PARKOWANIE – NIEUŻYTKI
20 – 21 lipca 2013
godz. 10.00 – 00.00
Park Oliwski + Stara Oliwa | Gdańsk

Tegoroczna edycja PARKOWANIA to działania z pogranicza sztuki uzytkowej, designu i ekologii, które maja
zadziałać jako antidotum na społeczna obawe przed trwajacym kryzysem (ekonomicznym, społecznym,
srodowiskowym). Podczas dwudniowego wydarzenia chcielibysmy zrealizować i "przećwiczyć" z jego
uczestnikami rózne niskobudzetowe (lowbuget'owe) rozwiazania dotyczace otaczajacego nas srodowiska,
ekologii, dbania o wspólna przestrzen publiczna oraz prywatna jaka sa nasze mieszkania. Hasłem
wywoławczym siódmej edycji PARKOWANIA sa "nieużytki" nie tylko te traktowane dosłownie
gruntowe, ale takze te w znaczeniu bardziej symbolicznym

nieuzytki

nieuzytki mentalne. Swoimi działaniami

pragniemy aktywować uczestników i skłonić ich do bezposredniego doswiadczania, twórczego kolektywnego
myslenia na temat problemów współczesnego swiata i kreatywnego szukania rozwiazan oraz zachecania do
oddolnego działania na rzecz społecznosci lokalnej.
Emilia Orzechowska
koordynatorka i producentka PARKOWANIA

NIEUŻYTKI prezentuja szereg inicjatyw o charakterze warsztatowym, performatywnym oraz artystycznym,
odnoszac sie bezposrednio do współczesnie złozonej problematyki nieużytków.
Projekt poprzez całkowicie partycypacyjna formułe podkresla swoista dynamike róznych mozliwosci
współpracy uczestników przy ponownym wykorzystaniu znaczen, obiektów i przestrzeni – nieuzywanych lub
zwyczajnie zuzytych – proponuje zmiany w przyzwyczajeniach zwiazanych z samym sposobem używania.
Ta formacja równolegle dziejacych sie zdarzen stara sie tworzyć trwałe lub tylko chwilowe wspólnotowe
rozwiazania, łaczenia i dialogi.
Kilkunastu zaproszonych artystów i animatorów odnosi sie dosłownie lub wyobrazeniowo do “nieużytków”,
samego pojecia lub obszaru znaczen, przywracajac im mozliwosć ponownego funkcjonowania. Richard
Reynolds zwraca uwage na nieuzywane, zaniedbywane przestrzenie skwerów, ulic czy skrzyzowan
ozywiajac je tzw. partyzanckim ogrodnictwem. Podobnie Aleksandra Tatarczuk, która wraz z mieszkancami
ulicy Orkana przekształca pas zieleni lezacy tzw. odłogiem w ogródek z piaskownica, a tym samym w
miejsce spotkan sasiadów. Magdalena Starska uaktywnia nie tylko zapomniane miejsca Oliwy, ale równiez
nasze niespozytkowane zasoby energii i spokoju. Kwiatkibratki, Kwiatuchi, wytwórnia 21 oraz Agnieszka
Baaske, Hanna Nowosiadły dotleniajac miasto zajmuja sie przetwarzaniem zuzytych materiałów.
Projektanci ze School of Form skupiaja sie na przestrzeni samego Parku i jego niewykorzystywanych
mozliwosci. Z kolei pracownia architektoniczna zwraca uwage na powietrze jako czesto pomijana,
nieuzywana materie w architekturze.
NIEUŻYTKI funkcjonuja tutaj równiez jako realna sposobnosć zagospodarowania, przeorganizowania
przestrzeni samego Parku jak i dzielnicy Stara Oliwa – tej faktycznej i wyobrazeniowej, tej dzisiejszej i tej
zwiazanej z ciagle mozliwie zmienna przyszłoscia.
Patrycja Ryłko
Kuratorka 7 edycji PARKOWANIA - NIEUŻYTKI

SOBOTA – 20 lipca 2013
10.00-16.00

punkty INFO-PARK [brama główna + brama przy katedrze]

10.00-11.00

otwarte zajecia z tai-chi [trawnik za wozownia]

10.00-17.00

Bazar BoZeWsi – ekologiczny rynek spozywczy [Dom Zarazy]

11.00-12.00

otwarte zajecia z kung-fu dla dzieci [trawnik za wozownia]

11.00-13.00

1V/L1 5/8 Rhombicuboctahedron Dome – wykład praktyczny i stawianie kopuły Fullera z
udziałem publicznosci z odzyskanych elementów [trawnik przy potoku]

11.00 -16.00

sultan hangavit ORKIESTRA – warsztaty przetwarzania dźwieków kaset magnetofonowych
– obowiazuja wczesniejsze zapisy, ilosć miejsc ograniczona [siedziba Rady Osiedla Oliwa]

11.00-16.00

Użyj nieużywane – podchody miejskie [karty do gry do pobrania w punktach INFO]

11.30-12.00

otwarte zajecia z jogi dla dzieci [trawnik za wozownia]

12.00-13.00

otwarte zajecia z jogi [trawnik za wozownia]

12.00

Odkażanie* parku – Podążaj za króliczkiem – gra warsztatowa [altana + cały park]

12.00

Oliwa Ożywa – projekt animacyjno-partycypacyjny [skrzyzowanie ul. Grottgera i Orkana]

12.00

Pionierka miejska, czyli jak zrobić szałas – wspólne budowanie szałasu w lasach
oliwskich [zbiórka na placu przed palmiarnia]

12.00-16.00

Prulla – warsztaty szydełkowania przy uzyciu tasmy bawełnianej [alejka przy fontannie]

12.00-16.00

Co w wodzie piszczy – gra ekologiczna [trawnik za Muzeum Etnograficznym]

12.00-17.00

Eco-kosmos – warsztaty recyclingowe [trawnik za Muzeum Etnograficznym]

12.00-17.30

Otwarty Plener Malarski – produkcja uzytkowych pocztówek z widokami oliwskich
nieuzytków [12.00-13.30 – punkt 1 – zielony skwer przy pomiedzy ul. Lesna a Podhalanska |
14:00-15.30 – punkt 2 – zachodni brzeg Stawu Młynskiego | 16:00-17.30 – punkt 3 – rynek
przy ul. Artura Schopenhauera]

13.00

Kształt powietrza – eksperymentalny warsztat architektoniczny [trawnik przy altanie]

13.30-17.00

Audioteka z odzysku Wydawnictwa BÔŁT [kopuła | trawnik przy potoku]

13.30-18.00

Kwiatuchi | bliżej niezidentyfikowane obiekty pływające | zabawy wodne – warsztaty
tworzenia konstrukcji pływajacych z butelek plastikowych [kopuła | trawnik przy potoku]

14.00-15.00

otwarte zajecia z Falun Dafa [trawnik za Wozownia]

15.00

Miłość – akcja performatywna Magdaleny Starskiej z udziałem publicznosci [zbiórka przy
fontannie]

18.00

Guerrilla Gardening – wykład Richarda Reynoldsa oraz akcja miejska wraz z publicznoscia
w dzielnicy Stara Oliwa [kopuła | trawnik przy potoku]

22.00

plenerowa projekcja filmu Śmietnisko | rez. Lucy Walker | 2010 | 90 min. [Aleja Lipowa]

NIEDZIELA – 21 lipca 2013
10.00-16.00

punkty INFO-PARK [brama główna + brama przy katedrze]

10.00

sniadanie na trawie [trawnik za Muzeum Etnograficznym]

10.00-11.00

otwarte zajecia z tai-chi [trawnik za wozownia]

11.00-12.00

otwarte zajecia z kung-fu dla dzieci [trawnik za wozownia]

11.00-14.00

ZAMIENNIK – akcja społeczna: wymien cos na cos! [trawnik przy Placu Inwalidów]

11.00 -16.00

sultan hangavit ORKIESTRA – warsztaty przetwarzania dźwieków kaset magnetofonowych
– obowiazuja wczesniejsze zapisy, ilosć miejsc ograniczona [siedziba Rady Osiedla Oliwa]

11.00-16.00

Użyj nieużywane – podchody miejskie [karty do gry do pobrania w punktach INFO]

11.00-13.00

Pocztówkowy recycling – warsztaty kolazowe [trawnik za Muzeum Etnograficznym]

11.00

Guerrilla Gardening cd. – mała akcja Richarda Reynoldsa wraz z publicznoscia w dzielnicy
Stara Oliwa [kopuła | trawnik przy potoku]

11.30-12.00

otwarte zajecia z jogi dla dzieci [trawnik za wozownia]

12.00-13.00

otwarte zajecia z jogi [trawnik za wozownia]

12.00

Oliwa Ożywa – projekt animacyjno-partycypacyjny – otwarcie ogrodu i piknik [skrzyzowanie
ul. Grottgera i Orkana]

12.00

Pionierka miejska, czyli jak zrobić szałas – wspólne budowanie szałasu w lasach
oliwskich [zbiórka na placu przed palmiarnia]

12.00

Odkażanie* parku – Podążaj za króliczkiem – gra warsztatowa [altana + cały park]

12.00-16.00

Torbacze – warsztaty szycia toreb i sakw na rowery ze starych banerów [alejka przy
fontannie]

12.00-16.00

Co w wodzie piszczy – gra ekologiczna [trawnik za Muzeum Etnograficznym]

13.00-17.00

Od światła do obrazu – warsztaty cyjanotypii [trawnik za Muzeum Etnograficznym]

13.00-14.30

Ucieszki Cieszka – Pracowite dżdżownice – warsztaty literacko-ekologiczne dla dzieci
[plac przed palmiarnia]

13.30-17.00

Audioteka z odzysku Wydawnictwa BÔŁT [kopuła | trawnik przy potoku]

13.30-18.00

Kwiatkibratki | dotlenianie miasta – warsztaty robienia kul kwiatowych [kopuła | trawnik
przy potoku]

14.00-15.00

otwarte zajecia z Falun Dafa [trawnik za Wozownia]

14.00

Na uspokojenie – akcja performatywna Magdaleny Starskiej z udziałem publicznosci
[zacieniona alejka przy fontannie]

15.00-17.00

Ucieszki Cieszka – Co z tymi obierkami?– warsztaty z tworzenia kompostowników
[plac przed palmiarnia]

17.00

sultan hangavit ORKIESTRA – koncert powarsztatowy [altana]

21.00

GOSTROSTANOW – koncert [altana]

22.00

plenerowa projekcja filmu Para do życia | re z. Jo o na s Be rg h äll , Mi ka Ho t aka in en |
2 01 0 | 8 1m in. [Aleja Lipowa]

Podczas PARKOWANIA bedziemy bezpłatnie rozdawać poradniki – Ekosztuczki w domu i Ekosztuczki w
ogrodzie przekazane sa przez Urzad m.st. Warszawy.

WSTĘP WOLNY

Podczas PARKOWANIA wstep do Oddziału Sztuki Nowoczesnej i Oddziału Etnografii Muzeum Narodowego
za symboliczna 1 PLN. Godziny otwarcia 10.00-17.00

1V/L1 5/8 Rhombicuboctahedron Dome – wykład
praktyczny i stawianie kopuły geodezyjnej Fullera z
udziałem publiczności z odzyskanych elementów
prowadzenie: Wytwórnia 21 | Maja Gralak

Działania projektowe Wytwórni 21, która współtworza
Maja Gralak i Tomek Wójcik, łacza doswiadczenia zarówno
z obszaru bioniki jak i konstrukcji struktur spopularyzowanych
przez

Buckminstera

Fullera.

Podczas

PARKOWANIA

powstanie tzw. kopuła geodezyjna o nazwie 1V/L1 5/8 Rhombicuboctahedron Dome.
88 odcinków tekturowych zuzytych tub, na które pierwotnie nawiniete były tkaniny o długosci 130cm oraz
178 cm, 33 pierscienie zrobione z pocietej tekturowej rury pozostałej po folii do sianokiszonki bedace
wezłami kopuły oraz 176 opasek samozaciskowych (tupu zip) stana sie tutaj doskonałym materiałem
konstrukcyjnym, tworzac kopułe o srednicy 5m i wysokosci 3,4m.
Budowa 1V/L1 5/8 Rhombicuboctahedron Dome to jednoczesnie działanie integracyjne odwołujace sie do
działan z obszaru recyclingu i twórczego przetwarzania materiałów oraz praktyczna nauka o rozwiazaniach
konstrukcyjnych, popularyzujacych idee Fullera. Powstały pawilon, bedzie silnie zindywidualizowanym
obiektem, słuzacym jako przestrzen spotkan, wykładów oraz warsztatów.

Wytwórnia 21 działa na wielu obszarach designu, upcyclingu, czerpiac z bioniki tworzy miejsca,
przestrzenie i przedmioty, inspirujac sie twórczoscia ludowa buduje własne wzory, które nazywa rekodziełem
cyfrowym w wymiarze inter etno. Realizowane przez nich obiekty powstaja w limitowanych seriach, czesto
w pojedynczych egzemplarzach. W swojej krakowskiej pracowni organizuja mikro wystawy, prezentujac
nieodkryty watek twórczosci znanych i mniej znanych autorów, których właczaja do grona kolektywu 21.
Bazar BoZeWsi – ekologiczny rynek spożywczy
współpraca: KN Strateg + Dom Zarazy
BoZeWsi skupia kilkunastu regionalnych wystawców, którzy oferuja produkty ze swoich gospodarstw oraz
własnorecznie robione przetwory. Kazdy moze przekonać sie o niepowtarzalnosci oferowanych wyrobów na
cyklicznym bazarze BoZeWsi organizowanym co drugi piatek w Domu Zarazy w Starej Oliwie, a specjalna
jego odsłona odbedzie sie w sobote podczas PARKOWANIA.
Jednym z najwazniejszych załozen projektu jest promowanie nisko przetworzonej zywnosci prosto od
rolników w celu zwiekszenia swiadomosci zdrowego odzywiania wsród lokalnych społecznosci.
BoZeWsi to projekt Zespołu Enactus UG wywodzacego sie z Koła Naukowego Strateg skierowany do
lokalnych społecznosci oraz rolników.

sultan hangavit ORKIESTRA – warsztaty przetwarzania
dźwięków kaset magnetofonowych
prowadzenie: sultan hangavit
Załozeniem warsztatów sultan hagavik skierowanych do
wszystkich pasjonatów muzycznego recyklingu i pladrofonii jest
przywrócenie do zycia zalegajacych na strychach i w piwnicach
(lub/oraz pawlaczach) magnetofonów kasetowych i kaset
magnetofonowych. W trakcie warsztatów rozpocznie sie proces
splatania indywidualnych sciezek pamieci w organiczna całosć,
której dźwiekowa reprezentacja stanie sie koncert wienczacy
warsztaty.
Wszystkich uczestników prosimy o przyniesienie własnych
przenośnych magnetofonów lub dyktafonów i kaset z
dowolną

zawartością

(co

jest

niezbędne

do

przeprowadzenia warsztatów).

Czas trwania warsztatów: 2 dni | 11.00-16.00
Ilość miejsc: 10 osób | obowiazuja wczesniejsze zapisy pod adresem parkowanie@akukusztuka.eu
sultan hagavik – duet grajacy na magnetofonach, powstał w lipcu 2011 roku we Wrocławiu w
okolicznosciach nadzwyczaj trudnych do dokładnego zdefiniowania. Od tego czasu zdazył wydać dwa i pół
albumu ("8 Przepieknych Melodii", "9 Symphonies" oraz "Same Przeboje") oraz wygrać nurt OFF 34.
Przegladu Piosenki Aktorskiej spektaklem "Pasja – cała ta chujowa piosenka aktorska".

Użyj nieużywane – podchody miejskie
autor: Łukasz Darski
Przestrzen miasta jest rzadko kojarzona z zabawa. Wydzielone z niej nano-strefy, zwane „placami zabaw”,
rzadziej „parkami” wyłaczaja bawiacych sie z miasta. Tereny te sa ograniczone płotem/ogrodzeniem
jednoznacznie sugerujac, ze zabawa odbywa sie tylko tam, za granica. Dawniej było inaczej. Podwórko,
chodnik, ulica, łaka, las, bedace integralna czescia miasta, słuzyły równiez do zabawy. Dzieci ubozsze w
przedmioty, za to bogatsze w wyobraźnie, wymyslały zabawy, które odbywały sie w symbiozie z miastem,
bez potrzeby „wychodzenia do” lub „wybierania sie na”. Przedmioty codziennego uzytku za zgoda rodziców
lub czasem bez niej, urozmaicały te zabawy, lecz najwazniejsza była wspólna przestrzen. Dzis podwórka,
skwerki, chodniki sa zabawowymi nieużytkami. Zapraszamy Was do zabawy majacej wydobyć z
niepamieci i nieuzycia przestrzenie i zabawy dawnej Oliwy.
Idea naszej gry jest pokazanie wspólnoty grajacych. Mechanizm współzawodnictwa jest tylko wymówka,
majaca zachecić Was do wspólnej zabawy, gdzie smiech, współpraca, otwarte umysły i cheć „wyjscia poza
utarta sciezke” otworzy przed Wami swiat podwórka, na którym sasiedzi spedzaja wspólnie czas. Podział na
konkurujace zespoły jest umowny. Bawcie sie razem!

Gra opiera sie na mechanizmie podchodów. Do zabawy potrzeba dwóch zespołów. Przyjdźcie na start z
przyjaciółmi i znajomymi lub załózcie, ze zbierzecie zespół w punkcie startowym. Własnie tam zarejestrujcie
sie i dostaniecie niezbedne informacje. Czas gry jest nieograniczony. Nagroda jest wspólna zabawa i
poznanie współgraczy, przestrzeni Starej Oliwy i dawnych gier podwórkowych. Bawcie sie dobrze!
Odkażanie* parku – Podążaj za króliczkiem – gra warsztatowa
prowadzenie: Grupa Projektowa | School of Form
Projekt odkażanie* parku – podążąj za królikiem to seria drobnych interwencji w istniejace mikroprzestrzenie/strefy parku. W ramach gry warsztatowej, do której projektanci zaprosza zwiedzajacych park,
pojawia sie TABLICZKI, które tradycyjnie słuza penitencjarnym rygorom i systemowi zakazów w rodzaju:
SZANUJ ZIELEŃ, NIE WOLNO… Przemieszczanie sie pomiedzy komunikatami z tabliczek stworzy
„wedrówke” po parku uzbrojona pytaniami/zagadkami i odpowiedziami. W kontrze do rygorystycznych,
regulaminowych ograniczen, Grupa Projektowa proponuje ustawienie w parku kilkudziesieciu tabliczek z
wezwaniem do tego CO WOLNO (TU WOLNO: ROZMAWIAĆ, SIEDZIEĆ, JEŚĆ, ŚPIEWAĆ, BIEGAĆ,
STAĆ NA JEDNEJ NODZE, WOŁAĆ…etc). Do produkcji tabliczek zostanie zaproszona publicznosć, która
moze zaproponować swoje „pozwolenia”. Do czesci tabliczek bedzie przymocowana ”sylweta królika”. Gra
warsztatowa, to wezwanie do podazania za pytaniem/zagadka i podejmowania wedrówki po parku.
Oliwa Ożywa – projekt animacyjno-partycypacyjny na ulicy Orkana
prowadzenie: Aleksandra Tatarczuk
W kazdej dzielnicy spotykamy przestrzen, która pomimo tego, ze funkcjonuje jako miejsce publiczne,
dostepne dla wszystkich jest nieuzywana, niechciana i wzbudza negatywne emocje. W Oliwie, pomimo
ogólnego "uzielenienia" dzielnicy, równiez takie miejsca istnieja. Projekt Oliwa Ożywa jest inicjatywa Oli
Tatarczuk i mieszkanców ulicy Orkana – odczarowania negatywnej przestrzeni i zmiany jej w ogród.
Wykorzystujac miejski nieuzytek, Tatarczuk współpracuje z lokalna społecznoscia i działkowcami, wspólnie
projektujac nowa forme dla takiej przestrzeni i razem przekształcajac ja w miejsce do rekreacji. Uzywajac
recyklingowych obiektów jak skrzynie, drewno, stare meble oraz rozsady roslin, a takze roslinnosci juz
znajdujacej sie na uzytku – razem z mieszkancami tworzy ogród dla nich, dla Oliwy. Przez okres dwóch
tygodni odbywaja sie prace nad zmiana przestrzeni, porzadkowanie, sadzenie i upiekszanie zastanych
miejsc poprzez dosadzanie roslin, znajdujacych sie w poblizu: traw, bylin, bluszczy. Z materiałów wtórnych
jak stare meble, europalety, kawałki drewna budowane sa ławki/siedziska i piaskownica. Ogród stać sie ma
oaza miejskiej, niewidocznej zieleni, prywatnym wydarzeniem wspólnoty, która poprawi jakosć swojego
otoczenia, nie narazajac sie na wydatki i nakłady pracy. Finałem projektu jest niedzielny piknik,
zorganizowany wspólnie z mieszkancami, otwarty dla przechodniów i odwiedzajacych.

Pionierka miejska, czyli jak zrobić szałas – wspólne
budowanie szałasu w lasach oliwskich
prowadzenie: Marta Kalarus
Nieużytki – miejsca niczyje, nie – miejsca, przestrzenie
nieuporządkowane.

Wzbudzające

ambiwalentne

uczucia,

budzą lęk, ale bywają też pociągające. Tak w sferze
rzeczywistej jak i symbolicznej, nie-miejsca, stać się mogą
potencjalnie

miejscem

wolności,

miejscem

schronienia.

Zaspokajając podstawowe pierwotne potrzeby posiadania choćby tymczasowego własnego kawałka
przestrzeni, będziemy tworzyć efemeryczne szałasy. Kierując się instrukcjami zaczerpniętymi z projektu „100
wild huts”(sto dzikich szałasów) Kevina Langana stworzymy makiety schronień, małą architekturę ulotną.
Survivalowe umiejętności będziemy mogli wypróbować również podczas wspólnego tworzenia prawdziwego
szałasu. Jak współcześni pionierzy zasiedlimy symbolicznie białe punkty na mapie Gdańska, a może i
całego świata.
W czasach, gdy niezadowolone społeczeństwo coraz częściej zaczyna wychodzić ma ulice budując
tymczasowe miasteczka, podstawowe umiejętności konstruktorskie stają się przydatnym narzędziem walki.
Współczesna cywilizacja wymusza na nas coraz częściej nomadyczny i kolonizatorski tryb życia,
równocześnie zostawiając nam coraz mniej miejsc do zamieszkania. Nie mając czasu na zapuszczanie
korzeni, nasze „maszyny do mieszkania” zaczynają przypominać „maszyny – szałasy”.
Szałas zostanie wybudowany w lesie w drodze na Pachołek. Zbiórka dla chętnych w sobotę i
niedzielę o godz. 12.00 na placu przed Palmiarnią.
Prulla – warsztaty szydełkowania przy użyciu taśmy bawełnianej
prowadzenie: Agnieszka Baaske
Warsztaty Prulla umozliwia uczestnikom zapoznanie sie z dzianinowa tasma bawełniana, pozyskiwana jako
efekt uboczny przy produkcji dzianiny bawełnianej. Tasma idealna jest do wykonywania wiekszych form tj.
koszy, dywanów, puf (tasma bawełniana o szerokosci ok. 3-5 mm, złozona ze 100% lub 95% bawełny oraz
5% elastanu). Uczestnicy podczas kilkugodzinnych warsztatów zapoznaja sie z charakterystyka materiałów i
narzedzi – dzianinowa tasma oraz grubym szydłem; technika podstawowych splotów szydełkowych –
łancuszka, słupka i półsłupka; mozliwosciami uzycia tychze przy wykonywaniu akcesoriów do wnetrz;
wszelkimi kwestiami projektowymi i technicznymi, które wynikna podczas warsztatu.

Eco-kosmos – warsztaty recyclingowe

prowadzenie: Ewa Międzobrodzka i Wiktoria Vysotska
współpraca: Polska Akademia Dzieci
Warsztaty recyclingowe dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat,
bedace połaczeniem zabawy oraz edukacji na temat ekologii,
poruszajace problem smieci nie tylko na Ziemi, ale tez tych
w kosmosie. Jak podaja rózne źródła smieci w kosmosie jest
coraz wiecej i w niedalekiej przyszłosci moga one stanowić
pewne zagrozenie dla nas, jesli nie przestaniemy
ich wytwarzać albo przynajmniej nie bedziemy budować wsród dzieci swiadomosci o tym, co mozna z nimi
zrobić. Uczestnicy warsztatów stworza z materiałów wtórnych niepowtarzalne obiekty kosmiczne, własne
rakiety, satelity czy planety, a przy okazji dowiedza sie ciekawych i pozytecznych informacji o waznosci
segregacji odpadów.
Co w wodzie piszczy – gra ekologiczna
To wielkoformatowa, edukacyjna, rodzinna gra planszowa o tematyce zwiazanej z woda. Skierowana jest do
wszystkich, którzy chca zdobyć lub utrwalić wiedze w tym temacie. Podczas tej zabawy gracze rozwiazuja
ekologiczne, wodne zagadki i poznaja ciekawe fakty dotyczace własciwosci wody, jej zasobów oraz
sposobów oszczedzania.
Gra jest własnoscia sponsora PARKOWANIA – Gdańska Infrastruktura Wodno-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
Otwarty Plener Malarski – produkcja użytkowych pocztówek z widokami oliwskich nieużytków
POCZTÓWKOWY RECYCLING – warsztaty kolażowe
prowadzenie: Natalia Velka
współpraca: Fundacja Projekt: Kultura
Sobotni Otwarty Plener Malarski to warsztaty malarskie z uzyciem wodnych akwareli, za pomoca których
utrwalone zostana rózne widoki oliwskich nieuzytków. Efekty wspólnej pracy zostana zaprezentowane w
niedziele podczas sniadania na trawie przy Oddziale Etnograficznym Muzeum Narodowego w Gdansku
Plener jest mobilny i „odwiedzi” nastepujace miejsca:

12.00-13.30 – punkt 1 – zielony skwer przy pomiedzy ul. Lesna a Podhalanska
14:00-15.30 – punkt 2 – zachodni brzeg Stawu Młynskiego
16:00-17.30 – punkt 3 – rynek przy ul. Artura Schopenhauera
W niedziele zapraszamy dzieci na warsztaty z ozywiania starych pocztówek i tworzenia nowych za pomoca
techniki kolazu. Wspólnie tworzymy nowa wizje Oliwy. Zachęcamy do przyniesienia starych fotografii,
gazet, ilustracji i pocztówek.

Kształt powietrza – eksperymentalny warsztat
architektoniczny
prowadzenie: Kasia Dąbkowska
współpraca: Maciej Siuda, Rodrigo García Gonzales
Czy da sie stworzyć architekture z powietrza? Jaka wartosć w
architekturze

ma

ta

czesto

niezauwazana,

zazwyczaj

nieuzywana pustka jaka jest powietrze? Czy powietrze moze
być takim samym materiałem budulcowym jak cegła albo beton? Czy obiekt architektoniczny moze być
ulotny, nietrwały, tymczasowy niczym mgła lub mydlana banka?
Kształt powietrza to eksperyment architektoniczny, starajacy sie skonfrontować ze soba dwa wektory:
trwałosć i ulotnosć. Stawia pytania na ile przestrzen, architektura powinna być czyms ponadczasowym, a na
ile wyłacznie tymczasowym, zuzywajacym sie obiektem, projektowanym na okreslony, konkretny przedział
czasowy, ulegajacy postepujacemu i kontrolowanemu rozkładzie, by ponownie zaistnieć w nowej formie,
dostosowanej do nowych potrzeb, innych osób i w innym miejscu.
Podczas warsztatów skonstruowana zostanie z folii plastikowej jednorazowa przestrzen – tymczasowa,
bezkształtna, przezroczysta, rozmazana, zniekształcajaca odbiór swiata widzianego z wnetrza obiektu,
abstrakcyjna, krucha i ulotna. Przestrzen, która przez kilka godzin zaistnieje w swiadomosci osób, a po
odłaczeniu wtyczki z kontaktu, w ułamku sekundy przestanie istnieć.

Audioteka z odzysku Wydawnictwa BÔŁT
opracowanie: Michał Mendyk
BÔŁT Records to nie tylko autorska, nieortodoksyjna wizja nowej muzyki z Europy Wschodniej, ale równiez
opowiesć o tym, jak mozna interpretować klasyke – te zelazna, reprezentowana przez Schumanna czy
Mendehlssona i te mniej oczywista, bo dopiero krzepnaca, jak Kagel, Rudnik i Kotonski. Kategoria klasyki –
zywej muzyki przeszłosci - pojawiła sie na Zachodzie całkiem niedawno, bo jakies 150 lat temu i za zycia
kilku zaledwie pokolen przekształciła sie w rodzaj kulturowego nieuzytku – wyjałowionego przez sztywne
konwencje oraz płytko pojmowany profesjonalizm.
Podczas PARKOWANIA zostanie zaprezentowany zbiór utworów wydanych przez BÔŁT Records, a
wybranych przez Michała Mendyka – krytyka muzycznego, współtwórcy wraz z Michałem Libera
powyzszego labelu. Dzieki przenosnemu zestawowi audio (odtwarzacz mp3+słuchawki) utworów bedzie
mozna posłuchać w trakcie spaceru po parku i w indywidualny sposób poznać i kontemplować ta niezwykła
audioteke z odzysku.

bliżej niezidentyfikowane obiekty pływające | zabawy wodne
prowadzenie: Kwiatuchi

bliżej niezidentyfikowane obiekty pływające to warsztat, na którym oswajamy butelki. Przekonamy sie jak
ten pozornie nieuzytek, czy smieć moze stać sie bardzo atrakcyjnym tworzywem do wspólnej pracy, zabawy.

Miłość – akcja performatywna Magdaleny Starskiej z udziałem publiczności
Akcja Magdaleny Starskiej Miłość to próba ozywienia pobliskich oliwskich budynków poprzez wspólne
działania, których celem jest pozytywne przekształcenie najblizszego otoczenia. Takie działania moga
prowadzić do zmiany sposobu myslenia o przestrzeni jako formie modelujacej wiekszosć zachowan.
Działanie ma zachecać do przeprojektowania niegoscinnej przestrzeni miasta w miejsce stwarzajac okazje
do zadomowienia, nawiazywania i podtrzymywania wiezi.
Na uspokojenie – akcja performatywna Magdaleny Starskiej z udziałem publiczności
Magdalena Starska tworzy wyznaczona przestrzen, w której zgromadzone sa ogórki. Jej pomysł wział sie
z potrzeby akumulacji dóbr i zabezpieczania sie na ciezkie czasy jak równiez uruchomienia naszych
nieuzywanych, niepozytkowanych zasobów. Miejsce to bedzie funkcjonowało na zasadzie schronienia
i kryjówki, miejsca bezpieczenstwa, dostatku i obfitosci. Życiodajne zapasy czekaja na wyciagniecie reki.
Artystka uwaza, ze w ten sam sposób dostepny jest w naszej głowie spokój. Jak w przypadku
wczesniejszych akcji, Starskiej towarzyszy idea stapiania sie przestrzeni wspólnej i prywatnej, holistyczna
wizja miasta scisle splecionego z ciałami jego mieszkanców. Artystka utozsamia ogórki z bateriami
napełnionymi siła miłosci. Zgromadzone w jednym miejscu zapasy maja być oaza przywołujaca nastrój
wsparcia i ochrony. Starska chce dzielić sie z mieszkancami spokojem wpisanym w sam proces zaprawy,
który bedzie okazja do spotkania i wspólnej pracy.

Guerrilla Gardening
wykład oraz akcja guerilla gardening + mała akcja
prowadzenie: Richard Reynolds
Richard Reynolds prezentuje wykład na temat ruchu ‚guerrilla
gardening‘, który obecnie odbywa sie na całym swiecie.
Reynolds zwraca uwage na róznorodnosć motywów ludzi
zaangazowanych w ten globalny ruch, który w pewien
niehierarchiczny sposób integruje rózne społecznosci poprzez
uprawianie tzw. partyzanckich akcji ogrodowych w miejscach
publicznych (na skwerach, skrzyzowaniach, nieuzytkach itd.).
Po jego wykładzie odbedzie sie równiez faktyczna akcja
‚partyzanckiego ogrodowania‘, która poprowadzi sam Reynolds
wraz z uczestnikami PARKOWANIA.
Richard Reynolds – jest ‚partyzanckim ogrodnikiem‘, który
zajmuje sie zagospodarowywaniem przestrzeni publicznej,
głównie jego londynskiej dzielnicy Elephant and Castle, gdzie
juz od 9 lat prowadzi swoja działalnosć bez oficjalnego
pozwolenia. Jego blog, jak równiez publikacja, ON GUERRILLA GARDENING, (2008) porusza problem tego
globalnego ruchu, który coraz bardziej zyskuje na popularnosci i który przede wszystkim zwraca uwage na
pojecie odpowiedzialnosci za nasza wspólna przestrzen. Akcje te w miejszym stopniu moga być postrzegane
jako ogrodnictwo społecznosciowe, bardziej jako ogrodnictwo uprawiane w społecznosci.

Reynolds ukonczył geografie na oxfordzkim Uniwersytecie, po czym przez 15 lat pracował jako freelancer w
dziale media i komunikacja, reszte swego czasu poswiecił działaniom w przestrzeni publicznej. Jest mezem
Lyli, która prowadzi inicjatywe Haberdashery Division, zajmujaca sie coroczna akcja sprzedazy lawendowych
poduszek, wykonanych z lawendy uprawianej na lokalnych skrzyzowaniach.
plenerowa projekcja filmu Śmietnisko | reż. Lucy Walker |
muzyka Moby | 2010 | 90 min.
W śmieciach piękne jest to, że są negatywne; to coś, czego już
nie używamy; coś, czego nie chcemy już oglądać”, więc jeśli
jest
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interesującym materiałem, ponieważ są materiałem najbardziej
niewizualnym. Pracuje się z czymś, co zwykle staramy się
ukryć.
Vik Muniz
Dokument Śmietnisko powstawał przez ponad trzy lata. Film
jest zapisem podrózy słynnego artysty Vika Muniza, który
opuszcza swój dom na Brooklynie, aby wyruszyć do ojczystej
Brazylii na najwieksze na swiecie wysypisko smieci, Jardim Gramacho, mieszczace sie na peryferiach Rio
de Janeiro. Na miejscu artysta fotografuje eklektyczna grupe catadores, jak nazywa sie samozwanczych
zbieraczy materiałów nadajacych sie do ponownego przetworzenia. Pierwotnym załozeniem Munitza było
„odmalowanie” zdjeć catadores za pomoca smieci. Jednak podczas współpracy z tymi inspirujacymi
postaciami, gdy na podstawie zrobionych im zdjeć na nowo tworzyli ze smieci własne podobizny, okazało
sie, ze catadores z godnoscia lecz jednoczesnie rozpaczliwie, próbuja tez na nowo wyobrazić sobie własne
zycie. Lucy Walker z ogromnym wyczuciem towarzyszy całemu procesowi, przedstawiajac na koncu
wzruszajacy dowód mozliwosci zmiany poprzez sztuke oraz ukazujac alchemie ludzkiej duszy.
(opis dystrybutora)
Śniadanie na trawie
Tak jak w poprzednich latach ponownie zapraszamy na śniadanie na trawie. To propozycja wspólnego
posiłku w jednym z najbardziej urokliwych zakatków Gdanska. Kazdy, kto w niedzielny poranek wraz z
kocem i koszem piknikowym zagosci na trawie koło Muzeum Etnograficznego, bedzie mógł wspólnie z
rodzina i przyjaciółmi zjesć niezapomniane sniadanie. Jest to jedyna okazja w ciagu roku, kiedy mozna
bezkarnie rozłozyć koc na trawie i spozyć posiłek.
Jednoczesnie informujemy, ze w Parku Oliwskim obowiazuje zakaz wchodzenia na trawniki, a ogród za
budynkiem Oddziału Etnograficznego, na którym co roku odbywa sie śniadanie na trawie jest terenem
zarzadzanym przez Muzeum Narodowe.
Otwarte, dwudniowe zajęcia sportowo-relaksacyjne z jogi, tai chi i falun dafa oraz kung-fu dla dzieci
* zajecia z jogi dla dorosłych i dzieci (zajecia prowadzi Kamila Świader (sobota) i Agnieszka Klukowska
(niedziela)

* zajecia z tai-chi (zajecia poprowadzi Rafał Szulkowski)
* zajecia z Falun Dafa (zajecia poprowadzi Piotr Harmoza)
* zajecia z kung-fu dla dzieci (zajecia poprowadzi Rafał Szulkowski)
ZAMIENNIK – akcja społeczna: wymień coś na coś!
koordynatorka: Katarzyna Sobczak
Czym jest ZAMIENNIK?
To swobodna wymiana rzeczy i przedmiotów, które dla jednych sa juz niepotrzebne dla innych staja sie
uzyteczne. Wymienić mozna wszystko co zdołaja Panstwo przyniesć samemu z domu i zmiesci sie na kocu,
łózku polowym czy murku, który zaaranzuja sobie Panstwo jako swoje stoisko.
Wymień:
zelazko na buty dla dziecka,
ksiazke na płyte z muzyka,
sprzatanie domu na spacer z psem sasiada,
kubek na zabawke,
mycie okien na płyte DVD z filmem...
To ty decydujesz z kim chcesz się zamienić i na co!
Regulamin ZAMIENNIKA dostepny na stronie www.akukusztuka.eu

Torbacze – warsztaty szycia toreb i sakw na rowery ze starych banerów
prowadzenie: Karola Dwórznik
współpraca: Koty na płoty + Craftoholic Shop
Torbacze to warsztaty skierowane do kolarzy, cyklistów i innych rowerzystów, którzy chcieliby własnorecznie
wykonać sakwe na bagaznik swojego roweru. Jako materiał posłuza nam stare banery reklamowe, których
uzywalismy przy promocji poprzednich wydarzen kulturalnych organizowanych przez Stowarzyszenie A
KuKu Sztuka.
Od światła do obrazu – warsztaty cyjanotypii
prowadzenie: Anna Tracz i Katarzyna Bojko
współpraca: Młynek Oliwski
Jakim cudem na zwykłej kartce papieru oswietlonej promieniami słonca pojawia sie obraz? Podczas
warsztatów uczestnicy poznaja jedna z najstarszych technik fotograficznych wykorzystujaca swiatłoczułosć
soli zelaza. Na przykładzie cyjanotypii dzieci w atrakcyjnej formie poznaja historie fotografii oraz podstawowe
zasady powstawania fotografii analogowej. Podczas zajeć samodzielnie wykonaja prace w technice
cyjanotypii: kompozycje kwiatowe, odbitki własnorecznie wykonanych szablonów. A wszystko to bez uzycia
aparatu i tylko z naturalnych materiałów.

Ucieszki Cieszka – warsztaty z tworzenia i prowadzenia kompostowników + warsztaty literackoekologiczne dla dzieci
prowadzenie: Hanna Nowosiadły i Mateusz Ratajczak
Pracowite dżdżownice
Spotkanie warsztatowe dla dzieci w kazdym wieku. Podczas warsztatów spróbujemy spojrzeć na glebe jak
na fascynujacy, tetniacy zyciem mikrokosmos. Poruszać bedziemy sie w swiecie przyrody ozywionej,
bedziemy bawić sie ziemia, dotykać prawdziwych dzdzownic. Przewodnikiem dla nas bedzie syn ogrodnika,
tytułowy bohater ksiazki Zdenka Sveraka Ucieszki Cieszka. Nauczymy sie czym sa odpadki organiczne i jak
je własciwie segregować, dowiemy sie jak powstaje z nich gleba i kto w niej mieszka. Kazdy bedzie mógł
spróbować stworzyć swój własny mały kompostownik i zaprosić do zamieszkania w nim ziemnych robaków.
Dla chetnych i odwaznych uczestników warsztatów zbudujemy tor przeszkód, po którym beda scigać sie
dzdzownice. Dla zwyciezców przewidziane sa nagrody niespodzianki. Gwarantujemy swietna ekologiczna
zabawe w klimacie czeskiego humoru!
Co z tymi obierkami?
Ludziom zyjacym w miescie, którym nie jest obojetne co dzieje sie z odpadami wytwarzanymi przez ich
gospodarstwa domowe, administracja lokalna od dawna umozliwia segregowanie plastiku, papieru i szkła.
Bardzo rzadko natomiast mamy mozliwosć utylizacji odpadków organicznych, które najczesciej trafiaja na
wysypisko smieci. Łatwo mozemy to zmienić. Na warsztatach z budowy kompostownika dowiemy sie jakim
skarbem dla Ziemi sa liscie, skoszona trawa, obierki z warzyw i owoców, fusy od kawy, czy torebki od
herbaty. Wszystko to nadaje sie do kompostowania! Nauczymy sie jak prosto zbudować kompostownik i jak
cenny nawóz mozna z niego uzyskać. Podczas trwania warsztatu bedzie mozna rozwiać wszystkie
watpliwosci dotyczace utylizacji odpadów organicznych oraz samemu pomóc w tworzeniu miejskiego
kompostownika.

dotlenianie miasta – warsztaty robienia kul kwiatowych
prowadzenie: Kwiatkibratki | Ula Kasińska,
Grzegorz Młynarski, Jakub Kowalewski
Podczas spotkania w oliwskim parku, przedstawiciele pracowni
Kwiatkibratki przeprowadza warsztaty pt. Dotlenianie miasta,
na których udowodnia, ze każdy może zostać miejskim
ogrodnikiem, przyczyniajac sie tym samym do zmiany szarej,
zaniedbanej przestrzeni w zielone płuca miasta.
Uczestnicy PARKOWANIA beda mogli w dowolnej chwili
właczyć sie we wspólne działanie podczas wykonywania tzw.
kul kwiatowych (ang. string gardens, czyli lewitujacych roslin
niepotrzebujacych doniczek). Kwiatkibratki nie tylko pokaza, jak wykonać takie kule, ale takze zdradza
sekrety swojej pracy i opowiedza o sposobach zazieleniania miejskiej przestrzeni.
Przy bramie głównej wejscia do parku powstanie takze kwietny logotyp PARKOWANIA, który zostanie z
mieszkancami Oliwy do pierwszych przymrozków.

GOSTROSTANOW – koncert
występują: Michał Gos, Paweł Nowicki (gościnnie), Jacek
Stromski
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potocznie zwanej rzurzu, nie tyle nie lubianej co nie znanej w
naszej krajance.
GOSTROSTA (Michał Gos, Kuba Staruszkiewicz, Jacek
Stromski) to równiez w tym wypadku pierwsze trzy sylaby od nazwisk trzech trójmiejskich muzyków na co
dzien współtworzacych rózne formacje muzyczne. - K W tej konfiguracji wykonuja muzyke oparta na
całkowitej improwizacji wykorzystujac w wiekszosci instrumentarium perkusyjne. Ich debiutancka płyta
„Bum” wydana nakładem Sopocka Odessa Records, zawiera 10 kompozycji zagranych na perkusjach,
szklankach, kalimbie, bamboofonie, udu, instrumentach perkusyjnych i powietrzu.
Na PARKOWANIU w zastepstwie za Kubę Staruszkiewicza goscinnie zagra Paweł Nowicki i tym samym
zespół GOSTROSTA na ten jeden wieczór zamieni sie w grupe GOSTRONOW.

plenerowa projekcja filmu Para do życia | re ż . J oona s
Be rghä ll , Mi ka Hotak ai ne n | 2 0 10 | 8 1 mi n.
Sauna jest jedynym finskim słowem, które jest zrozumiałe na
całym swiecie. W swieckim społeczenstwie sauny sa
pozostałosciami dawnych kultów - ich historia siega niemal 3,5
tysiaca lat wstecz. Sa miejscem oczyszczania ciała i ducha, w
którym czas ulega zawieszeniu. W finskiej saunie tworzy sie
atmosfera sprzyjajaca meskim zwierzeniom. Film otrzymał nagrode główna Millennium Award na 7. Planete
Doc Review w 2010 roku oraz jest finskim kandydatem do Oscara w kategorii "najlepszy film
nieanglojezyczny".
Film jest ciagiem wypowiedzi mezczyzn, dla których sauna staje sie konfesjonałem – miejscem, gdzie moga
wyznać swoim przyjaciołom najbardziej intymne historie. Zwazywszy na stereotyp ciazacy na Finach, ich
szczerosć wydaje sie czasem szokujaca. Finscy mezczyźni potrafia mówić o swoich najintymniejszych
uczuciach ze swoboda, jakiej pozazdrosciliby im bohaterowie Woody'ego Allena. Absolutny brak tabu (takze
dotyczacy nagiego ciała), umiejetnosć oczyszczajacego płaczu, bezwzglednosć w analizie własnych emocji,
ujmujaca czułosć, z jaka opowiadaja o najblizszych - wszystko to odsłania inna twarz Finlandii, o lata
swietlne odległa od obrazu Finów jako niezbyt rozgarnietych mruków. Osobnym bohaterem filmu jest
perfekcyjnie sfotografowana natura – w Finlandii wciaz ma sie wrazenie, ze to człowiek jest dopełnieniem
naturalnego krajobrazu, a nie na odwrót. Przepełnione spokojem zdjecia lasów i jezior znakomicie
kontrastuja z emocjonalnymi wypowiedziami bohaterów.
(opis dystrybutora)

Bezpłatne rozdawnictwo poradników – Ekosztuczki w domu i Ekosztuczki w ogrodzie przekazanych
przez Urząd m.st. Warszawy.
Dziekujemy!

W broszurce Ekosztuczki w domu znajduje sie wiele ciekawych, sprawdzonych porad z tzw. zeszytu babci,
np. jak sprzatnać dom za pomoca sody oczyszczonej, octu i cytryny, przepisy na domowe srodki czystosci
na kazde zabrudzenie, jak usunać plamy, jak radzić sobie z niechcianymi zapachami w domu.W publikacji
znajduje sie takze wiele sposobów na „prowadzenie domu przyjaznego zarówno jego mieszkancom jak
i srodowisku“, ale przede wszystkim wiadomosci o zarzadzaniu domemi o tym jak postepować według
zasady „3xZ – Zredukuj, Zastosuj ponownie, Zrecyklinguj”.

W ksiazeczce Ekosztuczki w ogrodzie mozna znaleźć odpowiedzi na pytania: Czy mozliwy jest ogród bez
„chemii” i sztucznych nawozów?,Dlaczego gleba jest najwazniejsza?, Czy gleba zyje?, Jak ograniczyć do
minimum ogrodnicze wydatki?, Co tak naprawde dzieje sie na kompostowniku?, Który nawóz trzeba kupić, a
co mozna przyrzadzić samemu?, Czy chwasty da sie polubić i jak je wykorzystać?, Czy da sie walczyć z
chorobami i szkodnikami roslin, chroniac owady pozyteczne?, Dlaczego nie nalezy odstraszać dziecka od
rabat i jak wykorzystać ogród w wychowaniu?
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