Wystawy i pokazy mogą stanowić finał naszego
działania lub być celem projektu samym w sobie. To też świetna okazja do zgromadzenia wokół swojej inicjatywy ludzi – zainteresowanych
konkretnym tematem, szukających nowych
inspiracji, chcących podzielić się efektami swojej pracy lub po prostu otwartych na spotkania
i rozmowy. Samo wydarzenie to najczęściej już
czysta przyjemność, ale przygotowania do niego wymagają sporego zaangażowania logistycznego czy technicznego.
Refleksjami z realizacji swoich pomysłów
podzielili się z nami inicjatorzy i inicjatorki
mikrograntowych projektów: Aleksandra
Krupa, Marta Smektała i Radek Michalski.

Zajrzyjcie do ich wskazówek!

JAK WYBRAĆ TEMAT, TYTUŁ
(FILMU CZY SPEKTAKLU),
WYKONAWCÓW
I SPOSÓB EKSPOZYCJI?
Organizując pokazy filmowe, warto pomyśleć o temacie, który będzie wspólny
dla całego cyklu i połączy pojedyncze
seanse w spójną całość. Ważna jest
też grupa odbiorców/-czyń, do której
kierujecie swój projekt – myśląc o niej
i jej zainteresowaniach, łatwiej będzie
Wam wybrać tematy czy konkretne tytuły.
Wielu realizatorów i realizatorek stawia na
konsultacje lub wspólny wybór filmów
z potencjalnymi widz(k)ami – możecie np.
wcześniej rozdystrybuować wśród swoich
sąsiadów/-ek papierową lub internetową
ankietę z propozycjami potencjalnych
tytułów do pokazania...
Radek radzi: „jeśli jako grupę docelową
chcecie obrać okolicznych mieszkańców,
zastanówcie się lub nawet skonsultujcie
z nimi czy pomysł trafia w ich potrzeby – to pozwoli Wam także opowiedzieć
o idei we wczesnej fazie jego realizacji
i dzięki temu informacje o nim mogą
być przekazywane pocztą pantoflową”.
Ola przy planowaniu działań oddała głos
mieszkańcom/-kom – sami/-e mogli
wybrać interesujące ich filmy – „u nas
bardzo dobrze sprawdziła się ankieta
przygotowana w specjalnej aplikacji.
Opublikowaliśmy ją na forach dyskusyjnych dedykowanych mieszkańcom osiedla, na którym organizowany był projekt.
Wcześniej dokonaliśmy wstępnej selekcji
filmów, na które mieszkańcy mogli oddawać swoje głosy. Zostawiliśmy również
jeden punkt otwarty, gdzie mieszkańcy
mogli wpisywać swoje propozycje. Jeśli
jakiś tytuł pojawiał się wyjątkowo często,
był dodawany do zestawienia tak, aby inni
mogli oddać na niego głos”.

Podobnie możecie działać w przypadku
planowania koncertów – zaproponować
mieszkańcom/-kom listy wykonawców/
-czyń, których występ byłby w zakresie
Waszych możliwości finansowych i produkcyjnych i oddać im głos. Włączanie
mieszkańców/-ek w proces realizacji Waszego pomysłu sprawia, że nie są jedynie
biernymi odbiorcami/-czyniami, ale również współtwórcami/-czyniami projektu.
Oczywiście jako inicjatorzy/-ki, możecie
od początku mieć gotową, jasną wizję
swojego projektu, której nie warto całkowicie zmieniać, jeśli jest dobrze przemyślana.
Jak zaplanować spektakl teatralny, kiedy
ma być on wynikiem Waszej wspólnej
pracy projektowej, na przykład efektem
warsztatów, kolektywnego tworzenia scenariusza lub przygotowywania scenografii?
W tym przypadku temat również powinien
być na tyle atrakcyjny dla uczestników, by
zmobilizować ich do długotrwałego procesu tworzenia całości. Zastanówcie się nad
wątkami czy doświadczeniami, które mogą
łączyć ze sobą ludzi bez względu na wiek,
płeć czy pochodzenie.
Praca nad wystawą i dobranie klucza do
wyboru pokazywanych prac, w tym tych
powstałych w trakcie przebiegu projektu,
wymaga dobrego przemyślenia inicjatywy.
Możecie zdecydować się na wspólną
tematykę, która połączy prace bez
względu na technikę ich wykonania lub to
właśnie samo medium, którym będziecie
się posługiwać (fotografia, malarstwo,
kolaż, rzeźba etc.) może stać się punktem
wspólnym. Warto już na samym początku
mieć wybrane miejsce wystawy, dostępne
systemy ekspozycyjne i wiedzieć, do
jakiej grupy uczestników/-czek oraz
odbiorców/-czyń chcecie trafić najbardziej. Pamiętajcie, żeby ustalić z osobami
odpowiedzialnymi za miejsce, w którym
planujecie wystawę, wszystkie szczegóły
dotyczące montażu i demontażu wystawy.
To pomoże Wam w planowaniu dalszych
kroków czy wydarzeń towarzyszących
samej wystawie.

JAKIE DODATKOWE
AKTYWNOŚCI ZAPLANOWAĆ?
Dodatkowe działania mogą wzbogacić
i urozmaicić Wasz program wydarzeń.
Pokazom filmowym i wystawom mogą towarzyszyć warsztaty, spotkania sąsiedzkie
i animacje dla grup międzypokoleniowych
czy dzieci. Jak zauważa Ola, „sporo zależy
od odbiorców Waszego projektu, inaczej
będzie w przypadku działania kierowanego do rodzin z dziećmi, a inaczej
w przypadku seniorów, czy młodzieży.
Podobnie jak w przypadku wyboru tytułów czy tematów filmów, warto wykonać
wstępny research przed planowaniem
dodatkowych aktywności”. Wydarzenia
towarzyszące nie muszą wiązać się z dodatkowymi kosztami. Możecie zachęcić
uczestników/-czki do przyniesienia przekąsek na wspólny stół i razem zorganizować piknik czy sąsiedzkie śniadanie lub
kolację – można je połączyć z pokazem
filmowym, koncertem lub spektaklem.
Zestaw planszówek pozwoli Wam na
rozegranie osiedlowego turnieju, który
możecie zaplanować po głównym
wydarzeniu, dzięki czemu pomożecie
w nawiązaniu międzypokoleniowych,
sąsiedzkich więzi przy wspólnej rozrywce. Osiedlowa gra terenowa to też dobry
pomysł na wstęp do pokazu, a jednocześnie szansa dla spóźnialskich na dotarcie
na początek filmu.
Wystawa może być początkiem lub
finałem dla cyklu spotkań skoncentrowanych wokół jej tematu oraz technik
zastosowanych przy jej tworzeniu
– możecie zorganizować warsztaty
i debaty dotyczące problemów poruszanych przez wystawiane prace i/lub otwarte warsztaty fotograficzne lub kolażowe,
które będą dla odbiorców szansą na
zdobycie nowych umiejętności.

Sposobów na organizację dodatkowych
atrakcji, bez dodatkowego budżetu,
jest sporo, a najlepsze pomysły mogą
podsunąć Wam sami/-e uczestnicy/-ki
projektu! Uważajcie jednak, by nie przesycić swojego wydarzenia zbyt wieloma
atrakcjami – „starajcie się nie przesadzać
z liczbą i różnorodnością aktywności
w ramach jednego projektu – lepsza jest
zwarta i spójna forma niż feria aktywności
gubiąca sens projektu” sugeruje Radek.

JAK NAMÓWIĆ LUDZI
DO WSPÓŁDZIAŁANIA?
CO ZROBIĆ, JEŚLI NIKT
NIE ZGŁASZA SIĘ DO
PLANOWANYCH DZIAŁAŃ?
Zacznijcie od kampanii informacyjnej – dostosowanej do typu działania oraz
rodzaju odbiorców/-czyń, na których najbardziej Wam zależy i takiej, która pozwoli
mieszkańcom i mieszkankom dowiedzieć
się więcej o idei projektu. „Nie stawiajcie
tylko i wyłącznie na promocję projektu
w internecie – nie jest to jedyna forma,
poprzez jaką można poinformować innych
o projekcie. Warto powiesić gdzieś plakat
albo podrzucić kilka ulotek w pobliżu
miejsca wydarzenia” – radzi Radek.

Jeśli chcecie namówić ludzi, by zaangażowali się w Waszą inicjatywę, nie tylko jako
bierni/-e uczestnicy/-czki, ale również jako
współtwórcy/-czynie, musicie przekonać
ich do idei Waszego projektu. Nawiązywanie partnerstw to często czasochłonne
zajęcie, ale warte wysiłku. „Współpraca
z lokalnymi partnerami, którzy dysponują
doświadczeniem, znajomością osób, zrzeszają ekipę, są otwarte na zmiany, spontaniczne i cieszą się dużym zaufaniem” to
zdaniem Marty jeden z kluczy do sukcesu
całego projektu. Oprócz tego Marta zwraca uwagę, że „należy być otwartym na
zmiany i improwizację w projekcie. Dobrze
jest zaprosić ludzi do inicjatywy osobiście
i zapewnić sobie grupę uczestników,
najlepiej wyłonić wśród nich silnego lidera,
który zachęci inne osoby do zaangażowania”. Pamiętajcie, że możecie drobne działania delegować osobom nieco bardziej
zainteresowanym projektem, które mogą
stworzyć wokół niego społeczność oraz
zaangażować się w działania promocyjne
i koordynacyjne.
Dużym ułatwieniem jest też podejmowanie
działań na terenie, który jest nam znajomy.
„Zachęcam do działania w miejscach,
które dobrze znacie – po pierwsze, łatwiej
będzie Wam zachęcić osoby do uczestnictwa, po drugie, czujecie charakter miejsca
i lepiej dobierzecie formułę działań” –
sądzi Radek. Takie osadzenie w jednym
miejscu pozwoli Wam też na znalezienie
swojej stałej lokalizacji do spotkań, kojarzonej z projektem, będącej jego logistycznym centrum.
Zdecydowanie łatwiej zdobyć odbiorców/-czynie np. gotowego spektaklu/filmu
niż zaangażować ludzi, którzy włączą się
amatorsko do jego współtworzenia spektaklu/filmu. Zanim zaczniecie pracować
nad konkretnym planem scenariusza,
scenografii etc., warto poświęcić czas na
lepsze poznanie się wewnątrz grupy.
Przy rekrutacji starajcie się też podkreślać,
że do zespołu szukacie amatorów/-ek czy
osób początkujących, a nie profesjonalistów/-ek zajmujących się teatrem/filmem!

JAK ZAPLANOWAĆ CZAS
REALIZACJI PROJEKTU?
KIEDY NAJLEPIEJ WYZNACZYĆ
PREMIERĘ POKAZU
CZY WERNISAŻ?
W zależności od tego, czy pracujecie
nad organizacją pokazu gotowego filmu,
wernisażem zamkniętej już wystawy czy
też tworzycie spektakl lub koncert od
podstaw, a prace artystyczne powstają
w trakcie warsztatów – musicie dobrać
inny harmonogram Waszych działań.
Oczywiście ten drugi przypadek ma
o wiele dłuższy okres przygotowawczy,
w którym, oprócz pozyskiwania odpowiednich pozwoleń (licencja na tekst
spektaklu czy umowa użyczenia lokalu),
ciągle musicie pracować nad samymi
działaniami z uczestni(cz)kami. Działania
z artyst(k)ami z gotowym repertuarem
wymagają wielu ustaleń logistycznych
i technicznych. Pamiętajcie też o odpowiednim czasie na promocję wydarzeń
finałowych!

Również w tym punkcie najważniejszy
wpływ ma Wasza potencjalna grupa
odbiorców/-czyń wydarzeń. Po raz kolejny
więc bardzo dużo zależy od tego, do
jakiej grupy kierowany jest Wasz projekt.
Ola podkreśla, że „zarówno czas, dzień
i porę pokazu powinniśmy ustalać pod
docelowego odbiorcę. Jeśli w wydarzeniu
uczestniczyć mają osoby na co dzień
pracujące, najlepiej zaplanować działania
w weekend lub wieczową porą. Z kolei,
jeśli projekt kierowany jest do mam
z małymi dziećmi, może odbywać się
w tygodniu”. Radek uważa, że „wakacje są
trudnym czasem do realizacji przedsięwzięć cyklicznych ze stałymi uczestnikami, ponieważ ludzie się rozjeżdżają”.
Różne są zdania na temat planowania
działań w terminie, gdy w mieście mają
miejsce inne wydarzenia. Zdaniem Marty
„dobrze jest zaplanować spotkanie tak,
aby termin i godzina nie kolidowały
z innymi wydarzeniami (np. mundial)”.
Natomiast Radek uważa, że nie trzeba się
obawiać czasowego nakładania się na
siebie różnych wydarzeń – „taki konflikt
zawsze może się pojawić w dużych miastach i trudno go uniknąć”.

GDZIE NAJLEPIEJ
ZORGANIZOWAĆ SWOJE
DZIAŁANIA – PLENER
CZY PRZESTRZEŃ ZAMKNIĘTA?
Wybór miejsca najczęściej zależy od rodzaju działań, które realizujecie, może on
też jednocześnie ukształtować charakter
całego projektu. Wydarzenia w plenerze
mają niezaprzeczalne zalety, jednak przed
podjęciem decyzji o organizacji swoich
działań na otwartej przestrzeni, powinniście wziąć pod uwagę ryzyko z tym
związane. Jak zauważa Radek, „plener
pod wieloma względami ma swoje uroki:
otwarta przestrzeń, często natura dookoła. Cechuje się jednak większą niepewnością, w plenerze często też trudniej o dostęp do mediów: wody, prądu, internetu”.

Podobnymi spostrzeżeniami dzieli się
Ola: „każda przestrzeń ma inny potencjał
– jeśli decydujemy się na plener, to należy
zawsze pamiętać o zmiennych warunkach
atmosferycznych i wziąć je pod uwagę.
Co w przypadku deszczu? Przenosimy działanie na inny termin czy może
warto wcześniej pomyśleć o zadaszeniu?
W przypadku dłuższych działań w plenerze, warto pamiętać również o toaletach
czy pojemnikach na śmieci”.
Ważnym aspektem, o którym należy
bezwzględnie pamiętać w przypadku
organizacji wydarzeń w plenerze jest
sprawdzenie, do kogo należy teren, który
chcecie zająć oraz pozyskanie zgód na
jego użytkowanie. Logistyka przestrzeni,
zadbanie o odpowiednią liczbę miejsc
siedzących, stanowisk do pracy, a także
toaletę to ważny etap, który musi poprzedzić rozpoznanie możliwości dojazdu do
miejsca docelowego. Pamiętajcie, żeby
przestrzeń po zakończeniu wydarzenia
doprowadzić do stanu sprzed Waszego
pojawienia się. Jeśli będziecie spotykać
się na terenach zielonych, np. w parku,
weźcie pod uwagę, że mieszkają tu często
niewidoczne, małe zwierzęta, o których
bezpieczeństwo należy zadbać. Zajrzyjcie
też do naszego mikrograntowego „Ekoporadnika”, w którym mamy kilka innych
rad dotyczących organizacji wydarzeń
w plenerze.

PAMIĘTAJCIE TEŻ O…

partnerach – którzy mogą być bliżej niż
myślicie! I mogą też podzielić się z Wami
nie tylko swoim doświadczeniem, ale również zasobami czy narzędziami. Ola sugeruje, że „takie rzeczy, jak sprzęt, nagłośnienie, leżaki/siedziska, ekran, przestrzeń
można zorganizować w porozumieniu
z partnerami/instytucjami działającymi
w okolicy. Warto popytać również wśród
potencjalnych uczestników projektu, być
może ktoś z nich będzie miał dostęp do
niezbędnego sprzętu, tak było chociażby
w naszym przypadku”

licencjach – pamiętajcie, że organizując
seans filmowy, musicie uzyskać licencję
na pokaz konkretnego tytułu oraz opłacić
koszty ZAiKSu. Ola ma więc dla Was
radę, związaną z planowaniem budżetu –
„licencje do wyświetlania filmów są dość
drogie, warto przeglądnąć ofertę wcześniej, jeszcze przed wyborem tytułów, aby
móc zaplanować budżet. Ceny wahają się
dość mocno, najnowsze pozycje potrafią
być kilkukrotnie droższe od filmów, które
można było oglądać kilka lat wcześniej. To
jest zdecydowanie największy koszt przy
organizacji pokazu filmowego”. Innym
wyjściem jest znalezienie filmów udostępnionych na otwartej licencji

menadżer(k)ach, producent(k)ach
– planując występ konkretnego artysty,
zespołu czy pokaz filmowy sprawdźcie,
kto jest oficjalnie osobą kontaktową,
np. menadżerem/-ką interesujących
Was osób. Właśnie z nią najlepiej ustalać
szczegóły finansowe, logistyczne, prawne
czy sprzętowe wydarzeń oraz otrzymać
przydatne w realizacji wskazówki

transporcie i ubezpieczeniu prac
– myśląc o ekspozycji gotowych prac,
warto zastanowić się nad ich odpowiednim zabezpieczeniem – ubezpieczeniem,
transportem do i z miejsca wystawy
oraz zadbaniem o warunki wystawiania.
W przypadku prac powstałych w trakcie
projektu pamiętajcie, żeby ustalić z ich
twórcami/-czyniami, co stanie się z dziełami po demontażu. Dobrym rozwiązaniem jest przekazanie ich samym
autor(k)om.

ZAINSPIRUJCIE SIĘ
PROJEKTAMI PAMIĘCIOWYMI, KTÓRE REALIZOWALIŚMY
WSPÓLNIE W RAMACH
MIKROGRANTÓW:
„Co się kręci na Swojczycach”
„Kino sąsiedzkie. Letnie wieczory
filmowe dla mieszkańców Lipy
Piotrowskiej, Widawy, Rędzina i Świniar”
„Kino Plenerowe Krucza”
„Mikrokoncerty na Nadodrzu”
„Kino Plenerowe na Polanie Żernickiej”
„Teatr w podwórzu”
„Zaproś teatr pod swój dach”
„Baloniarze – plenerowo-podwórkowe
przedstawienia teatralne połączone
z warsztatami!”
„Wystawa z innej perspektywy”

CHCESZ POZNAĆ SZCZEGÓŁY
INNYCH PROJEKTÓW?
Zajrzyj na:
www.strefakultury.pl/
mikrogranty/projekty
facebook/mikrogranty
instagram/mikro.granty
Napisz do nas!
mikrogranty@strefakultury.pl

