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Obszar działań - starówka elbląska oraz Wyspa Spichrzów
Punktem wyjścia były dla nas wyniki obserwacji i analiz:
- w świadomości Elblążan nie ma jednolicie zdefiniowanego centrum miasta.
- mieszkańcy nie do końca utożsamiają się z Elblągiem. Brakuje im symbolu
- Wyspa Spichrzów nie przyciąga - jest praktycznie granica miasta.
- Zaletą jest nowo wybudowana starówka która przyciąga ludzi oraz jej bliskie
położenie przy rzece choć nabrzeże nie jest w pełni zagospodarowane.
- brak zrozumienia sztuki form przestrzennych rozsianych, która stanowią
świadectwo historii Elbląga.
Zapewnienie funkcjonowania starówki jest możliwe dzięki funkcjom generującym
ruch takim jak rekreacja, zakupy, miejsca spotkań. Na tym aspekcie się skupiamy.
Przestrzenie ulic, skwerów i placów wypełniamy sztuką, instalacjami tymczasowymi i
rzeźbami, umiejscowionymi w najważniejszych punktach ciągów komunikacji pieszej.
Zależy nam również na tym, aby oprócz sztuki podobnej do „form przestrzennych’
rozsianych po Elblągu, nowe instalacje stały się interaktywne- aby przechodzień
mógł bawić się sztuką, dotknąć rzeźbę, wejść na nią, - Chcemy aby sztuka była żywa
w odbiorze, nie martwa. W kształtowanej przestrzeni stawiamy pieszego i rowerzystę
wyżej niż ruch samochodowy. Chcemy aby przestrzeń oddziaływała na jego zmysły i
emocje.
Wzorowaliśmy się na obiektach galerii handlowych lecz nie budynkach wielkokubaturowych a rozdrobnionych obiektach handlowe w tkance miejskiej tworzących
zespół powiązany funkcjonalnie. Założenie tego typu zwiększa żywotność
śródmieścia i uzupełnia ofertę miasta; rozdrobnione obiekty handlowe, lepiej
uwzględniają lokalne uwarunkowania;
dodatkowo może stać się znakiem
rozpoznawczym miasta.
Zasada działania centrum handlowego jest dość prosta. Należy umieścić
strategiczne funkcje w pewniej odległości od siebie. Generują one większość ruchu,
ludzie przemieszczają się między nimi. Dlatego też na ich trasie umieszczamy sklepy
o mniejszym znaczeniu, dzięki czemu częściej je odwiedzają.
Zasadę tę przenosimy w tkankę miejską odpowiednio lokalizując najważniejsze
funkcje, przez co aktywizujemy cały obszar.
Aspekt kulturalny odnosimy do historii Elbląga – biennale form przestrzennych
Dlatego też chcielibyśmy wykorzystać sztukę, zarówno tą istniejącą, jak i nową.
Rzeźby i instalacje mogłyby być użyte jako punkty orientacyjne wyznaczające trasę,

uatrakcyjniające i spajające przestrzeń publiczną. Wykorzystujemy również niektóre
istniejące formy przestrzenne.
Dzięki temu, że na Wyspie Spichrzów nie istnieje historyczna tkanka, na nowo
kształtujemy przestrzeń i zabudowę. Możemy uzyskać zróżnicowane przestrzenie
pod sztukę – o różnym charakterze, definiowanym przez rozmiar, proporcje,
materiały wykończenia, rodzaj nawierzchni -, które zmuszają i zachęcają do
obcowania z nią. Pozwoli nam to na pokazanie 2 stron Elbląga: wyspa spichrzów a
stare miasto; nowoczesność a historia.
Chcielibyśmy, aby elbląska Wyspa Spichrzów była rozpoznawalna w skali kraju.
Dlatego też zaproponowaliśmy stworzenie logo wyspy = rozpoznawalnej marki
Interaktywna sztuka w przestrzeniach publicznych (dostępna dla ludzi) możliwość
ingerencji i zabawy, rozbudzenie zainteresowania sztuką i własnym miastem, co
pozwoli na budowanie tożsamości elblążan. Sztuką będą też meble miejskie – o
nietypowych kształtach – wygodniejsze i bardziej ergonomiczne.
Dla dopełnienia charakteru handlowo-kulturalnego zaproponowaliśmy wydarzenia,
które aktywizują mieszkańców: Dzień Hanzy (w nawiązaniu do dawnych targów i
historii Elbląga) oraz Warsztaty Artystyczne dla dzieci, młodzieży i mieszkańców (w
celu poprawy świadomości w związku sztuką miasta).
Dzięki niekonwencjonalnemu połączeniu sztuki i handlu obszar śródmieścia Elbląga i
wyspy Spichrzów ponownie ożywi się, będzie atrakcyjniejszy dla mieszkańców i osób
z zewnątrz.
Z czasem nowo wprowadzona funkcja zapewni cyrkulacje ludzi i sprawi, że wyspa
spichrzów zaistnieje jako część starego miasta.
Dodatkowo zaspokoi podstawowe potrzeby mieszkańców oraz zachęci komercyjnych
turystów do odwiedzenia miasta.

