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Прастора горада:
пляцоўка
для дзеяння
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«Гарадская спадчына мае
жыццёва важнае значэнне
для сучаснасці і будучыні
нашых гарадоў.
Матэрыяльная
і нематэрыяльная гарадская
спадчына з’яўляецца
крыніцай сацыяльнай
згуртаванасці, фактарам
разнастайнасці і вектарам
творчасці, інавацый
і адраджэння гарадоў».
Новае жыццё гістарычных гарадоў.
ЮНЕСКА, 2013

«Urban heritage is of vital
importance for our cities –
now and in the future. Tangible
and intangible urban heritage
are sources of social cohesion,
factors of diversity and drivers
of creativity, innovation and
urban regeneration».
New life for historic cities.
UNESCO, 2013
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10 лістапада 2011 г. на Гене
ральнай канферэнцыі ЮНЕСКА
была прынята рэкамендацыя аб
гістарычных гарадскіх ланд
шафтах. Галоўным чынам яна
сканцэнтравана на захаванні
ўсёй сукупнасці навакольнага
асяроддзя (матэрыяльнага і нематэрыяльнага), на ўстойлівым
сацыяльна-эканамічным развіцці, падтрыманні культурнай
разнастайнасці, экалогіі, узае
мадзеянні з мясцовымі суполь
насцямі і іх каштоўнасцямі. Для
захавання гарадскіх ландшаф
таў неабходна выкарыстоўваць
цэласны падыход, які, з аднаго боку, будзе спрыяць
сацыяльна-эканамічнаму раз
віццю, з другога — захавае
спадчыну горада і павялічыць
яго культурны патэнцыял.
On 10 November, 2011
UNESCO’s General Conference
adopted the new Recommen
dation on the Historic Urban
Landscape. It mainly aims at the
preservation of the overall human
environment (tangible and intan
gible), at ensuring sustainable
social and economic develop
ment; it enhances the cultural
diversity, ecology, interaction with
the local communities and their
values. The conservation of
historic urban landscapesrequires
a
comprehensive
approach,
which, on the one hand, will
promote the social and economic
development, and, on the other
hand, will the safeguard the
heritage of the city and enhance
its cultural potential.

Гродна
Hrodna
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Горад — гэта не проста «месца» для
жыцця, вучобы і працы або «кропка скры
жавання»
сацыяльных,
палітычных
і эканамічных інтарэсаў. Гэта куды больш
складаная сувязь мноства працэсаў,
невідавочных на першы погляд, але
ў выніку ствараючых нешта ўнікальнае,
што ўплывае на светаўспрыманне
мільёнаў людзей.
A city is not just a «place» to live, study
and work, nor is it «a crossroads» of social,
political and economic interests. It is a much
more complex texture of a variety of
processes, not always apparent, but
resulting in something unique that influences
the world outlook of millions of people.

Мінск
Minsk

6

7

Кожны горад валодае значным
гістарычным і культурным патэнцыялам,
прадстаўлены
ўнікальнымі
аб’ектамі
горадабудаўніцтва, гісторыі, архітэктуры,
мастацтва. Галоўная задача, якая стаіць
перад
жыхарамі
і
адміністрацыяй
горада, — гэта не толькі захаваць яго,
выкарыстоўваючы прынцыпы ўстойлівага
развіцця і максімальна беражлівых адно
сін да сваёй спадчыны, але і памножыць
гэтую каштоўнасць, у тым ліку дзякуючы
паспяховаму развіццю міжнароднага
турызму, у аснове якога ляжыць эфек
тыўнае планаванне. Пры такім падыходзе
ўнікальнасць
гарадскіх
ландшафтаў
робіцца здабыткам усяго чалавецтва.
Every city possesses a significant
historical and cultural potential, property of
unique urban design, history, architecture,
and art. The main challenge that the
residents and the city administration are to
meet is not only to preserve the historic
urban areas following the principles of
sustainable development and the most
careful treatment of their heritage, but also
multiply this value by all means, including
successful development of international
tourism, which rests on effective planning.
This approach makes the uniqueness of the
urban landscapes available to the global
community.

Мінск
Minsk
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Кожны горад цалкам індывідуальны
і мае свой характар. Ёсць гарады-сімвалы,
своеасаблівыя сінонімы паспяховага біз
несу, прамысловасці, культуры, кулінарыі,
прыгажосці, адпачынку. Але часта гэта
толькі шаблон або верхні пласт. Прые
хаўшы ў кожны з іх асабіста, паглыбіўшыся
ў атмасферу таго, што адбываецца, мы
часам дзівімся, як памыляліся раней.
Гарадскія ландшафты, унікальныя архі
тэктурныя ансамблі і будынкі надаюць
тое самае непаўторнае аблічча, на фоне
якога працякае цалкам звычайнае жыццё,
якое з боку ўспрымаецца як частка тэат
ральнага дзеяння, атмасферы для якога
мы і імкнемся наведаць тыя ці іншыя
месцы. Так, Венецыя выяўляецца месцам
Each city is absolutely unique and has its
own character. There are symbolic cities, a
kind of synonyms of successful business,
manufacturing, culture, culinary delights,
beauty, and amusement. However, often it is
only a stereotype, or just the surface. Arriving
in such cities personally, immersing
ourselves into the atmosphere of its
proceedings, we are sometimes amazed
how wrong our stereotype was. The urban
landscapes, unique architecture ensembles
and single buildingscreate the unique
settings for the routine life, which is
observedby visitors as drama, and it is the
atmosphere of this real-life theater that
makes us seek to visit certain places. Thus
we discover that Venice, for instance, is not

Венецыя
Venice
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не толькі правядзення трады
цыйнага карнавалу, біенале
сучаснага мастацтва або безліч
плаваючых па каналах гандол,
але і бясконцых ціхіх вулачак,
утульных дворыкаў, маленькіх
крамак і схаваных ад вачэй
турыста кафэ і рэстаранаў, дзе
гатуюць лепшую ў акрузе
выпечку і пасту з морапрадуктамі
і куды мясцовыя жыхары пры
ходзяць як дадому, не столькі
перакусіць, колькі пагутарыць.

only a venue for the traditional
carnival,
the
Biennale
of
Contemporary Art, or a place of
numerous gondolas navigating
along the network of canals, but
also amaze of endless quiet
streets, cozy courtyards, little
shops and hiding from the view of
the tourists cafés and restaurants,
which serve the most delicious
pastries and pasta with seafood
and are the places for the locals to
get together like at home, not so
much for food as for socialising.

Венецыя
Venice
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Наведаўшы Гамбург і пагуляўшы
некалькі гадзін па цэнтры, можна
пагадзіцца, што гэта адзін з самых дарагіх
і паспяховых гарадоў Германіі, дорыць
старонняму гледачу ўсё самае сучаснае,
дарагое і раскошнае. Варта толькі прайсці
ў бок порта, і карціна адразу мяняецца.
Перад намі ўзнікае ўнікальны гарадскі
ландшафт, сфарміраваны трохі закура
нымі шматпавярховымі будынкамі скла
доў з чырвонай цэглы, якія займаюць
цэлыя кварталы, падзеленыя шматлікімі
воднымі каналамі. «Горад складоў», або

Arriving in Hamburg and spending a
couple of hours in its center, we can agree
that it is one of the most expensive and
successful cities in Germany that can offer a
visitor all the hottest, the most expensive and
luxurious. But once we get to the Port, the
image changes dramatically. We can observe
a unique urban landscape formed by the
darken with soot red-brick multi-storey
buildings of warehouses, which form blocks
separated by numerous canals. The «Town
of Warehouses» (Speicherstadt), which were

Шпайхерштат (Speicherstadt), пабуда
ваны ў гамбургскім порце ў 80-я гг. XIX ст.
Доўгі час ён лічыўся адным з найбуйней
шых у свеце. І па сённяшні дзень тут
захоўваюцца гарбата, кава, дываны,
папера, спецыі, электратэхніка, нафта,
вугаль і многае іншае. У 1999 г. урад
Германіі выступіў з прапановай унесці
гэты раён у якасці кандыдата на ўключэнне
ў Спіс Сусветнай спадчыны ЮНЕСКА.
Вакол раёна размешчаны шырокія вуліцы
з хуткім рухам. А над усім гэтым узвы
шаецца шпіль царквы Святога Мікалая,
што цудам захаваўся пасля амаль поўнага
разбурэння падчас налётаў авіяцыі
ў 1943 г. храма, які быў пакінуты ў такім

built in the port of Hamburg in the 1880s, has
long been considered one of the largest in
the world, and up to this day they are used to
store tea, coffee, carpets, paper, spices,
electrical appliances, oil, coal, and many
more. In 1999, the German government
nominated this area to be inscribed on
UNESCO’s World Heritage List. The district
is located amidst wide streets with busy
traffic, and all this is dominated by the
steeple of St. Nicholas’s Church, which
miraculously survived the air raids in 1943
while the church was virtually bombed out
and later left in ruinsto serve as a reminder
for new generations. In contrast with the
serious mood of the commercially successful

Гамбург
Hamburg
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выглядзе ў навучанне нашчадкам. Нягле
дзячы на ўсю сур’ёзнасць камерцыйна
паспяховага Гамбурга, тут увесь час
адбываецца мноства яркіх фестываляў,
кірмашоў, розных культурных акцый, якія
праходзяць на фоне незабыўнага гарад
скога ландшафту. І ў турыстаў, і ў мясцо
вых жыхароў заўсёды ёсць магчымасць
стаць удзельнікамі адной з іх.
Часам тое, што так захапляе ў адным
месцы, у іншым успрымаецца інакш.
Безумоўна, на гэта ўплываюць гісторыя
краіны, традыцыі, мова, «міфы і легенды»
гэтага месца. Колькі б, напрыклад, ні
казалі, што ў Амстэрдаме або Брузе

Hamburg, this area is a venue of many
colorful festivals, fairs, and various cultural
events, which take place against the
backdrop of that unforgettable urban
landscape and tourists together with local
people can participate in them.
Sometimes things that look so delightful
in one placeare perceived differently in
another. Of course, the perception is
influenced by the country's history, traditions,
language, «myths and legends» of that
particular place. For instance, no matter how
many times we could mention that
Amsterdam or Bruges have more bridges
and canals than St. Petersburg, or that «white

Гамбург
Hamburg

Санкт-Пецярбург
Saint Petersburg
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мастоў і каналаў
больш, чым у СанктПецярбурзе,
або
што «белыя ночы»
ёсць яшчэ і ў Фін
ляндыі,
Ісландыі,
Швецыі і іншых краінах, гэта аніяк не
паўплывае на вобраз горада на Няве, які
ўвайшоў у памяць пакаленняў дзякуючы
ўнікальнай класічнай архітэктуры, шыро
кім праспектам і гістарычным падзеям.
На ўспрыманне горада, у першую чаргу,
уплывае менавіта гістарычны гарадскі
ландшафт, што адрознівае яго ад іншых
гарадоў свету і ставіць на прыярытэтнае
месца для наведвання ў турыстаў.

nights» can also be observed in Finland,
Iceland, Sweden and other countries, it will
not affect the exceptional image of Saint
Petersburg, commonly referred to as «the
city on the Neva River», which has been
engraved in the memory of generations due
to its unique classical architecture, broad
avenues and historical events. The
perception of this city is determined in the
first place by its historic urban landscape,
which distinguishes it
from many other cities
in the worldmaking
this tourist destination
a priority to visit.

Лакальнае
і глабальнае

Сучасны горад ніколі не замыкаецца
на сабе. Ён можа стаць не толькі важнай
часткай палітыкі лакальнага або рэгія
нальнага развіцця, але і культурным цэнт
рам міжнароднага значэння. Яго тэрыта
рыяльныя межы не абмяжоўваюць ні зону
ўплыву, ні ступень значнасці. Узоры такіх
падыходаў (раскрываючых працу з гарад
ской прасторай на розных узроўнях) ёсць
і ў Беларусі.
У 2014 г. культурнай сталіцай Беларусі
быў абраны горад Гродна. І гэта не выпад
кова. Гродна з’яўляецца адным з най
старэйшых гарадоў Беларусі і славіцца
сваёй багатай гісторыяй і шматлікімі
помнікамі архітэктуры. Многія з іх уклю
чаны ў Дзяржаўны спіс гісторыка-куль
турных каштоўнасцей Рэспублікі Бела
русь. На працягу года ў горадзе пройдзе
больш за 300 культурных мерапрыемстваў
самага рознага ўзроўню, у тым ліку

фестывалі, пленэры, гастролі музычных
і тэатральных калектываў і інш. Адной
з самых чаканых падзей быў Х Рэс
публіканскі фестываль нацыянальных
культур. У гэтым юбілейным свяце
прынялі ўдзел 22 нацыянальных падворкі,
якія прадставілі традыцыйныя абрады,
кухню і лепшыя ўзоры прыкладнога
мастацства народных умельцаў. Фесты
валь сабраў рэкордную колькасць
удзельнікаў. Паглядзець на гэту маляў
нічую імпрэзу прыехалі дзясяткі тысяч
гледачоў з усёй Беларусі і не толькі! Што
год свята ўражвае сваёй непаўторнасцю
і каларытам, аб’ядноўвае людзей розных
нацыянальнасцей і канфесій. У дні фесты
валю ўвесь горад становіцца культурным
цэнтрам, падкрэсліваючы важнасць узае
мадзеяння людзей і ствараючы тым
самым зачын на паспяховае супрацоў
ніцтва ў будучыні.

The local
A modern city never confines to itself. It different levels,including festivals, plein-airs,
and the global can become not only an important part of touring musical and theater groups, and
the localor regional developmentpolicy, but
also a cultural center of international
importance. Its territorial boundaries restrict
neither the area of influence, nor its
significance. Examples of such approaches
(revealing the work done with the urban
space at different levels) exist not only
abroad, but also in Belarus!
This year, the city of Hrodna was selected
to be the cultural capital of Belarus. The
choice was not made at random. Hrodna is
one of the oldest cities in Belarus and is
famous for its rich history and numerous
architectural monuments. Some of them
have already been inscribed on the State
Register of Historical and Cultural Values of
the Republic of Belarus. During this year, the
city will host over 300 cultural events of

much more. The 10th Republican Festival of
National Cultures was one of the most
anticipated events. This time, it was attended
by 22 national households, who presented
their traditional rites, the cuisine, and the
best samples of applied arts and crafts. The
Festival attracted a record high number of
participants. Tens of thousands of people
came to enjoy that colorful celebration from
all over Belarus and from abroad! The
Festival never fails to impress the visitors
with its originality and flair, bringing together
people of different nationalities and faiths.
During the Festival the whole city becomes a
cultural center, highlighting the importance
of interaction with each other and thus laying
a foundation for successful cooperation in
the future.

Гродна
Hrodna
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Фестываль нацыянальных культур не
адзіная знакавая падзея гэтага лета для
Гродна. Ужо другі год запар тут праходзіць
скульптурны пленэр па каменю, які мае
ўсе шанцы пераўтварыцца ў традыцыю.
Галоўная мэта гэтай акцыі — палепшыць
архітэктурны і эстэтычны выгляд горада.
Падчас пленэра скульптары не толькі

The Festival of National Cultures is not
the only significant event of this summer in
Hrodna. For the second year in a row a Stone
Sculpture Plein-Air was held, which has the
potential to develop into a tradition. The main
purpose of this action is to improve the
architectural and aesthetic looks of the city.
During the Plein-Air the sculptors not only

ствараюць новыя аб’екты, якія потым
усталююць на тэрыторыі горада, але
і абменьваюцца вопытам. У пленэры
прымалі ўдзел майстры трох пакаленняў,
а гэта значыць, што фарміруецца пераем
насць падыходаў і ідзе пошук новых
мастацкіх вырашэнняў, асвойванне сучас
ных тэхнік і тэхналогій. Работы апошняга
пленэру вырашана размясціць у Калож
скім парку. Менавіта гэтыя скульптуры
павінны стаць асновай парку каменных
скульптур у Гродна. У Еўропе існуе мно
ства падобных паркаў, цяпер стараннямі
мастакоў і гарадской адміністрацыі гэта
стала магчымым і ў нас.

create new works, which will be later placed
across the city, but also share their
experience. Artists of three generations take
part in the Plein-Air, which enhances the
continuity of their approaches and
encourages them to search for new artistic
solutions, learning modern techniques and
know-how. The works created during the last
Plein-Airwere installed in Kalozha Park.
These sculptures should become the
beginning of a stone sculpture park in
Hrodna. In Europe, there are many similar
parks, and now the effort of the artists and
the city administration has made it happen in
our place too.

Гродна
Hrodna
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Не менш цікавы і важны сацыяльнакультурны праект быў рэалізаваны
ў Магілёўскай вобласці — у горадзе
Мсціславе. Гэты горад за ўнікальныя
гістарычныя ландшафт і архітэктуру назы
ваюць яшчэ «маленькім Вільнюсам» або
«беларускім Суздалем». Дзякуючы сваім
старажытным традыцыям і гістарычным
помнікам Мсціслаў не толькі прыцягнуў
да сябе ўвагу турыстаў, але і стаў папу
лярным
месцам
для
правядзення
рыцарскіх турніраў і фестываляў. Так,
у гэтым годзе прайшоў 7-й Фестываль
сярэднявечнай культуры «Рыцарскi фэст.
Мсцicлаў–2014». З кожным годам пра

Another no less exciting and notable
socio-cultural project was implemented in
the town of Mscislaŭ in Mahilioŭ Region.
Due to the unique historic landscape and
architecture preserved there, the town is
often called «A Little Vilnius» or «Belarusian
Suzdal». Its ancient traditions and historical
monuments are magnets not only for
tourists. Mscislaŭ has become a popular
venue for medieval clubs’ tournaments and
festivals. Thus, this year the town hosted
the 7th Festival of Medieval Culture

Мсцicлаў
Mscislaŭ
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грама фестывалю становіцца ўсё больш
насычанай і прыцягвае шмат новых
удзельнікаў і гледачоў. Акрамя традыцый
ных шэсцяў і прадстаўленняў рыцарскіх
клубаў тут штурмуюць крэпасці, спа
борнічаюць лучнікі і мечнікі, дэманстру
юць старадаўнія танцы і сярэднявечную
моду, праводзяць розныя майстар-класы,
выстаўкі, конкурсы, атракцыёны і кір
машы.

«Rytsarski Fest. Mscislaŭ 2014». With every
passing year the program of the Festival is
becoming more eventful and attracts a lot
of new participants and spectators. Besides
the traditional processions and perfor
mances arranged by the medieval clubs,
one can watchthe Storming of the Fortress,
competitions for archers and swordsmen,
old dances and medieval fashion shows.
There are various workshops, exhibitions,
contests, attractions and fairs too.

Варта прывесці яшчэ адзін прыклад
павагі да культурнай спадчыны і развіцця
народных промыслаў. Нягледзячы на тое,
што ён звязаны з нашай суседкай Літвой,
для многіх беларусаў наведванне гэтага
мерапрыемства даўно ўвайшло ў штогадо
вую абавязковую культурную праграму.
У першыя выхадныя сакавіка ў Вільнюсе
праходзіць кірмаш народных промыслаў —
Казюкас. Назва кірмашу звязана з імем свя
тога Казіміра, апекуна і абаронцы Вялікага
Княства Літоўскага. Кірмаш працягваецца
два дні, а цэнтр горада пераўтвараецца
ў адну суцэльную пешаходную зону, дзе раз
гортваецца народнае гулянне. Акрамя раз
настайных дэкаратыўна-прыкладных выра
баў ручной работы самай высокай якасці тут
можна паспрабаваць стравы нацыянальнай

кухні, паглядзець тэатралізаванае шэсце,
паслухаць народную музыку, паўдзельнічаць
у розных конкурсах і проста выдатна
правесці час, назіраючы за гэтым буйствам
фарбаў і эмоцый. Бясспрэчная значнасць
гэтага свята заключаецца ў тым, што,
з аднаго боку, ён садзейнічае развіццю
народных промыслаў, так як майстры рых
туюцца да кірмашу цэлы год і прыязджаюць
на яго нават з самых аддаленых куткоў
краіны, з іншага — ён збірае гасцей не толькі
з Вільнюса або бліжэйшых гарадоў, але
і з краін блізкага і далёкага замежжа. Такія
праекты не толькі паляпшаюць эканамічны
стан горада, але і ствараюць трывалую
сувязь паміж жыхарамі розных краін на фоне
культурнай спадчыны і любові да нацыя
нальных традыцый.

One more example of a thoughtful treatment
of the cultural heritage and development of
traditional handicrafts should be given.
Although it is associated with Lithuania, our
neighbor country, for many Belarusians it has
been a must-attend cultural event for a long
time.
At the first weekend of March, Vilnius hosts
Kaziukas, a large annual folk arts and crafts fair.
The name of this fair is associated with the
name of Saint Casimir, the patron and protector
of the Grand Duchy of Lithuania. The fair lasts
for two days, during which the city center is
transformed into an extensive pedestrian zone
where public festivities unfold. In addition to all
kinds of highest
quality arts and
crafts there, one
can sample the
national cuisine,

watcha pageantry, listen to folk music, try one’s
luck in various competitions and just have a
great time observing this riot of colors and
emotions. The undeniable importance of this
holiday is explained by the facts that, on the one
hand, it gives an impetus to the development of
handicrafts, because the masters are preparing
for the fair for the whole year and come to
participate in it from even the most remote parts
of the country; on the other hand, it attracts
visitors not only from Vilnius or nearby cities, but
also from neighboring countriesand from far
abroad. For many people «going to Vilnius to
celebrate Kaziukas» has already become a
good tradition. Such projects not only improve
the economic standing of the city, but also
create a strong bond between the residents of
different countries in the context of preserving
cultural heritage and love of the national
traditions.

Вільнюс
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Сучасны горад — жывы арганізм у стадыі
дынамічнага развіцця. Тое, што здавалася
немагчымым яшчэ 20 гадоў таму, паступова адыходзіць у мінулае. Змяняюцца
архітэктурныя формы, з’яўляюцца новыя
культурныя акцыі, узнікаюць іншыя спосабы
сувязі і формы зносін. Свет становіцца ўсё
больш дыгілітазаваным і віртуальным. З-за
гэтага мы часта не заўважаем ці не звяртаем
увагі на падзеі і змены, якія адбываюцца
навакол. Часам гэта вядзе не толькі да
знешніх трансфармацый, але і да разрыву
сувязі паміж пакаленнямі. Тым не менш
менавіта гарадское асяроддзе, якое выка
рыстоўваецца накшталт пляцоўкі для розных
культурных акцый і дзеянняў, можа паслу
жыць і аб’ядноўваючым пачаткам.

A modern city is a living, dynamic organism.
What seemed impossible 20 years ago, is
gradually becoming a thing of the past.
Architectural forms are changing, new cultural
events emerge, and new ways of communica
tion and connection develop. The world is
becoming increasingly digitized and virtual.
Because of this, we often fail to notice or
choose to ignore the changes around. This
sometimes leads not only to external
transformations, but also breaks the link
between generations. At the same time, it is the
urban environment that can become a starting
point for reuniting people when used as a venue
for a variety of cultural events and activities.

Мінск
Minsk
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Якія
гарадскія
пляцоўкі
найбольш
папулярныя?
Which city
premises are
the most
popular?

Шмат хто прызвычаіўся да думкі, што
месца мастацтву ў музеі або мастацкай
галерэі. Аднак у апошні час для гэтых мэт
сталі выкарыстоўваць і куды менш трады
цыйныя пляцоўкі. Выставачныя праекты
і іншыя культурныя сацыяльна значныя
акцыі выйшлі ў гарадское асяроддзе.
Разам з вуліцамі, плошчамі і ўнутранымі
дварамі будынкаў усё большую папуляр
насць пачалі набываць аб’екты прамысло
вай спадчыны.
У 60-я гг. ХХ ст. у Вялікабрытаніі ства
раецца Міжнародны камітэт па захаванню
індустрыяльнай спадчыны (The Inter
national Committee for the Conservation of
the Industrial Heritage /CCIH/). Зараз ён
з’яўляецца спецыяльным дарадчыкам

ІКАМОС (ICOMOS) па пытаннях захавання
індустрыяльнай спадчыны. У 2003 г.
у Ніжнім Тагіле прайшоў кангрэс, на якім
быў прапанаваны Статут TICCIH для
прадстаўлення яго ў ІКАМОС і далейшага
накіравання на ратыфікацыю і канчатко
вае зацвярджэнне ў ЮНЕСКА.
На сённяшні дзень існуе некалькі
шляхоў пераасэнсавання прамысловай
спадчыны. Разам з перапрафіляваннем
і мемарыялізацыяй прамысловых аб’ектаў
(стварэннем у іх музеяў) усё большую
папулярнасць набывае іх арт-пераасэн
саванне. Былыя прадпрыемствы, фаб
рыкі, заводы, вакзалы пачынаюць выкары
стоўваць як пляцоўкі для правядзення
выставак, пераабсталёўваюць іх памя

шканні ў мастацкія галерэі і тэатры, пры
гэтым не парушаючы цэласнасці перша
пачатковага архітэктурнага праекта. Пра
мысловая спадчына вылучаецца не толькі
гістарычнай, але і эстэтычнай і культурнай
каштоўнасцю. Гэтыя будынкі маюць
унікальныя канструкцыі, а ў некаторых
выпадках у іх захавалася вельмі рэдкае
абсталяванне. У постіндустрыяльную эпо
ху, калі развіваюцца і шырока выкары
стоўваюцца інфармацыйныя тэхналогіі
нават у побыце, становіцца відавочным,
што вяртанне да «прамысловага этапу»
ўжо наўрад ці магчыма. Гэта спадчына,
схільная да знікнення, з’яўляецца важнай
часткай гісторыі.

Many people are accustomed to think
that the right place for art is in a museum or
an art gallery. However, recently cities have
started to use considerably less traditional
premises for this purpose. Exhibition projects
and other socially significant cultural
actionsare spilling out of the conventional
buildings into the urban environment. Along
with streets, squares and courtyards, objects
of industrial heritage are becoming
increasingly popular.

In the 1960s,the International Committee
for the Conservation of the Industrial
Heritage (TICCIH) was established in the UK.
Now it is a special adviser to ICOMOS on the
conservation of industrial heritage. In 2003,
a Congress was held in Nizhny Tagil, which
proposed the Charter of TICCIH, which was
to be submitted to ICOMOS for future
ratification and final approval by UNESCO.
Today, there are several ways of
reevaluating industrial heritage. Along with
the reshaping and the memorialization of
industrial properties (creating museums on
their premises), art rethinking of them is
becoming increasingly popular. Former
enterprises, factories, railway stations are

becoming more and more popular as sites
for arranging exhibitions, converting their
premises into art galleries and theaters,
while keeping the integrity of the original
architectural design. Industrial heritage has
not only historical, but also aesthetic and
cultural value. Such buildings feature a
unique design and, in some cases, surviving
rare equipment. In the post-industrial era,
with the development and proliferation of
information technologies, it is becoming
increasingly clear even in terms of everyday
life that return to the «industrial age» is hardly
possible.The heritage, which is doomed to
disappear, is an important part of our history.
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Вільнюс
Vilnius

«Прамысловая спадчына складаецца
з рэшткаў індустрыяльнай культуры, якія маюць
гістарычную, тэхналагічную, сацыяльную,
архітэктурную або навуковую каштоўнасці.
Гэтыя рэшткі складаюцца з будынкаў і тэхнікі,
майстэрняў, фабрык і заводаў, шахт і месц для
апрацоўкі і перапрацоўкі, складоў і крам, месц,
дзе генеруецца энергія, якая перадаецца
і выкарыстоўваецца, транспарту і ўсёй яго
інфраструктуры, а таксама месц, што
выкарыстоўваюцца для грамадскіх
мерапрыемстваў, звязаных з прамысловасцю,
такіх як жыллё, месцы рэлігійнага пакланення
або адукацыі».
Хартыя аб ахове помнікаў індустрыяльнай спадчыны.
Ніжні Тагіл. Ліпень 2003 г.

«Industrial heritage consists of the remains of
industrial culture which are of historical,
technological, social, architectural or scientific
value. These remains consist of buildings and
machinery, workshops, mills and factories, mines
and sites for processing and refining, warehouses
and stores, places where energy is generated,
transmitted and used, transport and all its
infrastructure, as well as places used for social
activities related to industry such as housing,
religious worship or education».
Charter For The Industrial Heritage.
The Nizhny Tagil. July, 2003
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Існуе мноства ўдалых прыкладаў выкарыстання прамысло
вай спадчыны. У Мінску выдатнай пляцоўкай для рэвала
рызацыі былой гістарычнай індустрыяльнай прасторы можа
быць выкарыстаны прамысловы раён вуліцы Кастрычніцкай.
Гістарычныя будынкі вакзалаў таксама становяцца пляцоў
кай для творчасці. Цікавым прыкладам у гэтым кантэксце
з’яўляецца выстаўка жывапісу і графікі, прысвечаная 175-год
дзю развіцця чыгунак Расіі, — «10 выставак на 10 вакзалах»
(2013 г.). У яе аснову ляглі работы фіналістаў усерасійскага
конкурсу, якія адлюстроўваюць жыццё вакзалаў і падарожжы,
звязаныя з чыгункай. Усяго было адабрана 250 работ, але для
сваёй выстаўкі кожны з 10 гарадоў — удзельнікаў праекту
выбіраў менавіта тыя палотны, якія лічыў найбольш актуальнымі
для жыцця свайго горада. Хтосьці рабіў акцэнты на карцінах,
звязаных з гісторыяй чыгункі, хтосьці, наадварот, выбіраў
самыя сучасныя сюжэты і тэхнікі выканання. Выстаўка доўжы
лася амаль год, падарожнічала з аднаго горада ў другі і завяр
шылася ў Парыжы.
There are many successful examples of using industrial
heritage. A suitable site for the revolarization of former industrial
space in Minsk can be the district in Kastryčnickaja Street.
Historic railway stations also can be a good place for actions.
Thus, last year «10 Exhibitions in 10 Railway Stations», a painting
and graphics exhibition project dedicated to the 175th anniversary
of Russia’s railways, was held.Works by all-Russian contest
finalists that reflected the life of railway stations and railway travel
constituted the core of it. A total of 250 works were selected, but
the ten participating cities were allowed to choose the art they
considered the most appropriate for their city. Someone focused
on the paintings related to the history of the railway, others, on the
contrary, picked the newest plots and techniques. The exhibition
lasted for about a year, moving from city to city, and ended in Paris.
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А часам само памяшканне вакзала
выкарыстоўваюць як выставачную пра
стору. Адзін з лепшых прыкладаў —
Гамбургскі вакзал (Hamburger Bahnhof)
у Берліне. На сённяшні дзень гэта не
толькі месца, дзе прадстаўлена адна
з найбуйнейшых і найбольш значных
у свеце публічных калекцый сучаснага
мастацтва, але і ўнікальны прыклад пера
And sometimes, the premises of railway
stations themselves are used for exhibitions.
A best example can be found in the
Hamburger Bahnhof, a former railway
terminalin Berlin. Today it is not only a place
to display one of the largest and the most
significant public collections of contemporary

гляду стаўлення да «непатрэбнага»
будынка. З-за павелічэння аб’ёму трафіка
па кірунку Берлін — Гамбург вакзал
перасталі выкарыстоўваць па назначэнню
ўжо ў канцы XIX ст. Нейкі час у ім
размяшчаўся Музей транспарту і будаў
ніцтва. Пасля падзелу Берліна на ўсход
нюю і заходнюю часткі будынак былога
вакзала застаўся на «нічыйнай зямлі»
і амаль 40 гадоў не выкарыстоўваўся.
Толькі ў 1996 г. пасля працяглай рэкан
струкцыі ён ператварыўся ў Музей
сучаснасці, а ўжо ў 2007 г. яго наведала
250 000 чалавек, што зрабіла яго адным
з самых папулярных музеяў сучаснага
мастацтва.
art in the world, but also a unique example of
the rethinking the attitude to the «unwanted»
building. Due to the increased traffic
between Berlin and Hamburg, the building
stopped serving its initial purpose as a
railroads terminal by the end of the 19th
century. For a while it was housing the
Museum of Transport and Construction.
After the splitting of Berlin into the Eastern
and Western parts, the building happened to
be on the neutral territory and was out of use
for nearly 40 years. Only in 1996, after a
long-run renovation, it became the Museum
for the Present, which in 2007 attracted
250,000 visitors, who rated it among the
world’s top modern art museums.

Берлін
Berlin
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Маючы такія дакладныя ўзоры, варта
задумацца аб іх рэалізацыі і ў нашых
умовах. Так, мінская прывакзальная
плошча і сам будынак вакзала, якія раз
мешчаны на скрыжаванні многіх маршру
таў блізкага і далёкага замежжа, таксама
могуць стаць выдатнай выставачнай
пляцоўкай, дзякуючы якой жыхары і госці
сталіцы пазнаёмяцца як з сучаснымі
мастацкімі практыкамі, так і з гісторыяй
горада і краіны.
Не менш цікава выкарыстанне і іншых
аб’ектаў
індустрыяльнай
спадчыны,
напрыклад лофтаў, г. зн. учарашніх
фaбрычных будынкаў, якія ўжо не выка

рыстоўваюць па прызначэнню, а пера
абсталёўваюць у жылыя комплексы,
мастацкія гaлерэі і мaйстэрні. Для ЗША
і Еўропы гэта даўно стала звычайнай
з’явай. У Лондане ёсць цэлы «лофтраён» — легендарны Соха. Удала рэа
лізаваныя прыклады ёсць і ў Расіі. Так,
у 2007 г. у будынку былога хлебазавода
ў цэнтры Санкт-Пецярбурга адкрыты
культурны цэнтр «Лофт Праект ПАВЕРХІ».
Сёння гэта найбуйнейшая выставачная
прастора, дзе размешчаны некалькі
галерэй сучаснага мастацтва і выставач
ныя памяшканні, кавярня, адкрыты дах
і хостэл.

These successful examples inspire us to
think about implementing similar projects in
our circumstances. Thus, the multi-storey
building of Minsk's central railway terminal
located at the crossroads of many routes
between the CIS and more distant countries,
which was renovated up to the high
standards, can also be used as a great
exhibition hall offering the residents and
guests of the capital a chance to explore
both modern art techniques and the history
of the city and the country.
No less interesting would be to make use
of other industrial heritage property. For
example, the creation of lofts. A loft is a

former factory building, which is no longer
used for its purpose. They are converted into
residential complexes, art galleries and
ateliers. In the United States and Europe it
has become a common practice. In London,
there is a whole «loft district» — the famous
SoHo. Very successful examples can be
found in Russia too, such as Loft Project
ETAGI, a cultural center pioneered in
St. Petersburg in 2007 in the building of a
former bakery in the city center. Today it is
the largest exhibition space in St. Petersburg,
which comprises several contemporary art
galleries and exhibition premises, a coffee
shop, open roof and even a hostel.

Любы горад, мегаполіс ці маленькі
гарадок, мае шанц быць паспяховым.
Развіццё культурных праектаў у гарадскім
асяроддзі звязана з двума фактарамі:
наяўнасцю цікавага гарадскога ланд
шафту і творчых людзей, якія будуць іх
рэалізоўваць. Больш за тое, калі пага
дзіцца з адным з самых вядомых
брытанскіх урбаністаў нашага часу Чарль
зам Лэндры, росквіт горада наўпрост
залежыць ад таго, наколькі ён прывабны
для таленавітых творчых людзей. Тады
культурныя аб’екты, якімі валодае горад,
стануць крыніцай, што прынясе не толькі
радасць ад зносін з імі, але і прыбытак.
З іншага боку, не трэба забываць аб
тых рызыках і пагрозах, якія стаяць за
празмернай эксплуатацыяй спадчыны.
Значэнне нацыянальнай культурнай спад
чыны павінна быць вышэй за часовую
выгаду.

Any city has a chance to be successful. It
does not matter whether it is a metropolis or
a little town. The development of cultural
projects in urban areas is associated with
two factors: the presence of an interesting
urban landscape and creative people, who
would implement them. Moreover, if we
agree with Charles Landry, who is one of the
most famous British urbanists of our time,
the flourishing of the city depends on how it
is attractive for talented creative people.
Then the cultural facilities available in the city
will be not only of a sourcejoy from
communicating with it, but also of profit.
On the other hand, we should not forget
about the risks and threats that can be
caused by excessive exploitation of the
heritage. The value of the national cultural
heritage should stand higher than any
temporary benefits.

«Захаваць разнастайнасць нашых гарадоў
і вёсак, захаваць у іх гістарычную памяць, іх
агульную нацыянальна-гістарычную
своеасаблівасць — адна з найважнейшых
задач нашых горадабудаўнікоў. Уся краіна —
гэта грандыёзны культурны ансамбль. Ён
павінен быць захаваны ў сваім дзіўным
багацці. Выхоўвае не толькі гістарычная
памяць у сваім горадзе і ў сваім сяле —
выхоўвае чалавека яго краіна ў яе цэлым.
Зараз людзі жывуць не толькі ў сваім
“пункце”, але ва ўсёй краіне і не сваім
стагоддзем толькі, але ўсімі стагоддзямі
сваёй гісторыі».

«Preserving the diversity of our towns and
villages, keeping the historical memory in
them and safeguarding their national
historical identity as a wholeare major tasks
of our city planners. The whole country is a
grandiose cultural ensemble. It ought to be
preserved in its amazing wealth. We are
educated not only by the historical memory of
a city or of a village — an individual is
brought up by the country as a whole. Today
people are not confined to their locality —
they live in the entire country; and they do not
live in just one century — they operate by
centuries of their history».

Д. С. Ліхачоў. Лісты аб добрым і прыгожым

D. S. Likhachev. Letters about the Kind and Beautiful
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