Informacja prasowa
Tytuł: „Co można zrobić w miejskim pustostanie przez weekend?”
Data: 2015-07-21
W dniach 7-9 sierpnia 2015r. w pustostanie przy ul. Warszawskiej 56 odbędą się pierwsze warsztaty
zorganizowane w ramach eksperymentalnego cyklu warsztatów kreatywnych „Ruszamy pustostany”.
Projekt zainicjowała Fundacja Napraw Sobie Miasto zapraszając do współpracy przedstawicieli środowisk
twórczych. Wynikiem tej współpracy będą cztery bloki warsztatów odbywające się w cztery weekendy
sierpnia w lokalu na ul. Warszawskiej 56 w Katowicach. W czasie warsztatów zostaną przetestowane
założenia idei krótkiego najmu.
Celem projektu jest praktyczne przetestowanie co krok po kroku należy zrobić, aby wynająć lokal na
krótki okres, w tym przypadku dwa miesiące oraz pokazanie, że pustostan to jedno z normalnych miejsc w
mieście, pewien zasób z którego można skorzystać.
Warsztaty zostały podzielone na cztery bloki tematyczne skierowane do różnych grup uczestników,
dlatego każdy znajdzie coś dla siebie:
 METAMORFOZA (7-9.08)- warsztaty plastyczne dla dzieci, warsztaty aranżacyjne
 OPOWIEŚĆ (15.08)- warsztaty wydawnicze „Jak wydać i wypromować książkę?”, warsztaty
narracyjne z elementami Tai Chi
 ALTERNATYWA (21.08-22.08)- warsztaty twórcze “Fluxus - w pustostanie”, dyskusja otwarta “Blogowanie o kulturze, ile w tym autora?”, interaktywny spektakl teatru Forum
 CIAŁO (30.08)- warsztaty body-paintingu i face-paintingu oraz pokaz teatru Dyemotion, warsztaty
mydlarskie FAJNA Spółdzielnia Socjalna
Zajęcia poprowadzą: Grupa Artystyczna Kalejdoskop Sztuki, Sylwia Widzisz-Pronobis i Grzegorz Pronobis,
Mateusz Świstak, Marta Kalarus, Sebastian Pypłacz, Kamil Morkisz, grupa aktorów-amatorów pod
przewodnictwem Piotra Szmyta, Fajna Spółdzielnia Socjalna oraz Marian Folga.
Informacje o warsztatach będą regularnie umieszczane na profilu projektu na facebook’u
(facebook.com/puste.katowice) oraz stronie internetowej (puste.naprawsobiemiasto.eu).
Lokal przy ul. Warszawskiej 56 jest należącym do miasta pustostanem, który dwukrotnie nie znalazł
najemcy w przetargu. Został on wynajęty Fundacji na preferencyjnych warunkach, a umowa najmu będzie
stanowiła podłoże do rozpoczynającej się współpracy między Napraw Sobie Miasto a Urzędem Miasta dot.
kwestii pustostanów w Katowicach. Obecnie lokal jest przygotowywany do przeprowadzenia warsztatów.
„Ruszamy pustostany” jest konsekwencją wielomiesięcznych badań nad pustostanami oraz zakończonej
na początku lipca br. kampanii społecznej „Wypożycz sobie lokal” przeprowadzonych przez Napraw Sobie
Miasto. Kampania doprowadziła do złożenia na ręce wice prezydenta Katowic Bogumiła Sobuli projektu
regulacji prawnych pozwalających na krótkoterminowy wynajem lokali użytkowych stanowiących
własność gminy.
Dodatkowe informacje:
Paulina Nowak
paulinanowakmail@gmail.com
puste.naprawsobiemiasto.eu
facebook.com/puste.katowice

