
  

KULTURA W RĘKACH MIESZKAŃCÓW JAKO 
STRATEGICZNY ELEMENT ROZWOJU MIASTA

                                                      Agata Grenda



  

KIM SĄ CI MIESZKAŃCY?

W JAKI SPOSÓB MIELIBY W RĘKACH 
TRZYMAĆ KULTURĘ?

CO OZNACZA ROZWÓJ MIASTA Z 
PERSPEKTYWY KULTURY?



  

Urzędnicy poprzez strategie rozwoju kultury pomagają zaistnieć, ujawnić i wzmocnić   
tożsamośćtożsamość, kreatywnośćkreatywność i produktywnośćproduktywność mieszkańców, co z kolei prowadzi do innowacji i zmian.



  

KULTURA JEST FINANSOWANA W POLSCE 
Z PUBLICZNYCH PIENIĘDZY

Fot. Ewelina Grygier
http://folk24.pl/w-folkowym-tonie/uliczni-grajkowie/



  

Sektory kreatywne pozyskujące fundusze uzależnione są od 
cykliczności budżetów publicznych i priorytetów kultury tworzonych 

przez polityków

fot. facebook.com/mkidn



  



  



  

KULTURA W RĘKACH MIESZKAŃCÓW 

Seminaria dla 300 uczestników życia kulturalnego 

w regionie - podniesienie kompetencji  

EDUKACJA



  

KULTURA W RĘKACH MIESZKAŃCÓW 

Wizyty studyjne zagranicznych kuratorów sztuki,  podczas których 

zapoznali się z działalnością instytucji kultury i najciekawszymi 

zjawiskami artystycznymi regionu oraz nawiązali szereg znajomości z 

lokalnymi artystami, dyrektorami instytucji, samorządowcami, 

przedstawicielami uczelni itp. Zaproszono 40 kuratorów z całego świata.

OTWARCIE SIĘ NA INNYCH,

NETWORKING MIĘDZYNARODOWY 



  

KULTURA W RĘKACH MIESZKAŃCÓW

NASZE LOKALNE SPRAWY, PLATFORMA 
WIEDZY, WYMIANA POGLĄDÓW

●



  

KULTURA W RĘKACH MIESZKAŃCÓW 

Mobilna wystawa o początkach polskiej 

państwowości, prezentowana w europejskich 

miastach.

DZIEDZICTWO, HISTORIA



  



  



  

Michał Borczuch  + dzieci
 z Domu Dziecka w Szamocinie



  

Wiktor Rubin i Jola Janiczak + Dom 
Pomocy Społecznej w Lisówkach



  

Włodzimierz Nowak i zespół 
Dużego Formatu + osadzone 

w Areszcie Śledczym w Lesznie



  

Marcin Masecki + Orkiestra Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Słupcy



  

Mikołaj Mikołaczyk + zespół śpiewaczy 
Wrzos z Zakrzewa



  

KULTURA W RĘKACH MIESZKAŃCÓW 

INTEGRACJA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

=

ZMIANA JAKOŚCI ŻYCIA
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kultura jako jeden z priorytetowych
 elementów strategii urbanistycznych



  

UNESCO Global ReportUNESCO Global Report 
on Culture for Sustainable Urban Development

 'Culture: Urban Future'

Kultura ma moc otwierania umysłów kobiet i 
mężczyzn, jest potężnym narzędziem dla 
dialogu, wzjamnego zrozumienia, nawet dla 
pokoju

Francesco Bandarin
Assistant Director-General for Culture at UNESCO



  



  

prestiż, unikatowość i artakcyjność turystyczna 

Fot. z: www.podrozepoeuropie.pl



  



  

Artyści: “placemakers by instincts”



  

aaaaa....Florida! 



  

Kadr z filmu “Gut Renovation”



  

Mea culpa!



  

ROZWÓJ MIASTA JAKO WARTOŚCI
(więzi sąsiedzkie, infrastruktura społeczna, kultura)

versus

EKONOMICZNY WZROST 
(inwestycje, przychód)



  



  

Nie możesz myśleć o mieście bez myślenia o 
kulturze, bo czym jest DNA danego miejsca? 
Jest tym kim jesteśmy, gdzie jesteśmy, skąd 
przychodzimy i dokąd być może zmierzamy.

Charles Landry, założyciel Comedia



  

MIASTO IDEA

“Miasto idea – nowe podejście do rozwoju miast” (będącego 
wynikiem zorganizowanego przez nich Open Eye Summit) piszą : 
“Każde miasto, aby mogło się rozwijać, musi określić swoją ideę, 
przez co rozumiemy  specyficzny dla tego miasta proces 
wykorzystania jego potencjału rozwojowego i generowania 
wartości. (...)  w procesie generowania wartości niezbędny jest 
kapitał kulturowy. Z jednej strony, nie może on służyć wyłącznie 
bezpośredniemu wytwarzaniu wartości ekonomicznej (choć bez 
niego nie da się wartości ekonomicznej wytwarzać), a z drugiej 
strony – bez wytwarzania wartości ekonomicznej nie da się 
utrzymać i pomnażać kapitału kulturowego. W Mieście-Idei na 
pierwszym miejscu są wartości egzystencjalne i efektywność 
strukturalna.”
Miasto idea – nowe podejście do rozwoju miast - Edwin Bendyk, Herzy Hausner, Michał Kudłacz



  

MIASTO MARKA

- Edukacja artystyczną dzieci

- miasto przyjazne rodzicom

- wykorzystanie potencjału seniorów

- wspieranie nieformalnych, oddolnych organizacji, artystów, animatorów kultury

- rozwój lokalnych zasobów społeczno-kulturowych, uspołecznienie zarządzania kulturą 
(pamiętajmy ciągle o postulatach poznańskiego Kongresu Kultury z 2011 r)

- wzmacnianie więzi społecznych w przestrzeni miasta

- promocja biznesu społecznie odpowiedzialnego

- nacisk na budowanie kultury organizacyjnej przedsiębiorstw

- wspieranie pomysłów, a nie tylko produktów

- wspieranie finansowe talentów

- dostępność kultury. 



  



  

Studenci UAP zaproszeni
 przez radnych do zaprojektowania wyglądu  

Placu Cyryla Ratajskiego

Studenci robią cyryla 

Foto: Wikipedia



  

DOM TRAMWAJARZA

Foto: https://www.facebook.com/Domtramwajarza



  

Badanie publiczności: Division of Psychological and Language Sciences 
oraz Univeristy of Lancaster (na zlecenie Encore Tickets)



  

PARTYCYPACJA
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