liście zmieniają kolor. akcja związana z 
malowaniem głównego muralu stała się atrakcją dla 
wielu zwiedzających.

Harmonogram powinien pełnić rolę listy zadań 
do wykonania i spraw do załatwienia, wskazując 
partnerów odpowiedzialnych za każde zadanie, a 
także wewnętrzne terminy do dotrzymania. Niektóre 
elementy mogą funkcjonować jako zadanie ciągłe, 
np. działania informacyjno-konsultacyjne wśród 
społeczności lokalnej i przedsiębiorców, podczas gdy 
inne mogą wymagać dotrzymania ściśle określonych 
terminów, np. zamówienia materiałów i sfinalizowanie 
projektu artystycznego. 

Układając harmonogram, należy wziąć pod uwagę 
następujące typowe zadania:

 o Wskazanie partnerów i zainteresowanych stron 
(zadanie ciągłe)

 o Określenie ram prawnych i politycznych

 o Wstępna ocena miejsca realizacji

 o Opracowanie budżetu i lista zakupów

 o Wybór artysty lub projektanta

 o Spotkanie z pracownikami samorządowymi  
(jeśli dotyczy)

 o akcja informacyjno-konsultacyjna wśród lokalnych 
przedsiębiorców i mieszkańców (zadanie ciągłe)

 o Opracowanie ostatecznego projektu (należy 
przewidzieć czas na wprowadzenie poprawek  
na podstawie zebranych opinii społecznych)

 o Sporządzenie dokumentacji budowlanej/planów 
oznakowania poziomego

 o Uzyskanie pozwoleń/organizacja ruchu drogowego

 o Zakup materiałów

 o Oferta programowa lub aktywizacja przestrzeni

 o Sporządzenie planu utrzymania

 o Sporządzenie planu oceny i kontroli efektywności

Harmonogram powinien 

pełnić rolę listy zadań 

do wykonania i spraw do 

załatwienia, wskazując 

partnerów odpowiedzialnych 

za każde zadanie, a także 

wewnętrzne terminy 

do dotrzymania.
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 Powołanie 
zespołu

W skład skutecznego zespołu projektowego, jak ten w St. Petersburgu 
kierowany przez organizację arts alliance, będą wchodzić 
przedstawiciele jednostek urzędu miasta, organizacji społecznych i 
innych członków lokalnej społeczności. (Studium przypadku na s. 15)

Mural na skrzyżowaniu autorstwa Cecilii Luezy 
Zdjęcie: Beth Reynolds
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CZYM ZaJMUJE SIĘ ZESPÓŁ PROJEKTOWY? 

 o Ustalenie zadań i obowiązków każdego członka 
zespołu

 o Uzyskanie odpowiedzi na podane wyżej pytania

 o Obsługa administracyjna projektu polegająca m.in. 
na koordynacji działań związanych z pozyskaniem 
finansowania, pozwoleń, ocen, zgód, umów, 
ustaleniem budżetu, rozliczeniami i komunikacją

 o Zadbanie o poinformowanie i uzyskanie poparcia 
społeczności, której projekt będzie dotyczył

 o Opracowanie procedury wyboru artysty lub 
projektanta, który stworzy projekt

 o Udział w procesie tworzenia projektu artystycznego 
i jego oceny

 o Zapewnienie materiałów, sprzętu i innego 
niezbędnego zaopatrzenia na potrzeby projektu

 o Zarządzanie realizacją projektu poprzez 
opracowanie szczegółowego planu działania 
dotyczącego malowania i instalacji, fizyczną 
obecność w miejscu realizacji projektu i pomoc w 
wykonywaniu prac – od malowania po udzielanie 
odpowiedzi na pytania przechodniów, zarządzanie 
uczestniczącymi w projekcie wolontariuszami, 
pomoc w bieżących potrzebach na miejscu 
realizacji projektu oraz zaplanowanie imprezy po 
jego zakończeniu

 o Opracowanie harmonogramu napraw, konserwacji 
lub odświeżenia projektu.

Najbardziej udane projekty powstają w wyniku 
współpracy między miastem a partnerem społecznym. 
Nie ma jednego uniwersalnego schematu podziału 
zadań i obowiązków. Będą one zależały od podmiotu 
wiodącego, ustanowionego przez miasto systemu 
pozwoleń, możliwości organizacji społecznej oraz 
zasobów miasta. W kolejnych częściach opisujemy 
niektóre wspólne zadania, jakie wykonują zarówno 
organizacje społeczne, jak i urzędy miejskie.

Najlepszy zespół stworzą przedstawiciele każdego 
podmiotu współpracującego przy projekcie oraz 
kierownik (kierownicy) projektu kierujący pracami 
zespołu na każdym etapie procesu. Zadaniem 
wybranego kierownika (lub kierowników) projektu 
jest określenie umiejętności potrzebnych do realizacji 
projektu oraz znalezienie równowagi między zespołem 
różnorodnym a zespołem efektywnym, który potrafi 
podejmować szybkie decyzje. Osoby stojące na czele 
projektu kierują zadaniami pozostałych członków 
zespołu, pilnują terminów i podejmują ostateczne 
decyzje dotyczące każdego elementu inwestycji (np. 
projektów artystycznych, zastosowanych materiałów, 
okresu trwałości).

Wiele projektów ma mały wykonawczy zespół 
projektowy i większy komitet sterujący. Zespół 
projektowy podejmuje kluczowe decyzje dotyczące 
projektu i musi mieć kompetencje do posuwania spraw 
do przodu podczas częstych spotkań (choćby co 
tydzień). Komitet sterujący zbiera się rzadziej (być może 
raz w miesiącu) i jego rolą jest skupienie większej grupy 
partnerów o zróżnicowanej wiedzy fachowej. 

W skład zespołu mogą wchodzić:

• jednostka inicjująca projekt

• właściciel(e) terenu

• wydziały robót publicznych, komunikacji, 
planowania i inne organy sprawujące nadzór nad 
zarządzaniem ruchem na drogach publicznych

• jednostki realizujące projekt, jeżeli inne niż 
powyższe

• członek (członkowie) społeczności, która będzie 
korzystać z projektu

• członek (członkowie) społeczności osób 
mieszkających lub pracujących w sąsiedztwie projektu

• artysta lub projektant tworzący treść projektu.

Zespół projektowy 

podejmuje kluczowe decyzje 

dotyczące projektu i musi 

mieć kompetencje do 

posuwania spraw do przodu
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ZaDaNIa CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI LUB 
ORGaNIZaCJI NON-PROFIT

Do typowych obowiązków organizacji społecznej 
w ramach zespołu należy organizacja spotkań ze 
społecznością w celu zebrania opinii, prowadzenie 
działań informacyjnych skierowanych do wolontariuszy 
i przedsiębiorców oraz zapewnienie sprawiedliwego i 
przejrzystego postępowania. Grupa społeczna może 
być pośrednikiem w komunikacji między miastem a 
ogółem społeczności. Potencjalnymi partnerami mogą 
być placówki oświatowe, organizacje kościelne, firmy i 
inne organizacje non-profit.

Ten projekt w dzielnicy Bankside w Londynie 
uzyskał dofinansowanie z funduszu Transport for 
London Future Streets Incubator Fund, programu 
stworzonego przez burmistrza w celu wspierania 
projektów podnoszących walory przestrzeni publicznej 
w Londynie. (Studium przypadku na s. 23)

Mural „Colourful Crossings” autorstwa Camille Walali 
Zdjęcie: Better Bankside
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ruchu drogowego na czas realizacji projektu oraz udział 
lub kierowanie działaniami marketingowymi i związanymi 
z gromadzeniem danych. Wiele miast wypracowało 
standardy tworzenia sztuki asfaltowej, które przewidują 
także ścieżkę uzyskiwania pozwoleń dla projektów 
kierowanych przez społeczność lokalną.

Miasto powinno przejąć inicjatywę w zakresie tych 
elementów projektu, dla których dysponuje zasobami 
lub posiada istniejące procedury. Mogą one obejmować 
uprzątnięcie i przygotowanie terenu przed rozpoczęciem 
inwestycji oraz wykonanie wszelkich niezbędnych 
zmian lub poprawek oznakowania poziomego. Jeżeli 
to możliwe, miasto powinno zapewnić transport lub 
przechowanie materiałów potrzebnych do realizacji 
projektu. W wielu przypadkach miasto może zapewnić 
wsparcie w realizacji projektu poprzez wykorzystanie 
posiadanego przez nie sprzętu.

Jeżeli miasto po raz pierwszy pracuje nad kreatywnym 
projektem streetartowym, powinno zaangażować 
członków lokalnej społeczności, aby zmniejszyć dystans 
między władzami a ludnością. Wiele organizacji 
społecznych i artystów może zainteresować się pracą 
ratusza i zechcieć się przyłączyć. Rolą miasta jest pomoc 
grupie społecznej w określeniu najważniejszych stron 
zainteresowanych oraz wspieranie działań informacyjno-
konsultacyjnych poprzez zapewnienie zasobów, np. 
miejsca na spotkania, pokrycie kosztów druku i inne 
działania logistyczne.

Po wytypowaniu projektu należy poszukać różnych 
partnerów, którzy mogliby pełnić odpowiednie 
funkcje w zespole. Jako jednostki organizacyjne 
urzędu miasta wydziały robót publicznych i transportu 
posiadają gruntowną wiedzę na temat rodzajów 
materiałów, które sprawdzają się na miejscowych 
ulicach, z uwzględnieniem klimatu, użytkowania i 
przyszłych planów dla konkretnych lokalizacji. Warto je 
zaangażować we wczesne etapy planowania, aby omówić 
materiały, sprzęt, procedurę zamykania ulic, wymagania 
i dostępność personelu oraz inne potrzeby techniczne 
związane z projektem.

Po zakończeniu inwestycji należy przeprowadzić wywiad 
końcowy z uczestnikami projektu, w tym z twórcami, 
wolontariuszami i innymi osobami obecnymi na miejscu 
podczas realizacji projektu, aby wyciągnąć wnioski z 
pilotażu. Należy rozważyć ustanowienie wytycznych 
i procedur dla projektów stałych, które ułatwiłyby 
uczestnictwo podmiotom społecznym i artystom. 

Jeśli grupa społeczna 

jest liderem projektu, 

musi koniecznie znaleźć 

partnera we władzach 

miasta, który stanie się 

rzecznikiem projektu

Jeśli grupa społeczna jest liderem projektu, musi 
koniecznie znaleźć partnera we władzach miasta – 
pracownika lub wybranego urzędnika samorządowego 
– który stanie się rzecznikiem projektu i będzie 
pomagał w kwestiach regulacyjnych. Kluczowe jest 
wczesne nawiązanie kontaktu z miastem. Należy 
zwrócić się do lokalnych wydziałów planowania, robót 
publicznych lub transportu, aby uzyskać informacje o 
pozwoleniach, procesie oceny projektu, możliwościach 
partnerstwa oraz sposobach realizacji projektu w 
ramach obowiązujących procedur urzędowych. 
Jednostki takie mogą posiadać istniejący program lub 
strumień finansowania, który ułatwi realizację pomysłu, 
informacje na temat wymogów ubezpieczeniowych 
oraz rekomendacje dotyczące materiałów. Przykładowo, 
miasto austin prowadzi program kreatywnych przejść 
dla pieszych, w ramach którego realizowane są projekty 
inicjowane przez społeczność lokalną. Należy zwrócić 
się do przedstawicieli ww. wydziałów o dołączenie do 
zespołu projektowego i pamiętać, aby informować ich 
na bieżąco o rozwoju planów. 

Grupa społeczna lub inny podmiot zewnętrzny w 
wielu przypadkach może się również zająć zakupem 
materiałów, co pozwala obejść skomplikowane zasady 
samorządowych zamówień publicznych. Po zakończeniu 
prac mogą również wziąć na siebie stworzenie oferty 
programowej i opiekę nad przestrzenią.

ZaDaNIa MIaSTa

Do głównych zadań miasta, w przypadku gdy stoi ono 
na czele zespołu lub pełni rolę wspierającą, należy m.in. 
zapewnienie sprawnej i prostej procedury tworzenia 
projektu i uzyskiwania pozwoleń (np. zwolnienie z opłat, 
pomoc w ocenie projektu), zapewnienie organizacji 
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Zarządzanie 
budżetem

Projekty przedstawione w niniejszym przewodniku pokazują typowe źródła 
finansowania inwestycji związanych ze sztuką asfaltową:

• miejskie fundusze remontowe lub inne fundusze budowlane

• miejskie fundusze artystyczne (zwykle oparte na procentowej części 
środków na cele budowlane przeznaczonych na sztukę)

• dotacje lub dofinansowanie ze źródeł lokalnych, stanowych, 
federalnych lub prywatnych (np. miejski program finansowania  
Seattle Neighborhood Matching Fund, program grantowy aaRP 
Community Challenge)

• sponsoring prywatny lub publiczny.

Mural poziomy na Times Square został wykonany przez 
artystkę Molly Dilworth wybraną spośród ponad 150 zgłoszeń 
nadesłanych na konkurs nowojorskiego wydziału transportu 
NYCDOT ogłoszony w 2010 r. (Studium przypadku na s. 41)

Mural „Cool Water, Hot Island” i zdjęcie: Molly Dilworth
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BUDŻET PROJEKTU

Jednymi z głównych powodów wyboru murali 
poziomych jako sposobu na poprawę stanu ulic i 
infrastruktury publicznej, są szybkość realizacji i 
stosunkowo niewielkie nakłady finansowe. Nie zmienia 
to faktu, że niezbędny jest odpowiedni budżet projektu, 
w którym należy uwzględnić wszystkie koszty, od 
ubezpieczenia po farby. Kreatywne projekty uliczne 
mogą być przystępne cenowo – można pozyskać 
darowizny wysokiej jakości materiałów, a niektóre 
prace mogą być wykonane przez wolontariuszy. Z 
każdym typem projektu przedstawionym w niniejszym 
przewodniku wiążą się jednak koszty twarde.

Poniżej znajduje się lista potencjalnych kosztów 
twardych i miękkich, które można uwzględnić w 
budżecie, choć nie wszystkie z wyszczególnionych 
pozycji będą miały zastosowanie do każdego projektu:

Planowanie:

 o czas pracy pracowników administracyjnych

 o opłaty za wydanie pozwoleń lub złożenie wniosków

 o opłaty za czynności prawne

 o koszty ubezpieczenia

 o koszty pozyskania środków i zarządzania 
funduszami projektu.

Projekt artystyczny:

 o wynagrodzenie artysty/projektanta

 o koszty testów materiałów lub elementów projektu

 o koszty sporządzenia dokumentów oceny i 
prezentacji projektu.

Realizacja:

 o koszty materiałów

 o koszty sprzętu

 o koszty produkcji elementów przez 
wyspecjalizowanych wykonawców

 o robocizna

 o koszty utrzymania bezpieczeństwa ruchu 
drogowego (opłaty za zamknięcie ulic, 
zabezpieczenie policyjne, bariery drogowe)

 o koszty wody, ścierek i plandek do celów 
porządkowania terenu

 o koszty konstrukcji zapewniających cień i punktów 
ochłody

 o koszty zaplecza socjalnego na placu budowy 
dla ekipy i wolontariuszy, w tym wody, posiłków i 
dostępu do pomieszczeń sanitarnych

 o koszty przechowywania lub zabezpieczenia 
materiałów, sprzętu i mienia osobistego na placu 
budowy

 o koszty ceremonii otwarcia

 o koszty dokumentacji (w trakcie instalacji).

Utrzymanie po wykonaniu/konserwacja w 
przypadku długoterminowej instalacji:

 o tworzenie oferty programowej w okresie trwałości 
projektu

 o koszty dokumentacji (poinstalacyjnej)

 o koszty robocizny i materiałów na odświeżenie projektu

 o koszty robocizny i materiałów na usunięcie projektu.

WYNaGRODZENIE Za PROJEKT aRTYSTYCZNY

Taby zapewnić wysoką jakość projektu z zakresu sztuki 
asfaltowej, wiele zespołów projektowych oficjalnie 
zleca jego przygotowanie, opracowanie dokumentacji 
projektowej i/lub pomoc w zorganizowaniu 
wolontariuszy lub ekipy wykonawców do realizacji 
projektu artyście, architektowi lub projektantowi. W 
niektórych przypadkach artysta może być skłonny 
poświęcić swój czas i przygotować projekt na potrzeby 
inwestycji bezpłatnie, jednak najlepszą praktyką jest 
uwzględnienie wynagrodzenia za projekt artystyczny 
w budżecie, tak aby twórcy otrzymali godziwe 
honorarium za swoją pracę. Tak czy inaczej, ktoś będzie 
musiał podjąć się zarówno stworzenia projektu, jak 
i przełożenia go na gotowy obiekt – od rysunków na 
potrzeby uzyskania pozwoleń po szablony malarskie. 
Dobrym punktem odniesienia dla kosztów projektu 
artystycznego i zarządzania projektem jest 10–20% 
budżetu projektu.

Należy pamiętać, że jeżeli artysta lub projektant 
wykonuje gotowe części projektu lub materiały 
potrzebne do instalacji, np. szablony malarskie, oprócz 
wynagrodzenia za projekt artystyczny i zarządzanie 
trzeba będzie przydzielić środki na materiały. 
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Każdego roku organizacja Mural arts Philadelphia zatrudnia 
różnych artystów do zaprojektowania i wykonania muralu 
na Eakins Oval. (Studium przypadku na s. 31)

Mural „Summer Kaleidoscope” autorstwa 
Jessiego i Katey. Zdjęcie: Steve Weinik

POZYSKIWaNIE FUNDUSZY

Jeśli projekt nie jest od początku w pełni finansowany, 
konieczne będzie opracowanie planu pozyskania 
funduszy. W burzy mózgów na temat źródeł 
finansowania powinien wziąć udział każdy członek 
zespołu projektowego. Należy rozważyć zwrócenie 
się do wielu podmiotów mogących zaoferować 
dofinansowanie, zainteresowanych różnymi 
aspektami tego typu projektów. Projekty z zakresu 
sztuki asfaltowej są atrakcyjne np. dla korporacji i 
fundacji, które wspierają rewitalizację przestrzeni 
publicznych, rozwój społeczności lokalnych, 
sztukę publiczną, przyjazność dla ruchu pieszego 
i zdrowie społeczności. Innych sponsorów może 
zainteresować treść pracy artystycznej. Przykładowo, 
projekt o tematyce przyrodniczej i ekologicznej 
może być interesujący dla sponsorów działających 
w tych obszarach. Szafki techniczne oklejone 
zdjęciami z życia społeczności mogą wzbudzić 
zainteresowanie sponsora, który wspiera fotografię 
lub dziennikarstwo. Ważne jest także wyszukanie 
fundacji, firm i osób prywatnych wspierających teren 
geograficzny, na którym realizowany jest projekt.

angażując w swój projekt artystów, można ubiegać 
się o środki z lokalnych i ponadlokalnych instytucji 
dotujących działalność kulturalną, np. lokalnych i 
stanowych rad sztuki. Większe projekty o szerokich 
ramach czasowych mogą ubiegać się o dofinansowanie 

z ogólnokrajowej instytucji finansującej kulturę, takiej 
jak amerykańska National Endowment for the arts.

Warto dowiedzieć się, czy miejski lub powiatowy 
wydział robót publicznych mógłby dofinansować 
projekt ze środków przeznaczonych na inwestycje 
budowlane. W przypadku niedostępności rządowych 
funduszy kapitałowych wsparcie rządowe może 
przyjąć również postać dotacji od liderów władz 
samorządowych i terenowej administracji rządowej. 
Koniecznie należy się spotkać z przedstawicielami ich 
biur, aby porozmawiać o innych programy dotacji, do 
których może kwalifikować się projekt. Małe budżety 
lub niewielkie luki w większych projektach można 
pokryć dzięki akcji zbiórkowej lub crowdsourcingowej.

Wreszcie, z myślą o przyjmowaniu finansowania 
i ułatwieniu nawiązywania stosunków umownych 
wydziały urzędów miasta i organizacje społeczne często 
współpracują ze sponsorami podatkowymi. Sponsorzy 
podatkowi to organizacje non-profit, które użyczają 
swojego statusu prawnego i przysługującego im 
zwolnienia z podatku innym organizacjom na potrzeby 
realizacji celów oraz projektów charytatywnych i 
obywatelskich. Istotne jest ustalenie, czy miasto lub 
partnerzy społeczni będą potrzebowali sponsora 
podatkowego do przyjmowania funduszy, zawierania 
umów lub obsługi innych aspektów projektu. 
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Proces 
 tworzenia 
projektu

WYBÓR TWÓRCY I PRaC 

Niektóre z projektów uwzględnionych w niniejszym 
przewodniku zostały zrealizowane w ramach stałych 
programów artystycznych, w których obowiązują 
ustalone tryby wyboru artystów i projektantów. Jeżeli 
projekt nie powstaje w ramach stałego programu, 
można zastosować następujące metody selekcji twórcy:

• otwarty konkurs ofert w trybie zaproszenia do 
składania ofert lub zapytania o kwalifikacje

• zaproszenie do złożenia oferty w przypadku 
wstępnie zakwalifikowanego do projektu wąskiego 
grona twórców

• bezpośrednie zapytanie ofertowe do konkretnego 
projektanta

• wykorzystanie wewnętrznego projektanta 
lub innego kreatywnego członka zespołu 
projektowego.

Należy zwrócić uwagę na sposób wyboru prac 
artystycznych. Selekcja prac będzie wymagała 
staranności i fachowej wiedzy, aby przeprowadzić 
procedurę, która będzie sprawiedliwa, naznaczona 
wyczuciem dla potrzeb społeczności odbiorców i 
zapewni wynik końcowy o wysokiej jakości artystycznej. 
Z myślą o sprawnym i skutecznym wyborze i udzieleniu 
zamówienia artystom miasta powinny rozważyć 
współpracę z doświadczonym administratorem 
sztuki, który nadzorowałby procedurę selekcji 
twórców i koordynował kontakty z jej uczestnikami, 
tak jak miało to miejsce w projekcie „Same Same, but 
Different” w Pittsburghu (s. 27). W przypadku trybu 
zaproszenia do składania ofert administrator sztuki 
może koordynować pracę jury złożonego z członków 
społeczności i/lub osób zawodowo zajmujących 
się sztuką, które mogą ocenić jakość artystyczną, 
wykonalność oraz społeczną trafność propozycji. W 
innych przypadkach selekcja może być przeprowadzona 
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Mural z motylami w asheville przeszedł kilka 
etapów oceny projektu. Pierwszym krokiem 
było spotkanie ze społecznością lokalną w celu 
wyboru lokalizacji muralu. Zespół projektowy 
podjął następnie współpracę z artystką Jenny 
Faires, aby przełożyć wstępne szkice na możliwe 
do realizacji rozwiązanie. Widoczny powyżej 
rysunek projektowy został wykorzystany przez 
zespół podczas malowania. (Studium przypadku 
na s. 25)

Zdjęcie lotnicze: Justin Mitchell Rysunek i 
dodatkowe zdjęcia: Street Plans Collaborative

wewnętrznie przez zespół projektowy, ale powinna 
uwzględniać opinie specjalistów z dziedziny sztuk 
wizualnych i projektowania oraz przedstawicieli lokalnej 
społeczności. W niektórych przypadkach zastosowano 
inne modele wyboru, np. w przypadku muralu „Walks 
of Life” w West Palm Beach (s. 17), gdzie uczniowie 
pobliskiej szkoły plastycznej głosowali nad kilkoma 
wariantami projektu stworzonymi przez swoich kolegów 
i koleżanki pod fachowym okiem biura Street Plans.

Zdarzają się procedury selekcji, w których miasta typują 
kilku finalistów i proszą ich o rozwinięcie wstępnych 
propozycji koncepcji projektowych. Należy zauważyć, 
że dobrą praktyką jest oferowanie wynagrodzenia za 
dodatkową pracę przy opracowaniu projektu także 
artystom, którzy nie zostaną wybrani do realizacji 
inwestycji. Po wyłonieniu zwycięzcy musi on otrzymać 
umowę na dalszą pracę nad projektem. 
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UMOWY I POROZUMIENIa

Jeżeli projekt nie jest realizowany we współpracy 
z wewnętrznym projektantem, potrzebna będzie 
umowa. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem 
jest praca z artystami, projektantami lub kolektywem 
twórczym, którym należy się wynagrodzenie za 
wykonaną pracę. Umowa powinna określać wszystkie 
oczekiwania dotyczące wytworzonego dzieła, 
świadczonych usług, obowiązków, płatności, własności 
materialnej postaci fizycznej projektu, własności praw 
autorskich, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 
konserwacji, okresu trwałości itp. W umowę dotyczącą 
stworzenia projektu artystycznego i realizacji inwestycji 
prawdopodobnie zaangażowany będzie podmiot, który 
jest właścicielem terenu, podmioty realizujące projekt 
oraz podmiot, który będzie właścicielem projektu.

W przypadku projektów realizowanych na terenie 
publicznym należy skonsultować się z lokalnym 
wydziałem planowania, robót publicznych lub 
transportu w sprawie ewentualnej konieczności 
zawarcia innych umów. W przypadku nieruchomości 

publicznej legalny dostęp do terenu realizacji projektu 
może np. wymagać zawarcia umowy przez jednostkę 
rządową lub samorządową będącą właścicielem terenu 
z jednostką realizującą projekt (zob. projekt „Miami 
Dominoes” na s. 61).

Właściwe jednostki samorządowe zajmujące się 
sprawami sztuki, programy rozwoju sztuki publicznej 
czy instytucje dotujące działalność kulturalną powinny 
mieć wzory umów dotyczących sztuki w przestrzeni 
publicznej, które można dostosować do potrzeb 
projektu. Dla rozpoczynających od zera i artystów 
inicjujących projekt samodzielnie dobrym źródłem 
informacji będą książka autorstwa Sarah Connelly 
Odenkirk „a Surprisingly Interesting Book about 
Contracts: For artists and Other Creatives” (2014, 
wyd. aMMO Books) lub też organizacja americans for 
the arts Public art Network (publicartnetwork.org), 
działająca na polu animacji kultury i promocji sztuki.

W przypadku pozyskiwania środków zewnętrznych 
od podmiotów lokalnych, stanowych, federalnych lub 
prywatnych prawdopodobnie zostanie również zawarta 
umowa dotycząca przyjęcia i podziału finansowania.
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Należy pamiętać, że artyści zachowują prawa autorskie 
do swoich prac, chyba że projekt został wyraźnie 
określony jako „work for hire” („utwór na zamówienie”). 
artysta i zamawiający mogą uzgodnić sposób 
wykorzystywania i oznaczania autorstwa obrazów 
przedstawiających dzieło. 

POZWOLENIa

W zależności od przepisów właściwych dla projektu 
oraz podmiotu prowadzącego projekt konieczne 
może być uzyskanie pozwolenia. Pozwolenia umożliwią 
zespołowi projektowemu tymczasowe zajęcie i 
korzystanie z drogi ogólnie dostępnej podczas instalacji 
oraz zagwarantują brak zagrożenia dla bezpieczeństwa i 
porządku ruchu.

Do dokumentów powszechnie wymaganych do 
wniosku o wydanie pozwolenia można zaliczyć: 

• opis projektu i szczegółowy plan wykonania

• wykaz materiałów

• plan organizacji ruchu, jeżeli projekt powstanie w 
pasie drogowym

• dokument potwierdzający posiadanie 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zwykle 
ze wskazaniem właściciela terenu i innych partnerów 
projektów jako dodatkowych ubezpieczonych. Na 
ogół będzie to OC organizatora imprezy specjalnej 
dotyczące wykonania pracy

• zgoda wszystkich lub procentowej części właścicieli 
nieruchomości sąsiadujących z miejscem instalacji

• umowa na użytkowanie terenu, określająca 
obowiązki wszystkich zaangażowanych stron w 
zakresie własności, utrzymania i usunięcia pracy.

Informacje na temat wzorów umów, pozwoleń i 
ubezpieczenia można znaleźć na stronie internetowej 
asphaltart.bloomberg.org.

Ten mural na lotnisku w Pittsburghu został wykonany z tworzywa termoplastycznego 
przeznaczonego do nawierzchni lotniskowych, który jest trwalszy niż inne rozwiązania malarskie. 
Zapewnia to trwałość projektu i zmniejsza koszty jego utrzymania. (Studium przypadku na s. 27)

Mural „Same Same but Different” autorstwa ann Lewis Zdjęcie: Pittsburgh International airport

ZaaNGaŻOWaNIE SPOŁECZNE I OCENa 
PROJEKTU

Niezależnie od tego, czy projekt jest tworzony 
wewnętrznie (przez członków zespołu projektowego), 
czy przez artystów zatrudnionych na podstawie umowy, 
praca nad projektem z udziałem społeczności lokalnej 
będzie wymagała bieżącej komunikacji i spotkań. 
Kluczowi przedstawiciele społeczności powinni wchodzić 
w skład głównego zespołu projektowego. Miasto lub 
pełniąca rolę lidera organizacja non-profit powinny 
zorganizować konsultacyjne spotkanie publiczne w celu 
omówienia miejsca i wstępnych założeń projektowych. 
W spotkaniu powinien uczestniczyć, a nawet może mu 
współprzewodniczyć pracujący w zespole artysta lub 
projektant. Po takim spotkaniu artysta lub projektant 
powinien opracować wstępne koncepcje do oceny 
przez zespół projektowy. Daje to zespołowi możliwość 
konstruktywnej wymiany opinii na temat treści i 
materiałów, a artyście lub projektantowi odpowiedni 
czas na rozwinięcie koncepcji z uwzględnieniem 
przekazanych uwag. Wspólnie z artystą lub projektantem 
należy ustalić realistyczne terminy na wprowadzenie 
korekt i odpowiednio dostosować harmonogram 
projektu.

Po przeprowadzeniu wewnętrznej oceny projektu 
artystycznego, obok uzyskania innych wymaganych 
ocen danej inwestycji przez przedstawicieli społeczności 
lokalnej, komisję artystyczną, komisję projektową, 
właściciela terenu, inżyniera ruchu lub inne podmioty 
należy go przedstawić opinii publicznej podczas 
okolicznościowego wydarzenia.

Regularne spotkania ze społecznością lokalną oraz 
prowadzone osobiście akcje informacyjno-konsultacyjne, 
podczas których projekty są prezentowane zarówno 
partnerom miejskim, jak i członkom społeczności, mają 
zasadnicze znaczenie dla stworzenia autentycznego i 
przemyślanego projektu. 
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PROCES I STaNDaRDY TWORZENIa PROJEKTU

Na udany i piękny projekt artystyczny składa się kilka 
czynników. Pierwszym źródłem inspiracji dla projektu 
powinny być tożsamość otaczającej dzielnicy, cechy 
kulturowe i różnorodność lokalnej społeczności. Może to 
oznaczać czerpanie z lokalnych tradycji architektonicznych 
czy kulturowych lub ze świata przyrody.

Przykładowo, projekt Plaza Rue Vendome na stronie 47 
był inspirowany miejscową architekturą w stylu art déco, 
która dominuje w Miami Beach. Zespół projektowy 
przygotował trzy potencjalne projekty i przedstawił je 
opinii publicznej do głosowania podczas warsztatów 
społecznych.

Kolejnym czynnikiem w procesie projektowania 
powinna być koncepcja praktycznej realizacji projektu. 
autorzy projektu muszą znaleźć równowagę między 
stopniem złożoności propozycji a stopniem trudności 
jej realizacji. Zależy to w dużej mierze od środków 
dostępnych na pokrycie np. kosztów pracy wykonawcy 
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2  Opinia „Interpretation Letter 3(09)–24(I) – application of Colored 
Pavement” Memorandum wydana przez Federalną administrację 
autostrad Departamentu Transportu USa, 15 sierpnia 2013 r.

i szablonów malarskich, lub też tego, czy projekt będzie 
realizowany z pomocą wolontariuszy.

W procesie projektowania ważnym czynnikiem jest 
również skala. Należy się zastanowić, jak projekt będzie 
postrzegany i jakie wrażenie wywoła z perspektywy 
osoby przechodzącej po muralu. Niektóre projekty 
wyglądają świetnie na rysunku na arkuszu a4, ale 
efektu nie da się przełożyć na skalę rzeczywistą. 
Podobnie niektóre murale prezentują się znakomicie 
na zdjęciach z helikoptera, ale z poziomu ulicy, gdy stoi 
się na nich bezpośrednio, może być trudno rozpoznać, 
co przedstawiają. Zastosowanie powtarzających się 
wzorów i jednolitych kolorów tła może pomóc w 
stworzeniu projektu, który będzie można podziwiać 
pod różnymi kątami i z różnych odległości.

W przypadku projektów, które mają wpływ na przebieg 
ulicy, może zaistnieć konieczność przedłożenia projektu 
do zatwierdzenia przez wydział inżynierii ruchu urzędu 
miasta lub innego organu państwowego. Nie ma 
jednego krajowego standardu dotyczącego sztuki 
w pasie drogowym. Chociaż przy ustalaniu sposobu 
oznakowania jezdni i kolorów farb inżynierowie 
ruchu drogowego w USa kierują się dokumentem 
normalizacyjnym, którym jest instrukcja stosowania 
jednolitych urządzeń organizacji ruchu drogowego 
MUTCD („Manual of Uniform Traffic Devices”), prace 
artystyczne na ulicy nie są uznawane za urządzenie 
organizacji ruchu, a zatem są regulowane przez 
MUTCD. amerykańska Federalna administracja 
autostrad (FHWa) przedstawiła jednak pewne 
wytyczne dotyczące wprowadzania sztuki jako 
elementu oznakowanych pasami przejść dla pieszych: 
„estetyczne zabiegi w stonowanych kolorach pomiędzy 
oznakowanymi zgodnie z prawem poprzecznymi liniami 
przejścia dla pieszych są dopuszczalne, pod warunkiem 
że są pozbawione właściwości odblaskowych i nie 

Pierwszym źródłem 

inspiracji dla projektu 

powinna być tożsamość 

otaczającej tkanki miejskiej.

Na Rue Vendome zastosowano specjalistyczną 
farbę drogową przeznaczoną do przestrzeni ruchu 
pieszego. Dostawca farby przyleciał do Miami Beach, 
aby przeprowadzić szkolenie dla przedstawicieli 
urzędu miasta i zespołu projektowego w zakresie 
jej stosowania, podczas gdy inne elementy, np. 
kwietniki i krzesła, miasto zapewniło w ramach 
istniejących umów. (Studium przypadku na s. 47)

Zdjęcia: Street Plans Collaborative

zmniejszają skuteczności wymaganych prawnie znaków 
poprzecznych na jezdni w kolorze białym użytych do 
oznaczenia przejścia dla pieszych”.2

Każde miasto rozstrzyga kwestie udzielenia zgody w 
inny sposób, w zależności od lokalnego kontekstu. 
W niektórych miastach, np. w Houston, dopuszcza 
się dowolną kombinację kolorów, symboli i słów, o ile 
znajdują się one w obrębie białych poprzecznych linii 
przejścia dla pieszych. W innych miejscach o tym, co jest 
dozwolone, decyduje natężenie ruchu samochodowego 
lub charakter ulicy. Inżynier może zezwolić na instalację 
w jaskrawych kolorach na ulicy osiedlowej o małym 
natężeniu ruchu, ale być bardziej restrykcyjny w 
przypadku lokalizacji na przedmieściach o większym 
natężeniu ruchu.

Niektórzy inżynierowie miasta mogą przedstawić 
bardziej szczegółowe zalecenia dotyczące kolorów lub 
wzorów, które uznają za dopuszczalne, podczas gdy 
inni mogą interpretować wytyczne bardziej elastycznie. 
Ważna jest otwarta komunikacja z inżynierem ruchu, 
który ma wydać zgodę, aby wizja społeczności 
przełożyła się na zatwierdzony plan.

Projekty z zakresu sztuki asfaltowej, w szczególności 
murale, zasadniczo nie są uznawane za reklamę, o ile 
nie zawierają rozpoznawalnych komercyjnie symboli 
i nie zwracają uwagi na produkt, działalność bądź 
usługę. Umieszczanie logo lub symboli i znaków 
handlowych może w niektórych systemach prawnych 
podlegać regulacjom dotyczącym znaków lub reklamy, 
w związku z czym należy tego unikać. Należy zapoznać 
się z lokalnymi przepisami dotyczącymi znaków, aby 
sprawdzić wszelkie dodatkowe zasady.
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PLaNOWaNIE TRWaŁOŚCI

Przed przygotowaniem projektu artystycznego i 
realizacją inwestycji należy zdecydować, jak długo 
projekt ma trwać – czy pozwoli się na jego naturalne 
zużycie, czy będzie utrzymywany, czy też po upływie 
z góry określonego czasu zostanie zastąpiony innym 
projektem. Ponadto należy zdecydować, kto będzie 
wykonywał prace związane z jego konserwacją i 
usunięciem. Możliwości obejmują powierzenie tych 
zadań artyście lub projektantowi, właścicielowi 
lub zarządcy terenu, pracownikom miasta lub 
wolontariuszom ze społeczności lokalnej.

Ważne jest podjęcie decyzji w tej sprawie na etapie 
planowania, ponieważ czynniki te mają wpływ na wybór 
materiałów, treści oraz wymagania dotyczące kwalifikacji 
zewnętrznego artysty lub projektanta. Na przykład:

• Projekt z zakresu sztuki asfaltowej o 
jednosezonowym okresie trwałości będzie wymagał 
materiału, który można łatwo usunąć za pomocą 
myjki elektrycznej. Może to być także dobra opcja 
dla zespołów projektowych pracujących na taką 
skalę po raz pierwszy.

• Projekt o kilkuletnim okresie trwałości, który nie 
będzie poddawany konserwacji, będzie wymagał 
zastosowania wytrzymalszych materiałów i 
koncepcji pozwalającej zachować walory estetyczne 
w miarę zużywania się pracy w wyniku ruchu 
pieszego, rowerowego i samochodowego.

• Projekty z zakresu sztuki asfaltowej, które będą 
poddawane zabiegom konserwacyjnym, wymagają 
materiałów, koncepcji i miejsca, które umożliwią 
ponowne naniesienie materiałów.

• Prace przeznaczone do umieszczenia na nawierzchni, 
po której będą jeździć pojazdy, będą się wycierać 
znacznie szybciej niż prace na powierzchniach 
przeznaczonych wyłącznie dla pieszych.

MaTERIaŁY I UWaRUNKOWaNIa OBIEKTU

Jeżeli chodzi o materiały, każdy projekt będzie 
wymagał innego wyboru. Materiały będą się różnić 
w zależności od planowanego sposobu użytkowania 
i okresu trwałości projektu. W przypadku większości 
projektów władze samorządowe stawiają również 
wymóg wprowadzenia do wybranej farby dodatku 
antypoślizgowego, np. Shark Grip®, aby uniknąć 
śliskości powierzchni po wykonaniu pracy. Poniżej 
przedstawiamy listę produktów powszechnie 
stosowanych w projektach z zakresu sztuki asfaltowej, 
od bardzo tymczasowych do bardziej trwałych:

• farba temperowa

• farba wodna do wykonywania oznaczeń w terenie

• lateksowa lub akrylowa farba do użytku domowego

• farba akrylowa do znakowania dróg (Roadzilla® 
MMa, Rustoleum®)

• epoksydowa powłoka nawierzchniowa

• tworzywo termoplastyczne (TrafficPatterns®, 
DuraTherm®, DecoMark®).

aby zapewnić trwałość farby lub przedłużyć jej żywotność, 
można również rozważyć następujące metody:

• maszynowe umycie i oczyszczenie placu budowy z 
wszelkich zanieczyszczeń dzień wcześniej lub kilka 
godzin przed rozpoczęciem prac

• nałożenie warstwy podkładowej przed 
przystąpieniem do wykonania pracy artystycznej

• naniesienie po wyschnięciu pracy środka 
uszczelniającego, a w przypadku murali 
na elementach infrastruktury pionowej – 
powłoki antygraffiti. W niektórych projektach 
przedstawionych w tym przewodniku zastosowano 
produkty takie jak powłoka antygraffiti Graf-X WB i 
powłoka antygraffiti Clear Shield

W przypadku Lincoln Hub zespół projektowy zastosował 
epoksydową farbę drogową, która jest wystarczająco 
trwała, aby można było po niej jeździć, ale może być również 
stosowana na powierzchniach przeznaczonych dla pieszych, 
np. poszerzeniach krawężników i chodnikach. Farba miała 
wytrzymać 3 lata, ale przetrwała kilka lat dłużej dzięki corocznemu 
nakładaniu uszczelniacza. (Studium przypadku na s. 37)

Zdjęcie: Izba Handlowa Dzielnicy Lakeview
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• całkowite zamknięcie dla pojazdów i ruchu 
pieszego miejsca, w którym umieszczona jest praca, 
do czasu całkowitego wyschnięcia farby

• w przypadku stosowania jasnych kolorów 
ewentualne nałożenie białej farby podkładowej

• świeżo położona nawierzchnia wchłonie więcej 
farby. W przypadku malowania na niedawno 
położonej nawierzchni należy pamiętać o 
uwzględnieniu dodatkowych warstw farby

• ewentualne przetestowanie różnych narzędzi 
malarskich przed ich zakupem i upewnienie się, 
że ekipa instalacyjna lub wolontariusze zostali 
odpowiednio przeszkoleni, aby zagwarantować 
zgodny z oczekiwaniami proces aplikacji

• w przypadku korzystania z szablonów malarskich 
mycie ich przed ponownym użyciem, aby uniknąć 
zniszczenia innych części projektu

• przygotowanie stanowiska roboczego, na którym 
w jednym miejscu znajdą się wszystkie stosowane 
materiały malarskie, poprzez rozłożenie na 
powierzchni dużej plandeki. Dzięki temu obszar 
roboczy pozostanie czysty nawet w przypadku 
rozlania farby

• Niektóre miasta wykorzystują materiały 
przeciwdziałające pewnym niekorzystnym 
zjawiskom środowiskowym. Na przykład, aby 
złagodzić wzrost temperatury na terenach 
miejskich, opracowano nowe, innowacyjne 
materiały do układania nawierzchni. „Chłodne 
nawierzchnie” mogą mieć różną postać, od powłok 
zwiększających współczynnik odbicia światła 
słonecznego po zupełnie nowy, przepuszczalny 
beton zdolny do pochłaniania wody, która 
następnie paruje, schładzając otaczający obszar.

KONTaKT Z DOSTaWCaMI I PRODUCENTaMI

Osoby zajmujące się produkcją i dystrybucją produktów 
będą mogły przekazać informacje na temat metod 
nanoszenia, czasu schnięcia i utwardzania, reakcji na 
różne temperatury i materiały, konserwacji i usuwania. 
Wiele z tych informacji można znaleźć w kartach 
informacyjnych produktu. Przedstawiciele producenta 
lub dystrybutora mogą być nawet chętni do udziału 
w procesie nanoszenia materiałów. Warto poprosić o 
próbki kolorów i podanie przykładów zastosowania 

produktu, co da możliwość zadania dodatkowych 
pytań. Uzyskane informacje należy przekazać całemu 
zespołowi projektowemu, w tym pracującemu nad 
projektem artyście lub projektantowi. Może on 
rozważyć wprowadzenie poprawek do projektu na 
podstawie właściwości użytkowych produktu. W wielu 
przypadkach konieczna może być zmiana koncepcji w 
zależności od dostępnych kolorów.

PROCES ZaKUPOWY

Jednym z wyzwań związanych z projektami z zakresu 
sztuki asfaltowej może być zakup materiałów. W wielu 
miastach obowiązują określone zasady udzielania 
zamówień publicznych, które narzucają wybór 
konkretnych marek lub materiałów albo wymagają 
minimalnej liczby ofert, jeżeli koszt materiału przekracza 
określony próg. Jeżeli projekt jest prowadzony przez 
miasto, może ono zachować zgodność z zasadami, 
dzieląc zamówienia materiałów na mniejsze części o 
wartości poniżej progów ustalonych dla zamówień 
publicznych lub włączając koszty materiałów do większej 
umowy z bieżącym dostawcą. W zależności od źródła 
finansowania, miasto może rozważyć zaoferowanie 
dotacji na zakup materiałów lokalnej organizacji 
społecznej lub miasto i grupa społeczna mogą ze sobą 
współpracować w celu połączenia zasobów. Miasto 
może również dysponować zapasami określonych 
rodzajów farb, które można wykorzystać w połączeniu z 
materiałami zamówionymi przez inne podmioty. 

TESTY MaTERIaŁÓW I SZKOLENIE EKIPY

Jeżeli artysta, projektant lub społeczność lokalna 
nie ma dużego doświadczenia w pracy z konkretnym 
materiałem na przewidzianej projektem powierzchni, 
mądrym posunięciem będzie wcześniejsze 
przetestowanie materiałów. Dobrym pomysłem jest 
również próbne naniesienie materiałów za pomocą 
narzędzi, które będą używane.

Ponadto należy przeznaczyć czas na przeszkolenie ekipy 
instalacyjnej, jeżeli nie jest ona jeszcze zaznajomiona 
z materiałami lub procesem ich nanoszenia. Test 
powinien jak najdokładniej odtwarzać warunki panujące 
na nawierzchni, a także być okazją do sprawdzenia 
skuteczność usuwania farby. Poświęcenie godziny 
na testy teraz może uchronić przed popełnieniem 
kosztownych błędów w przyszłości. 
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Zaangażowanie 
społeczności 

projekcie. W przypadku społeczności, w których udział 
ludzi w życiu publicznym jest niewielki, informowanie o 
procesie jest sposobem na zwiększenie społecznego 
entuzjazmu dla przyszłych projektów. Podejmowanie 
działań na rzecz szerszego zaangażowania społeczności 
lokalnej stanowi strategię budowania szerokiego 
poparcia dla sztuki.

W przypadku wszystkich projektów, niezależnie od 
tego, czy są one realizowane przez wydziały miejskie, 
organizacje lokalne, czy grupy sąsiedzkie, narzędzia 
aktywizacji społeczności mogą obejmować: 

• bezpośrednie spotkania w domach

• rozprowadzanie ulotek i stworzenie oznakowania 
informacyjnego

• konsultacyjne spotkania publiczne w celu 
przedstawienia idei projektu i wariantów 
projektowych

Jest wiele możliwości zaangażowania członków 
społeczności lokalnej w proces tworzenia projektów 
z zakresu sztuki asfaltowej. Poinformowanie i 
angażowanie osób, które z racji zamieszkania, pracy, 
zabawy i zainteresowań są fizycznie lub mentalnie 
związane z danym miejscem, stanowi dobrą praktykę. 
Stosowanie różnorodnych strategii zaangażowania 
pozwoli zwiększyć różnorodność i liczbę uczestników,  
a także poparcie dla projektu.

Nie każdy ma czas lub możliwość, aby uczestniczyć w 
konsultacyjnym spotkaniu publicznym, ale może znaleźć 
czas na udział w bezpłatnym wydarzeniu, podczas 
którego można zobaczyć projekt i poznać zespół 
projektowy lub twórców. Dojazd, pora dnia, język, 
koszty i konieczność zapewnienia opieki innym osobom 
to częste bariery utrudniające uczestnictwo. Zespół 
projektowy może znaleźć rozwiązania pozwalające 
usunąć przeszkody dla udziału danej społeczności w 
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W Tucson organizacja Living Streets alliance 
pełniła rolę łącznika między miastem a 
społecznością lokalną. Prowadziła akcję 
informacyjno-konsultacyjną wśród ludności na 
etapie tworzenia projektu, jak też zarządzała 
współpracą z wolontariuszami podczas 
instalacji. (Studium przypadku na s. 35)

Zdjęcie: Taylor Miller

• umożliwienie społeczności głosowania nad 
projektem lub partycypacji w procesie oceny

• zaproszenie mieszkańców do wolontariatu podczas 
wykonywania prac i udziału w tworzeniu dzieła

• zaangażowanie lokalnych przedsiębiorców lub 
instytucji, np. szkół i organizacji artystycznych,  
w prace zespołu projektowego

• zakup materiałów od lokalnych firm

• zorganizowanie okolicznościowej imprezy po 
zakończeniu instalacji

• stworzenie stałego programu aktywizacji 
przestrzeni poprzez organizację wydarzeń 
społecznych

• przeprowadzenie ankiet przed i po instalacji w celu 
oceny oczekiwań społeczności i poziomu akceptacji 
dla projektu.
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Realizacja 
inwestycji

PRZECHOWYWaNIE MaTERIaŁÓW

Zespoły projektowe powinny zabezpieczyć materiały 
i umieścić je w magazynie minimum kilka tygodni 
przed rozpoczęciem instalacji. Należy wziąć pod 
uwagę dłuższy termin realizacji niestandardowych 
lub dużych zamówień farby i zastanowić się nad 
wymiarami szablonów malarskich lub innego sprzętu 
potrzebnego do wykonania pracy. Warto nawiązać 
współpracę z lokalną placówką usługowo-handlową lub 
obiektem użyteczności publicznej w pobliżu miejsca 
realizacji projektu w zakresie przechowywania zapasów, 
materiałów i rzeczy osobistych przed i w trakcie 
prowadzenia prac. Jeżeli organizacja takiej powierzchni 
nie jest możliwa, można wynająć na plac budowy 
przenośną szafkę skrytkową.

DOKUMENTaCJa BUDOWLaNa

Projekty z zakresu sztuki asfaltowej powstają w oparciu 
o dokumentację budowlaną, która przedstawia zarówno 
ostateczny projekt artystyczny, jak i organizację ruchu 
na czas jego wykonania. Dokumentacja pozwala 
liderom projektu odpowiednio poinstruować ekipę 
budowlaną i wolontariuszy. Zawiera także instrukcje 
dotyczące sposobu rozplanowania kompozycji, wymiary 
terenu i inne istotne wymiary projektowe, a także 
legendę kolorystyki. 
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Realizacja projektów z zakresu sztuki 
asfaltowej wiąże się ze znacznym nakładem 
planowania i koniecznością dopracowania 
szczegółów. Ten dokument projektowy 
został wykorzystany do stworzenia muralu 
na Rue Vendome w Miami Beach. 
(Studium przypadku na s. 47)

Zdjęcie: andrea Lorena
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ZaBEZPIECZENIE TERENU BUDOWY I ORGaNIZaCJa RUCHU 
DROGOWEGO 

Wszyscy zatrudnieni przy realizacji projektu skorzystają na posiadaniu 
bezpiecznego, pewnego i wygodnego miejsca do pracy. Długie godziny 
spędzone na słońcu przy malowaniu muralu na ulicy w lecie wyczerpują 
fizycznie i wiążą się z ryzykiem odwodnienia organizmu i wystąpienia 
udaru cieplnego. Należy zorganizować wodę, posiłki, zaplecze sanitarne, 
miejsca do siedzenia i struktury zacieniające dla wszystkich uczestników na 
czas wykonywania prac, aby akcja okazała się bezpiecznym i przyjemnym 
doświadczeniem.

Kolejnym elementem realizacji projektu jest organizacja ruchu. Jeżeli 
projekt będzie realizowany w pasie drogowym lub będzie wymagał 
wprowadzenia tymczasowego objazdu, potrzebny będzie plan organizacji 
ruchu. Na planach należy zaznaczyć teren, który zostanie zamknięty dla 
ruchu kołowego, oraz przedstawić tymczasowy schemat zmiany organizacji 
ruchu w strefie prowadzenia robót poprzez umieszczenie urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nadrzędnym celem dokumentu jest 
zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim członkom ekipy i wolontariuszom 
poruszającym się po terenie budowy. Zawsze warto zaplanować wykonanie 
prac w godzinach o małym natężeniu ruchu i zapewnić czas na wyschnięcie 
dzieła, zanim droga zostanie ponownie otwarta dla ruchu.

aby uświadomić opinię publiczną, że projekt powstaje za zgodą władz, warto 
zainstalować tymczasowe oznakowanie informacyjne. Należy przeszkolić 
wolontariuszy na wypadek pytań ze strony członków społeczności nieznających 
projektu oraz na wszelki wypadek mieć na miejscu kopie pozwoleń do wglądu. 

DOKUMENTaCJa

Należy podkreślić znaczenie posiadania profesjonalnej jakości dokumentacji 
projektu. Wiele zespołów sporządza plany dokumentacji określające rodzaje 
niezbędnych dokumentów dotyczących zarówno procesu realizacji, jak i 
zakończonego projektu. Należy pomyśleć o punktach, z których można by 
wykonać zdjęcia z lotu ptaka przed/po z perspektywy sąsiednich budynków.  
W dokumentowaniu takich projektów bardzo przydatne mogą być drony. Warto 
także uwiecznić na zdjęciach sceny z akcji malowania pracy w dniu budowy.

Opracowana dokumentacja przyda się na potrzeby utrzymania i ponownego 
wykonania projektu, dostarczy także przykładów, które można zaprezentować 
innym społecznościom zainteresowanym tego rodzaju przedsięwzięciem. 
Dokumentacja fotograficzna może być także potrzebna do sprawozdań 
z wykorzystania dotacji i będzie jedynym sposobem na pokazanie 
historii projektu, który na ogół ma charakter tymczasowy. Odpowiednia 
dokumentacja może ponadto posłużyć jako narzędzie wizualnej prezentacji 
sukcesu projektu i pomóc miastom lub innym stronom zainteresowanym w 
uzasadnieniu celowości podjętych projektów z zakresu sztuki asfaltowej lub 
promocji tworzenia kolejnych. Należy pamiętać o udostępnieniu dokumentacji 
artyście lub projektantowi będącemu autorem treści projektu.

Organizację ruchu drogowego w ramach projektu „Walks of Life”  
w West Palm Beach zapewnił Departament Inżynierii Miasta.  
(Studium przypadku na s. 17)

Zdjęcie: Maxwell Zengage
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Utrzymanie 
i opieka nad 
obiektem

OFERTa PROGRaMOWa I aKTYWIZaCJa 
PRZESTRZENI

W przypadku projektów polegających na wykorzystaniu 
sztuki asfaltowej do urządzenia przestrzeni lub placu dla 
ruchu pieszego, aktywizacja miejsca realizacji projektu 
za pomocą oferty programowej i imprez pozwoli 
zapewnić trwałość projektu. Ważne jest, aby dla nowo 
utworzonej przestrzeni publicznej zbudować solidną 
ofertę programową, która sprawi, że projekt wrośnie 
w pejzaż kulturalno-społeczny, stając się lubianym i 
otaczanym troską punktem na mapie okolicy.

Jednym ze sposobów organizowania udanych wydarzeń 
i tworzenia tradycji związanej z daną przestrzenią jest 
współpraca z lokalnymi organizacjami artystycznymi 
lub kulturalnymi specjalizującymi się w realizacji imprez i 
posiadającymi niezbędną wiedzę fachową, która pozwoli 
zaplanować aktywności sprzyjające twórczej rewitalizacji 
przestrzeni publicznej (zob. projekt „Rue Vendome” 

na s. 47). Od jarmarków i koncertów muzyki na żywo 
po gry i zabawy dla dzieci oraz zajęcia integrujące 
społeczność – organizacje te będą raczej wiedzieć, które 
podmioty zaangażować w planowanie imprez i tworzenie 
oferty programowej oraz w jaki sposób zaktywizować 
mieszkańców społeczności lokalnej. 

KOREKTY I WYMIaNa PROJEKTU 

Należy pamiętać, że niektóre projekty mogą wymagać 
korekty, jeżeli efekty nie będą zgodne z założeniami 
lub instalacja przyniesie nieoczekiwane skutki. Zmiany 
mogą obejmować dostosowanie wymiarów lub granic 
pracy artystycznej albo zmianę ogólnej geometrii 
wzoru. Jeżeli projekt zostanie w przyszłości zastąpiony 
innym, umowa z artystą lub projektantem powinna 
określać przewidywany okres użytkowania. Należy 
także sporządzić plany przygotowania powierzchni pod 
kolejny projekt. Jest to obowiązkiem właściciela terenu 
lub podmiotu zarządzającego projektem. 



97

UTRZYMaNIE

Jeżeli konserwacją projektu zajmie się kto inny, artysta 
lub projektant może pomóc w opracowaniu instrukcji 
konserwacji zawierającej następujące informacje:

• zdjęcia i rysunki pierwotnego projektu

• opis przewidywanego stopnia wyblaknięcia i 
zużycia

• szczegółowy opis każdego materiału użytego w 
projekcie, w tym dokładna specyfikacja kolorów

• instrukcje nakładania każdego materiału

• wykaz urządzeń i narzędzi potrzebnych do 
wykonania prac

• wskazówki artysty lub projektanta dotyczące 
miejsca realizacji prac i materiałów.

Po ukończeniu muralu „Sexapus” w Montrealu miejscowy 
ratusz zorganizował imprezy i aktywności, które okazały się 
kluczowe dla pozyskania poparcia społecznego, dzięki któremu 
tymczasowy projekt pilotażowy mógł przekształcić się w trwałą 
inwestycję w ulicę pieszo-jezdną. (Studium przypadku na s. 29)

Mural „Sexapus” autorstwa Petera Gibsona 
Zdjęcie: Melanie Dusseault

Podmiot zarządzający projektem lub właściciel projektu 
będzie zobowiązany do organizacji uzyskania pozwoleń, 
zamknięcia ulic i innych czynności pozwalających na 
przeprowadzenie zabiegów konserwacyjnych. Właściwa 
konserwacja każdorazowo wymaga planu i budżetu. 
Koszty materiałów, robocizny, pozwoleń, zamknięcia 
ulic i zaspokojenia innych potrzeb należy uwzględnić 
w budżecie projektu, natomiast na bieżące utrzymanie 
należy opracować nowy budżet. 
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OPIEKa NaD OBIEKTEM

Przestrzenie, w których widać poczucie 
odpowiedzialności i troski ze strony społeczności, 
zwłaszcza te promujące aktywne zachowania 
społeczne, z reguły wywołują większe przywiązanie 
odwiedzających do danego miejsca. Zaangażowanie 
społeczności na etapie planowania i projektowania 
może przyczynić się do stworzenia przestrzeni 
sprzyjającej spotkaniom towarzyskim, która wspiera i 
dostosowuje się do potrzeb ludzi, którym służy.

Projekty i programy poprawy jakości przestrzeni 
publicznej przynoszą korzyści społeczności i w związku 
z tym powinny być odpowiednio utrzymywane. 
Skuteczny model opieki nad obiektem można stworzyć 
dzięki umowom o współpracy zawieranym między 
jednostkami samorządu miejskiego a podmiotami 
sektora prywatnego w zakresie utrzymania projektów w 
przestrzeni publicznej z pomocą społeczności lokalnej. 
Umowy takie powinny zawierać pisemne porozumienie 
określające zakres obowiązków i odpowiedzialności 
każdej z zaangażowanych stron, a także zbiór celów i 
zaleceń dotyczących trwałości projektu.

Poniższe rekomendacje mogą pomóc zespołowi 
projektowemu w realizacji zadań lidera w zakresie 
zarządzania projektem i opieki nad obiektem.

Projekty z inicjatywy społeczności lokalnej:

• znalezienie podmiotów oferujących sponsoring 
podatkowy, które pomogą sfinansować projekt 
społeczny

• znalezienie organizacji specjalizujących się w 
mobilizacji wolontariuszy, zarządzaniu pracami 
porządkowymi, zagospodarowaniu przestrzeni i 
organizowaniu imprez, np. Summer in the City w 
Detroit czy Days of Caring w Tucson

• wspieranie wymiany wiedzy i praktyk 
organizacyjnych między grupami oddolnymi

• przydzielenie środków na utrzymanie projektu  
na etapie planowania.

Projekty i programy prowadzone przez miasto:

• zadbanie, aby przyszła polityka i programy 
dotyczące przestrzeni publicznej kładły nacisk 
na potrzeby konserwacyjne i wskazywały osoby 
odpowiedzialne

• stworzenie systemu wydawania pozwoleń, który 
umożliwi grupom społecznym organizowanie 
cykli imprez na małą skalę w jednym miejscu w 
przestrzeni publicznej

• ewentualne stworzenie ogólnodostępnego 
przewodnika dotyczącego tworzenia projektów z 
zakresu sztuki asfaltowej w mieście.

aby wykonać murale w parku Underground at Ink Block w Bostonie, 
firma deweloperska National Development ściśle współpracowała 
z Departamentem Transportu Stanu Massachusetts w zakresie 
testowania materiałów oraz planowania i uzyskiwania pozwoleń na 
wykonanie murali pod trasą autostrady. (Studium przypadku na s. 63)

Zdjęcie: Marka27
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Ewaluacja 
inwestycji

Kluczowym czynnikiem w procesie oceny sukcesu 
projektów z zakresu sztuki asfaltowej jest wykorzystanie 
danych do ilościowego określenia wpływu projektu, 
niezależnie od tego, czy dotyczy on mobilności, 
przyjazności dla ruchu pieszego czy ogólnego komfortu 
życia. Bez względu na to, czy chodzi o pomiar prędkości 
pojazdów, postrzegania bezpieczeństwa, czy chęci ludzi 
do korzystania z przestrzeni po wykonaniu instalacji, 
uzyskane informacje pomogą skutecznie uzasadnić 
celowość danego projektu. Ponadto wszelkie zebrane 
dane wraz z opiniami społeczności lokalnej pozwolą 
jednostce prowadzącej podejmować lepsze decyzje 
przy realizacji podobnych projektów w przyszłości 
i przyczynią się do stworzenia sprawnego procesu 
udzielania zgód, finansowania i zdobywania akceptacji 
dla projektów.

Poniżej przedstawiamy kilka wskaźników, które można 
wykorzystać do oszacowania wpływu projektu:

• prędkość pojazdów przed i po realizacji projektu

• stopień przestrzegania poziomych znaków nakazu 
zatrzymania

• zachowanie się pieszych przy przechodzeniu przez 
jezdnię

• wartości natężenia ruchu pieszego

• prawdopodobieństwo skorzystania z 
przekształconej przestrzeni przed i po realizacji 
projektu

• postrzeganie poziomu bezpieczeństwa przed  
i po realizacji projektu

• stopień korzystania z obiektu przed i po realizacji 
projektu.
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W ramach projektu w Miami Beach odbywają się 
stałe imprezy i wydarzenia organizowane przez 
niezależną organizację Prism Creative Group.  
(Studium przypadku na s. 47)

Zdjęcie: andrea Lorena

Narzędzia do zbierania danych obejmują ankiety 
(osobiste lub internetowe), ręczne mierniki prędkości, 
maszyny liczące, liczniki cyfrowe lub inne metody 
zbierania danych. Ewaluacja oparta na danych 
pozwoli zespołom projektowym uzasadnić celowość 
podjętego projektu i wykazać jego wpływ, co 
ostatecznie doprowadzi do wypracowania bardziej 
efektywnego podejścia do realizacji projektów 
z zakresu sztuki asfaltowej. Przykład wskaźników 
do ewaluacji inwestycji można znaleźć w studium 
przypadku Corbett Porch na s. 35.
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aby zapewnić trwałość murali stworzonych w ramach programu StreetartToronto, przed przybyciem artystów 
każda szafka techniczna zostaje zagruntowana, a po ukończeniu muralu pokryta materiałem antygraffiti przez firmę 
Goodbye Graffiti, wykonawcę usług kontroli graffiti na zlecenie miasta. (Studium przypadku na s. 55)

Mural „Colorful Horizon” autorstwa Yasaman Mehrsy. Zdjęcie: Jocelyn Renyolds



Więcej materiałów i rekomendacji, w tym 
dane kontaktowe dla każdego ze studiów 
wykonalności można znaleźć na stronie 
internetowej asphaltart.bloomberg.org.
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