BRNEM S LIDMI BEZ
DOMOVA
Sdílení změn ve významech městského
veřejného prostoru

MĚSTSKÝ VEŘEJNÝ PROSTOR

• = sociální konstrukt
• Michel de Certeau
• Strategie – tvořeny mocenskými činiteli
• Taktiky – každodenní aktivity lidí
•

Př. Lavička

•

Lidé bez domova – absence soukromého prostoru
jejich
činnosti ve veřejném prostoru jsou často v rozporu se
strategiemi

ZMĚNY VE VÝZNAMU PROSTORU

• Tímto způsobem dochází ke změnám ve významech
veřejného prostoru (př. lavička v parku se může stát
postelí)
• Tyto změny však mohou být zaznamenány třeba jen
určitými lidmi
• Většina lidí stále užívá veřejný prostor způsobem původně
určeným a žádnou změnu vůbec nemusí zaznamenat

BRNEM S LIDMI BEZ DOMOVA

• Projekt vznikl na přelomu
dubna a května minulého roku
• V rámci projektu Akumulátor
• Inspirace – Pragulic
• Prohlídky po Brně vedené lidmi, kteří žijí nebo žili
nějakou dobu na ulici
• Zprvu zkušební

úspěšné

stabilní projekt

BRNEM S LIDMI BEZ DOMOVA
- SOUČASNOST
• Více lidí v týmu – sjednocení vize
• 3 průvodci
• Založení spolku
• Plány do budoucna – další akce, zapojení dobrovolníků atd.
• Nyní pauza

další prohlídky od března

PROHLÍDKY – SDÍLENÍ
POZMĚNĚNÝCH VÝZNAMŮ
• Každý průvodce/kyně – prohlídky po místech
pro něho/ni významných
• Popisování zkušeností a příběhů vázající se
k těmto místům
•

sdílení pozměněných významů veřejného
prostoru

PRŮVODKYNĚ JANA

• Prohlídka – nákupní centrum
Vaňkovka, podchod Myší díra,
místa Armády spásy a Charity
• Vaňkovka – místo, kde často trávili
celé dny
• Myší díra – schody do nádraží =
místo k přespávání

ZÁVĚR

• Strategie vs. Taktiky
prostoru

měnění významů veřejného

• Často je to vnímáno jen některými lidmi
• Prohlídky Brnem s lidmi bez domova – prostor ke sdílení
těchto pozměněných významů
•

i účastníci prohlídek můžou pozměnit své vnímaní
těchto míst ve veřejném prostoru

DĚKUJI ZA POZORNOST!

