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Financiranje
Program Ustvarjalna Evropa 2014–2020, okvirni program Evropske komisije 
za podporo kulturi in avdiovizualnim aktivnostim 

Opis projekta
Tretje nadaljevanje projekta Humana 
mesta (Human Cities) analizira, pre-
izkuša in udejanja procese vključevanja 
običajnih ljudi v skupnostno ustvarjanje 
urbanih javnih prostorov v sodobnih 
mestih. Tokrat izziva mestno merilo in 
prostore prehajanja v mestih sodobne 
Evrope. V informacijski družbi imamo 
običajni ljudje ključno vlogo pri ustvar-
janju novih javnih prostorov. Namen 
projekta je preseči prakso načrtovanih 
mestnih projektov, da bi preučili in ra-
zumeli moč nenačrtovanih dejavnosti in 
zamisli, ki se oblikujejo v javnih prosto-
rih. Projektne dejavnosti so utemeljene 
na eni vrednoti humanih mest ali več 
teh, na primer na empatiji, dobrem 
počutju, trajnostnosti, intimnosti, dru-
žabnosti, mobilnosti, dostopnosti, este-
tičnosti, lagodnosti, domišljiji, čutnosti, 
spoštovanju in solidarnosti. 

Z zavračanjem nepovezanega pristo-
pa posameznih strok projekt Humana 
mesta združuje oblikovalce, arhitekte, 
sociologe, umetnostne zgodovinarje, 
blogerje, �lozofe, urbaniste in umetni-
ke, ki se v določenem trenutku vključu-
jejo v procese nastajanja javnih prosto-
rov. Z aplikativnim raziskovanjem in 
sooblikovanjem je mednarodna mreža 
Humana mesta dolgotrajen humani-
stični in kulturni projekt, ki obravnava 
položaj in status ljudi v odnosu do nji-
hovih mest in stalno spreminjajočega se 
prostora prehajanja. 

Rezultati projekta
V uvodnem delu projekta bodo izvede-

ne terenske študije, ki bodo identi�ci-
rale in analizirale iniciative v partner-
skih mestih, ki se z javnim prostorom 
ukvarjajo pri participativnem oblikova-
nju. Sledil bo eksperimentalni program. 
Vključeval bo različne dejavnosti, kot 
so kampanje, projekti in programi za 
podporo skupnemu delu v že obstoječih 
iniciativah ali pri oblikovanju novih, da 
bi se preverili novi pristopi pri oblikova-
nju urbanih javnih prostorov. Rezultati 
bodo ovrednoteni na podlagi zbiranja 
uporabniških izkušenj in integrirani v 
potujočo razstavo. Raziskovalni rezul-
tati bodo ob koncu projekta objavljeni 
v publikaciji, namenjeni strokovni in 
splošni javnosti.  

Za okrepitev mreže in evropskega duha 
projekta bo organiziranih devet med-
narodnih izmenjav in delavnic ter dve 
mednarodni konferenci. Rezultati eks-
perimentov bodo predstavljeni v seriji 
devetih razstav, ki bodo organizirane 
med oblikovalskimi dogodki v partner-
skih mestih. V Ljubljani bo razstava 
odprta proti koncu leta 2016 v poveza-
vi z nekaterimi drugimi dogodki (npr. 
BIO  2016). Spremljajoči program z 
umetniškimi in oblikovalskimi inter-
vencijami v javni prostor se bo izvajal 
zato, da bi se vsebine projekta približale 
ljudem, ki ne sodelujejo pri oblikovanju. 
Kot sestavni del razstav bodo razvita 
tudi orodja za otroke in šole. 

Med letoma 2016 in 2018 bodo v petih 
partnerskih mestih organizirane izobra-
ževalne in praktične vaje v oblikovalskih 
centrih. Namen teh magistrskih delav-

nic za strokovnjake je izzvati merilo 
mesta pri skupnem soustvarjanju javnih 
prostorov in razviti nove scenarije, ki se 
bodo odzivali na procese v sodobnih 
družbah, da bi se izboljšala kakovost 
življenja v mestih. 

Projektni partnerji
Projektni vodja je La Cité du design 
(Francija), drugi partnerji so:

•	 Politecnico di Milano (Italija);
•	 Urbanistični inštitut Republike 

Slovenije (Slovenija);
•	 Clear Village Charitable Trust 

(Velika Britanija);
•	 Estonsko združenje oblikovalcev 

(Estonija);
•	 FH Joanneum Graz (Avstrija);
•	 Univerza Aalto (Finska);
•	 Grad Cieszyn (Poljska);
•	 Pro Materia (Belgija);
•	 Beograjski teden oblikovanje (Sr-

bija);
•	 BEAZ/Bilbao-Bizkaia (Španija).

Projektna skupina na Urbanističnem 
inštitutu Republike Slovenije: Lucile 
Fauviaux  (praktikantka), Nina Goršič, 
Matej Nikšič (vodja skupine) in Biba 
Tominc.

Več o projektu: http://humancities.eu
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