Potenciali kreativne urbane regeneracije
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POVZETEK
Kreativne industrije se obravnavajo kot vse pomembnejše za
gospodarsko blaginjo, pri čemer zagovorniki poudarjajo, da
je »človeška ustvarjalnost končni gospodarski vir« (Florida,
2002), ter da »bodo gospodarske dejavnosti
enaindvajsetega stoletja vedno bolj odvisne od produkcije
znanja, temelječega na kreativnosti in inovacijah« (Landry
& Bianchini, 1995). Tak pogled izhaja v veliki meri iz
koncepta »kreativnega mesta«, ki ga je razvijal pretežno
Charles Landry od konca 80ih let 20. stoletja dalje.
Podrobno je opisan v njegovi knjigi »The Creative City: A
Toolkit for Urban Innovators« (Landry, 2000) in v drugih
besedilih, postal pa je že tudi globalno gibanje, ki odraža
novo paradigmo za načrtovanje mest.
Koncept »kreativnega mesta« zajema zelo raznolike
dimenzije, glavna ideja pa sloni na predpostavki, da je
kreativnost na nek način povezana s specifično lokacijo in z
njenim miljejem, s krajem. To ima pomembne posledice za
oboje, tako za kreativno gospodarstvo in politike, ko
podpirajo razvoj kreativnih industrij, kakor tudi za urbani
razvoj in urbane politike.
Kot poudarja Landry, »kreativno mesto« identificira,
neguje, privablja in ohranja nadarjenost, da lahko
mobilizira ideje, talente in kreativne organizacije. Grajeno

okolje, kot prizorišče in kot ozadje, je ključno za
vzpostavitev kreativnega miljeja. Kreativni milje je kraj, ki
vsebuje vse potrebne elemente tako glede materialne kot
glede nematerialne infrastrukture za ustvarjanje pretoka
idej in inovacij. Milje je lahko stavba, ulica, območje, mesto
ali regija. V tem kontekstu postanejo urbane politike ključno
orodje za privabljanje nadarjenih ljudi in kreativnih
industrij.
Kreativne četrti se kažejo kot ključno orodje urbane politike
za spodbujanje kreativnega gospodarstva. Tako Landry
(2008) kot drugi poudarjajo vlogo grozdenja v okviru
kreativnih četrti. Grozdenje nadarjenosti, veščin in
podporne infrastrukture je bistveno za kreativno
gospodarstvo in kreativni milje.
Po drugi strani so kreativne četrti tudi ključno orodje v zvezi
z urbano regeneracijo. Potreba po urbani regeneraciji se
pojavi kot posledica širših družbeno-ekonomskih procesov,
kakršna sta prehod v post-industrijsko fazo mest in
suburbanizacija, katerih posledice so praznenje mestnih
središč in opuščena industrijska območja. Takšne zapuščene
soseske so pogosto prizorišče regeneracije od spodaj
navzgor, kakršno lahko spodbudi t.i. kreativni razred. Gre za
koncept, ki ga promovira predvsem Richard Florida (2002).
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Začetniki revitalizacije zapuščenih četrti in industrijskih
območij so pogosto migranti, umetniki ali drugi robni
ustvarjalci, ki v takšnih območjih iščejo navdih, predvsem pa
izkoriščajo cenovno dostopnost nepremičnin. Opuščeno
območje, v katerem se naselijo umetniki kmalu postane
zanimivo za druge predstavnike kreativnega razreda, kar
pospeši proces revitalizacije in regeneracije. Proces, skozi
katerega nastane kreativna četrt, je torej samoorganiziran
in deluje kot pobuda ' od spodaj' , ki jo poganjajo lokalni
prebivalci. V primerih, ko je takšna pobuda ' od spodaj'
ustrezno podprta z urbanimi politikami ' od zgoraj' , je lahko
izjemno učinkovito orodje tako za urbano regeneracijo kot
za spodbujanje kreativnega gospodarstva.
Študija prispeva pomemben vpogled v prostorsko
razporeditev kreativnih industrij v Ljubljanski urbani regiji,
ter ovrednoti lokacijske dejavnike, ki vplivajo na
razporeditev. Rezultati so lahko dragocen prispevek k
politikam za močnejše kreativno gospodarstvo na eni strani
ter k politikam, ki usmerjajo urbani razvoj, na drugi strani,
še posebej v zvezi z urbano regeneracijo. Še posebej so
lahko rezultati uporabni v zvezi s podporo razvoju kreativnih
četrti, ki so pomembno orodje obeh omenjenih politik.
Največje in najbolj uspešne veje kreativnih industrij so
umeščene v centru Ljubljane, ki predstavlja primarno
lokacijo, od koder se sekundarna žarišča kreativnih industrij
koncentrično širijo proti širši regiji. Dve najočitnejši žarišči
kreativnih dejavnosti sta prav v centru mesta: prvo je širše
območje četrti Tabor, druga pa je os od Tobačne tovarne
vzdolž Rimske ulice. To se ujema s teorijami, ki med glavnimi
pogoji za razvoj kreativnih četrti omenjajo cenovno
dostopna stanovanja, družabno življenje lokalne skupnosti,
živahno kulturno dogajanje, nejasne meje med prostori dela
in bivanja (življenjski stil 24/7), bližino izobraževalnih
institucij ter neformalna omrežja... (Bell in Jayne 2004;
Fleming 2011; Florida 2002). Čeprav bi v obeh primerih
težko govorili o dostopnih stanovanjih, pa je v obeh

območjih mogoče najti cenovno ugodne pisarniške prostore,
prav tako pa sta obe območji središči življenjskega stila
24/7. Poleg tega je Tabor vedno bolj prostor živahnega
kulturnega dogajanja, medtem ko območje okoli Rimske
ulice pridobiva še posebej zaradi bližine fakultet.
Med ostalimi ugotovitvami velja izpostaviti nizko
funkcionalno heterogenost kreativnih industrij v Ljubljanski
urbani regiji, saj so najbolj uspešne tiste veje, ki lahko
črpajo človeške vire iz dokaj ekstenzivnih univerzitetnih
programov, in ki se lahko odzivajo na široke potrebe
gospodarstva. Razvoj bolj specializiranih vej kreativnih
industrij zavira pomanjkanje ekonomij obsega.
Nizka prostorska in funkcionalna diverzifikacija kreativnih
industrij je tudi rezultat »inkrementalnega« pristopa, ki ne
sledi izdelanim razvojnim strategijam kreativnih industrij v
globalnem kontekstu, pač pa se zgolj odziva na trenutno
situacijo in je omejen na lokalno in regionalno tržišče.
Glavno priporočilo v zvezi s podporo kreativnemu
gospodarstvu tako naslavlja potrebo po usmerjenih
strategijah, namenjenih specializiranim vejam kreativnih
industrij.
Z vidika urbane regeneracije je glavno priporočilo, da kljub
koncentraciji kreativnih industrij v centru mesta ta ni
najbolj potreben regeneracije, zato bi moral biti fokus
urbane politike podpora kreativnih četrti izven središča
mesta. Tako predstavljajo največji potencial za razvoj
kreativnih četrti in torej tudi za urbano regeneracijo
sekundarna žarišča in žarišča nekaterih specializiranih vej,
kot so radio in televizija, programska oprema, prodaja
umetnin in starin ali pa video, film in fotografija, ki so
razporejena na razmeroma malo lokacija izven mestnega
središča. To je še posebej pomembno za dva velika projekta
urbane regeneracije, ki jih razvija mesto Ljubljana, namreć
Partnerstvo Šmartinska in Partnerstvo Celovška.

