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Центр міської історії Центрально-Східної 
Європи та Архітектурна школа МАРШ 
у рамках проекту співпраці «Modernism. 
Future continuous» розпочинають набір 
до Міжнародної літньої архітектурної 
школи «Новий Львів», яка триватиме  
у Львові 22—30 серпня 2015 року.

Головна мета школи — визначати й впрова-
джувати нові підходи до розвитку постсоці-
алістичних міст і до адаптації модерністської 
архітектури в умовах соціально-економічної 
системи сучасного міста.

Знане у світі як Lwów, גרעבמעל, Lemberg, Львов, 
місто Львів розвивалося під впливом розмаїття 
культур, багатьох ідеологій, у співдії різних 
спільнот. У XX-му сторіччі Львів пройшов 
крізь дві війни, етнічні конфлікти, кілька 
змін державної приналежності та політичних 
режимів. Після Другої світової війни він став 
частиною Радянської України. 

Сьогодні перед Львовом постає низка 
складних проблем, у тому числі пов›язаних 
зі складною історією міста і необхідністю 
збереження та переосмислення його багатої 
і різноманітної спадщини. Під час школи 
«Новий Львів» учасники зможуть зробити 
свій внесок в обговорення сьогоденних 
та майбутніх змін, важливих для подальшого 
розвитку міста.

Об›єктом дослідження учасників школи стане 
історично сформований район «Новий Львів» 
із модерністською забудовою 1920—1930-х 
років та житловою забудовою другої половини 
ХХ століття. Учасники отримають завдання про-
ектної розробки плану регенерації та сталого 
розвитку цього району, що сьогодні підпав 
під хаотичну забудову новими житловими 
та офісними комплексами. 

Район «Новий Львів» почав формуватися 
на початку ХХ століття на теренах колиш нього 
приміського хутора Красучина. До Першої 
світової війни існували плани забудови цієї 
дільниці за принципом «міста-саду» Ебене-
зера Говарда, проте втілення цієї ідеї обме-
жилося лише декількома будинками. Активна 
розбудова території розпочалася вже у 1930-х 
роках, коли тут споруджували так звані «вілли», 
зведені і в стилі міжнародного модернізму, 
і в польському «дворковому» стилі, що апелю-
вав до форм традиційних шляхетських садиб.  
Окрім того, на території «Нового Львова» 
було збудовано електростанцію та комплекс 
будинків для її працівників. 

Після Другої світової війни різнотипність 
споруд району доповнилася прикладами 
типової радянської житлової забудови 
— спочатку це були так звані «сталінки», 
«хрущовки», а згодом — 10-поверхові 
будинки. У цей період було споруджено 
одне з найпотужніших промислових 
підприємств Львова — завод військової 
електроніки «Полярон», демонтаж якого 
триває тепер. 
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Для учасників школи підготовлено спеціальну 
програму, яка дасть змогу ознайомитися 
зі сучас ними методами майстер-планування, 
взяти участь у теоретичних семінарах 
та міждисциплінарній проектній роботі. 

Студенти працюватимуть у трьох міжнародних 
групах під керів ництвом двох-трьох виклада-
чів. Резуль тати дослідного і проектного блоку 
школи будуть представлені широкій громад-
ськості. Крім того, учасники школи і всі охочі 
зможуть відвідати щоденні відкриті лекції 
викла дачів школи.

До участі запрошуємо студентів, аспірантів, 
молодих фахівців 18—30 років, які цікавляться 
плануванням міст, міською історією, соціологією 
та дослідженнями міста в контексті інших 
гуманітарних дисциплін. Школа відкрита 
для громадян різних країн, особливо очікуємо 
заявок з Німеччини, Польщі, Російської 
Федерації та України.

Витрати на проживання студентів школи 
у Львові покривають організатори. 

Також є можливість часткового повернення 
коштів за проїзд, просимо кандидатів в заявці 
повідомити про необхідність такого повер-
нення із вказівкою на приблизну суму коштів.

Кандидати на участь у Міжнародній літній 
архітектурній школі «Новий Львів» повинні 
надіслати на електронну адресу  
novyilviv2015@gmail.com:

• резюме  (до 3 сторінок);

• мотиваційний лист (до 3 сторінок);

• для кандидатів-архітекторів — портфоліо;

• для кандидатів-фахівців у галузі 
гуманітарних наук — есе, пов’язане 
з темами урбаністики та архітектури 
(до 5 сторінок).

Прийом заявок закінчується 15 липня 
о 12:00 за центральноєвропейським часом.  
Про результати відбору буде повідомлено 
до 20 липня.

modernism  
future continues

mailto:novyilviv2015%40gmail.com?subject=about%20Noviy%20Lviv%20Summer%20School


Novyi 
Lviv

August 2015 
22 nd → 

 
30 th 

3/3

Викладачами школи стануть експерти в галузі 
генпланістики й вивчення міста:

• Ярослав Ковальчук 
(Архітектурна школа МАРШ. Керівник 
майстерні в НДіПІ Генплана міста Москви 
(Москва)

• Надія Ніліна 
(Архітектурна школа МАРШ (Москва)

• Дмитро Кокорін 
(Russia Institute, King’s College (London)

• Іріс Гляйхман 
(GIZ (Львів)

• Наталія Отріщенко 
(Центр міської історії  
Центрально-Східної Європи (Львів).  
Інститут соціології НАН України (Київ)

• Торальф Вайзе 
(Eberhard-Schöck-Stiftung (Baden-Baden).  
Громадська організація  
«Фонд підтримки будівельної галузі» (Київ)

• Марія Сіверс 
(Громадська організація  
«Фонд підтримки будівельної галузі» (Київ)

Школа завершиться відкритою лекцією 
керівника Архітектурної школи МАРШ 
Євгена Асса.

Експерти школи — Юліан Чаплинський 
(головний архітектор Львова)  
і Юлія Богданова (дослідник архітектури 
модернізму, Національний університет 
«Львівська політехніка»).
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