22-28 квітня 2012 р. м. Київ

www.canactions.com

З 22 по 28 квітня 2012 р. в м. Києві відбудеться 5-й Міжнародний молодіжний
архітектурний фестиваль CANactions 2012 spring.
Тема фестивалю: ПРАВИЛА архітектурного руху.
МЕТА
фестивалю CANactions: рух у напрямку сучасної архітектури. Це – поле
спілкування й обміну ідеями архітекторів.
ЗАДАЧІ ФЕСТИВАЛЮ:
ОСВІТНЯ: Відкриваємо вікна, використовуємо світовий досвід. Вивчаємо СУЧАСНУ
архітектуру. Навчаємося ВЧИТИСЯ.
ГРОМАДЯНСЬКА: Не вичікуємо, ДІЄМО. Створюємо ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО.
Стаємо ПАТРІОТАМИ УКРАЇНИ. СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ, МІСТА: Не псуємо. Поважаємо
оточуюче середовище. Досягаємо SUSTAINABILITY.
ДНІПРОВСЬКІ СХИЛИ: АКЦЕНТУЄМО простір між історичним центром Києва та Дніпром
як найціннішу територію, що презентує образ і дух Міста. Це величезний ресурс, який
повинен мати особистий статус як з точки зору збереження, так і розвитку Міста.
СТАВЛЕННЯ ДО БУДИНКУ АРХІТЕКТОРА ТА ПРОФЕСІЇ: ВДИХАЄМО в Будинок Архітектора
ЖИТТЯ, реалізуємо його потенціал як центру архітектурного життя країни. Підіймаємо
статус професії.
ОРГАНІЗАТОРИ: архітектурне бюро Zotov&Co, амбіційна архітектурна молодь України та
Європи.
Фестиваль зростає. З невеликої конференції 2008 р. фестиваль виріс у потужну
архітектурну подію. Щороку фестиваль відвідують тисячі архітекторів зі всієї України та
закордону. У 2012 р. фестиваль CANactions проводиться вдруге.
ОСНОВНІ ЗАХОДИ ФЕСТИВАЛЮ CANACTIONS 2012 SPRING:
22 квітня 2012 р.
ВЕЛОПРОБІГ
Присвячений відкриттю ювілейного міжнародного молодіжного архітектурного
фестивалю CANactions 2012, проводиться за участі архітекторів з України та Європи.
Метою велопробіга є привертання уваги до особливо цінних в архітектурному та
історичному плані територій міста Києва. Велопробіг відбудеться за підтримки Асоціації
велосипедистів м. Києва http://www.avk.org.ua/
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23 – 28 квітня 2012 р.
МІЖНАРОДНИЙ ВОРКШОП «Контрактова площа: сценарії розвитку».
Воркшоп – це проектний семінар за участі провідних світових архітекторів та
молодих архітекторів та фахівців інших спеціальностей з України та Європи. Ідея
воркшопу - започаткувати нову практику співпраці представників різних соціальних і
фахових середовищ у галузі розвитку міста при розробці планів забудови та
благоустрою міських територій.
За організаційною структурою воркшоп буде являти собою мінімодель міської
спільноти. Учасники воркшопу діляться на три архітектурні команди та одну групу під
назвою «Місто», що складається з соціологів, економістів, географів, громадських
активістів, екологів, інженерів-транспортників, діячів культури, співробітників
профільних відділів органів місцевої влади.
Куратор Воркшопу:
ГАБРІЕЛЬ ПАСКАРІУ – переможець ВММК «Концепція збереження та розвитку київських
островів «Дніпровські перлини» / доктор архітектури, урбаніст/ RO
Тутори Воркшопу:
ЮРОН ДЕ ВЕІЛЛІГЕН / De Zwarte Hond / NL
ІГОР МАРКО / FoRM Associates / UK
ХУЛІАН РЕСТРЕПО / Taller 301 / CO
САНДРА АНУНЦІАТА / доктор урбаністики / IT
Загальна кількість учасників воркшопу – 35 осіб з України та світу.
У складі команд воркшопу: ВАУТЕР РУЯКЕРС, архітектор / Tarra / NL; ГРІША ЗОТОВ,
архітектор / UNStudio / NL; МИКОЛАЙ ГОМОЛКА, архітектор / MOKO Architects / PL;
ЮЛІАН КАНОВ, урбаніст / Wolf House Production / RO; КРІСТОФ НОВАК, архітектор /
UNStudio / NL; ПАБЛО ФОРЕРО, архітектор / Taller 301 / CO; АРІНА АГЕЄВА, архітектор /
ХДТУБА / UA; ЄВГЕН ВАСИЛЬЄВ, дизайнер міського середовища / ПДАБА / UA; ОКСАНА
СІНКЕВИЧ, дизайнер міського середовища / ЛНТУ «Львівська Політехніка» / UA; ДІАНА
ЯРМАК, архітектор / ХДТУБА /UA; ЗАХАР ЗІБРОВ, архітектор / ХДТУБА / UA; ОЛЕНА
ГРАНКІНА, дизайнер міського середовища / КНУБА / UA; СЕРГІЙ ФЕРЛЕЙ, архітектор /
КНУБА / UA; НАТАЛІЯ ШУЛЬГА, архітектор / КНУБА / UA; ОЛЬГА ІСАЄНКО, містобудівник
/ КНУБА / UA; IRENE GRABHERR / теоретична та прикладна географія / AT; HANS HACK
/ радіо, фільмо та телевізійне дослідження, вивчення світової культурної спадщини /
GE; MARIE HUBER / історія та соціологія / GE; KATJA MANZ / соціально-економічна
географія та розвиток міста / GE; SVENJA SAUER / стратегічне планування / GE;
ОЛЕКСІЙ ЧЕХ / фінанси та грошові відношення / UA; КАТЕРИНА ГОНЧАРОВА / історія
мистецтв та архітектури, охорона пам'ятників архітектури / UA; СВІТЛАНА ІЛЬЧЕНКО /
культурологія / UA; НАДІЯ ПАРФАН / культурологія, соціологія та соціальна
антропологія, теорія та культурологія / UA; ЮЛІЯ ОВЧАРЕНКО / управління
європейською культурою спадщиною / UA.
Результати воркшопу будуть представлені 28 квітня 2012 р. зі сцени Актової зали
Будинку Архітектора в Києві під час фестивалю CANactions 2012.
За результатами міжнародного воркшопу буде видана збірка тез та пропозицій з
розвитку території Контрактової площі в м. Києві.
Воркшоп проводиться у співорганізації з Представництвом Фонду імені Гайнріха
Бьолля в Україні http://www.boell.org.ua/.

2

01.02.2012 - 28.04.2012
КОНКУРС МОЛОДИХ АРХІТЕКТОРІВ УКРАЇНИ
В 2012 р. Конкурс молодих архітекторів України проводится вже вчетверте.
Ініційований в 2009 році Інститутом архітектури в Дессау (DIA/Німеччина), цей захід
став для українських студентів професійним «вікном у Європу». За підсумками
минулорічних конкурсів вісім молодих архітекторів наразі навчаються в DIA (Дессау,
Німеччина).
ЦІЛІ КОНКУРСУ: Зібрати найталановитіших студентів, молодих архітекторів, надати
можливість презентації себе та власних творчих робіт перед широкою аудиторією,
сприяти їх ефективному просуванню у «велику архітектуру», ознайомити спільноту з
тенденціями в українській освіті та архітектурі.
УЧАСНИКИ:
До участі в Конкурсі запрошуються громадяни України, студенти та випускники
Архітектурних факультетів ВУЗів України за фахом архітектор.
В 2012 р. на Конкурс було подано 85 проектів з 12 архітектурних ВУЗІв України.
За результатами відбору міжнародним Журі – переможцями міжнародних конкурсів у
складі:
переможці Відкритого міжнародного архітектурного конкурсу «Благоустрій центральної
частини м. Києва до Євро-2012 та на перспективу» (2011 р.):
Петра Гавельска / урбан-дизайнер / FoRM Associates / UK;
Константин Боенчан / архітектор / Bertram&Boincean / NO;
Джейсон Хільгефорт / архітектор / Maxwan architects and urbanists / NL;
переможці Відкритого міжнародного містобудівного конкурсу «Концепція збереження і
розвитку київських островів «Дніпровські перлини»»:
Матеуш Адамчук / архітектор / BudCud / PL;
Боріс Вапне /архітектор / Robert Boris Studio Urbanists / FR;
Луіс Калехас / aрхітектор / WEIGHTLESS STUDIO / CA;
Седрік Ташуар, Самбо Кьон / архітектор / 2KT / FR;
Міхаіл Бейлін, Данііл Нікішин / архітектор / Citizenstudio / RU;
було визначено 10 кращих проектів авторами яких є: Аріна Агеєва/ХНУБА; Євгенія
Бірюкова /ПДАБА; Валентин Шароватов /НУЛП; Тарас Сулик /НУЛП; Богдана Рутецька /
КНУБА / DIA; Ірина Ціома /ОДАБА; Ольга Бідна /ОДАБА; Володимир Зотов /НУЛП; Захар
Зібров/ХНУБА; Артур Купрійчук /КНУБА.
Головна премія Конкурсу: стажування в Берліні /GE / в Бюро Хапполд (Buro Happold)
протягом двох тижнів http://www.burohappold.com/
Друга премія: участь у воркшопі з міського дизайну та архітектури протягом 10 днів у
літньому університеті Каринтія /AT/ www.summeruniversity.at
Презентації 10 кращих проектів Конкурсу відбудуться 27 квітня зі сцени Актового залу
Будинку Архітектора в Києві. Нагородження переможців відбудеться 28 квітня 2012 р.
27-28 квітня 2012 р.
МАЙСТЕР-КЛАСИ, ЛЕКЦІЇ
Ядром фестивалю CANactions є майстер-класи та лекції зірок світової архітектури. Цього
року до Києва на фестиваль прибудуть:
УІЛЛ ОЛСОП / All Design / UK http://www.all-worldwide.com
МІККЕЛЬ ФРОСТ / СEBRA / DK http://www.cebra.info/
ДЖОЗЕП МІАС / Mias Arquitectes / SP http://www.miasarquitectes.com/
ЮРОН ДЕ ВЕІЛЛІГЕН / De Zwarte Hond / NL http://www.dezwartehond.nl/
ЛI ХАРРІСОН / Buro Happold / PL http://www.burohappold.com/

3

ІГОР МАРКО / FoRM Associates / UK http://www.formassociates.eu/
ЛЕКЦІЇ КОМАНД - ПЕРЕМОЖЦІВ МІЖНАРОДНИХ КОНКУРСІВ:
Під час фестивалю CANactions відбудуться презентації команд-переможців міжнародних
конкурсів:
Відкритий міжнародний містобудівний конкурс «Концепція збереження та розвитку
київських островів «Дніпровські перлини» (2012 р.) http://www.competitionkievislands.com/
Відкритий міжнародний архітектурний конкурс «Благоустрій центральної частини м.
Києва до Євро-2012 та на перспективу» (2011 р.)
ГАБРІЕЛЬ ПАСКАРІУ + ЮЛІАН КАНОВ / Wolf House Productions / Румунія / переможці
ВММК «Концепція збереження та розвитку київських островів «Дніпровські перлини»
ХУЛИАН РЕСТРЕПО, ПАБЛО ФОРЕРО / Taller 301/ Колумбія / переможці ВМАК
«Благоустрій центральної частини м. Києва до Євро-2012 та на перспективу»
http://www.taller301.com/
28 квітня 2012 р.
ПРЕЗЕНТАЦІЇ передової закордонної практики від молодих архітекторів
Традиційним для фестивалю CANactions є презентації молодих архітекторів з України та
Європи.
ГРИГОРІЙ ЗОТОВ /UNStudio / NL + UA
КРІСТОФ НОВАК /UNStudio / NL
ПАТРІК КОЛЬ /UNStudio / NL
27 квітня 2012 р.
МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ
Нове урбаністичне середовище в Києві: правила та механізми створення на основі
Стратегічної ініціативи «Дніпровська перлина» Стратегії розвитку м. Києва до 2025 р.
МЕТА: знайти ефективні шляхи взаємодії влади, фахівців та громади міста для розробки
правил та стандартів для використання та розвитку територій на прикладі території
київських островів та Дніпровських схилів.
ЗАДАЧІ:
- привернути увагу громадськості до незадовільного стану київських островів та
Дніпровських схилів;
- консолідувати зусилля органів влади, фахівців і громадськості та створити
прецедент їх прозорої та ефективної співпраці у вирішенні проблем столиці;
- провести громадське обговорення Концепції стратегічної ініціативи «Дніпровська
перлина», надати конкретні пропозиції з її подальшого розвитку;
- запропонувати дієві засоби розв`язання цієї проблеми на основі дбайливого
ставлення до природи, міста та майбутніх поколінь.
Конференція відбудеться за участі представників КМДА, ГУ містобудування та
архітектури, фахівців у галузях містобудування, архітектури, екології, економіки,
культури, представників девелоперських організацій та широких кіл громадськості.
Конференція проходить за підтримки Головного управління містобудування та
архітектури м. Києва http://www.kga.gov.ua/ та Робочої групи з реалізації Стратегії
розвитку м. Києва до 2025 р. http://www.facebook.com/kiev2025
В результаті Конференції буде видана збірка з тезами та пропозиціями.
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08.12.2011 - 12.04.2012
КРУГЛІ СТОЛИ - ЧЕТВЕРГИ
Протягом півроку в Будинку Архітектора в приміщенні Архітектурного клубу проходили
так звані «Четверги» - круглі столи, лекції, подіумні дискусії, семінари, основною метою
яких був подальший розвиток майданчику для вільного спілкування різних верств
Громади міста.
В рамках CANactions 2012 відбулися «Четверги» за наступними темами:
08.12.2011 Благоустрій Хрещатика та Майдану Незалежності / Віктор Зотов.
22.12.2011 Конкурс "Благоустрій центральної частини м. Києва до Євро-2012 та на
перспективу". Наслідки.
29.12.2011 Лекція переможця конкурсу "Благоустрій центральної частини м. Києва до
Євро-2012 та на перспективу" Хуліан Рестрепо/ Taller 301/CO
26.01.2012 "Паспортизація вулиць м. Києва" / Анна Бондар.
02.02.2012 Доповідь переможця "Конкурсу на кращу КОНЦЕПЦІЮ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА
РОЗВИТКУ КИЇВСЬКИХ ОСТРОВІВ" Розіни Драгомір/Wolf House + Pascariu/RO
16.02.2012 Архітектура і містобудування, як галузі, що розвиваються. Наталія КондельПермінова.
2.03.2012 Аналіз забудови та інфраструктури Контрактової площі - презентація
завдання на міжнародний воркшоп "Контрактова площа. Сценарій розвитку"
22.03.2012 Відкрита публічна лекція Енріке Пеньялоси /"/Богота /CO "ІДЕАЛЬНЕ МІСТО
29.03.2012 Асоціативний та аналітичний підхід у проектуванні. Олексій Шемотюк.
Житловий будинок за 80 днів. Вячеслав Балбек/ Київ / UA
12.04.2012 Велопарковки біля станцій метро в Києві / Ксенія Семенова, Ірина
Бондаренко, Дмитро Олександров, Тарас Сірий.
23.04.2012 - 26.05.2012
ВИСТАВКА проектів провідних світових та українських архітекторів
На 1 та 3 поверхах Будинку Архітектора в Києві протягом місяців в рамках фестивалю
CANactions 2012 будуть представлені проекти наступних архітектурних команд: ALSOP
ARCHITECTS / GB; СEBRA / DK; MiAS ARCHITECTS / SP; GABRIEL PASCARIU / RO; DE
ZWARTE HOND / NL; FoRM Associates / GB; SANDRA ANNUNZIATA / IT; WHP+Gabriel
Pascariu / RO; TALLER 301 / CO; BURO HAPPOLD / PL; TARRA / NL; UNStudio / NL; MOKO
Architects / PL; CITIZENSTUDIO / RU;
BERTRAM&BOINCEAN / NO; MAXWAN /NL; BUDCUD / PO; L'ATELIER DE BORIS VAPNE
(A.B.V) / FR; PAISAJES EMERGENTES / CO; 2KT / FR; ZOTOV&CO / UA; TSEL&NA / UA;
DOLNIK & CО / UA; TOPOTEK 1 / DE; HAUBEN ARCHITECTURE & URBANISM / NL;
NEUTELINGS RIEDIJK ARCHITECTURE / NL; GROUP 8 / CH; top 10 конкурс молодих
архітекторів України; 9 планшетів - переможці Міжнародного конкурсу «KIEV EDGE»; 17
планшетів - фіналісти Міжнародного конкурсу «DNIEPER PEARLS» [KIEV ISLANDS]; 10
планшетів молодих архітекторів - учасників міжнародного воркшопу.
Запрошуємо на фестиваль CANactions 2012!
22-28 квітня 2012 р. Київ, Будинок Архітектора, вул. Б. Грінченка, 7.
Усі заходи відкриті. Вхід вільний!
Організатори:
info.canactions.com
www.canactions.com
CANactions в соціальних мережах:
http://www.facebook.com/groups/184360704912802/
http://vk.com/club14470404
http://canactions.livejournal.com/
http://pb.platfor.ma/ - Блоґ про архітектуру та людей, а також місто, яке їх об'єднує.
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