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Miestelėnai – aktyvūs savo aplinkos interpretatoriai. 

Jie nuolat perkuria miesto erdves, pritaikydami jas savo poreikiams.   

Pavyzdžiai: suoliukų atsiradimas ir naikinimas, darželių prie daugiabučių namų 

kultivavimas ir puošimas, kopėčių katinams ir inkilų įrengimas, laiptinės spalvų 

pasirinkimas, pašto dėžučių atnaujinimas ir pan.    



Miestelėnų grupės atranda naujas, nenumatytas  

miesto elementų galimybes ir išvysto alternatyvius  

miesto erdvių naudojimo scenarijus:  

pvz. parkour, gatvės menas, flashmobai ir t.t. 

Nuotraukų autorius: W. F. Rodriguez (http://www.wfrphoto.com) 



Miesto elementų interpretavimas: gatvės menas 

Taktinis urbanizmas nukreiptas į erdvių potencialo vystymą. 

Tai miestiečių (taktikų) veikla, kuri adresuota plačiai miesto 

bendruomenei ir siekia pagerinti gyvenimo mieste sąlygas. 

Meninės intervencijos atskleidžia 

miesto elementų ir erdvių 

potencialą. 



Laikinos intervencijos kaip miesto problemų diskutavimo būdas: 

pvz. “megzti grafičiai” (yarn graffiti) vs. miesto duobės 

Autorė: Juliana Santaruz Herrera (Paryžius).  

Tai grakštus būdas pranešti savivaldybei apie gatvių 

remonto būtinumą. Siekdami išspręsti nesuremontuotų  

kelių problemą, Rusijos aktyvistai pritaikė  

gatvės menininkų išvystytas taktikas.  



Nuo meninių intervencijų prie taktinio urbanizmo 

DUS Architects  

(Amsterdamas) 

Alikantė (Ispanija) 



Improvizuotos bibliotekos gatvėje: 

nuo privačių iniciatyvų iki institucinių projektų 



Gatvės Komoda (Gedimino 9, 2o12): 

nuo meninės intervencijos iki dalinimosi tinklų. 

Intervencija organizuota tarptautinių  

dirbtuvių metu, bendradarbiaujant su  

gatvės menininkais.  

 

•  FB: StreetKomoda • http://laimikis.lt  

http://laimikis.lt/




 

Iniciatyva, virtusi tarptautiniu 

judėjimu. Tikslas – kūrybiškai 

apželdinti nenaudojamus miesto 

plotus.  

 

Richard Reynolds: “A handbook for 

garderning without boundaries”, 

2008 

 

 

 

 

- Atskleidžiamas nenaudojamų  

miesto erdvių potencialas; 

- Veiklos nelegalumas suteikia adrenalino;  

- Sutelkiama bendruomenė; 

- Keliamas klausimas apie  

miesto bendruomenių savęs  

išlaikymo (sustainability) galimybes.  

Partizaninė sodininkystė / daržininkystė kaip aktyvizmas (1) 



Berlyno atvejis: nuo 2008 m. nebeveikiantis oro uostas Tempelhof 

laikinai virto miesto bendruomenių daržais. Iniciatyva adresuota 

“miestiečiams, neturintiems gyvenimo kaime patirties”.  

 

 

Apribojimas: draudžiami kasinėjimai  

 (tai buvusi karinė bazė); 

 

Iššūkis: alternatyvus dėžių dizainas >> 

 

 

Oro uosto daržai vystosi  

spontaniškai, be išankstinio plano. 

 Bendruomenė pati atranda  

savęs reguliavimo  

mechanizmus.  

 

Partizaninė sodininkystė / daržininkystė kaip taktinis urbanizmas 



 

Naujų, nekomercinių, laisvalaikio formų formavimas: 

nuo vienkatinių akcijų iki periodiškų miesto festivalių 

 

Vilnius: Gedimino pr.  

gaivinimo akcija (2o1o m.) 

EcoInstitutas, Laimikis.lt, Fluxus Ministerija 
Parking day @ Vilnius  

(Parkuok kitaip, 2o12 m.) 

 

Gedimino pr. gaivinimo  

akcija (2o1o m.) 

 



Miesto elementų dizaino tendencijos:  

suteikti miestelėnams daugiau interpretavimo laisvės!  
 

 

Miestelėnų aktyvumo augimas: patys organizuoja kiemus ir aikšteles, dalyvaujant 

ekspertams (architektams, dizaineriams, aktyvistams). Naujų kompetencijų 

formavimas: kontaktų su miesto administracija užmezgimas, savo kaimynų 

organizavimas, neformalus ugdymas urbanistikos, architektūros ir miesto elementų 

dizaino srityse.  

Kowalski & Hansen, Oslo 

 

Naujos miesto elementų dizaino 

tendencijos įgyvendina idėją 

apie tai, kad viešųjų erdvių 

vartotojai yra aktyvūs ir turi 

dalyvauti erdvių organizavime. 

 

Todėl dizaineriai siūlo lengvai 

reorganizuojamus modulius, 

interaktyvių aikštelių vizijas.  



 

“Moduliux”: 

 

Daugiafunkciniai 

moduliai žaidimo 

aikštelėms ir 

viešosioms 

erdvėms. 

 



Erdvių organizavimo tendencijos:  

“Bendros erdvės” koncepcijos įgyvendinimas. 

Šaltinis: www.dailymail.co.uk  Londonas: Exhibition road (2o12, vasaris) 



Kaina: 29,2 mln GBD | Įrengt greitį ribojantys ženklai (20 mph)| Drenažiniai kanalai atskiria pėsčiųjų takus. 



 

Jau dabar galima konstatuoti miestelėnų aktyvumo 

ir noro dalyvauti miesto planavimo procesuose augimą. 

 

Todėl atsiranda vis daugiau aktyvistų platformų 

ir interdisciplininių iniciatyvų, kuriose dalyvauja  

aktyvistai, urbanistai, architektai, gatvės menininkai ir kt.  
 

Šie procesai skatina ieškoti ir naujų dialogų formų 

su miesto administracija: miestelėnų iniciatyvos gali tapti  

Ilgalaikių strategijų dalimi. 

  

Skaitymui:  

taktinio urbanizmo gidas (Mike Lydon): 

The Official Guide to Tactical Urbanism 

 

   

KAS TOLIAU? Aktyvus savo aplinkos kūrimas! 
 

Ačiū už dėmesį! 

 

http://www.theatlanticcities.com/neighborhoods/2012/03/guide-tactical-urbanism/1387/
http://www.theatlanticcities.com/neighborhoods/2012/03/guide-tactical-urbanism/1387/

