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Dot: interrcelacji

z

dnia 28.10.2015r,

w

sprawie wyjaSnienia finansowania ze Srodk6w

miej skich fi lmu ..Wasted". ukazuj Ecego samowolne tworzenie eraffiti

W
,,Wasted"

odpowiedzi na interpelacjg chcialbym poinformowai,

iz w produkcjg filmu

w Zaden sposob nie byty zaangaAowane Srodki miasta Gdyni. Film ten, to

amatorskie nagranra malowania pociqg6w ptzez tr6jmiejskich ,,grafficiarzy",

Film wySwietlany byl w Tubazie, miejscu aktywnoSci tw1rczej trzech stowarzyszefi:

Traffic Design, Architektura Plus oraz FabLab Tr6jmiasto. Miasto wspiera finansowo
utrzymanie budynkow, opiekg administracyjn4 oraz ksiggowq,

a

przede wszystkim

prowadzone przez animator6w kultury i arlyst6w warsztaty,

Stowarzyszenie Traffic Design we wrze$niu wspierane bylo przez miasto Gdynia
kwot4 8 600 zl zprzeznaczeniem na program merytoryczny, w tym:

-

warsztaty Introligatorskie Traffic Design

samodzielnego wykonania szkicownik6w
modyfikacji wedle wlasnych potrzeb

- wymiana
ubrania

i

X

Oficyna Peryferia

-

intensyr,vny kurs

w r6znych typach oprawy z

mozliwoSci4

i fantazji.

ubraniowa, wydarzeme, podczas kt6rego uczestnicy przynoszq wlasne, zbEdne

wymieniaj4 sig

z innymi,

Niechciane ubrania przekazane zostaly dla Fundacji

Ocalenie.

-

pokazy filmowe

w

ramach projektu

I(no

Tolerancja. Bezplatne projekcje film6w

dokumentalnych na temat praw cztowieka i prezentacje irurych film6w,

oraz ekspioatacjg budynku, w tym: wryoz Smieci, alarm, ubezpteczenie budynku, obsluga
ksiggowa, media i promocjg dzialan Stowarzyszenia Traffic Design.

Pokaz filmu ,,Wasted" odbyr,vat sig bezkosztowo, Wypo?yczenie, licencja, ruvtntk
o

raz

ob siu ga ni e p o b i e r a\a

oplat.

P

okaz byl b ezplatny .

Film obrazuje zjawisko, jakie ma miejsce od

wielu

lat,

z kt6rym walkg podejmuj4 sluzby miejskie oraz mieszkafrcy Gdyni, Sopotu, Gdariska oraz
innych miast. Film nie propaguje tego typu akt6w wandalizmu, jedynie je dokumentuje.
Traffic Design stanowczo odcina sig od takiej dzialalnoSci, jednak nie moze zaprzeczy|,
sztuka miejgka, kt6r4 siE zajmuje, symbolicznie wy"rvodzi sig wlaSni e z tego nurtu.

w

zalqczeniv pr zekazujemy stanowi sko

sto w ar zy szenia

Traffi c D e si gn.

Le

Gdvnia, 3.1 1 .2015

Stowazyszenie Traffic Design
ul. Waszyngtona 30/19

81-342 Gdynia

Klub Radnych Prawa i SprawiedliwoSci

W odpowiedzi na interpelacjq Radnych Miasta Gdyni w sprawie pokazu filmu Wasted chcemy
wy1a6ni6, 2e 2adne miejskie Srodki nie zostaly wykorzystane podczas projekcji dokumentu. Na

produkcjg wydarzenia skladaiy sig ponizsze czynno6ci oraz Srodkitrurale:
a
a
a

o

a

projektor multimedialny - wypo2yczony bezplatnie przez czlonka Stowazyszenia
kzesla, gloSniki i laptop - nalezqce do Stowazyszenia Traffic Design
organizaqa wydazenia oraz uiwotzenie eventu na Facebooku - praca wolontariacka
czlonkow Stowaayszen ia
pomoc techniczna - praca pelniona nieodp{atnie przez czlonka Stowarzyszenia
film Wasted - prezentowany bez konieczno6ciwniesienia oplaty licencyjnej

Podobnie 2adne miejskie Srodki, jak r6wnie2 Srodki trwale czy zasoby kadrowe Stowarzyszenia
nie zostaly wykorzystane pny produkcji filmu Wasfed. Zasoby Stowaayszenia (bez udzialu
pieniqdzy publicznych) zostaly natomiast wykoaystane przy produkcji filmu Rur"ales, kt6ry jest
dokumentem o street art'cie na pomorskich wsiach. Pokaz Wasted stanowil antytezq dla
projekcji Ruralesa, kt6ra odbyla siq w tuBMlE w maju. Projekcja obu film6w odbyla sig bez
komentaza, poniewaz nigdy nie narzucamy jednej slusznej interpretacji naszym widzom.
Wado doda6, i2 w paeszlo6ci pokazywalif;my takZe dokumenty o pzemocy, rasizmie,
kolonializmie czy pogwalceniu praw czlowieka, jak rowniez brazylijski dokument o graffiti
Pixadores (emitowany w Domku Abrahama oraz podczas Open'era czy Weekendu Architektury
pzez inne podmioty).
Film lzVasied znalazl sig w zestawieniu aktywno6ci tuBMY, poniewa2 prezentujemy \Afudziatowi
Kultury pelen zakres dzialah plac6wki, w tym tak2e tych, K6re organizowane sA poza miejskim
budZetem lub pzez podmioty zewnptrzne,
W razie innych pytafi lub wqtpliwo6ci dotyczqcych tUBMY chqtnie spotkamy siq z
zainteresowanymi Radnymi,

