* Miejskie transformacje II
Aldo Vargas Tetmajer – Transformacja miejska w praktyce - projekty sieciowe URBACT
Transformacja miejska jest procesem efektywnym wtedy, kiedy istotni dla danego tematu lub
etapu procesu aktorzy są w niego zaangażowani. Identyfikacja wyzwań lub barier, uzgadnianie
stanowisk, efektywna wymiana wiedzy, łączenie zasobów to składowe procesu które wydają się
niezbędne dla skutecznej transformacji miejskiej. Realizacja projektów sieciowych w programie
URBACT pokazują jak transformacja miejska wygląda w praktyce oraz jakie napotyka bariery.

Mateusz Nowacki – Błękitny dewzrost i hydro-polityka w praktykach miejskich
W wystąpieniu skupię się na operacjonalizacji błękitnego dewzrostu w badaniach nad miejską
hydrokulturą i urbanizacją wody. Ta ostatnia, jak twierdzę, wymaga szczególnej uwagi ze względu
na marginalną obecność w rozważaniach nad aplikacją dewzrostu na grunt miejski. Stawiam tezę,
że polityka wodna w miastach, a w szczególności jej aplikacja w odniesieniu do terenów nadrzecznych, stanowi przestrzeń sporu o przyszłość waterscape’u we współczesnych miastach. Dialektyka neoliberalizacji i kommonizacji problematyzuje kwestię miejską o znaczenie hydrokultury we
współczesnych praktykach miejskich. Na wybranych przykładach pokażę, że w obliczu strategii
„przywracania rzeki miastu” i kreowania nowych ekonomii symbolicznych związanych z hydrokulturami, perspektywa błękitnego dewzrostu jest konieczna, jeśli myślimy o budowaniu koalicji
miast dewzrostowych. Błękitność w perspektywie dewzrostowej pozwala naświetlić z innej strony cele związane z działalnością ruchu skupionego wokół degrowthu, a także, sygnalizuje również
potrzebę demarginalizacji (w teorii i praktyce) obszarów miejskich zagrożonych logiką utowarowienia i prywatyzacji.

2. Jessica Kufa – Polityki dewzrostu w kontekście rewitalizacji hałd
Krajobraz Górnego Śląska ulega ciągłym zmianom. Szklane biurowce zastępują kominy hut i
szyby kopalniane. Hałdy, które w wyobraźni symbolicznej obecne są w postaci wielu obrazów niosących za sobą zestaw ambiwalentnych wartości, są przekształcane przez praktyki rewitalizacyjne
i rekultywacyjne w miejsca rekreacji i zieleńce. Na przykładzie konkretnych miejsc na terenie Górnego Śląska chciałabym przeanalizować podejmowane przez władze miejskie oraz instytucje, do
których należą zwałowiska, działania rewitalizacyjne. Hałdy, na których prowadziłam badania, są
na różnym etapie przekształceń – od zarośniętych terenów znajdujących się poza uwagą władz
miasta, przez miejsca przekształcane, aż po przestrzenie, na których proces rewitalizacji został
zakończony. Przeprowadzone obserwacje uczestniczące pozwolą mi na przeformułowanie kategorii bogactwa w kontekście hałd, które z perspektywy przemysłu ciężkiego i wobec prawa są
składowiskami odpadów. Wiedza o tworzących się na zwałowiskach niszach ekologicznych, ujawniające się w tych miejscach inne krajobrazy miast oraz praktyki mieszkańców każą myśleć o potencjale zaistnienia wielu sytuacji politycznych. Postawię pytanie, jak procesy rewitalizacji wpływają krajobrazy wytworzone w procesach żywiołowych (K. Czekaj, K. Lynch) przez analizę kodów
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wizualnych (korzystając z narzędzi zaproponowanych przez J. Zimpel i W. Maćków), zastosowanych działań partycypacyjnych (M. Missen), moralnej technologii (B. Latour) oraz pisania historii
(J. Urry). Polityki dewzrostu traktuję jako narzędzie projektowania nowych rozwiązań i alternatywnych wizji przyszłości, które pozwala na dostrzeżenie w hałdach bogactwa oznaczającego potencjał zaistnienia nowych sytuacji politycznych.
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