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WSTĘGA (URBAN RIBBON)
Rewitalizacja Elbląga, WAPG, sem I mgr, rok 2011/2012
AUTORZY: Paweł Obelnicki, Anna Wilde, Sergio Ortiz
Pomysł rewitalizacji polega na połączeniu oddzielonych przestrzeni centrum Elbląga przy pomocy
wyznaczonych „miejsc” o szczególnym znaczeniu. W miejscach tych będą zlokalizowane różnorakie usługi
kultury i sztuki – będą to muzea, wystawy, biblioteki, dom kultury. place na wolnym powietrzu, sceny, itp.
Połączone atrakcyjnymi przestrzeniami publicznymi niczym wstęgą, stanowić będą trzon życia kulturalnego
Elbląga i okolic. Aktywność poszczególnych miejsc zależna będzie od pory roku oraz zapotrzebowań i
będzie się zmieniała z każdym sezonie.
Przykładowe atrakcje podczas:
WIOSNY:
wiosenne biegi,
festiwal zdrowia,
festiwal rzeźby z kwiatów.
LATA:
sporty wodne (kajakowanie, dragon boats, rybołówstwo)
jogging, itp. …,
letnie warsztaty np. rzeźbiarskie,
festiwale muzyczne,
Festiwal Chleba
JESIENI:
wystawy,
muzea, warsztaty,
galerie sztuki.
ZIMY:
jazda na nartach i snowboardzie
Festiwal Rzeźby ze Śniegu i Lodu
elbląskie falki na śnieżki
Idea byłaby realizowana w kilku etapach.
1 etap/ Wyspa Spichrzów
Pierwszy etap zmian obejmuje działanie na Wyspie Spichrzów. Może tu powstać zarówno centrum
usługowe, zespół mieszkaniowy czy duży obiekt kultury. Jednak nasz zespół na początek proponuje
delikatną ingerencję. Według nas jest to idealna lokalizacja „serca” projektu. Sugerujemy by stworzyć
centrum, z którym ludzie mogliby się identyfikować. Będzie to pewnego rodzaju adaptowalna scena (w
zależności od pory roku i potrzeby „eventu” wykorzystywana do wszelkiego rodzaju wydarzeń kulturowych,
sportowych, itp.
2 etap/ Przestrzenie publiczne na nabrzeżu rzeki Elbląg
Uporządkowanie promenad po obydwu stronach rzeki/ Uatrakcyjnienie tej przestrzeni jest logicznym
następstwem wprowadzonych zmian na Wyspie.
3 etap/ Ten etap dotyczy dalszego rozwoju wyspy spichrzów. Wraz z rosnącym zainteresowaniem tym, co
się dzieje w sercu naszego projektu, przewidzieliśmy dalszą rewitalizację wyspy, jako logiczne następstwo
wykonanych już akcju. Powstanie nowych miejsc, budynków, lub części na usługi, jak również sukcesywne
wykorzystywanie terenu wyspy.
Oprócz ogólnej strategii rozwoju proponujemy również działania w skali mikro, np.:
1) Akcja „Kwietny ogród”
Na przeciwko internatu, na terenie obecnie zdegradowanym proponujemy zorganizowanie
miejskiego ogrodu. Ogród ten nie byłby jednak zarządzany przez miejskiego ogrodnika tylko przez uczniów
mieszkających w internacie i w Elblągu. Uczniowie podzieleni na grupy, z których każda zajmowałaby się
jednym małym fragmentem terenu, mieliby możliwość zintegrowania się, stworzenia ciekawej, twórczej
przestrzeni publicznej dla mieszkańców Elbląga.
2) Akcja „Bochenki Piekarczyka”
Gdzie są zaginione bochenki chleba? Mały piekarczyk po tym jak uratował Elbląg przed najazdem
Krzyżaków zapomniał, że zostawił w piecu bochenki chleba. Bochenki upiekły się tak, że aż stały się twarde
jak kamień. Znajdź wszystkie kamienne bochenki chleba rozrzucone po całym Starym Mieście. Zaznacz na
mapie miejsca, w których je znalazłeś a ukaże ci się tajna wiadomość.
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