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Цей посібник було перекладено за підтримки 

Програми ЄС-Східного Партнерства 

«Культура та креативність»

Ця Програма фінансується 

Європеським Союзом
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1  вступ
У культурних центрах, що 
належать до мережі Trans Europe 
Halles, питання дизайну тісно 
переплітаються з культурною 
діяльністю в цих центрах. І тут 
важливі не тільки результати. 
Головна перевага дизайну в цих 
центрах — формування простору, 
який можна буде використовувати 
надалі. Архітектурний дизайн (як 
і міське планування) впливає на 
формування мистецьких/культурних 
програм, і навпаки. Цим культурні 
центри відрізняються від великих 
державних установ.

І тут не йдеться про фасади, 
скульптурні рішення чи обсяг 
інвестицій. Найцікавіше в тому, 
наскільки тісно пов’язані різні 
програми, заходи, працівники, митці 
та їхня аудиторія. Рішення, що 
з’являються в культурних центрах, 
в інших культурних сферах навряд 
чи могли би виникнути. Це результат 
творчої зустрічі архітекторів, 
дизайнерів, митців, менеджерів, 
волонтерів, студентів, інженерів, 
публіки та всіх причетних до 
проектів.

Ця збірка — колекція особистих 
досвідів, спостережень, думок 
та ідей про культурні центри. У ній 
є приклади, історії, схеми, плани та 
графіки. Цю книжку можна вважати 
і енциклопедією, і інструкцією, 
і посібником, і щоденником. Її 

присвячено центрам, які працюють 
зараз або скоро відкриються, 
архітекторам та не-архітекторам. 
Головною метою було показати і 
переповісти історії, пов’язані 
з архітектурними рішеннями: від 
невеликих і недорогих проектів, які 
розроблялися на семінарах протягом 
одного тижня, до довгострокових 
процесів. У книжці також було 
досліджено потреби центрів, контекст 
їхньої роботи і вирішення їхніх 
проблем.

Я почав працювати над книжкою 
в кінці 2011 року. Першим центром, 
який я відвідав тоді у травні, став 
Bakelitstudio (Будапешт), останній — 
Village Underground (Лондон) у грудні 
2013 року.

Я спробував передати те, що бачив 
і чув, у максимально автентичній 
формі. Я вирішив не виступати 
ані в ролі архітектора, ані критика, 
який би давав поради. Замість 
цього я смиренно спробував зібрати 
незвичайні, на мою думку, випадки, 
найчастіше через оповіді їхніх 
авторів. Інформацію надано коротко, 
без прикрас — нічого зайвого. Іноді 
найважливішою для розуміння 
є ілюстрація, іноді — текст. Моєю 
метою було подати світ таким, яким 
я його побачив — без стилізування 
та з мінімумом власних коментарів 
— так, щоб не зменшити діапазон 
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можливих тлумачень і сфер 
застосування.

І ось результат: 123 історії з 30 
центрів. Разом вони утворюють 
мозаїку, інформаційну базу, яку 
я — як архітектор — представляю 
як відправну точку для роботи 
в рамках незалежного культурного 
середовища.

Дякую всім, хто так чи так долучився 
до процесу створення цієї книжки: 
моїм співавторам, консультантам, 
респондентам, усій мережі Trans 
Europe Halles і особливо центру 
Stanica Žilina-Záriečie.
.
Петер Леній

Петер Леній (Peter Lenyi) отримав ступінь з архітектури у Словацькому 
технічному університеті. Він очолює архітектурну студію «20-21» у Братиславі. 
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2   фабрики культури
Із моменту заснування культурні 
центри мережі Trans Europe Halles 
(ТЕН) були тісно пов’язані зі старими 
фабричними приміщеннями. 
І сьогодні одним із критеріїв 
членства у ТЕН є такий: «бажано, 
щоби будівля для розміщення центру 
мала колись торгове або промислове 
призначення». Зрозуміло, що молоді 
активісти та художники можуть 
захоплювати чи орендувати ці 
старі будівлі, бо вони покинуті або 
дешеві, але що ж окрім необхідності 
привертає митців до цих приміщень? 
Рішення зайняти напівзруйнований, 
неопалюваний та проблемний 
склад може здатися очевидним, 
коли у вас немає іншого вибору, 
але, безсумнівно, зручна, нова та 
придатна для використання будівля 
була б набагато кращим варіантом, 
якщо ви можете собі його дозволити. 
Для чого ж іти на принцип?

Відповідь може бути простою: 
притягує історія цих місць. Наша 
індустріальна спадщина — це 
також історія громад і, відповідно, 
історія народних рухів. Більшість 
наших прабабусь та прадідусів — 
учасники промислової революції з 
її фабриками та складами, базами 
та заводами масового виробництва і 
продажу. Саме тут люди проживали 
життя, боролися та заново 
будували суспільство. Саме з цієї 
колиски виросли сучасні міста, 
сформовані працею, майстерністю, 

винахідливістю і творчістю робочого 
люду. Саме тут кувалися принципи 
робітничого руху та пропагувалися 
ідеї рівності, солідарності та 
міжнародної співпраці.

Соціальне та культурне життя 
робітників та їхніх сімей також 
оберталося навколо цих вузлів 
промисловості, задовольняючи 
базову людську потребу виразити 
себе і спілкуватися у громаді; тут 
формувалися окремі квартали 
і створювалися власні об’єкти 
соціальної інфраструктури. Майже 
два століття ці квартали росли 
навколо промислових будівель, 
і цей зв’язок залишився в генах міст 
і містян.

Коли велика промислова епоха 
в Європі дійшла кінця в 1960-х — 
1970-х роках, будівлі індустріальної 
ери спорожніли. Проте виявилося, що 
ці місця почали приваблювати нові 
покоління, які захотіли використати 
їх по-іншому. Не випадково об’єкт, 
який можна вважати першим 
символічним переходом від старого 
до нового, називався «Фабрика» (The 
Factory). Ідеться, звісно, про студію 
Енді Воргола, яку він відкрив 1962 
року за адресою 231 47-ї Іст Стріт 
у Мангеттені. Якщо подивитися на 
фотографії Нью-Йорка тих часів, 
помітно, як в архітектурі відбито 
ставлення до найближчих форм 
мистецтва і до культурних центрів, 
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які зайняли старі промислові будівлі: 
цегляні стіни, металеві конструкції, 
труби на поверхні, механічні коробки 
і безліч опорних колон. Воргол був 
сином батьків-робітників, а значить, 
шануючи своїх предків, мав шукати 
чесноту і  навіть шляхетність у 
чесній праці.

Із 1960-х років новий молодіжний 
рух у Європі невпинно просував 
ідею, що культура належить не 
тільки панівним класам, і всі люди 
мають рівні права, коли йдеться 
про власний мистецький голос. 
Саме тому постала потреба знайти 
місця для вираження цієї ідеї, адже 
культурний істеблішмент не мав 
наміру впускати «революціонерів» 
до своїх палаців культури. 
Занедбані промислові майданчики 
повернулися до життя як фабрики 
іншого типу: фабрики культури. 
Колишні промислові приміщення 
заповнили нові форми музики, 
танцю, перформансів, образотворчого 
мистецтва — будь-яких новацій, 
які означали зміни і свободу. Від 
контркультури до панку, від комун до 
еко-колективів, від локальних центрів 
до анархістських лігв — відновлення 
індустріальної спадщини триває. 
Після падіння «залізної завіси» 
1989 року відкрилися абсолютно 
нові території для освоєння цих 
старих будівель, і багато з них зараз 
проходять такі самі перетворення, які 
вже відбувалися раніше на Заході.

Мережа Trans Europe Halles визнала 
і прийняла цю тенденцію з моменту 
заснування; її перші учасники 
самі розміщувалися в занедбаних 
критих ринках, старих фабриках та 
схожих будівлях. Піонери нових 
культурних рухів також захищали 
ці колишні промислові майданчики 
і виступали за їхнє збереження. 
За цією спадщиною — люди, які 
побудували наше суспільство. На 
їхню честь не зводили пам’ятників, 
але в цих спорудах, де вони будували 
наше процвітання і створювали 
можливості для майбутніх поколінь, 
закарбовано їхній дух. У цих будівель 
є свої принади. Іноді це проста 
і красива форма, як у колишнього 
маслозаводу, який нині займає центр 
Mejeriet у шведському Лунді, іноді 
— широченний, ніби церковний, 
простір, як у Kaapelitehdas («дротового 
заводу»), де колись виготовляли 
трансатлантичні кабелі зв’язку для 
Nokia. Це історія зовсім інакша, 
неписана історія людей, що 
її повертають до життя нові 
покоління, які продовжують 
боротьбу за неієрархічну культуру.

Такі культурні та мистецькі осередки 
й такі будівлі є в будь-якому куточку 
Європи. Відкрийте їх для себе.

Сенді Фітцджеральд
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«Ми використовували ці будівлі до 
реконструкції. Ми любили їх такими, 
якими вони були: пошкодженими, 
але з особливою постіндустріальною 
атмосферою. Тут проходили 
фестивалі, театральні й танцювальні 
вистави, кінопокази, майстер-класи, 
конференції та багато іншого. Проте 
будівлі потребували реконструкції, 
адже в якийсь момент вони могли 
просто розвалитися.

Перед приїздом спеціальної техніки 
ми організували «прощальну вечірку» 
і запросили всіх наших друзів, 
партнерів, глядачів. Це був дуже 
зворушливий момент. Ми ходили 
будівлями, торкалися цегли, радіючи 
у передчутті «нового» і водночас 
сподіваючись, що «старе» не зникне 
безслідно. І, як можна побачити, саме 
так і сталося! Під час реконструкції 
було приділено багато уваги 
деталям».

Аґата Етмановіч

Fabryka Sztuki, Лодзь 

3  коли будинок люблять
Із зовнішнього вигляду будівлі завжди можна відчути, 

як складаються стосунки людей із місцем, де вони працюють.
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4  місце
Де розташовано культурний центр: 
у місті чи в сільській місцевості?
У центрі чи в передмісті?
Це автономна будівля чи частина комплексу?

Antic Teatre, Барселона 5 300 000 жителів (столичний округ)

Röda Sten konsthall, Гетеборґ, 522 000 жителів

Village Underground, Лондон, 15 000 000 жителів (столичний округ)
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OZU, Монтелеоне-Сабіно, 1 257 жителів

Moritzbastei, Ляйпциґ, 521 000 жителів

Stanica Žilina-Záriečie, Жиліна, 82 000 жителів

Not Quite, Фенгерсфорсб, 345 жителів
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Creative Centre Carnation, Тарту 

5  амбіції
Майже неможливо уявити, що це вдасться зробити, і саме 

тому цей задум нам підходить як найбільш амбіційний.

Лемміт Каплінскі показує 
нам величезний занедбаний 
комплекс. Ми йдемо через кілька 
будівель, остання з яких, здається, 
найпроблемніша.

Вона найвіддаленіша від 
входу в комплекс, найбільша 
та найзруйнованіша, отже, 
потребуватиме найщедріших 
інвестицій. Вона загрожує поглинути 
весь час і гроші, виділені для її 
відродження, і цим надихає тих, 
хто хоче побачити, як вона засяє.
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6  старе та нове
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Verkatehdas, Гямеенлінна

Melkweg, Амстердам

Röda Sten konsthall, Ґетеборґ

A38, Будапешт

Menų spaustuvė, Вільнюс



18

NOASS, Рига

7  як це зазвичай 
трапляється
 
«Друзі збираються разом. У них 
спільні цілі, спільні інтереси, і вони 
починають більш-менш значні 
проекти; зрештою, виникає потреба 
створити організацію.

Така сама історія була і з нашою 
організацією; її створили кілька 
друзів-представників творчих 
професій. Коли я працював 
художником, моїми друзями 
були поети, письменники, 
кінематографісти та мистецтвознавці. 
Ми разом пили, тусувалися, 
перетиналися на презентаціях 
книжок і відкриттях виставок. 
А наприкінці вечірок у нас були 
дискусії про те, що важливо 
в мистецтві, що ми маємо 
підтримувати, що ще нам потрібно, 
аби створити простір для творчих 
людей.

Крок за кроком ми почали 
засновувати організацію в моїй 
художній студії. Пізніше вона 
перетворилася на виставковий 
простір, а потім — на суспільний 
простір для різних мистецьких 
заходів, не тільки на тему візуального 
мистецтва. Ми з’ясували, що на 
наші заходи приходять відвідувачі 
та друзі, їх більше сотні, і вони 
вже не вміщаються в невеликому 
приміщенні, де тепер наш офіс. 

Тоді ми зрозуміли, що нам справді 
необхідно створити більше простору 
для всіх цих проектів».

Дзінтарс Зілґавіс
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Moritzbastei, Leipzig

8  будівля, у якій буде 
створено програму
З одного боку — обмеження,

з другого — унікальна характеристика.

 
«Це дуже велика будівля —1400 
квадратних метрів, але простір 
поділено на багато маленьких кімнат. 
Ми хотіли б мати більше людей в 
одній кімнаті. Загалом ми можемо 
розмістити близько 1200 осіб, але не 
в одній кімнаті.

Це таки унікальне місце — ми 
можемо проводити різні заходи. 
В одній кімнаті може виступати 
театр, у другій — проходити концерт, 
а в третій — читання. З одного боку, 
це перевага, але з другого — це 
важко, тому що це обмежує нас: 
аудиторія наших концертів не може 
перевищувати 300 осіб.

Ми організовуємо і такі заходи, для 
яких використовуємо всю будівлю. Ви 
можете ходити по колу, і за одну ніч 
потанцювати і під поп-музику, 

і під хард-рок, і техно; це як 
маленький фестиваль. Якщо ви 
в кімнаті, де звучить електроніка, то 
не чуєте музики з поверху, де грає 
хеві-метал. Вони повністю розділені, 
але ви можете легко піднятися на 
поверх вище і самі все побачити. 
Стіни кам’яні, три метри завтовшки.

Ми не можемо змінити основну 
конструкцію, щоб розширити 
приміщення. Наше завдання — 
використати простір розумно й 
організувати нашу програму так, 
щоб вона вписалася в будівлю.

Не можна змінити будівлю під 
програму; ви маєте змінити програму 
під будівлю».

Торстен Райтлер
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Pekarna magdalenske mreže, Марібор

9  час захопити будівлю
Поштовхом для нас стало переконання, що ми 

маємо право на місце, якому загрожує знищення.

«Спочатку сформувалася мережа 
з різних видів організацій, 
переважно культурних, а також 
митців: музикантів та художників, 
які намагалися знайти собі місце 
для роботи в місті. Вони вирішили 
зробити Pekarna такими культурним 
центром. Це було 1992 року.

Архітектура студія зробила проект 
плану, з якого можна було почати 
процес реконструкції. Але він застряг, 
бо в той час політична ситуація була 
дуже нестабільною, і головну увагу 
приділяли наведенню мостів — 
політично важливішому завданню.

1994-го ми помітили, що у комплекс 
хтось навідувався — люди на 
дуже дорогих машинах, які усе 
там вимірювали. Хтось побачив 
це і попередив нас. Саме тому [ми 
наважилися] захопити будівлю. 
Ми хотіли захистити комплекс, 
щоб переконатися, що його буде 
збережено для його визначених 
цілей».

Борут Венцель
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Центр Творчих Індустрій «Фабрика», Москва

10  без грантів
«Фабрика» оплачує і виробляє 
культурний контент самостійно. 
У нас немає ніякого фінансування, 
жодного спонсора. Наша фабрика — 
це збірний центр: у нас є орендарі, 
ми надаємо їм місця, а вони платять 
за оренду. Орендна плата низька — 
це така знижка для творчих галузей. 
Цих грошей більш-менш вистачає, 
щоби платити заробітну платню, 
податки, ремонтувати наші будівлі та 
організовувати і проводити виставки. 
Отже, ми повністю незалежні й 
не отримуємо жодної фінансової 
підтримки.

Для мене легше приймати якісь 
фінансові рішення та зробити щось, 
аби заробити потрібні гроші самій, 
аніж заповнювати тисячі бланків 
заяв і прохати когось дати мені 
гроші. Для мене краще витратити 
10 годин і зробити щось самій, аби 
заробити гроші, аніж витрати ці самі 
10 годин на заповнення форм, щоб 
отримати гранти. Це священний 
принцип панків у Європі — DIY — 
«Зроби сам». Я знаю, що мені потрібно 
було б заповнити тисячі форм, щоб 
отримати грант, а потім написати 
тисячі звітів про те, як я витратила 
гроші, і для мене це було б вельми 
проблематично».

Ася Філіппова
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Fabryka Sztuki, Лодзь

11  співпраця приватного 
з державним
Форми самоврядування, запозичені з не 

пов’язаних із культурою секторів, відкривають 

нові можливості для фінансування.

«Ми засновані на державно-
приватному партнерстві. Центр 
Fabryka було створено на основі 
угоди між двома НДО (театром 
Chorea і мистецьким центром Лодзі 
Łódź Art Center) та містом Лодзь. 
Ми зареєстровані як муніципальна 
організація.

Створення Art_Inkubator було 
профінансовано зі структурних 
фондів ЄС. Цікаво, що грант видали 
не з фондів культури, спадщини 
або туризму, а за програмою, 
спрямованою на зміцнення 
підприємництва. Грант надало місто 
Лодзь. Центру Fabryka довелося 
пройти через переосмислення, 
реорганізацію та розробку нових 
функцій, щоби стати комерційною 
структурою. Це був унікальний 
випадок. І це було не так просто. 
У процесі довелося переконати 
чиновників інвестувати дещицю 
довіри (і багато грошей!) у нову 
модель. На практиці це означало 
змінити ставлення до творчого 

сектору: від «грантоїдів» до 
організації, що створює економічні 
та соціальні цінності. Було важко, 
але, як бачите, нам вдалося».

Агата Етманович
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Moritzbastei, Лейпциг

12  будівля, що 
охороняється законом
Маючи переваги, будівлі зі статусом історичної 

пам’ятки вимагають виконання численних зобов’язань.

Moritzbastei — це середньовічна 
фортеця, остання вціліла частина 
старої міської стіни в Ляйпцигу, її 
було збудовано в 1551-1553 роках. 
Із 1982 року в ній розміщено 
культурний центр.

150 років будівлю використовували 
тільки як фундамент для школи, 
яку збудували на ній.

«Фортеця була заповнена землею, 
її не використовували як будівлю, 
і ніхто не знав, що з нею робити. 
Її відбудували в 1970-х роках і 
почали реконструювати, буквально 
відкопувати з-під землі.

Нам доводиться миритися 
з деякими обмеженнями — 
наш концертний зал має дуже 
погану акустику, як у печері XVI 
століття. Це було приміщення 
для солдатів. Тут доволі важко 
отримати хороший звук. Ми 
хочемо поліпшити його, — але 
якщо встановимо текстильну 
конструкцію або щось типу того, 
щоб покращити акустику, нам 
доведеться приховати оригінальну 
архітектуру, тому це 

неможливо. Для нас це виклик, 
і ми намагаємося 
експериментувати з тимчасовими 
матеріалами, наприклад із 
текстилем та деревиною, щоби 
поліпшити звук».

Торстен Райтлер
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ufaFabrik, Берлін

13  позбутися привидів 
минулого
Якщо так історично сталося, що місце стало 
символом чогось негативного, необхідно 
обрати чітку позицію, голосно про це 
заявити і почати все з чистого аркуша.

UFA була найважливішою 
кінокомпанією в Німеччині перед, 
під час, а також після Другої світової 
війни. Нацистську пропаганду 
створювали саме тут, на цьому 
заводі. Коли ми дізналися про це, то 
задумалися: що ж нам робити з цією 
спадщиною?

У Західному Берліні та багатьох 
інших місцях була поширена 
практика зносити всі будівлі, що 
нагадують людям про сторінки 
історії, яких вони не хочуть більше 
згадувати.

Ми зберегли ці будівлі, захопивши 
їх. Ми обговорювали це питання 
і вирішили продовжити нашу 
справу: провели церемонію, що 
символізувала зцілення, викинули 
старих привидів UFA і запросили 
нових духів. Ми — це друге життя 
будівлі UFA, ми наповнили її новими 
ідеями і творчістю.

Відтоді все було добре, і ми взялися 
за створення інших видів мистецтва  
в цьому приміщенні».

Сіґрід Німер
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OZU, Монтелеоне-Сабіно

14  приховані дефекти
Навіть у майже новій будівлі можуть бути приховані 

дефекти, залишені попереднім користувачем.

 
«Цю будівлю було зведено в 1980-х 
роках. Тут мав бути типографський 
цех. Він пропрацював шість місяців, 
а потім його закрили: до нього було 
важко дістатися — вулиці були 
занадто вузькими для вантажівок, 
що завозили папір.

Потім чотири роки тут працювала 
кондитерська фабрика. Тут мали 
виробляти цукерки, але фабрика 
їх тільки упаковувала. Іноді тут 
упаковували прострочені цукерки. 
Будівля належить місцевій 
громаді. Їх вдалося позбутися, але 
фабрика була просто завалена цим 
непотребом. Тонни старих цукерок 
усюди... Аж 18 тонн. Знадобилося 
два роки, щоб відновити та очистити 
простір.

Нам довелося перекопати все навколо 
будівлі, щоби знайти фундамент, 
і ми виявили, його було закладено 
не так, як описано у проекті. Під час 
конструкційних робіт ми виявили ще 
багато таких недоліків. Наприклад, 
вікна, що не зачиняються.

На фабриці також повинна була бути 
кухня — там було зроблено виводи 
водопроводу. Ми сказали — чудово, 
поставимо тут раковину. І коли всю 

роботу було зроблено, виявилося, що 
водопровідна труба несправжня! Вона 
нікуди не вела. Був лише шматок 
труби, а потім — глуха стіна.

Чому люди побудували завод 
тут, у глушині? Без фундаменту? 
Відповідь проста: колись було 
виділено державні кошти на 
будівництво промзон у горах, 
мабуть, для фінансування нових 
галузей діяльності. Хтось вирішив 
побудувати цей будинок, вкрав гроші 
на будівництво — і ось результат».

Паола Сімоні
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Village Underground, Лондон

15  складські приміщення
Складські приміщення = багато місця.

Високі стелі, хороший доступ із двох 
вулиць, простір для облаштування 
вестибюлю, туалети, бар і комора.

Тверді поверхні з високою 
акустичною реверберацією 
і дах із поганими технічними 
характеристиками можна адаптувати 
до різних потреб.

Ідеальний майданчик для 
проведення різноманітних заходів. 
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Bakelit MAC, Будапешт 

16  горище
Із кожним недоліком будівлі, через який будинок стає 

менш зручно використовувати порівняно з іншими, 

знижується інтерес до нього, а отже і його ринкова 

вартість. Саме тоді він починає цікавити нас.

Bakelit MAC розташовано в самому 
центрі великого огородженого 
комплексу з прохідною, майстернями 
по сусідству, магазинами 
з будівельними матеріалами.
1999 року Мартон Бауер, власник 
Bakelit MAC, заплатив за заводське 
горище площею 1 600 квадратних 
метрів. Сьогодні його площа складає 
2 200 квадратних метрів. Скрізь, де 
можливо (з точки зору конструкції 
та програмних потреб), працівники 
Bakelit MAC розділили високий 
простір на кілька рівнів. Вони 
побудували новий 3-метровий поверх 
і збільшили робочий простір. Навіть 
сьогодні тут залишається простір, 
де це можливо. Стеля над кухнею, 
де готують їжу для працівників, 
невиправдано висока. Її скоро знесуть 
і збудують знову, трохи нижчу. Так 
стеля стане достатньо високою для 
офісу.

На момент покупки горище 
коштувало дешевше, ніж приміщення 
на першому поверсі, бо нагору 
було складно дістатися. Проблему 
доступу для людей, обладнання, 
пивних бочок, диванів та інвалідних 

візків було вирішено за допомогою 
гігантського ліфта біля головного 
входу.
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A38, Budapest 

17  корабель
Будівлі на березі річки найдорожчі та, як правило, 

найкращі в місті. Ідея створити культурний центр 

на кораблі видається дуже перспективною.

Вона має явну конкурентну перевагу 
перед іншими: усі вони на землі, 
а ви — на кораблі. Корабель — це 
яскравий символ. Навіть коли він 
надійно стоїть на якорі, то має в собі 
дух мандрів і пригод; коли є хвилі, 
і підлога гойдається, відвідувачі 
відчувають атмосферу хоробрості 
та новизни.

Нині корабель має назву «A38». 
«А» означає Артемівськ, назва 
прототипу корабля, а 38 — це 
його серійний номер. Український 
корабель раніше перевозив каміння. 
На місці колишнього головного 
вантажного відділення тепер 
концертний зал, 
де грають рок.

Архітекторам знадобилося три роки, 
щоб перепроектувати корабель. Його 
було відновлено в доках у Комарно; 
в Будапешті створювали інтер’єр і 
відновлювали технічне обладнання, 
яке вдалося зробити всього за три 
місяці. Відкриття відбулося 30 квітня 
2003 року. Початкові інвестиції 
в розмірі 3 мільйонів євро було 
покрито всього за 6-7 років. Завдяки 
цьому власники побудували другий 
корабель, цього разу зовсім новий. 

Він стоїть поряд із A38. Під час 
вибору місця для корабля керувалися 
дуже прагматичними міркуваннями. 
Вирішальними чинниками стали 
не краєвиди, пам’ятки чи богемна 
частина міста. Пріоритетом була 
близькість до центру міста, який 
перебуває під захистом ЮНЕСКО,
і межу якого позначає міст Петефі. 
Корабель стоїть лише у 135 метрах 
від мосту.

Завдяки тому, що проект було 
вдало розроблено, фінансування 
було достатнім, а люди підійшли 
до справи з ентузіазмом, на борту 
вдалося розмістити 5 повноцінних 
барів, 2 тераси на даху, а також 
концертний зал (система «будинок у 
будинку») на 700 місць. Корабель має 
чудову акустику, у ньому є ресторан, 
галерея, студія звукозапису та офіси.
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DOM, Bologna 

18  кругле приміщення
Кругле планування поверху з рівномірно розподіленими 

технічними конструкціями відкриває широкі 

можливості для організації простору.

«Тут справді можна ставити майже 
що завгодно. Декорації піднімаються 
та опускаються; можна повісити 
чорні завіси, закрити їх, якщо хочете, і 
влаштовувати театральні вистави 
у залі-коробці».

Федеріка Роччі

Технічна інфраструктура, яка 
знаходиться на одному рівні над усім 
інтер’єром, надає величезний простір 
для організації простору. Софіти 
можна підвісити будь-де, простір 
може бути розділено. Сцена може 
бути в центрі, з сидіннями навколо 
неї, або навпаки. Сцена може бути на 
підвищенні, а глядачі — сидіти перед 
нею, або навпаки.
 



41



42

Village Underground, Лондон

19  місця, що мають 
потенціал
Щодня ми проходимо повз чудові місця для 

культурних центрів, але не помічаємо їх. І коли 

хтось показує нам, як їх можна організувати, 

усе раптом стає таким очевидним.

Центр міста завжди найжвавіший і 
найдорожчий. Там найбільший попит 
і найбільша пропозиція, найдорожча 
земля і найдорожча оренда. Центр 
Village Underground зірвав джекпот 
із його місцем розташування — у 
центральній частині Лондона — 
завдяки здатності Ауро Фокскрофта 
побачити потенціал для реального 
створення простору там, де ніхто не 
міг здогадатися розташувати його 
раніше.

Після демонтажу віадука через Іст-
Лондон залишилося кілька секцій 
великих опор (15*20 метрів), рівний 
майданчик висотою три поверхи над 
землею. Трубні вагони і контейнери 
розмістили на стовпах, і так створили 
робочий простір Village Underground.
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Suvilahti, Гельсінкі 

20  газосховище
Велична будівля перегорнула одну сторінку 

свого існування. Її майбутнє ще не вирішилося, 

та вже зрозуміло: хай би що створили 

в ній, це буде щось надзвичайне.
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Два величезні промислові 
газосховища спорожняють, очищають 
і адаптують до можливих технічних 
умов, але поки неясно, у чому 
полягатиме їхня нова мета.

Простір усередині вражає грубою 
красою, так само, як і всі великі 
об’єкти, що їх було побудовано для 
технічних цілей, не приділяючи 
уваги естетиці.
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Stanica Žilina-Záriečie

21  залізнична станція
Stanica досі функціонує як станція.

«Перемовини зі Словацькою 
державною залізницею щодо 
оренди будівлі за символічну плату 
зайняли у нас два роки. Ми були 
занадто молоді, і компанія не хотіла 
приймати нас як сторону перемовин. 
Тому робити необхідні дзвінки 
та навіть супроводжувати нас на 
офіційних зустрічах доводилося 
батькові Марека Адамова. Ми почали 
реконструкцію всієї будівлі з першого 
короткострокового контракту, за яким 
нам було дозволено використовувати 
тільки одну кімнату. Лише згодом 
ми нарешті отримали контракт на 
використання всієї будівлі протягом 
наступних 30 років за символічну 
щорічну плату. У контракті було 
прописано зобов’язання інвестувати 
щонайменше 300 000 євро в 
реконструкцію».

Сотні людей кожен день 
проїжджають місцевим маршрутом 
Жиліна-Зареч’є. Кожна людина, 
навіть та, яка ніколи не була 
всередині, щоб подивитися виставу 
або випити чашечку кави, відчуває 
вигоду від того, що тут розташовано 
культурний центр. Тут чисто та 
безпечно протягом усього дня, і його 
околиці виглядають краще, ніж інші 
вулиці поблизу.

Завдяки поїзду будівля живе 
бурхливим життям не тільки під час 
культурних заходів, а весь день.

Робо Бласко
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Village Underground, Лондон

22  студії у вагонах
Спочатку була особиста потреба.

Задовольнити її означало незаплановано задовольнити 

ту ж потребу великої групи інших людей.

«Ауро Фокскрофт в університеті 
вивчав дизайн меблів. Коли він 
закінчив навчання, виявилося, що 
знайти недороге місце для студії в 
центрі Лондона дуже важко. Ауро їхав 
на поїзді до Швейцарії, коли у нього 
народилася ідея взяти старі дешеві 
вагони і перетворити їх на офіси.

Разом із сорока іншими художниками 
він використав чотири списані 
вагони метро з Ювілейної лінії та два 
контейнери для морських перевезень.

У той же час йому більше не потрібна 
була студія, адже він перестав 
працювати в дизайні інтер’єру — 
він став директором культурного 
центру».

Амелі Снаєрс
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Stanica Žilina-Záriečie

23  будівля з пивних 
ящиків
Театр під мостом на 150 місць, побудований без 

дозволу, що офіційно проходить у документах 

місцевої влади як арт-інсталяція.

Матеріали:

| 3 000 ящиків з-під пива;
| 800 тюків соломи;
| 10 м3 звичайних дерев’яних дощок;
| 60 листів ДСП;
| 120 старих залізничних шпал;
| два 12-метрові вантажні контейнери;
| дві вантажівки суглинку;
| 10 000 цвяхів;
| 1 км гвинтових стрижнів;
| 1 000 гвинтів, шайб і гайок; 
| 1 500 шурупів;
| одна вантажівка гравію, щоб 
вирівняти землю; 
| один подовжувач для 
електропостачання; 
| два пагорби; 
| одне невелике риштування; 
| 100 волонтерів 
| 3 місяці 
| 10 000 євро.

Уже в перший рік гроші, витрачені на 
запрошення виконавців, перевищили 
вартість будівництва втричі.
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Melkweg, Амстердам

24  зростання
Від двомісячного заходу до одного з 

найважливіших культурних центрів у Європі. 

Крок за кроком, чотири десятиліття.

70-ті

| Улітку 1970 року в центрі Melkweg 
пройшов двомісячний захід із 
різноманітною програмою, за 
масштабами приблизно такий самий, 
як заходи, які проводяться тут зараз. 
У той час центр був набагато менший.
| Після насиченого заходу він 
закрився на тиждень, а коли 
знову відкрився, усю будівлю було 
присвячено чотиритижневому 
спектаклю про смерть. Тоді 
змінювати будівлю не збиралися; 
зробили тільки необхідний ремонт.
| Місто виділило гроші на 
будівництво, щоб будівля хоча би 
відповідала вимогам техніки безпеки.
| Після наступного літа будівлю 
закрили на цілий рік.
| 1972 року будівлю орендували.
| Почалася її реконструкція, що 
тривала 25 років. Спочатку все 
робили самі: кожен робив що міг. 
Програму перервали на 10 діб, щоби 
повністю зосередитися на будівництві 
та ремонті.

80-ті

| У 1980-тих соціальна атмосфера 
змінилася. Амстердам 
змінився також, і Melkweg 
теж довелося міняти. Темну 
будівлю відкрили для світу.

| До цього часу у їхній власності 
перебувала лише частина будівлі, 
і коли 1986 року вони отримали в 
розпорядження її всю, то ризикнули 
взяти її під своє управління.

90-ті

| 1995 року було побудовано зал 
на 1 000 місць і розширено вхід. 
Усе подвоїлася: кількість виступів, 
глядачів, співробітників, прибутку. 
Це був великий успіх.
| Проте через те, що чсатину простору 
було додано, люди сприймали 
будівлю як розділену на дві частини: 
нову (хол, вхід) і стару, яка була 
значно менше модернізована.
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2000

| 2000 року Melkweg було повністю 
реконструйовано. Усі приміщення 
були на високому рівні, і їх нарешті 
технічно обладнали для заходів, для 
яких вони завжди використовувалися.
| Несподівано з’явилася змога 
організувати великі заходи, 
запрошувати більше знаних митців 
та артистів.
| Кор Шлоссер подумав: «Ну от, 
будівля готова, тепер я можу зробити 
щось інше». Саме тоді він побачив 
план постійної театральної трупи з 
міського театру (сусідів культурного 
центру), які більше не хотіли 
виступати у старому міському театрі. 
Їм потрібно було нове місце, де в них 
не було б обмежень старої історичної 
будівлі. Він спитав архітектора, який 
керував попередньою реконструкцію 
Melkweg, чи можна буде створити 
таке місце десь між будівлями 
Melkweg і старим міським театром.
| Архітектор розробив коробку, яка 
мала плавати над Melkweg.

| Будівництво почалося 2005 року, і 
будівлю було відкрито 2009-го. Обидві 
попередні реконструкцій обійшлися 
у 2,5 мільйона євро, а ця коштувала 
50 мільйонів.
| Здається, що це було останнє, що 
буде побудовано на невеликій площі. 
Усе працює як треба.

Нотатки за лекцією Кора Шлоссера
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Melkweg, Амстердам

24 
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Interzona, Верона

25  переїзд
Прихильність до місця, де ми працюємо, 

дуже важлива. Але команда важливіша.

«Весь район було побудовано 
в 1920-тих роках, під час панування 
фашистів, за часів Муссоліні. Це був 
склад для свіжих і заморожених 
продуктів. Будівля, в якій ми 
перебуваємо, була колись складом. 
Ми зазвичай займали невеличку 
частину цього місця, адже воно 
просто величезне, як лабіринт. 
Ми зайняли один куток».

Через кілька років умови змінилися 
— власник вирішив реконструювати 
будівлю для іншої мети. Центру 
Interzona довелося переїхати в іншу 
будівлю в цьому районі.

«Спочатку було дуже важко покинути 
це місце і переїхати туди. Як бачите, 
ця будівля дуже незвичайна, в той 
час як інша — просто прямокутна 
коробка, абсолютно порожня, і ми 
відчували, що нам там не місце. 
Але згодом ми оцінили будинок, 
а потім і полюбили його. Можна 
сказати, що ми розуміємо, як важливо 
бути міцною групою. Ми більше не 
страждаємо через це місце».

Ада Ардуіні
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Ми перелізти через огорожу, щоб відвідати перше місце, — тепер порожню будівлю.
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Stanica Žilina-Záriečie

26  помилки
| Побудуйте найбільший 
культурний центр. 

| Із художників виходять 
найкращі бухгалтери.

| Не спілкуйтеся з громадою. 
| Не виділяйте місця під склад. 
| Майте секрети один від одного. 
| Не інформуйте людей; 
краще їх здивувати. 

| Просіть у спонсорів гроші й більше 
ніколи не зв’язуйтесь їм перед очі. 

| Купіть найменший, найдешевший 
і найстаріший автомобіль. 

| Ігноруйте містобудівників 
і архітекторів.

| Закінчіть усі роботи у будівлі 
на початку, щоб не потрібно 
було поліпшувати її пізніше. 

| Дотримуйтеся правил 
і не відхиляйтеся від 
жодної норми закону. 

| Прибуток від бару чи магазину? 
Вам це не потрібно. 

| Довіряйте словам, не 
укладайте договорів. 

| Робіть кілька проектів одночасно. 
| Зосередьтеся на естетиці, 
а не на змісті.

| Використовуйте одне місце для всіх 
видів заходів, не робіть пробних 
запусків перед відкриттям. 

| Не орендуйте обладнання, 
купуйте його. 

| Не відмірюйте, просто ріжте. 
| Не встановлюйте строки. 
| Не турбуйтеся про те, як 
будівля виглядає зовні.

| Безлад і сміття надворі вас не має 
цікавити, це не ваші проблеми. 

| Обирайте перевірені шляхи 
та копіюйте інших. 

| Будьте диктатором.
| Будьте диктатором.

Учасники семінару Living Underground 
workshop 2012 року
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Suvilahti, Гельсінкі

27  коли все буде 
готове?
Коли будівлю буде завершено?

«Ми ніколи не влаштовуємо вечірок 
на честь відкриття. Якщо люди 
запитують, коли все буде готове, 
відповідаємо: ніколи. Таке місце не 
може бути «готовим». Воно просто 
є, і, як ми сподіваємося, завжди 
розвиватиметься».

Стуба Нікула
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Buenaventura, Кастельфранко-Венето

28  мозковий центр
Із деякими проблемами краще піти до фахівців. 2005 рік 

був роком великих змін для центру Buenaventura. Він мав 

переїхати зі старої в нову будівлю та переосмислити 

себе. На 59 зустрічі мережі Trans Europe Halles 

знайшлися ті, хто міг найкраще допомогти у важливих 

питаннях — представники інших центрів-членів.

1. 

«Культурний центр Oficina di 
Buenaventura розташований на 
півночі Італії, в 40 кілометрах від 
Венеції. Кастельфранко-Венето — 
невелике заможне містечко 
на 30 000 жителів.

Ми маємо:

| концертний майданчик на 100 місць; 
| бар;
| квартиру з кімнатами для 
п’яти волонтерів; 

| Інтернет-зал із 12 комп’ютерами; 
| конференц-зал, який також 
використовуватися для курсів 
(танго, театр, фотографія, 
зйомка відео тощо); 

| кухню для 40 осіб;
| фотолабораторію».

Buenaventura staff

2.

«На зустрічі ділилися широкими 
знаннями та досвідом учасників, 
які змогли поділитися історіями, 
як починалися їхні проекти.

Buenaventura слід використовувати 
будівлі, які вже є. Вони мають 
почати з невеликого будинку з 
ділянкою навколо нього і повільно 
розвиватися.

Їм потрібно:

| театр на 200 місць і гнучкими 
технічними характеристиками, 
які б дозволяли вирівнювати підлогу 
в усьому приміщенні;
| 2 гримерки;
| концертний майданчик на 300 
людей без сидінь, який також можна 
використовувати для музичних 
репетицій;
| бар/кафе має бути серцем центру, 
обслуговувати всі приміщення; треба, 
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щоб була можливість виносити 
столики назовні в літню пору;
| 4 майстерні (наприклад, для 
фотографів, художників, артистів, 
скульпторів тощо).
| житлові приміщення: 10 місць для 
постійного розміщення персоналу 
Buenaventura;
| окрема кухня для постійних жителів;
| 10 місць для короткострокового 
проживання митців та гостей;
| конференц-зал на 100 місць; 
| кухня для забезпечення харчування 
до 100 людей; 
| офісні приміщення з 20 робочими 
місцями; 
| технічні складські приміщення 
(щонайменше 2); 
| окремі приміщення для дитячих 
заходів; 
| зелена зона зовні; 
| парковка для автомобілів 
та велосипедів».

Протокол зустрічі TEH

3.

«Хай би що ви обрали для 
майбутнього Buenaventura, це ваше 
рішення. У наших порадах ми просто 
виклали наші погляди і думки. 
Моя єдина порада (перебріхуючи 
батька соціалізму): «філософи і 
політики проводять більшість часу, 
розмовляючи та сперечаючись про те, 
що сталося зі світом, — коли важливо 
змінити його».

Пол Боген

4. 

Старий центр закритий. Новий 
так і не було побудовано, і група 
розпалася. Але хтозна, можливо, 
колись Buenaventura запрацює знову 
або в його приміщенні відкриється 
центр-спадкоємець.
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Stanica Žilina-Záriečie

29  потік
Із 2003 року залізничну станцію Жиліна-

Зареч’є багато разів перебудовували. Уже 

ясно, що вона буде змінюватися і надалі.
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30  місця проведення 
заходів

Interzona, Верона
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Interzona, Верона

Melkweg, Амстердам
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Menų spaustuvė, Вільнюс

Noass, Рига
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Menų spaustuvė, Вільнюс

Noass, Рига Verkatehdas, Гямеенлінна

Stanica Žilina-Záriečie, Жиліна
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Pekarna magdalenske mreže, Марібор

Melkweg, Амстердам
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Village underground, ЛондонPekarna magdalenske mreže, Марібор

Łaznia Nowa, Краков
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Stanica Žilina-Záriečie

31  питання, які треба 
самим собі поставити
В історії Stanica були дві зустрічі, на 
яких було переглянуто посади всіх, 
хто тут працює, а також чим є Stanica, 
— сфери діяльності працівників, 
розподіл обов’язків, місія, бачення 
і плани на майбутнє...
Більшість людей змінилися; команда 
розрослася. Центр Stanica став 
усталеною організацією, яка вирішує 
вже інші проблеми, отже, структура 
її планування змінюється.
 
 

2004 рік

| 8 х посадових інструкцій; 
| сфери діяльності; 
| цільові групи; 
| волонтери;
| внутрішній зв’язок; 
| місія;
| реконструкція будівлі; 
| обов’язки; 
| організація руху; 
| де Stanica бачить себе через 5 років? 
| список нагальних завдань.

2012 рік

| 14 х посадових інструкцій; 
| що ми не хочемо в Stanica? 
| чим ми особливі? 
| що ми хочемо змінити? 
| хто не хоче чогось робити? 
| хто за що відповідає? 
| місія;
| що нам добре вдається?
| яка наша мотивація?
| що ми не робимо, але маємо робити?
| нова система управління баром;
| нова система нарад;
| наша історія;
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Antic Teatre, Барселона

32  поради щодо 
реконструкції
«2005 року нас мало не закрили за 
недотримання деяких санітарно-
гігієнічних норм і правил техніки 
безпеки. Із цього почався наш проект 
повної реконструкції культурно, 
історично й архітектурно значущої 
будівлі та передання її в громадське 
користування як театру.

Реконструкція Antic Teatre має велике 
значення з таких причин:

| Оновлення району: у цьому районі, 
який зараз переживає перетворення 
в самому серці старого міста, багато 
будівель не відповідають чинним 
нормам, вони в поганому стані. 
Поліпшення умов дає району нове 
життя: не тільки для мешканців, 
а й просто для перехожих.

| Театральні вистави: У Барселоні 
є багато театрів, але молодіжним та 
експериментальним трупам важко 
закріпитися на ринку. Пропонуючи 
доступні ціни на квитки і гостинну 
політику, Antic Teatre відкриває двері 
для інновацій та нових аудиторій. 

| Соціальний центр: у первісному 
втіленні як Circulo Barcelones центр 
культури проводив культурні заходи 
для незаможних місцевих жителів. 
Antic Teatre продовжує цю політику 
і залишається місцем зустрічі для 
жителів району.

Вартість основного проекту 
реконструкції склала 950 000 євро. Це 
роботи з забезпечення відповідності 
стандартам щодо тримальних 
конструкцій у залі для вистав, нові 
туалети, поліпшення і розширення 
залу для вистав, нова тераса, повністю 
нове обладнання і відновлення 
фасадів. Наш контракт,який було 
підписано 2007 року, дає нам 20 
років, щоб завершити ці роботи.

Список виконаних ремонтних 
робіт:

1. Структурне посилення підлоги 
тераси, залу і бару. 
2. Закладання вікон у залі для вистав, 
звукоізоляція залу та його армування 
залізними балками. 
3. Будівництво комори для техніків. 
4. Побудова рухомої сітки для 
освітлення та декорацій. 
5. Реконструкція всієї тераси та 
внутрішніх сходів. 
6. Будівництво туалетів для чоловіків, 
жінок та інвалідів. 
7. Створення другого входу для 
інвалідів, який також слугує 
аварійним виходом. 
8. Установка ліфта для переміщень. 
9. Нова електропроводка та 
водопровідно-каналізаційна мережа 
10. Установка кількох протипожежних 
дверей. 
11. Протипожежний захист.
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12. Установка детекторів диму і точок 
під’єднання пожежних шлангів на 
випадок пожежі. 
13. Установка системи 
кондиціонування повітря в театрі, 
барі та фойє.

Моя порада:

Як особа, відповідальна за Antic 
Teatre, я опинився в дуже скрутному 
становищі, без жодного досвіду в 
реконструкції будівель (особливо 
об’єктів архітектурної та культурної 
спадщини!), без розуміння

 архітектурних креслень, проектів 
реконструкції або офіційних 
стандартів.

Порада всім, хто хоче щось 
змінити і несе відповідальність за 
культурний центр, тобто тим, хто 
ставить підписи, платить і несе 
максимальну відповідальність за 
все: вам конче необхідно прочитати 
весь проект, дуже уважно і до кінця. 
Ви маєте зробити це, навіть якщо 
ви не архітектор і не розумієте його, 
тому що це не ваша спеціалізація. 
Якщо ви читатимете його знову і 
знову, то почнете розуміти. Вам 
потрібно знайти фахівця і технічного 
керівника проекту. Хтось, хто знає 
всі дійсні норми роботи відповідно 
до закону, для отримання всіх 
необхідних дозволів і, як у нашому 
випадку, остаточної або первісної 
ліцензії, сприятливої для контролю 
навколишнього середовища».

Семолініка Томік
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Stanica Žilina-Záriečie

33  нефінансова 
підтримка реконструкції
«Найскладніше знайти гроші на 
будівлю (наприклад, на електрику), 
а найпростіше — на програми. 
Для обслуговування будівлі ми 
використовуємо частину прибутків 
від бару і пожертвування. Насправді, 
для реконструкції не потрібні гроші 
— потрібні матеріали та люди. Легше 
знайти добровольців або компанії, 
які можуть пожертвувати матеріали, 
ніж просити грошей.

Більше 50% нашої реконструкції було 
проведено саме так».

Марек Адамов
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Stanica Žilina-Záriečie

34  ділитися ідеями
Семінар, на якому йшлося про архітектурне бачення 

розвитку Stanica на наступні 10 років, був унікальним 

і за змістом, і тому, що його результати було 

чітко сформульовано та представлено публіці.

Іще не закінчили реконструювати 
первинний будинок станції, а вже 
треба думати, що робити одразу після 
ремонту. Що обмежує центр Stanica? 
Які перспективи його росту? Метою 
семінару Living Underground було 
визначити керівні принципи для 
використання на території в межах 
плану ронделя, більшу частину якої 
займають дороги, залізничні колії 
та стоянки.

Після завершення семінару всі 
результати було опубліковано 
в детальній брошурі; було створено 
модель 6х6 м на платформі. Її 
побачили люди, які не приходять на 
вистави і відвідують станцію тільки 
для того, щоб сісти чи зійти з поїзда.
Нам конче була необхідна об’ємна 
модель за межами S1. Найголовніше 
було дати людям зрозуміти, про 
що ми думаємо. Ось станція, ось 
рондель, а конструкція буде тут».

Марек Адамов
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Menų spaustuvė, Вільнюс

35  найперше — дах
Як почати реконструкцію? Якщо будівля не обвалюється 

і не потребує структурної перебудови, необхідно 

зробити зовнішню обшивку, щоб захистити від 

впливу атмосферних умов. Із дахом і фасад усе 

гаразд, але потрібно закрити отвори в будівлі. Тоді 

ми зможемо працювати всередині цілий рік.

Тут буде хостел, кафе і кінотеатр. 
Один із перших кроків під час будь-
якої реконструкції — нові вікна. 
Будівля тепер закрита — сюди не 
увійде ніхто чужий, дощу та снігу 
всередині теж не буде. Порядок зовні, 
хаос усередині.
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Mains d’Oeuvres, Париж

36  зменшення розмірів 
будівлі
Великий простір завжди можна зробити меншим.

Приміщення, яке раніше було 
спортзалом, виявився занадто 
великим, щоб економічно 
обслуговувати його під час 
опалювального сезону; занадто 
багато квадратних метрів, іще 
більше кубічних.

Тимчасове рішення

Зал щороку треба буде готувати 
до зимового режиму. Буде зведено 
просте риштування, закріплене 
на опорній конструкції даху, 
і відповідний простір буде відділено 
текстильними екранами, щоб 
забезпечити необхідний комфорт 
і простіше опалювати.
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Постійне рішення

Постійне рішення — побудувати 
постійний об’єкт: коробку, чиї стіни 
і стеля буде зміщено відносно 
зовнішніх стін і стелі будівлі.

Оскільки поблизу зносять багато 
будинків, можна використовувати 
вікна з них безкоштовно 
або сплативши тільки за 
транспортування та роботу. 
Найбільша проблема криється саме 
в тому, щоб організувати забирання 
вікна з будівлі після закінчення її 
експлуатації, але перед знесенням.

Результат: 
| невеликий бюджет; 
| повторне використання матеріалів; 
| експериментування 
| налагодження зв’язків; 
| реклама.
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Röda Sten konsthall, Гетеборг

37  тимчасові 
перегородки
У великому просторі завжди є більше можливостей, 

ніж у маленькому. Неможливо перетворити 

маленьке приміщення на більше, зате велике 

можна легко розділити на дрібніші.
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Teatr Łaźnia Nowa 

38  розділення 
відвідувачів та персоналу
Багатьох експлуатаційних проблем можна уникнути, 

якщо розділити простір для відвідувачів та персоналу. 

Це здається очевидним, — але чомусь це правило 

порушують під час перебудови майже кожного центру.

Teatr Łaznia Nowa має перевагу — 
це будівля, у якій легко можна 
зробити таке розділення.

Місця проведення заходів — 
у центральній частині.

Ліва частина (біля саду) та передня 
частина (виходить на вулицю) — для 
відвідувачів. Через них можна пройти 
до місць проведення заходів та до 
бару.

Права частина (виходить на сусідню 
будівлю) та задня частина (виходить 
на стадіон) — для працівників 
і акторів.
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Antic Teatre, Barcelona 

39  вузьке приміщення
Невеличке, вузьке приміщення може вміщувати 

дуже мало стоячих людей через неефективне 

розташування підходів-коридорів. Якщо їх буде 

менше, ви можете вмістити більше людей.

«Глядацький зал Antic Teatre має 
22 м завдовжки, 5,2 м завширшки 
і 4,4 м заввишки. Ми можемо 
вмістити близько 80 місць.

Оскільки це приміщення 
багатофункціональне, ми хочемо, щоб 
місця можна було встановлювати та 
знімати дуже швидко, без залучення 
технічних експертів. Найважливішим 
завданням для нас було вирішення 
проблему доступу до залу: як публіка 
заходить і як добирається до своїх 
місць. Ми не хотіли облаштовувати 
два проходи: один — щоб зайти, а 
другий — щоб пройти до свого місця.

Місця для аудиторії мають модульну 
конструкцію і призначені спеціально 
для невеликого простору, де кожен 
сантиметр має значення. Весь поверх 
складається з рухомих платформ, кожна 
90 см завширшки. Ці платформи можуть 
підніматися та опускатися на рейках, 
змонтованих на стінах по обидва боки. 
Спочатку ми думали, що платформи 
можна піднімати й опускати на шківах, 
але зупинилися на невеликому двигуні, 
встановленому на стелі.

Глядачі заходять у зал, і сходи відразу 
справа від них. Після того, як вони 
піднялися по сходах, є тільки один 
прохід, яким вони можуть увійти до 
рядів та сісти на спеціально розроблені 
подушки».

Семолініка Томік
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Röda Sten konsthall, Гетеборг

40  індустріальна 
галерея
Експонати краще виділяються в нейтральному 

середовищі. Простір із яскравим «характером» 

завжди вступає в діалог із предметом мистецтва.

Що цінніше? Будівля чи виставка?

«У Cathedral ми хочемо залишити 
будинок таким, як він є. Ми не 
фарбували стіни: промислова 
атмосфера будівлі — частина її 
шарму. Це дуже цінно, адже все 
більше галерей — просто білі 
коробки. Дуже приємно прийти 
сюди й опинитися серед бетону 
з індустріальної епохи. Але це 
також випробування для митців, які 
планують виставити тут свої роботи».

Міа Крістерздоттер Норман
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Manifatture Knos, Лечче

41  сітка
Єдине просторове обмеження для програми в цьому залі — 

це великі прямокутники, скріплені металевими жердинами.
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Manifatture Knos, Лечче 

42  пересувний 
інвентар
Величезне приміщення, рівна 
підлога. Столи, сцена, перегородки 
та інші меблі та інвентар 
сконструйовано так, щоб їх могла 
легко пересувати одна людина.
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WUK, Відень

43  миттєвий 
експериментальний 
театр
Глядацький зал — це нейтральний простір із 

затемненими стінами та стелею, аби ніщо 

не відволікало увагу від місця у світлі софітів, 

де відбувається вистава. Цього досить.

 
На стелі є сітка для освітлювальних 
приладів і звукового обладнання. 
Стіни вкрито другою чорною завісою.

Це обладнання можна зняти в будь-
який час, тобто об’єкти архітектурної 
спадщини зберігаються у первісному 
стані.
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NotQuite, Фенгерсфорс

44  рівна підлога
Деякі дірки краще заповнити, ніж закрити.

 
Раніше тут стояв якийсь великий 
станок. Він був такий великий 
і складний, що простір навколо нього 
було спеціально адаптовано, щоб 
розмістити контроллери,  механізми 
підведення сировини та відведення  
продукції на такому рівні, щоби 
робітники могли до них дістати. 
Після демонтування станка підлога 
залишилася нерівною і мала різну 
глибину.

Сьогодні підлога рівна, заповнена 
спресованим гравієм — швидке 
та дешеве тимчасове рішення всіх 
нагальних проблем. Гравій можна 
в будь-який момент вийняти та 
використати знову. 
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Menų spaustuvė, Вільнюс

45  складані сидіння
Приміщення, де можна проводити театральні вистави, 

презентації, танці, концерти, на яких слухачі сидять, 

концерти, на яких слухачі стрибають, корпоративи, 

з’їзди, кінозйомки — це вигідне приміщення. Щоб у ньому 

можна було проводити так багато варіантів програм, 

у ньому має бути відповідне технічне обладнання.

Глядацькі сидіння розділено 
на сегменти, які за допомогою 
спеціальних механізмів.можна 
заштовхнути в панель на стіні. 
Найбільше часу забирає встановлення 
кожного сидіння окремо 
в горизонтальне положення. Після 
цього досить натиснути кнопку, 
і через сім хвилин сидіння зникає.
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Not Quite, Фенгерсфорс

46  опалення
Для центрів, розташованих на півночі, питання 

опалення має вирішальне значення.

У старій фабриці приміщення великі, 
але, на жаль, їхні технічні умови 
відповідають її віку та попередньому 
призначенню. Наразі Not Quite 
не може собі дозволити утеплити 
будівлю або встановити систему 
опалення, з якою можна було б 
використовувати всі приміщення.

У Not Quite працює 45 людей, але 
вони використовують тільки частину 
будівлі. Багато приміщень стоять 
порожніми. Планувалося, що люди 
орендуватимуть їх як студії. І справді, 
так і було, але тільки влітку. Взимку 
опалювати такий великий простір 
за невеликий кошт неможливо.

Ефективним рішенням виявилося 
знизити стандарти для робочого 
простору. Орендарі згрупувалися 
в менших приміщеннях. Спільний 
простір — спільні витрати на 
опалення. 
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Creative Centre Carnation, Тарту

47  історичні пласти
У кожного закутка будівлі є власна історія, навіть у тих, яких 

не було видно під час її попереднього життя. Ці стіни, стелі, 

дверні ручки, водопровідні труби та громовідводи є свідками 

колишньої слави. Чи можна їх показувати — залежить 

від того, чи зможемо ми захистити цю колишню славу.

«Зверніть увагу на підлогу: ця бетонна 
штука — для обв’язувального верстата, 
а решту було вкрито металевими листами 
завтовшки 6-7 мм, оскільки там були 
пошкодження.

Тут підлогу просочили клеєм, щоби 
зміцнити, а потім відполірували 
спеціальною машиною. То була пекельна 
робота — підлога була в дуже поганому 
стані. На полірування витратили дуже 
багато часу, хоча можна було би просто 
вкрити всю підлогу плитами МДФ, 
пофарбувати якоюсь густою фарбою, 
та й по всьому.

Але ми вчинили саме так, бо завдяки 
цьому зберегли не тільки ці старі 
мостини, а й саму історію будівлі. 
Їхня потворність також важлива: тут 
працювали з великими верстатами, які й 
зруйнували підлогу. Було б неправильно, 
якби ми прийшли сюди і змінили все це, 
зробили підлогу «красивою». Знищили 
б цю частину історії. Естетики в такій 
підлозі мало, але так буде правильно з 
історичної точки зору».

Лемміт Каплінскі
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Kaapelitehdas, Гельсінкі

48  фальшиві предмети 
старовини
На виставці будь-який верстат, що виглядає 

старшим за 20 років, автоматично вважається 

автентичним предметом старовини.

«У нашій будівлі не залишилося 
жодної старої кабельної машини, — 
їх було продано, вивезено або 
викинуто. Люди завжди питають: 
“Куди поділися все кабельні 
машини?” А у нас нема жодної. 
Однак коли ми ремонтували два 
ліфти, то залишили демонтоване 
устаткування — старий ліфтовий 
двигун. Упевнений, що 90% людей, 
які проходять біля нього, думають: 
“Ба, так це ж і є кабельна машина!”»

Стуба Нікула
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DOM, Болонья 

49  боротьба за право 
реконструювати будівлю
Місцева влада шукала компанію, яка б зайнялася 

адмініструванням будівлі, тож було оголошено 

тендер. Переможцеві надавали можливість 

запропонувати власні ідеї щодо реконструкції.

«У цій будівлі проводили виступи, 
зустрічі, збори тощо. Але в 1990-х роках 
її закрили, бо на даху виявили багато 
азбесту. На ремонт і відновлення 
робочого стану витратили близько 
20 років. Коли місцева влада нарешті 
знову підготувала будівлю до 
експлуатації, було оголошено відкритий 
тендер, щоб знайти організацію або 
якусь приватну компанію, яка би 
провела всі роботи. Ми взяли участь
у тому тендері й виграли.

Місцева влада мудро заклала 
невеликий бюджет на обставлення 
приміщень. Оголосили відкритий 
тендер, а цю невелику суму було 
виділено вже коли дізналися, яка саме 
організація виграла. Адже якби виграла 
концертна організація, діяльність якої 
була б пов’язана насамперед із музикою, 
їй би знадобилися інші меблі. А ми 
попросили сцену — ми ж театральна 
трупа, і займаємося здебільшого 
театром».

Федеріка Роккі
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Pekarna magdalenske mreže, Марібор

50  комітет із питань 
реконструкції
«Ми створили комітет, який в процесі 
реконструкції надавав професійну 
консультацію щодо заходів у центрі 
Pekarna. Ми провели дослідження 
в місті, щоб зрозуміти, для яких 
заходів найперше потрібне було 
місце, а також виявити, яких заходів 
узагалі не проводили. Ми зібрали 
всю інформацію докупи й отримали 
відправну точку-орієнтир для 
архітекторів — коротко виклали, що 
і чому саме потрібно, а чого слід 
уникати. Це допомогло архітекторам 
сформувати власну думку.

Із першою будівлею все пішло 
шкереберть.

Далі справи налагодилися: 
реконструкцію проводили архітектори 
з Марібору — завсідники заходів 
у Pekarna. Вони знали обстановку, 
знали, що саме потрібно».

Борут Венцель
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Fabryka Sztuki, Лодзь

51  головний 
постачальник
Коштів на профільних фахівців для всіх 

видів робіт майже ніколи не вистачає.

«Мене тут не було три тижні, а вже 
бачу величезну різницю. Це місце 
вражає мене щоразу, як я сюди 
приїжджаю. От дивіться! Маленький 
балкон! Раніше його не було!»

Агата Етманович

Реконструкція розпочалася завдяки 
фінансуванню зі структурних 
фондів за участю місцевих органів 
влади. Під такі гранти зазвичай 
оголошуються тендери, щоб 
найняти професійних підрядників. 
Треба дотримуватися всіх правил. 
Будівельним майданчиком можна 
ходити тільки в захисному шоломі   
та світловідбивному жилеті.
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Bakelit MAC, Будапешт

52  надання послуг
Завдяки професійній самодостатності 

можна зекономити гроші. Але деякі речі 

краще залишити спеціалістам.

Слюсар, який має власну майстерню, 
показує нам незакінчену сталеву 
стійку для келихів, яка незабаром 
висітиме над баром. Вони можуть 
зробити майже все самі — і реквізит 
для вистав, і дрібні інструменти. 
У них є власна група робітників, 
які можуть виконати майже усі 
будівельні роботи.

Наразі Bakelit MAC утеплює 
найбільшу залу — ангар. Питаю 
Мартона Бауера, чи це його 
робітники на даху. Він заперечує: 
«Утеплювачі — найняті. Роботи 
потрібно вміти виконувати на висоті 
вісім метрів над землею, і ми не хотіли 
би, щоб наші люди розбилися».
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Menų spaustuvė, Вільнюс

53  доступність
Забезпечити людям з обмеженими 

можливостями доступ до будь-якої частини 

будівлі — вияв звичайної ввічливості.

Між майданчиком перед ліфтом 
та рештою поверху є різниця у висоті 
— один метр. Для здорової людини 
це всього лише чотири сходинки, 
а для інваліда — нездоланний 
бар’єр. За допомогою підйомника  
ми вирішуємо цю проблему.
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Pekarna magdalenske mreže, Марібор

54  єдина 
реконструйована 
будівля
До цього комплексу входять п’ять будівель. Лише 

одну з них було реконструйовано до загалом 

презентабельного стану. Тим часом, гроші на 

реконструкцію з фондів ЄС кудись зникли.

«Хостел — державна установа. 
Утримувати його було дорого. Це 
типова ситуація. Коли міська влада 
ремонтує такі будівлі, вимоги до 
якості виконання робіт бувають 
дуже  різні. Цю реконструкцію було 
виконано згідно категорії державних 
послуг, тобто місто визначало, які 
стільці будуть всередині, які меблі. 
Мінус у тому, що коли починають ті 
стільці обирати, завжди цим якийсь 
ідіот займається.

Це єдина будівля, що має камери 
відеоспостереження. Розмалювати 
її не вийде — кінець кінцем вас 
уіймають на гарячому».

Борут Венцель
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Łaznia Nowa, Краков

55  брама
Вхід до зали можна розділити на кілька маленьких 

дверей, входів у потрібний сектор аудиторії. 

А можна залишити один великий прохід, який 

буде сприйматися навіть не як отвір у стіні, 

а радше як місце злиття залу і фойє.

Масивна брама веде з головного залу 
прямо в фойє і від входу до нього — 
до парадних дверей. Відкриваються 
вони швидко — лише за кілька 
секунд.
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Verkatehdas, Гямеенлінна

56  фойє
Простір між концертною залою 
і залою для зборів, який раніше, 
коли завод іще працював, був 
відкритим, тепер під скляним 
дахом. Приміщення достатньо 
просторе — з нього вийде розкішне 
фойє або повноцінна третя зала для 
проведення різних заходів.

З одного боку — фасад із гофрованого 
заліза, а з другого — стіна з цегли 
із ґратчастим візерунком. На 
бетонній підлозі — чорне коло, і 
таке саме коло є на фасаді, разом 
вони — витвір мистецтва. На вікнах 
багатоповерхової частини будівлі, 
яка з’єднує зали, закріплено аркуш 
фольги з фотографіями, які нагадують 
про часи, коли завод іще виконував 
свою первісну функцію.
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Menų spaustuvė, Вільнюс

57  гардеробна
Ідеальне, але, на жаль, лише тимчасове рішення.

Усю будівлю та обстановку 
спроектовано і виконано на високому 
рівні, з якісних матеріалів та 
з ретельним оздобленням.

Просто прикро, що ця чудова 
ергономічна гардеробна занадто 
виділяється серед усіх приміщень, 
і, мабуть, її доведеться знести, щоб 
встановити таку як слід.
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A38, Будапешт

58  проходи
Дістатися з точки А до точки Б не завжди легко.

Це не проблема для постійних 
відвідувачів. Але для тих, хто 
прибуває вперше, та ще й увечері, 
або коли дощить, а також для людей 
зі слабким зором це може стати 
проблемою. Коли до А і Б додаються 
В, Г і Д, ситуація ускладнюється. 
Саме тому варто продумати 
хорошу навігаційну систему — і що 
простішою вона буде, то краще.

Поруч із трапом, що веде до корабля, 
стоїть скляна вітрина з програмою 
на наступний місяць. Кожну подію 
оформлено в окремий колір залежно 
від того, де саме вона відбувається. 
Зелений означає ресторан, жовтий 
— концертний зал, синій — галерею, 
червоний — терасу на даху. Також на 
підлозі проведено лінії — вказівники 
руху, які починаються тут і ведуть до 
кожного з об’єктів.
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Verkatehdas, Гямеенлінна

59  інфографіка
 
Як пройти до туалету?
Де роздягальня?
Куди ведуть ці двері?
У якій я кімнаті?
Де мені змінити пелюшки дитині?
Що на третьому поверсі?
Куди ведуть ці сходи?

На всі питання відповість 
інфографіка.
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Kaapelitehdas, Гельсінкі

601  зв’язок із 
орендарями, які 
переїхали
Оскільки в Kaapelitehdas багато студій, мешканці завжди 

виїжджають, в’їжджають або обмінюються студіями.

Поштові скриньки

«Постійні орендарі отримують свою 
пошту саме тут. В адміністратора будівлі 
завжди є список тих, кому потрібне 
приміщення більшої чи меншої площі, 
і просто чудово, що ми зазвичай можемо 
задовольнити цю потребу протягом 
шести місяців. Кожен раз, коли хтось 

виїжджає або в’їжджає, а іншій людині 
потрібно більше або менше місця, 
ми пропонуємо просто помінятися 
приміщеннями. Так деякі люди 
орендували в цій будівлі по п’ять різних 
приміщень, зберігаючи незмінну адресу. 
У них тут одна й та сама скринька».

Стуба Нікула
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Kaapelitehdas, Гельсінкі

602 

Іменна табличка

Якщо біля входу в будівлю закріпити 
велику дошку-вказівник з іменами 
та розташуванням мешканців, 
інформація на ній застаріватиме 
занадто швидко.

Тому її розділено на сітку дрібніших 
магнітних квадратів на металевій 
основі. Щоразу, як хтось в’їжджає, 
виїжджає або змінює приміщення 
у будівлі, досить просто замінити 
один конкретний квадрат.
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ufaFabrik, Берлін

61  фотоелектрична 
енергія
Впровадження фотоелектричної панелі за останні 20 років.

«Почалося все 1992 року. Тоді в нас 
був найбільший дах із сонячними 
батареями в Берліні — 500 м2. 
Через кілька років ми побудували 
експериментальне поле для розробки 
нових фотоелектричних систем.

Наприклад, для тонкоплівкових або 
рухомих систем. Проблема в тому, 
що встановлені на даху панелі на 
світанку виробляють мало енергії. 
Найбільше її отримуємо о 12 годині, 
і до вечора її кількість знижується. 
Тому ми почали думати про 
повертання панелей.

Ми знайшли систему з 
запрограмованим комп’ютером, 
що дає панелі знати, де перебуває 
сонце, і відповідно змінює позицію 
панелі за допомогою приводу осі. Але 
комп’ютери та двигуни коштують 
грошей і потребують енергії, тож це 
менш вигідний варіант.

Тож ми вирішили не купувати 
комп’ютер. А як тоді рухати привід? 
На 90 градусів праворуч і ліворуч від 
великих панелей сонячних батарей 
встановлено дві невеликі сонячні 
панелі — коли сонце встає на одній 
стороні малої панелі, привід повертає 

велику в потрібне положення без 
комп’ютера.

Але що робити з двигуном? 
Позбудьмося і його. Як тоді повертати 
панелі? Навколо модулів є рама. 
У ній є рідина. Праворуч і ліворуч 
встановлено по металевій пластині. 
Сонце світить на праву раму, 
а ліва стоїть у тіні. Права нагріває 
рідину, та розширюється і проходить 
через невелику трубку до іншої 
сторони, яка стає важчою і повертає 
панелі в положення максимальної 
ефективності.

У нас є близько 750 м2 
фотоелектричних панелей, і в 
сонячний рік ми виробляємо 
до 50 000 кВт•год/рік — цього 
достатньо для 15 сімей. Ми не 
використовуємо цю електроенергію 
самі, бо можемо продати її на ринку 
за хорошою ціною, і потім знову 
купити за значно нижчою ціною. Це 
економічно. Ми відбили початкові 
інвестиції, і можемо фінансувати нові 
дослідження та розробки».

Вернер Вярталла
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Röda Sten konsthall, Гетеборг

621  пожежний вихід
Вимоги до пропускної здатності пожежних 

виходів із приміщення в разі пожежі встановлено 

в технічних регламентах кожної країни. Якщо 

пропускна здатність не достатня, потрібно:

| a — зменшити місткість місця 

зборів до безпечного рівня;

| b — обладнати додаткові проходи.

«Є проблема, адже місткість більшого 
залу дуже велика. Ширина сходів на 
10 сантиметрів менша за необхідну, 
тому дві людини не можуть 
проходити тут одночасно, що знижує 
пропускну здатність до 250 чоловік. 
Це економічна проблема. Люди 
дзвонять нам, пишуть електронні 
листи щотижня — вони хочуть 
орендувати приміщення, і це було би 
для нас справді чудовим джерелом 
прибутку.

Але з огляду на те, що робити щось 
у залі дорого, а приймати треба 
лише обмежену кількість людей, 
ми змушені відмовляти. Сходи 
обмежують пропускну здатність 
через пожежні виходи».

Міа Крістердоттер Норман
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Creative Centre Carnation, Тарту

622 

Пожежний вихід на дах із хостелу.
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Tabacka Kulturfabrik, Кошице

63  вентиляція
Якщо жарко, а охолоджувати повітря 
немає змоги, потрібно хоча б 
забезпечити його циркулювання.
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Korjaamo, Гельсінкі

64  вертикальний сад
У центрі будівлі, куди не сягають 
сонячні промені, біля столиків 
створено вертикальний сад.

Сонце над ним заміняють 
світильники, а ґрунт для рослин 
лежить у фетрових мішках. Внизу 
стоїть широкий контейнер для збору 
води.
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Not Quite, Фенгерсфорс

65  спільнота
Загальна ситуація

| Є ліс.
| Магістральних доріг нема.
| Завод було побудовано 1795 року 
для виробництва чавуну, 
а в ХІХ столітті його перетворили 
на целюлозно-паперовий комбінат.
| До заводу тут нічого не було; 
навколо нього ж виникло село.

Навчальний заклад

| Вищу школу Stenebyskolan було 
засновано 1934 року. Вона випускає 
бакалаврів та магістрів у сфері 
прикладного мистецтва та дизайну
і спеціалізується на дизайні меблів 
із деревини, виробів із чавуну і сталі, 
проектуванні територій загального 
користування та дизайні одягу.

Прибуття

| 10 років тому випускники шукали 
місце, щоби продовжити працювати.
| Вимоги: недороге місце, майстерні, 
де б вони могли жити і творити.
| Причина: переваги спільної роботи.
| Починалося все з 10 осіб.
| Спочатку кожен взяв у банку кредит 
у розмірі 2 000 євро для запоруки 
отримання інших коштів.
| Їм допомогла Біржа праці Швеції.
| Через деякий час вони отримали 
будівлю для своєї роботи, та й інші 
люди виявили бажання орендувати 
тут приміщення.

| Карл просто подав заявку на 
членство, заплатив збори.
| Через к років початкові власники 
вигоріли — вони працювали так 
багато, що більше вже не хотіли 
працювати спільно.
| Важливі моменти:
1. не працювати занадто багато;
2. дбати про бухгалтерію.

Перехід власності

| Вони відкрили товариство; 
порадилися і вирішили, що 
всі орендарі можуть стати 
співвласниками за невелику 
плату. Відтак, наразі у будівлі 
45 співвласників.

Село

| Люди в селі дуже прив’язані до 
будівлі. 
| Більшість із них думають, що те, 
що ми робимо тут — це дуже добре. 
| Вони орендують нашу частину 
в приватної власниці, яка 
успадкувала його від діда.
| У нас хороші стосунки, хоча іноді 
досить складні.
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Сьогодні

| Деякі з приміщень заводу все ще 
не використовуються.
| Центр Not Quite відкрито цілий рік, 
із понеділка по п’ятницю, з 12:00 
до 18:00.
| Взимку клієнтів не так багато, але 
все одно, коли хтось приходить до 
нас, дуже важливо відчувати, що 
центр працює.

нотатки з лекції Карла Хальберга
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Центр Творчих Індустрій «Фабрика», Москва

66  промислове та 
культурне виробництво
Добре, коли вдається перетворити діючий завод на 

культурний центр, не припиняючи виробничий процес.

 
«У листопаді 2003 року ця фабрика 
випускала технічний папір. Узагалі-
то, вона була не в найкращому стані, 
коли я її очолила; були проблеми 
з робітниками: не вистачало грошей, 
щоб платити їм зарплату, і клієнтів 
було не достатньо, щоб купувати 
увесь наш папір. Я дійшла висновку, 
що нам доведеться переглянути свою 
діяльність і, можливо, скоротити 
виробництво паперу. Я розпочала 
процес реорганізації, позбувшись 
деякого обладнання, і після цього 
виявила, що залишилося досить 
багато вільного простору, який не 
використовувався у виробництві.

Я вирішила залучити цей простір до 
культурних заходів, що потребували 
б матеріалів, які ми виробляємо 
на фабриці. Спершу ми відкрили 
виставковий зал 2005 року. Відтоді 
продовжуємо розвиватися у 
цьому напрямку: тепер у нас є три 
виставкові зали, театральний зал 
і коворкінг для програм митців-
резидентів, а також безліч студій 
і офісів компаній, що працюють у 
творчих галузях.

Це був не поворот на 180 градусів. 
Просто всі мої особисті інтереси були 
в галузі культури і мистецтва».

Ася Філіппова
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Creative Centre Carnation, Тарту

67  живий музей
Найкращий спосіб продемонструвати колишнє 

життя будівлі — продовжити його.

Заходимо у друкарську майстерню. 
На перший погляд вона виглядає як 
іще один музей, але через деякий 
час я помічаю, що чорнила на деяких 
машинах іще не висохли. Кілька 
дівчат бігають від одного верстата 
до іншого; у плутанині кнопок 
і важелів вони точно знають, за які 
тягнути. Машини чисті, доглянуті 
та продовжують працювати, не 
зважаючи на нас.
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Pekarna magdalenske mreže, Марібор

68  складні часи
«Коли я став першим директором 
Pekarna magdalenske mreze, яка стала 
установою, перший рік я тільки те 
й робив, що намагався викинути 
наркоманів із комплексу. Мені 
довелося двічі звертатися в поліцію 
з проханням захистити мене 
особисто, бо на мене почалося 
справжнє полювання. Я рішуче не 
сприймаю торгівлі наркотиками.

Парк був сумнівною місциною 
від самого початку. У 1990-х тут 
таємно збиралася банда злочинців, 

наркотики текли рікою, одна людина 
загинула в туалеті. За цим місцем 
закріпилася дужа стійка репутація, 
якої вдалося позбутися лише 
нещодавно. Це тавро для будівлі. Ми 
наймали охоронців у бари, адже було 
справді небезпечно. По п’ятницях 
деякі знайомі мені особи заходили 
в бар, і я просив їх віддавати зброю. 
Я ховав її, а потім повертав на виході. 
Бійки були звичайною справою. 
А ще кров, поліція, машини швидкої 
допомоги і таке інше. Дуже важко 
було.

Поки ваш заклад не є безпечним настільки, 

щоб діти могли прийти вранці, нормально 

працювати ви не зможете».

Борут Венцель
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Nová synagóga, Жиліна

69  часткове відкриття
Оскільки кінця реконструкції синагоги для перетворення її 

на «кунстхаллє» найближчим часом не видно, виставкова 

програма вже працює за системою «часткового відкриття». 

Будівельні роботи перериваються на кілька днів, усі 

небезпечні ділянки позначаються сигнальними стрічками 

— і приміщенням певний час можна користуватися.

 
Ніхто не скаржиться, що можна 
заходити не в усі приміщення, 
а туалетів мало. Із кожним частковим 
відкриттям будівельний майданчик 
усе більше перетворюється на 
культурну пам’ятку — синагогу 
і кунстхаллє. Враження від виставки 
стають яскравішими завдяки тому, 
в якому стані будівля перебуває 
в кожному окремому випадку, адже 
наступного разу все буде по-іншому.
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Korjaamo, Гельсінкі

70  сегментування 
великого простору
Для деяких частин програми приміщення 

варто розбити на зони меншого розміру.

Центр Korjaamo займає дві будівлі.

Зліва стоїть менша, у якій є бар 
на двох поверхах, офіси, книгарня, 
рецепція, виставкові приміщення та 
конференц-зали. Це все майданчики, 
для яких загальна порожня зала була 
б завеликою.

Майданчик розмежовано 
розставленими кабінами. Їх розділено 
на два рівні, через що приміщення 
стає більш структурованим. 
Експонати розподіляються 
між кабінами й у просторі між 
ними. Кожна кабіна має власне 
призначення — усі вони різні, 
і створюються спеціально для того, 
що в них відбувається. Деякі кабіни 
мають скляні стіни, а деякі — 
затемнені. Деякі постійно відкриті, 
а деякі замкнені.
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Korjaamo, Гельсінкі

71  музей, місце для 
проведення заходів, 
ресторан
Для деяких програм велике приміщення 

можна зробити ще більшим.

Центр Korjaamo займає дві будівлі.

У правому будинку — фойє та велике 
приміщення, розділене на три 
частини важкими шторами. У центрі 
— коридор, а також ресторан, 
що виходить на внутрішній двір, 
і трамвайний музей, що виходить 
на вулицю.

Штори, які розділяють простір, можна 
відкрити, перетворивши кілька 
приміщень на одне.



155



156

Manifatture Knos, Лечче 

72  інструменти
Тут залишилися інструменти і верстати. 

Задарма та в хорошому стані.

«Ми забрали все, що було всередині, 
— це був технікум для слюсарів 
і електриків. Більшість речей тут 
— інструменти з технікуму, і ми 
використовуємо їх, коли готуємо 
сценографію або інші необхідні 
тут речі.

Я використовую їх, коли працюю 
з освітленням або виготовляю інші речі. 
Коли ми робимо експозиції всередині, 
то весь час змінюємо простір, тож 
знаходимо їм застосування... Наприклад, 
от була піч, промислова. Ми у ній зараз 
розплавляємо оці пластмасові плафони 
від світильників».

Мауріціо Бутаццо
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Kaapelitehdas, Гельсінкі

73  підйомний кран
Не все устаткування на занедбаних 

фабриках виявляється непридатним для 

роботи тільки тому, що воно старе.

«Кран використовується під час 
майже кожного заходу. Він працює 
і регулярно проходить огляд. Ним 
можна підняти сто тон до того даху. 
На кожній із колон є три або чотири 
такелажні точки. Одного разу тут 
проходила щорічна вечірка газети, 
і звідти звисав автомобіль. І одним 
із пунктів програми було їздити на 
ньому в повітрі!»

Стуба Нікула
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WUK, Відень

74  майстерні
Майстерні мають усе необхідне обладнання й 

відкриті для кожного, хто може довести, що не 

заподіє собі шкоди, працюючи з верстатами.

 
«Ми прагнули об’єднати творчих 
людей, а також тих, кому для роботи 
потрібна майстерня, наприклад, 
теслярів. Ця група людей із різними 
інтересами зацікавлена у тому, щоби 
врятувати будівлю.

Якщо вам потрібно зробити щось 
власними руками, просто приходьте 
на одні з загальних зборів і спитайте, 
чи можна приєднатися.

Якщо хочете попрацювати — просто 
доведіть, що володієте навичками 
роботи з верстатами».

загальні пояснення під час екскурсії
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ufaFabrik, Берлін

751  пекарня
Управління органічною пекарнею згідно з ідеалами 

незалежної культури не приносить прибутку, 

як і сама культура. Підтримуючи високу якість, 

використовуючи місцеві продукти і пропонуючи вироби 

ручної роботи, великого прибутку не отримаєш. 

І ситуація однакова і в Берліні, і у шведському селі.

«У нас була блискуча ідея побудувати 
органічну пекарню, отримувати 
прибуток, а потім витрачати 
надлишок на культуру і мистецтво. 
Ніколи не намагайтеся це повторити 
— не спрацює! Вийти у плюс на 
кінець року — то для нас справжнє 
щастя.

Хліб смачний, проте з такою високою 
якістю заробити важко: це все ручна 
робота, без автоматизації, і матеріали 
теж коштують грошей».

Сіґрід Німер
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Not Quite, Фенгерсфорс

752 

«Я так довго мріяла про цю пекарню, 
і все вийшло пречудово. Вона 
ідеально доповнює тутешнє 
декоративно-прикладне мистецтво. 
Увесь хліб, що ми печемо, — 
органічний і виготовлений із 
борошна місцевого виробництва.

Ми працюємо перший рік. 
У Швеції мати невелику компанію 
з виробництва такого хліба дуже 
дорого. Але ми й не прагнемо 
заробити багато грошей. Нам 
подобається заробляти на життя 
і робити щось, у що ми віримо, від 
щирого серця, разом із хорошими 
людьми. Таке бачення в мене, а також 
в усіх, хто тут працює. Я щаслива, 
що працюю тут. Я трохи боялася, 
коли тільки починала: «Боже мій, 
я збанкрутую, це буде економічне 
фіаско!» Але все вийшло, і навіть 
краще, ніж ми сподівалися. Тут 
400 жителів, і ми можемо працювати 
цілий рік. Ми — єдина пекарня 
в усьому Дальсланді, яка робить 
такий хліб. Найближча пекарня 
такого типу — за 200 км звідси. 
Тож ми можемо вважати себе 
унікальними.

У мене було кафе і сад для 
вирощування органічних продуктів у 
Гетеборзі. Після народження дитини 
я вирішила повернутися додому, а 
потім — відкрила для себе цю справу. 
Добре, що повернулася. Тут хороша 
атмосфера, і саме тому я вирішила 
приїхати сюди.

Багато людей у Швеції кажуть, 
що в сільській місцевості нема 
де заробити. Якщо у вас є ідея, 
сміливість, багато енергії, позитивне 
мислення і все таке — у вас усе 
вийде. Я сподіваюся, що надихну 
людей, покажу їм, що це можливо».

Сандра Оттосон
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WUK, Відень

76  бібліотека 
іранського спротиву
За тисячі кілометрів від Ірану своє місце знайшла 

платформа інтелектуального спротиву, яка не 

має шансу на існування у себе на батьківщині.

Від самого заснування центру WUK 
верхній поверх займає одна 
з найбільших іранських бібліотек 
у Центральній Європі.

Після зміни режиму в Ірані 
встановили жорстку цензуру. 
Література іранських емігрантів 
і андеґраунду збирається саме тут. 
У Фонді близько 5 000 книг; більшість 
із них — це політичні тексти про 
ситуацію в Ірані. Люди зі Словаччини, 
Німеччини чи Італії приїжджають 
сюди, тому що знають, що саме тут є 
книжки, яких ніде більше не знайдеш.
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Pekarna magdalenske mreže, Марібор

77  книгарня
Одне з приміщень у центрі Pekarna 
займає книгарня — місце, куди 
потрапляють книжки, коли 
в бібліотеку завозять нові або коли 
ціла бібліотека закривається.

«Книжки нам передають виключно 
безкоштовно, а ми їх продаємо 
за 1-2-3 євро. А загалом у нас 
700 000 книжок!»

Продавець Bukvama Cipros
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Manifatture Knos, Лечче

78  велосипедна 
майстерня
«Це дуже просто: потрібно лише мати приміщення, 

кілька старих зламаних велосипедів, інструменти, 

одного-двох охочих працювати, і все!

Тут можна навчитися ремонтувати 
велосипеди самостійно. Тут повне 
самоврядування. Сюди не приходять 
із велосипедом і не попросять кого-
небудь його полагодити. Вам можуть 
пояснити, як це зробити, але все 
потрібно лагодити самостійно. 
Є кілька волонтерів, які допомагають 
людям зробити те, що потрібно. Крім 
того, тут можна залишити велосипед, 
якщо вам він більше не потрібен — 
його віддадуть на склад. А можна 
зібрати і який-небудь чудернацький 
велосипед, якщо захочете».

Андреа Альба
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OZU, Монтелеоне-Сабіно

79  кухня
Іноді найважливішим місцем 

є не сцена, а інше приміщення.

В Ozu є студії, офіси та житловий 
поверх, але зустрічаються всі саме на 
кухні. Іноді тут проводять семінари, 
курси або дегустації.

Це величезна кухня з книжковими 
полицями, винами та різними 
кулінарними інгредієнтами. Зі стін 
звисають пучки трав і перців, а на 
нижніх полицях умостилися бочки 
з домашньою оливковою олією.

Піч і стільниця стоять окремо, 
поруч з обіднім столом. Саме вони 
перебувають у центрі уваги, адже 
люди збираються саме навколо 
них: один ріже, другий розмішує, 
третій миє та натирає на тертушці, 
четвертий пече, п’ятий, шостий 
і сьомий дають поради. Піч — це 
сцена, а обідній стіл — аудиторія.
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Stanica Žilina-Záriečie

80  шум
Під час деяких заходів здіймається гамір, що дратує 

сусідів. Коли технічно шуму позбутися неможливо, 

залишається спробувати дійти з ними згоди.

«Шановні сусіди Stanica Zilina-
Zariecie! Дорогі друзі!

Настало літо, а з ним прийшов час 
для культурних заходів під відкритим 
небом. Вони пов’язані з позитивними 
емоціями і розвагами, але, іноді, і з 
шумом у нічний час — цього важко 
уникнути.

Саме тому ми звертаємося до вас. 
Ми хотіли б попросити вас проявити 
терпіння на двох вихідних — лише 
два вікенди цього літа Stanica Zilina-
Zariecie проводитиме літні фестивалі.

На обох будуть вечірні концерти й 
вечірки з ді-джеями у саду. Ми не 
плануємо сильно галасувати, але звук 
може перевищити допустиму межу.

Будьте ласкаві, не дзвоніть одразу в 
поліцію. Інші шість або сім вихідних 
у вас буде можливість насолодитися 
тишею. Ми зробимо все можливе, 
щоб музика звучала якомога тихіше 
й не перевищувала допустимих 
меж. Із досвіду попередніх років ми 
вирішили написати вам заздалегідь 
і спробувати дійти згоди... Візит 
поліції у розпал фестивалю — це не 
дуже приємно.
Або давайте зробимо навпаки — 
приходьте і приєднуйтесь до нас. 
До цього листа додається програма 
і безкоштовний квиток на один із 
виступів».

лист до сусідів центру Stanica
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Röda Sten konsthall, Гетеборг

81  освітлення
Щоб відчувати себе в безпеці, ми маємо 

контролювати оточення, бачити, що відбувається 

навколо нас, і щоб нас бачили інші.

«Тут дуже темно. Два роки тому ми 
зробили для ресторану вікна. Ця 
будівля — як квадратна коробка; тут 
дуже глибоко, і багато хто лякається. 
Вони бояться приходити, не знають, 
що воно таке, не розуміють».

Міа Крістердоттер Норман



175



176

82  бари

Interzona, Верона
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Antic Teatre, Барселона

Kaapelitehdas, Гельсінкі
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Melkweg, Амстердам

Village Underground, Лондон
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Melkweg, Амстердам

Bakelit Multi Art Centre, Будапешт

DOM, Болонья
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Manifatture Knos, Лечче

Melkweg, Амстердам
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Manifatture Knos, Лечче

Melkweg, Амстердам Łaznia Nowa, Краків

Korjaamo, Гельсінкі
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Kaapelitehdas, Гельсінкі

83  оренда пустого 
приміщення
Якщо ринок приміщень під оренду для культурно-

розважальних заходів достатньо великий, можна 

запропонувати приміщення специфічної форми і з умовою, 

що воно орендується без будь-яких інших послуг. Для деяких 

заходів це неприйнятні умови, а для інших — ідеальні.

Якщо ринок приміщень під оренду 
для культурно-розважальних 
заходів достатньо великий, можна 
запропонувати приміщення 
специфічної форми і з умовою, що 
воно орендується без будь-яких 
інших послуг. Для деяких заходів 
це неприйнятні умови, а для інших 
— ідеальні.

«Колись ця будівля стояла покинута, 
нікому не було потрібне таке 
приміщення — занадто велике, 
занадто вузьке, занадто довге… просто 
занадто. Цього року ми здаватимемо 
його в оренду на близько 170 днів.

Тут будуть проводити різноманітні 
заходи, від невеликих ярмарків, 
концертів, художніх виставок, і до 
корпоративних заходів. Ми здаємо 
його в оренду порожнім, без жодного 
обладнання, спорядження, техніки. 
Тут можна облаштувати власний бар, 
привести свою команду і принести 
що завгодно.

Спочатку компанія не мала ніякого 
обладнання; нам доводилося здавати 
його або так, або ніяк. Але, на диво, 
і на такі умови знайшовся попит.

Заходи тут проходять набагато 
яскравіше, особливо завдяки змінам 
персоналу. У нас проходить Тиждень 
дизайну Гельсінкі, рок-концерт, 
а потім — виставка домашніх 
тварин. Покажіть мені команду, яка 
б мала такі різноманітні аудиторії та 
встановлювала з усіма ними контакт. 
Оскільки організатор привозить 
власну команду і бар, такі умови 
виявляються найкращими для 
поставленого завдання, і відчуття 
конгрес-центру немає».

Стуба Нікула
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Interzona, Верона

84  працювати за їжу
Єдиний персонал, який тут отримує заробітну 

платню, — це охоронці та один звукооператор. 

Усі решта працюють тут тому, що вірять 

у нашу ідею. А також заради особливого обіду, який 

проходить перед виступом у компанії художників.

«Ця кухня — серце Interzona, місце, 
де ми зустрічаємося. Що робить центр 
Interzona особливим для нас, так це 
те, що усі разом ми (працівники), 
волонтери та художники, збираємося 
на справжню гостину щовечора, коли 
у нас проходить концерт. Зазвичай 
у нас є кухар, який готує для всіх. 
Справжній майстер. Їжі дуже багато, 
і все дуже смачно. Ми багато п’ємо, 
і так розпочати вечір — найкращий 
варіант».

Ада Ардуіні
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Metelkova, Любляна

85  гільдія теслярів
До цікавих, сміливих і прогресивних проектів, а також 

таких, що мають значний вплив на суспільство, 

можуть долучатися волонтери та фахівці, які потім 

готові працювати безкоштовно, на громадських засадах.

Теслі з німецької гільдії Axt und Kelle, 
готуючись до вступу в профспілку, мають 
протягом двох років їздити працювати 
за межі свого населеного пункту. Вони 
багато працюють із некомерційними 
проектами на громадських засадах.

«Вони багато зробили. Перші роботи були 
2000 року, але пізніше вони повернулися. 
Потім ми розширили балкон. У перший 
рік було 30 працівників, і наші також 
багато допомагали. Було залучено багато 
людей.

Пізніше, здається, 2005 року, були ще одні 
роботи, але тоді було, здається, тільки 
10 людей.

Вони називали це Sommertreffen, 
літній табір. Саме так працює Axt 
und Kelle. На зимових зборах вони 
вирішують, куди йти і яке місце 
варте їхнього часу, енергії та сил, щоб 
допомогти. Цієї зими наш друг звідси 
презентував наші плани на зимовій 
зустрічі. У них також були якісь інші 
пропозиції, але вирішили прийти до 
Metelkova».

Наташа Серек
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NOASS, Рига

86  кошти з ювілейної 
вечірка покривають 
будівництво
«Один із наших друзів у будівельній 
компанії святкував 15-річний ювілей, 
а ми відзначали наш десятирічний 
ювілей того ж року. Вони сказали: 
добре, ми зробимо будівлю для 
вашого човна, якщо ви дозволите 
нам влаштувати там вечірку. Вони 
впоралися з будівництвом за два 
тижні. Я дуже здивувався, як швидко 
люди можуть працювати, якщо в них 
є мотивація. У них мала бути вечірка 
через три тижні, тож усе зробили

 
вчасно. Вони були справді зацікавлені 
закінчити вчасно. Як будівельна 
компанія, вони зробили все як 
належить, згідно з усіма стандартами 
і з відповідними документами».

Дзінтарс Зілгавіс
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Interzona, Верона

871  килими з ярмарку
Матеріали з конкретними технічними 

характеристиками, такими як вогнестійкість або 

звукоізоляція, коштують зазвичай недешево. Але їх 

можна отримати там, де вони потрібні на один раз.

«Коли ми прийшли сюди, нам 
потрібно було місце, яке б підходило 
для музики, бо це було нашим 
головним джерелом доходу. Стеля 
була жахлива — музика резонувала 
у приміщенні, відлунювала. Потрібно 
було щось вирішити. Ми зробили все 
самі й за дуже невеликі гроші — за 
килимами пішли до будівлі, 
де проходять ярмарки.

Вони дали нам килими безкоштовно, 
оскільки все одно збиралися їх 
викинути. Ми повісили їх на стелі, 
і акустика зараз просто чудова, 
музиканти дуже задоволені».

Ада Ардуіні
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Mains d'Oeuvres, Paris 

872  

«Ми не можемо дозволити собі 
купувати багато матеріалів, тому 
намагаємося знаходити такі, що 
відповідають нашим вимогам та 
правилами безпеки. До вогнетривкого 
матеріалу потрібно підходити з 
конкретними вимогами.

На великих ярмарках 
використовується багато матеріалів, 
які справді потрібні, оскільки 
туди приходить багато людей. 
Після закінчення ярмарку, коли 
все демонтують, ми їдемо туди 
вчотирьох із великою вантажівкою 
і намагаємося забрати все, що нам 
потрібно, з того, що все одно мали 
викинути».

Каміль де Ві
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Menų spaustuvė, Вільнюс

88  безкоштовні 
дощовики
Деякі компанії для просування 
своїх товарів та послуг роздають 
пластикові пакети, ручки, блокноти 
або футболки безкоштовно. Memi 
spaustuvė видають безкоштовні плащі 
кожного разу, коли дощить. А дощить 
у Литві часто.
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Manifatture Knos, Лечче

89  позики
Усе, що позичаться надовго, кінець-

кінцем переходить в інші руки.

«Усе це дуже дороге обладнання (бар 
і кухня) належить громаді. Місцева 
влада хотіла відкрити ресторан у 
замку, який тоді реконструювали. 
Встановили потрібне обладнання, 
але за рік по тому його так і не 
почали використовувати. Тож для 
замку мали придумати щось інше.

Вони не знали, куди подіти всі ці 
речі. Ми працювали над власною 
реконструкцією, тож сказали їм: 
«Добре, можете залишити їх у нас». 
Ми все це встановили і просто внесли 
деякі зміни, щоб додати особливого 
характеру».

Мішель Бі
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Stanica Žilina-Záriečie, Tabačka Kulturfabrik, Lúč, KC Dunaj

90  багаторазові 
горнятка
Чотири незалежні культурні центри 
у Словаччині почали 
використовувати пластикові 
горнятка, які можна мити і так 
використовувати дуже довго. 
Купуючи напій, клієнти платять 
депозит у розмірі 1 євро, який 
віддають після того, як склянка 
повертається бармену.

Горнятка замовлялись всі одразу, 
щоб зекономити на гуртовому 
продажі.
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Bakelitstudio, Будапешт

911  туалети
Мають бути чистими.

Якщо місце, яке зазвичай найбрудніше, — 

ідеально чисте, в інших теж бруду не буде.

«Культура сама по собі створює 
збитки, тому ми організовуємо 
весілля та корпоративні заходи, для 
яких стан туалетів дуже важливий».

Мартон Бауер
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Moritzbastei, Лейпциг

912  

«Люди люблять залишати написи 
на стінах. Тримати туалети в чистоті 
складно, але, як ви розумієте, ділові 
люди воліють мати чисті туалети».

Торстен Райтлер
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DOM, Болонья

92  спрямоване 
освітлення
Щоб створити спрямоване 
освітлення від точкового джерела 
світла, половину лампочки було 
зафарбовано.
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Kaapelitehdas, Гельсінкі

93  логотип
Старий предмет у новому контексті 

набуває нового сенсу.

«Ця літера «Z», що означає Zodiak 
(назва нашого художнього колективу), 
насправді —«N», тобто Nokia Kaapeli. 
Знайшли її серед сміття…»

Стуба Нікула
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Not Quite, Фенгерсфорс

94  візитівки
Стійка з візитівками у Not Quite — 
символ незавершеної роботи, місце, 
де люди щось роблять. Ремісники/
художники представляють себе за 
допомогою невеликих шматочків 
паперу. Деякі з них намагаються 
розмістити на них малесенький 
витвір мистецтва, щоб переконати нас 
у своєму таланті, у той час як інші 
здаються і просто надають контактну 
інформацію.
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Not Quite, Фенгерсфорс

95  культура плакатів
Плакати Not Quite одразу привернули 
мою увагу.
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Manifatture Knos, Лечче

96  відкритість
Усі двері не замикаються. Навіть ті, що ведуть 

до невеликих приміщень без камер спостереження. 

Це створює відчуття довіри, прихильності.

«Стерво, чому?! Я проти всіх цих 
замків, але ні! Вони хочуть постійно 
все закривати.

Антоніо тримає тут книги. Це його 
куток, де він залишається ввечері, 
чекаючи, поки люди вийдуть — він 
тут вчиться. Але проблема в тому, що 
молодь приходить сюди для кохання. 
Тож виникає конфлікт».

Мішель Бі



209



210

Stanica Žilina-Záriečie

97  безлад
У культурних центрах генерується 

багато «культурного смогу».

 
«На початку семінару Living 
Underground повітря було сповнене 
бажанням зробити щось значне.

Останнім часом багато зусиль було 
направлено на розбудову саду. На нас 
навалилася купа найрізноманітніших 
проблем. Треба було збирати кошти, 
обговорювати, відчувався сильний 
тиск з усіх боків, було багато роботи. 
Витративши стільки часу, почуваєшся 
погано: на щось не вистачило часу, 
щось пішло не так, енергія не 
поверталася. Необхідно було навести 
порядок.

У семінарі взяли участь сторонні 
люди. Вони прийшли без цього 
багажу, з іншого середовища, 
і тому змогли показати нам, що і де 
розмістити. Вони навели базовий 
порядок, і він досі тут. Вони додали 
енергії та свіжого погляду.

Із якоїсь перспективи видно, що 
нічого не вдалося вирішити, а з іншої 
— що вдалося дуже багато.

Усе має бути в порядку, тому що 
тільки після усунення безладу можна 
реально почати щось робити».

Марек Адамов
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Stanica Žilina-Záriečie

98  доступ
Stanica стоїть на жвавій дорозі, яка відділяє 

центр міста від передмість. Єдиний спосіб її 

перетнути — перейти по підземному переходу, 

і це з самого початку було роблемою.

2005 рік

Центр Stanica зібрав 3 300 євро, які 
пішли на реконструкцію підземного 
переходу. У семінарі, присвяченому 
вирішенню цієї проблеми, взяли 
учать 25 осіб: архітектори, дизайнери, 
художники та студенти. Результат: 
ліхтарі, що не б’ються (працюють 
і досі), біла фарба, що оптично 
пожвавлює простір, і пофарбовані 
різними кольорами входи.

2012 рік

На виході з підземного переходу 
тепер новий магазин, де продаються 
фарби. Щойно відкрившись, вони 
вже вписалися в оточення і здобули 
репутацію: безкоштовно надали білу 
фарбу для іншого ремонту переходу, 
який уже встигли розмалювали 
графіті. Волонтери пофарбувати стіни. 
На деякий час знову все в порядку.

Майбутнє

Є ідея побудувати міст через дорогу 
і закрити перехід, який не встиг 
пропрацювати довго. Необов’язково 
вкладати кошти в те, що в певному 
сенсі й так працює, коли є так багато 
важливих речей, які не працюють 
узагалі або навіть іще не створені.
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Suvilahti, Гельсінкі

99  краса
Якщо щось просто красиве, не потрібно 

багато пояснювати, щоб зрозуміти це.

 
«Заголовок одного інтерв’ю про 
Suvilahti — “Марія Шарапова 
культурних центрів”.

Вона дуже красива тенісистка. Не 
найкраща, але така приваблива, що 
про неї багато пишуть у пресі. Так 
само багато з центрів Trans Europe 
Halles — просто такі красиві місця, 
що навіть поганий фотограф може 
добре їх сфотографувати».

Стуба Нікула
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Teatr Łaznia Nowa, Краков

100  вхід
Між парковкою та входом у будівлю я вже через щось 

проходжу. Це не займає багато часу, але приємно.

Перед входом вулиця розширюється. 
Виникає велична площа перед 
входом, завдяки якій будівля 
стає не тільки серйозною, а й 
з’являється місце, у якому приємно 
перебувати, і яке вже є власністю 
центру Teatr Łaźnia Nowa. Заходить 
усе більше людей. Ми крокуємо 
повз групу курців, простір 
стискається. Пройшовши через 
ряд флуоресцентних стовпчиків, 
потрапляємо всередину.
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Menų spaustuvė, Вільнюс

101  велопарковки
Велопарковки, гардероб для верхнього одягу. 

Базова інфраструктура для місця, куди 

люди приходять задля культури.

Краса і простота у гармонії 
з головним входом у будівлю.
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Kaapelitehdas, Гельсінкі

102  два фасади
У суботу по обіді ми сорок п’ять 
хвилин сиділи на березі моря перед 
центром Kaapelitehdas. Кілька людей 
сиділо за столами, які виставив 
власник кафе. За весь цей час повз 
нас пройшло лише близько п’яти осіб.
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Виходимо через інший бік будівлі. 
Протилежність сонній атмосфері 
набережної. Люди виходять 
і заходять до станції метро неподалік. 
У внутрішньому дворі вхід довгий, 
вузький і високий. Тут входи до зали 
і студії — бурхливий світ.
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Village Underground, Лондон

103  галерея на фасаді
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Це схоже на вікна. Але це кадри 
виставки у рамках за склом 
на стінах шириною від одного 
до чотирьох метрів, утворених 
стовпами знесеного віадука.

Тут можна виставити дуже особливі 
експонати, і в контексті безлічі 
культурних пропозицій у Лондоні 
це великий плюс.
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NOASS, Рига

104  тимчасовий фасад
Сталевий каркас готовий, на ньому 
можна монтувати скляний фасад, 
який відповідатиме всім вимогам 
щодо утеплення, звукоізоляції та 
безпеки. Є тільки одна вимога, якій 
він не відповідає: доступна ціна.

Поки ціни не впадуть (що 
малоймовірно) або в розпорядженні 
не опиниться більше грошей, замість 
фасаду буде гумовий брезент.
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Röda Sten konsthall, Гетеборг

105  графіті
Графіті з’являються, хочемо ми цього чи ні. Завжди 

є способи їх позбутися, але чи не розумніше було б 

направити авторів графіті у місця, де всі були б відкриті 

до їхнього мистецтва? Для цього потрібно досягти 

згоди, що не завжди вдається. Але тут — усе вийшло.

«Тривалий час цей будинок називали 
будинком графіті. Він виглядав 
справді вражаюче і багато хто його 
любив, але, звичайно, деяким людям 
він узагалі не подобався.

Кілька років ми постійно боролися 
з графіті, але цього року нам вдалося, 
багато працюючи з молодими 
людьми і організовуючи для них 
художні курси, створити першу 
легальну графіті-стіну в Гетеборзі. Ми 
називаємо її драконом — 84 метри 
законного простору для живопису.
Її справді цінують. Люди малюють 
тут удень і вночі. Вона змінюється 
щодня. Що кращий малюнок, 
то довше він зазвичай залишається».

Міа Крістердоттер Норман
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Suvilahti, Гельсінкі

106  комунікація зі 
спільнотою авторів 
графіті
Спільнота графітистів закрита, адже те, що вуличні 

художники вважають прикрасою, громадськість 

таврує як вандалізм. Нагоди для конструктивного 

діалогу випадають рідко. Одним зі способів 

встановити його є спеціалізований магазин.

Тут розташовано одну з дуже 
небагатьох легальних графіті-стін 
у Гельсінкі. Поруч стоїть 
фарбувальний цех, який 
одночасно є галереєю.

«У нас була проблема з графіті. 
Suvilahti був закритою зоною, яка 
тепер несподівано відкрилася. Люди 
малювали на стінах будинків. Тож 
ми сказали: «Ось місце, де можна 
малювати, а на стінах не треба. 
Виходить непогано, вони справді 
поважають нашу домовленість.

Проблема не в самій графіті-стіні, 
а в тому, хто буде все прибирати. 
Щоранку наша громадська служба 
йде туди, щоб зібрати банки і сміття. 
Це дивовижно. Біля стіни стоїть 
велика урна для сміття, але 5 метрів 
— то іноді занадто далеко.

Іноді справді важко знайти спільну 
мову з людьми, які це роблять. 
Якщо є проблема — добре мати 
якусь сполучну ланку з ними. Такою 
ланкою став продавець у магазині.

Стуба Нікула
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Metelkova, Любляна

107  діра
Ця діра — пам’ятка, що нагадує про спробу 

знести центр Metelkova, а також про той факт, 

що знайшлися люди, які зупинили її. Для них 

центр цінний саме в його нинішньому стані.

«Коли було підготовлено контракт із 
муніципалітетом, його відмовилися 
підписувати, і історія цього місця 
пішла в іншому напрямку. У вересні 
1993-го, між 9 і 10 годинами вечора, 
група людей почула, що пригнали 
машини для зносу цих будівель. 
Тож вони прийшли і стали на захист».

Ядранка Плут
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Antic Teatre, Барселона

108  pergola
Коли я волію бачити небо — це проста, 

майже непомітна конструкція.

Коли я хочу захиститися від сонця 

або дощу — просто розтягую навіс.
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Antic Teatre, Барселона

109  внутрішній двір
Внутрішній двір Antic Teatre — це прекрасний 

маленький світ із приємною атмосферою, всього 

в кількох метрах від вулиць, де повно туристів.
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Kultuuritehas Polymer, Таллінн

110  сад на терасі
На тлі цегли, гофрованої сталі, бетону й асфальту 

всіх відтінків сірого невеликий сад на терасі вигідно 

доповнює гаму кольорів. Із весни до осені це головне 

місце зустрічі для всіх відвідувачів будівлі.
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Menų spaustuvė, Вільнюс

111  тераса з потенціалом
Старі будівлі часто приховують на перший 

погляд непотрібні додаткові площі: прибудова, 

прогалина між двома реальними функціями.

На перший погляд, нічого в цьому 
нема. Але якщо придивитися, їх 
непотрібність як приміщень для 
практичної мети відкриває їхній 
потенціал як місць для того, щоби 
спільно провести час, покурити, 
полежати, поспати; іноді їх можна 
перетворити на театральну сцену, 
місце для читань, майстер-класів, 
вечірок. Це місця, які ніхто не може 
точно показати на плані будівлі, але 
де всі зустрічаються під час обідньої 
перерви.

Тераса на даху закрита самою 
будівлею з трьох боків і сусіднім 
будинком із четвертого, що створює 
потенціал для проведення літніх 
вечорів і нічних вечірок. Ця програма 
почалася з попільнички біля входу.
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A38, Будапешт

112  реклама на терасі
Не обов’язково будувати з дешевих 

матеріалів, якщо платить спонсор.

Кошти на облаштування тераси на 
даху на другому кораблі A38 виділив 
мобільний оператор, чий фірмовий 
стиль так сильно пов’язаний із 
рожевий кольором, що їм навіть не 
потрібно писати свою назву. Досить 
подивитися на сидіння і візерунок на 
підлозі — і всім одразу зрозуміло, хто 
за це заплатив.
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Kaapelitehdas, Helsinki 

113  сад на даху
Завзятий садівник може виростити рослини навіть на 

восьмому поверсі будівлі, куди постійно дме вітер із моря.

«У наш офіс два роки тому прийшли 
кілька людей із проханням розбити 
сад на даху. Ось що нам вдалося 
зробити для них. Проблема в тому, 
що він не повинен бути занадто 
важким, та й вітер дуже сильний. 
Їм доводиться підбирати рослини, 
які зможуть вижити в таких умовах».

Стуба Нікула
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ufaFabrik, Берлін

114  зелена покрівля
Теплоізоляція, вологопоглинання, місце для проживання.

Екскурсія центром UFA Fabrik — це 
огляд експериментів з екологічними 
будівельними рішеннями.

«Улітку сонце може нагрівати 
стандартний покрівельний толь 
до температури 50 градусів. 
Температура фольги під дахом — 
близько 25-35 градусів, тому 
в приміщеннях під ним прохолодно 
і необхідності для кондиціонування 
повітря немає.

Ми розташували там близько 
10 сантиметрів ґрунту, який утримує 
близько 70% дощової води. До 
того в нас були проблеми: вода 
виходила зі стоків, бо не встигала 
стікати до річки достатньо швидко... 
Вся вулиця потопала у воді, і ми 
тут, в ufaFabrik, також. Відтоді, як 
ми влаштували зелені покрівлі, 
цього більше не трапляється. Вони 
утримують перший змив, який потім 
випаровується й охолоджує наші 
приміщення. Завдяки цьому енергія 
передається з даху вниз — дуже 
хороша система кондиціонування, 
що не потребує електрики. Пил із 
повітря відфільтровується — у нас 
тут чудовий мікроклімат.

Вага залежить від підкладки. 
Наприклад, якщо взяти ґрунт, це 
16 кг/м2, якщо він насичений водою. 
Ми використовуємо полегшену 
підкладку вагою 6,5 кг/м2 — 
це менше половини.

Для зеленої покрівлі не обов’язково 
мати плаский дах. У нас є дах під 
кутом 25 градусів — це не проблема. 
Якщо вам потрібен більший кут, на 45 
градусів, буде дуже важко — потрібно 
встановлювати бар’єри, щоб він не 
сповзав, а це дорого. 25 градусів 
— максимум для екологічного 
використання.

У 80-ті роки в Берліні була програма 
з підтримки зелених покрівель, 
більшість із яких облаштовували за 
державний кошт. Щоб брудні стічні 
води не переповнювали річки в 
Берліні, потрібно затримати всі перші 
змиви від злив. Тож будувалися дуже 
великі приміщення, дуже великі 
підвали з бетону, а це вдвічі дорожче 
за будівництво зелених покрівель, 
тоді як результат — аналогічний».

Вернер Вярталла
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OZU, Монтелеоне-Сабіно

115  агрокультура
Оливний гай — невід’ємна частина цього 

культурного центру. У селі час тече повільніше.

«Наша ділянка землі — це шматочок 
пагорба. Ми купили її. 350 дерев. 
Деревам потрібен догляд щороку. 
Щодня. Це зовсім не складно, 
навпаки. Просто треба працювати. 
Щоб отримати хороші оливки, 
потрібно обрізати гілки, підготувати 
ґрунт і гній. Труїти комах не 
потрібно. На цьому рівні — більше 
600 метрів над рівнем моря — немає 
комах, які б могли зіпсувати оливи. 
Тут усе органічне. Тут немає ворогів 
оливних дерев.

Є 2 000 різних видів оливних дерев 
із різноманітними характеристиками. 
Червоні, чорні, зелені. У нас — зелені. 
Зазвичай, більші за розміром не 
підходять для олії, а от маленькі 
— підходять».

Енріко Блазі
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«У листопаді, коли маслини 
достигають і їх потрібно збирати, ми 
запрошуємо людей приєднатися до 
нас на вихідні. Збираємо маслини 
за один ранок, зазвичай у суботу. 
Влаштовуємо разом барбекю. Потім, 
у другій половині дня, ми йдемо до 
преса. Ми проходимо увесь процес 
і забираємо готовий продукт, щоб 
приготувати вечерю на свіжій олії. 
В неділю ми робимо невелику 
екскурсію місциною і вирушаємо 
до найближчого озера, щоб 
відвідати римські руїни. Там можна 
скуштувати типові продукти і різні 
види олії. 

Будь-хто може прийти. Люди платять 
за проживання, їжу і транспорт. 
Сім’ям із дітьми це дуже подобається. 
Діти можуть гратися, кататися 
в траві, бігати вгору-вниз. Якщо ви 
побалакаєте з людьми в селі, вони 
кажуть: «О, я сьогодні зібрав сто 
кілограмів маслин. Сто кілограмів 
маслин — це 20 літрів олії. Коли ми 
приходимо групою, нас може бути 
всього 10, 12, 15 людей, що збирають 
маслини. На кінець дня ми йдемо 
до преса, і маємо сто кілограмів 
маслин. Схил дуже крутий. Робота 
йде повільно».

Паола Сімоні
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Suvilahti, Гельсінкі

116  асфальтована 
ділянка
Асфальтобетонне покриття займає значну частину 

комплексу. Улітку тут проводяться фестивалі, 

для яких потрібно встановлювати намети. Щоб 

полегшити роботу, на асфальті нанесено знаки, що 

вказують, де і як глибоко можна закріпити намети.

«Тут були дерева, але земля дуже 
забруднена — азбест, креозот, ціанід. 
П’ятдесят сім тисяч тон забрудненого 
ґрунту відкопали, а з ним забрали 
і всі дерева. Ось чому тут потрібен 
асфальт.

Насправді, ці позначки — 
це напрямна система. Коли 
тут проходить фестиваль, 
використовуються бетонні вантажі 
або шипи. Позначки нанесено, щоб не 
зачепити водопровід або електричні 
кабелі. Білий колір означає не більше 
50 см. Сірий — 120 см. Жовтий — 
30 см. Усі решта — це 150 
сантиметрів. Червоний — нуль».

Стуба Нікула
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Suvilahti, Гельсінкі

117  відкритий 
майданчик
Комплекси, які спочатку утворювали єдине промислове 

підприємство, зазвичай після перетворення розділяються 

на кілька дрібніших установ. Паркан знесли, простір 

усередині можна зробити громадським, щоб належно 

включити колишню фабрику в структуру міста.

«Одне з найсерйозніших наших 
завдань, окрім реконструкції та 
заповнення всіх будівель, — відкрити 
весь цей комплекс для міста. 
Заводи, такі як цей, були закритими 
підприємствами. Але тепер вони 
стали частиною міста.

Яких парканів можна позбутися? 
Які нові входи можна відкрити? 
Відкритий майданчик — це парк, 
де проходять різні заходи. Пожежні 
виходи потрібні навіть для 
заходів надворі, тож на закритому 
заводському подвір’ї нічого не вийде.

Ми хочемо розвивати не одне місце, 
а цілу частину Гельсінкі. Людей, 
які тут ходять, не цікавить, де 
закінчується наша ділянка 
і починається муніципальна. 
Вони просто живуть у місті».

Стуба Нікула
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Stanica Žilina-Záriečie

118  видимість і безпека
Щоб відчувати себе в безпеці, ми маємо 

контролювати оточення, бачити, що відбувається 

навколо нас, і щоб нас бачили інші.

Парк за Stanica був проблемним. 
Зараз там є паркан, але вандали і 
досі туди пробираються. Раніше після 
заходу сонця, коли під деревами 
ставало дуже темно, люди тут 
пиячили, обписували стіни і лавки, 
залишали купи сміття. Тримати парк 
під громадським контролем частково 
допомогли ліхтарі, підвішені так, що 
до них неможливо дістатися знизу.
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Röda Sten konsthall, Гетеборг

119  забудова району
Кожен орган муніципальної влади має інструменти 

для міського планування, які використовує для 

розробки плану майбутнього функціонування 

міста. Якщо, на нашу думку, план не достатньо 

точно визначає простір навколо центру або 

визначає його неправильно, можна сформулювати 

зустрічну пропозицію. Важливо визначити місце, 

на яке ми претендуємо, ззовні; показати, що ми 

знаємо його і наша робота піде на користь.

«Місто має небагато виходів до 
води. Щоб виправити ситуацію, 
відбувається масштабне планування 
— на цій стороні буде облаштовано 
набережну від Röda Sten уздовж 
усього Гетеборгу. План закінчується 
прямо там, біля найближчого мосту. 
Röda Sten стоїть поза ним. 
Це дуже погано, оскільки доводиться 
працювати за старим планом.

Минулого тижня, наприклад, ми 
з’ясували дещо дивне. До Гетеборгу 
заходять розкішні круїзні лайнери 
— справді великі. Вони не можуть 
увійти в місто, тому що міст занадто 
низький. Отже, тепер шукають місце, 
куди б їх подіти. Була пропозиція 
поставити їх тут, і якби у нас був 
план, який тоді відкинули, цього
б ніколи не сталося. Але тепер 
є ризик того, що вони виставлять 
ззовні кораблі. Тому я хотів би, щоб 
у нас на руках був план, щоб ми 
могли правильно ним скористатися».
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Центр Röda Sten запросив 
компанію STEALTH unlimited, яка 
ініціювала проект «(Dis)assembled», 
щоб «розвідати обставини». У 
ході проекту було розроблено 
та обговорено дуже практичні 
можливості та погляди на те, як має 
виглядати простір навколо Röda Sten 
на думку людей, які приходять сюди 
і перебувають у цьому місці.

Нам не подобаються інші будівлі 
навколо нас. Ми хочемо побудувати 
щось самі. Ми не хочемо тут 
офісів, розкішних квартир. Ми 
хочемо самі керувати цим місцем; 
використовувати його так, як ми 

робили це двадцять років. Ми 
хочемо використовувати його 
для фестивалів, для будь-чого, 
що подобається людям. Тому в 
цьому сенсі проект зі STEALTH був 
водночас і успішним, і провальним. 
Люди прийшли і будували; це 
було схоже на величезний ігровий 
майданчик, і це було справді чудово 
— креативно, освітньо. Але це не 
означає, що ми хочемо тут бачити 
будівлі. Ми хочемо, щоб тут було 
місце, куди люди зможуть прийти 
і робити все, що забажають».

Міа Крістердоттер Норман
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Interzona, Верона

1201  огорожі
Будуючи огорожі та паркани, можна просто і швидко 

розмітити зони, спрямовуючи потік відвідувачів.
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Fabryka Sztuki, Лодзь 

1202 
Для тимчасових вимог достатньо тимчасових рішень.
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Manifatture Knos, Лечче

121  неоране поле
Власне місце центру Manifatture Knos не таке 

незвичайне, щоб вдихнути незвичайність у 

життя всередині. Це досить великий і відкритий 

простір; решта — питання режиму.

«Ми управляємо цим місцем лише 
п’ять або шість місяців. Працюємо 
над проектом, щоб створити 
громадський парк, громадський 
сад. Knos — це вільний простір 
нерішучості. Це означає, що тут 
немає напрямку, немає координації, 
немає якоїсь групи, яка б керувала 
цим місцем. Тут кожен може робити 
те, що вважає за потрібне, а також 
взаємодіяти з іншими. У нас є тільки 
одне правило: хто пропонує, той 

і робить. Цього достатньо. Це місце 
для спонтанності, винаходів — і воно 
справді, справді відкрите. Ми хотіли 
б улаштувати щось схоже саме тут».

Мішель Бі
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Metelkova, Любляна

122  мистецтво та 
креативність
Офіційна культура проти незалежної 

(з незалежної точки зору).

Цілий квартал міста спочатку 
належав армії. Коли вона пішла, місто 
розділило його на дві половини.

Одна половина перебуває у 
віданні держави: Міністерство 
культури вкладає кошти в державне 
представництво, культуру, 
будівництво нових будівель 
і створення нових інституцій.

Друга половина перебуває у віданні 
місцевої влади: тут працюють 
дрібніші організації та незалежна 
культура, що регламентується самим 
мистецтвом.

Кордон між ними позначається 
вузьким проходом. На ньому є 
демаркаційна лінія, що позначає, 
розташування мистецтва і творчості. 
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Kultuuritehas Polymer, Таллінн

123  кінець
Центр бачив кращі дні. Polymer більше не є членом 

Trans Europe Halles, темп їхньої діяльності 

сповільнився, у кожного є власні проекти. 

Я відчуваю, що кінець близько.

«Тут немає майбутнього. Думаю, 
в цього будинку немає майбутнього. 
Можливо, з іншими людьми цю 
справу вийде продовжувати деінде. 
Завжди є якісь ідеї.

Орендодавцю байдуже, що тут 
відбувається. Я не знаю, чому він 
тримає це місце в такому стані. 
Я думаю, що він чекає відповідного 
моменту, щоби знести його
і натомість збудувати щось інше.

Я не вірю, що можна якось 
реконструювати його та зробити 
красивішим. Я не впевнений, чи 
це мене засмучує. Може, це навіть 
добре. Пощастило.

Тримісячний контракт із власником 
дає відчуття свободи, робить 
вільними — ви знаєте, що робити, 
ви не застрягли, не пускаєте коріння. 
Можливо, це не така вже й трагедія, 
якщо все розвалиться, і щось 
відбудеться вже в іншому місці».

Танел Саар
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Room Europe фінансується за підтримки Європейської комісії. Це видання відображає тільки точку зору 

автора, і Комісія не несе ніякої відповідальності за будь-яке використання інформації, що міститься у 

книжці.  Engine Room Europe — це трирічна програма (квітень 2011 року – травень 2014 року) заходів, 

присвячених незалежним діячам культури та їхнім творчим процесам. Програму ініціювала Європейська 

мережа незалежних культурних центрів Trans Europe Halles (TEH), її координував центр Melkweg 

(Амстердам, Нідерланди) спільно з 10 членами-організаторами TEH. Engine 





We did it, because we did it well.
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Замовте друкований 
примірник книжки 
і отримайте всі 
123 розділи на 272 
сторінках.

Гроші від кожного купленого примірника ідуть на 

підтримку оновлення нового культурного простору 

Nova synagoga / lainsthalle Zilina в Словаччині.

Ціна:

19 євро (разом із доставкою в межах ЄС) або 21 

євро (разом із доставкою по всьому світу)

 

Замовляйте онлайн тут: www.

designhandbook.bigcartel.com
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