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ВСТУП INTRODUCTION

Цей буклет є підсумком воркшопу «Регенерація 
індустріальних споруд в Україні», що відбувся у 
Львові упродовж 24-27 вересня 2014 року. Воркшоп 
зібрав 27 учасників, 25 - з України та 2 - з Білорусі, 
експертів з Німеччини, України та Польщі, а також 
команду волонтерів. Зібрані тут матеріали стисло 
передають зміст обговорень і міркувань учасників 
та запрошених гостей з приводу регенерації 
індустріальних споруд у культурні інноваційно-
соціальні центри або кластери задля перетворення 
міського простору і плекання творчих осередків. 
Пропозиції, що знайдете в буклеті, сформовані для 
будівлі Фабрики повидла, втім, тут також йтиметься 
про вплив ревіталізованої індустріальної будівлі на 
мешканців району та місто загалом.
 Цей буклет впорядкований таким чином, 
що Ви можете читати його послідовно або 
починати з середини чи кінця. Кожна стаття є 
поглядом професіонала на питання регенерації і, 
водночас, - поглядом на справу під різними кутами 
зору – урбаністичним, управлінським, мистецьким. 
Тут також вміщено аналіз і пропозиції чотирьох 
команд, які брались досліджувати потенціал 
фабрики, «рецепт» створення культурного 
центру, міркування щодо простору Підзамча як 
стратегічного та потенційно привабливого району, 
спосіб переосмислення цілої індустріальної 
території, її значення для міста, думки з приводу 
важливої ролі креативного середовищау процесах  
розвитку і здатність людей створювати «нові» 
місця.  
 Хочу подякувати всім, хто долучився і 
повірив у потребу проведення цього воркшопу, 
а це насамперед ті, хто безпосередньо міркував, 
критикував, додавав змісту і реалізовував цей 
проект – Наталя Мисак, Андрій Шуляр, Сашко 
Зотов, Влодко Закалюжний, Сергій Петлюк, 

This booklet emerged as a result of the workshop 
«Regeneration of Industrial Buildings in Ukraine» 
held September 24-27, 2014 in Lviv. The workshop 
brought together 25 participants from 13 regions 
of Ukraine and 2 people from Belarus, experts from 
Germany, Poland and Ukraine, as well as a team of 
volunteers. The materials collected here are the result 
of discussions and considerations of participants and 
experts on the regeneration of industrial buildings 
into cultural-innovation-social centers or clusters 
for transformation of urban spaces and creative 
hubs. The concepts presented in this booklet were 
developed for the space of the Jam Factory, but also 
here can be found some reflections on the benefits 
that- regenerated industrial buildings have on people, 
the whole district and the city. 
 This booklet is organized so it can be read 
sequentially, started in the middle or from the 
end. Each article in the booklet is a reflection of 
professionals on the issue of regeneration, and at 
the same time it presents opinions from different 
angles including urban, managerial, and artistic. 
Here you also find analysis and recommendations 
from the four teams that investigated the potential 
of the Jam factory. Below you can find a recipe for 
creating a culture center, reflecting on space and on 
the Pidzamche region as strategically important and 
potentially attractive for renovation, rethinking the 
whole industrial area and significance for the city and 
its importance, and meditating about the importance 
of the creative environment for creative people and 
the ability to create a «new» place.
 I would like to thank all those who contributed 
and believed in the necessity of this workshop, who are 
primarily all those who discussed, criticized and added 
content and were implementing the project: Natalia 
Mysak, Andriy Shulyar, Vlodko Zakaliuzhnyi, Serhiy 
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Михайло Барабаш, Ірина Шимон; хто долучився  
презентаціями та обговореннями, зокрема: Віктор 
Собчук, Андрій Бондаренко; допомогою - Матвій 
Дух, Марічка Чир, Юля Заколябіна, Роксолана 
Леган, Ірина Бурбило, Сергій Чепкий,  Ярина 
Шумська, Оксана Карповець, Остап Мануляк, 
Влодко Розбицький. Висловлюю щиру подяку Іріс 
Ґляйхман і «GIZ», а також Фонду Ґайнріха Бьолля, 
які підтримали цей проект. Дякую  усім нашим 
партнерам – Бізнес проперті девелопмент в особі 
Олекси Курилишина, Інституту міста, Львівській 
міській раді, Центру міської історії Центрально-
Східної Європи, Мистецькій раді «Діалог», 
урбан-руху Lypneva.com, фонду «ІЗОЛЯЦІЯ», 

Petlyuk, Mykhailo Barabash, Iryna Shymon, Olexander 
Zotov. Also to those who joined with presentations 
and discussions: Viktor Sobchuk, Andriy Bondarenko. 
And with help from: Matviy Dukh, Marichka Chyr, Yulia 
Zakoliabina, Roxolana Legan, Iryna Burbylo, Serhiy 
Chepkyi, Yaryna Shumska, Oksana Karpovets, Ostap 
Manuliak, Vlodko Rozhbytskyi. I would also like to say 
thanks to Iris Gleichman from GIZ, and the Heinrich 
Böll Foundation, who supported the project. Thanks 
to all our partners - Business Property Development, 
particularly to Oleksa Kurylyshyn, City Institute, Lviv 
City Council, Center for Urban History, Art Council 
«Dialogue,» Cultural Foundation «IZOLYATSIA» and 
GogolFest, First Lviv MediaLibrary, and our media 
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«ГогольФесту», Першій Львівській Медіатеці, а 
також нашим медіапартнерам – Постпейпер та 
«ОТ-ОТ». Особлива подяка нашим експертам: 
Аґаті Етмановіч, Артуру Вабіку, Тіму Трюґеру, Полю 
Ельснеру, Штефанові Ґабі, Максиму Демському та 
Ані Мєдвєдєвій. Також дякую всім, хто приходив, 
читав, говорив і мислив разом з нами.
 На жаль, до цього буклету не увійшли 
презентації наших запрошених експертів та усі 
цікаві обговорення, які відбувалися впродовж 
воркшопу. Втім, це дає нам можливість розвивати 
тему і створювати нові публікації. Переконана, 
що ці кілька десятків сторінок стануть джерелом 
натхнення для початку свого проекту у руслі 
регенерації індустріальної будівлі чи й цілого 
індустріального району.

Приємного та натхненного читання!
Божена Закалюжна

partners, Postpaper and OT-OT. Special thanks to our 
experts, Agata Etmanowicz, Artur Wabik, Tim Troeger, 
Paul Elsner, Maxym Demskyi, Anya Medvedyeva and 
Stefan Gabi. Also all those who came, read, listened 
and reflected with us.
 Unfortunately this booklet does not include 
the presentations of our guest speakers and all the 
interesting discussions that took place during the 
workshop. However, this gives us an opportunity 
to continue expanding this topic and to create new 
publications. I believe these few dozens of pages can 
become an inspiration to start your own project to 
regenerate an industrial building or a whole industrial 
area.  

Enjoy reading and get inspired!
Bozhena Zakaliuzhna
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Проекти регенерації індустріальних споруд 
втілюються у Західній Європі уже впродовж 
десятиліть і мають свою тривалу передісторію. 
В Україні ця тема набула популярності лише 
віднедавна – протягом останніх 5-7 років. 
Сьогодні зростає актуальність переосмислення 
індустріальних зон і створення якісного 
громадського простору на їхній території. За 
останні 2 роки тільки у Львові з’явилися кілька 
урбаністичних рухів, які активно перетворюють 
місто, а саме - його віддалені місця; заявили 
про себе активісти-архітектори, які пропонують 
проекти для публічних місць; культурні менеджери 
та митці створюють події у периферійних районах 
міста: Підзамчі, Сихові, Лавандівці; розробляється 
стратегія культури міста, де, окрім іншого, йдеться 
про децентралізацію культури та створення 
інфраструктурних змін у нецентральних районах.
 Регенерація індустріальних споруд є 
одним з найактуальніших напрямків розвитку 
міста, адже охоплює одразу декілька важливих 
питань: підвищення рівня якості та комфорту 
міського простору; створення середовища, яке 

Regeneration of industrial buildings has been 
implemented for decades in Western Europe and 
has a long prehistory. In Ukraine, the subject became 
popular only recently, between the last 5-7 years. The 
urgency of rethinking industrial zones and creating 
quality, comfortable public spaces in the city cannot be 
overemphasized. Over the last two years several urban 
movements appeared in Lviv that actively reassess 
the city and its remote or unsightly places. Activist-
architects declared themselves by offering projects 
for public spaces, and cultural managers and artists 
created events in remote areas of the city including 
in Pidzamche, Sykhiv and Levandivka. Also, a cultural 
strategy of the city has been developing and contains 
an important point about the «decentralization» of 
culture and the creation of infrastructure for culture 
in the «off-center» areas. 
 Regeneration of industrial buildings is one 
of the most important topics in the development of 
the city, because it covers several of the following 
important issues: changing urban space to quality and 
comfortable zones, organizing a creative environment 
that would attract people to come into the city and 

ПЕРЕДМОВА. Культурний кластер як платформа 
міських інновацій

Божена Закалюжна, менеджерка культури, 
засновниця Асоціації культурних індустрій

PREFACE. Culture Cluster as a Platform for Urban 
Innovation

Bozhena Zakaliuzhna, Culture Manager, 
Founder of Cultural Industries Association
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приваблювало б людей приїжджати і залишатись 
тут; можливості розвитку для мешканців; 
інноваційні та професійні практики для людей 
творчих професій і, звісно, створення нової 
мистецької платформи.
 Поштовхом для цього проекту було 
бажання створити у постіндустріальній будівлі 
Львова простір для креативного виробництва 
якісних культурних проектів та нових цікавих 
ідей для мешканців. Однак, перед нами постала 
низка питань: яким чином це зробити, як залучити 
людей, як переконати усіх у потребі творення 
такого місця, звідки взяти кошти? Так з’явилась 
ідея організувати воркшоп, де б досвідчені у цій 
справі люди зустрілись з тими, хто тільки планує 
працювати у цьому руслі, аби разом обміркувати 
можливості перетворення колишніх фабрик та 
заводів на культурні центри. Об’єктом воркшопу 
невипадково стала Фабрика повидла, яка вже 
має свою мистецьку передісторію, започатковану 
Тижнем актуального мистецтва та іншими арт-
подіями. Важливу роль відіграло й суголосне з 
нашим бажання власника наповнити простір 
фабрики новими ідеями.
 Ми поставили перед собою амбітне 
завдання – розробити стратегію постійно діючого 
культурного центру, який би розпочав процес 
зміни території,  відповідав  запитам креативного 
середовища і дарував мешканцям району 
додаткові можливості для творчого розвитку. 
Саме  над таким завданням працювали учасники 
та експерти воркшопу “Регенерація індустріальних 
споруд в Україні”. Воркшоп тривав лише чотири 
дні. Розпочався з презентацій експертів: Поля 
Ельснера, Артура Вабіка, Аґати Етмановіч, Тіма 
Трюґґера, Ані Мєдвєдєвої та Максима Демського. 
Учасники спілкувались з інвесторами щодо 
потреби і рентабельності вкладень у проект 
ревіталізації колишньої фабрики, з міською 
владою - про необхідність внесення схожих 
проектів до стратегії міста, з мешканцями району – 
про бачення майбутнього фабрики. Майстер-клас 

stay here, creating opportunities for residents, 
creating innovative and professional practice for 
creative professionals, and, of course, organizing a 
high-quality artistic space.
 The impetus for starting this project was an 
aspiration to create a space for creative industries in 
post-industrial buildings in Lviv, which would contain 
high-quality cultural projects and offer residents new, 
interesting and useful content. However, a number of 
questions arose:  how to organize everything? How 
to involve people? How to convince everyone (and 
ourselves!) of the necessity of such a place?  And where 
to get money? Thus an idea to organize a workshop 
appeared, in order to gather experts, who already have 
considerable experience in projects creating cultural 
centers and urban transformations, and combining 
them with interested novices, who wish to implement 
similar projects, for the deliberation of ideas in order 
to transform former factories into cultural centers. 
The objective was the Jam factory, which has its own 
artistic background, and was initiated by the Week of 
Contemporary Art and other art events that were held 
there. Additionally, receiving consent of the owner 
of the factory to change purpose of the space was 
crucial. 
 We set an ambitious task - to develop a strategy 
for a permanent cultural center that would carry out 
the role of the epicenter that would change former 
industrial zone, while meeting the needs of creative 
people and offering opportunities for residents of the 
area. Such a task we set to the participants and experts 
during the workshop «Regeneration of industrial 
buildings in Ukraine». The workshop lasted only four 
days. It was devoted to presentations by experts: 
Paul Elsner, Artur Wabik, Agata Etmanowicz, Tim 
Troegger, Anya Medvedyeva and Maksym Demskyyi. 
Participants could communicate with investors 
(about the need and feasibility of investment in this 
project), with local authorities (about the necessity 
to introduce such projects to urban strategies), and 
conduct presentations and discussions with residents 
about the factory’s future. This workshop allowed for 
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дав можливість змоделювати процес регенерації 
фабрик та споруд в українських реаліях, вивчити 
іноземний досвід, знайти власний шлях до успіху 
у цій сфері. Втілення стратегічного проекту - 
створення культурного кластеру на Фабриці 
повидла – підготує передумови й для інших 
подібних проектів у Львові та інших містах 
України, покаже підхід і розробить методологію 
для відродження депресивних районів українських 
міст. 
 Наостанок про віру та актуальність. У час 
непростих перетворень українського суспільства, 
економічної та соціальної нестабільності, 
актуальність культури велика як ніколи, бо саме 
завдяки культурі зможемо досягти поставлених 
цілей у суспільстві, місті, державі. Створення 
культурного кластеру на місці колишнього 
індустріального об’єкту дає можливість знайти 
власну формулу креативної економіки міста, 
економіки, що діє, осмислюється й переживається 
її творцями та споживачами. Сьогодні саме 
творчий прошарок суспільства є основним рушієм 
економіки у світі.  Переконана, що практичне 
втілення проекту культурного кластеру на цій 
чи іншій фабриці у Львові або іншому місті 
буде створювати платформу для інновацій, 
зайнятості і розвитку людей у креативній сфері, 
що стане найкращою інвестицією у місто, країну і, 
найважливіше, -  в людей.

a possibility to model the regeneration of factories 
and buildings in terms of Ukrainian reality, to gain 
international experience, and to create an action plan. 
Creation and implementation of the cultural cluster 
project on the Jam Factory will create conditions for 
implementing similar projects in Lviv and other cities of 
Ukraine and will show an approach and methodology 
for regeneration of depressive areas of the city.
 Finally, I would like to express words of faith 
and about the high time of the workshop. In times of 
challenging transformations in Ukrainian society and 
economic and social crises, the significance of culture 
is greater than ever. In such times, culture can bring 
changes in the economy, state, city and community. 
Creating a cultural cluster in a former industrial building 
creates a self-renewing formula for the creative 
economy of a city, not only in theory but in action. 
Participants and residents testify to this experience. 
Today, a creative social stratum is the major driver 
of the economy in the world. I am convinced that the 
practical implementation of the project of cultural 
cluster on the Jam Factory, or another factory, in Lviv, 
or any other city, will create a platform for innovation, 
employment and development of people in the 
creative sector, which becomes the best investment in 
the city, the whole country and its people.
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Процеси, які відбуваються у містах, стають все більш 
динамічними. Щільність функцій, інтенсивність 
взаємодії, спосіб співжиття – всі ці показники 
змінюються, і разом з ними змінюються способи 
впливу на них, підходи до їх вивчення та розуміння. 
Воркшоп «Регенерація індустріальних споруд в 
Україні» став спробою віднайти ці альтернативні 
підходи. Він поєднав для роботи над одним 
конкретним об’єктом – Фабрикою повидла, людей 
з різним досвідом, світоглядом, географічними 
прив’язками, проте спільною метою: створити 
модель відновлення занедбаних індустріальних 
будівель, територій або і частин міста засобами 
культурного менеджменту. Учасники кожної 
групи робили наголос саме на тих рисах об’єкту 
та середовища, які вважали найважливішими 
з позиції власного досвіду. В результаті було 
створено чотири концепції потенційного кластеру.
 Точкою відліку став перетин культурних 
індустрій та фізичного простору міста. 
Трансформація поняття культури відбувається 
паралельно з трансформацією властивостей 
міського простору: з одного боку культура перестає 

The processes that are happening in the city become 
more dynamic. Functional density, intensity of 
interaction, and ways of co-living are changing. Along 
with this, approaches to studying cities, understanding 
and discovering possibilities of influence on them 
are also evolving. The workshop “Regeneration of 
industrial buildings in Ukraine” became an attempt 
to figure out those alternative approaches. Inspired 
people with different experiences and backgrounds 
but with a common goal – to create models of 
regeneration of abandoned industrial buildings by 
means of cultural management – worked together 
on one specific object, the Jam Factory. Members of 
each working group emphasized their priorities in the 
project, and as such, a few concepts of the possible 
culture cluster were developed.
 A landmark reference was a point of 
intersection between cultural industries and the 
physical domain of the city. The redefinition of the 
notion of culture is accompanied by the transformation 
of urban space. On one side, culture ceases to be 
considered as institutional and more often becomes 
part of street-level, everyday life, and on the other side, 

ПЕРЕДМОВА. Культура і міська регенерація
Наталя Мисак,

архітекторка, співорганізаторка воркшопу

PREFACE. Culture and Urban Regeneration
Natalia Mysak,

аrchitect, co-organizer of the workshop
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бути інституціоналізованою і все частіше виходить 
«на вулицю»; з іншого боку – громадський простір 
все частіше ховається в інтер’єри або ж переходить 
у віртуальний вимір. Культура та простір міста є 
вкрай взаємозалежними. Більше того, громадський 
простір, тобто такий, що доступний для будь-
кого будь-коли, є своєрідним візуалізованим 
маніфестом культури цього міста.
 Створення культурних кластерів на основі 
постіндустріальних об’єктів можна обґрунтувати з 
одного боку необхідністю ліквідувати депресивні 
ділянки, а з іншого - потребою у нових формах 
«спільного». Схожі ідеї переосмислення 
постіндустріальних споруд вже пройшли тривалий 
шлях спроб та помилок у багатьох європейських 
країнах. Приклади, представлені експертами з 
Німеччини, Польщі, а також першопрохідцями 
з України, у перший день воркшопу показали 
важливість створення подібних культурних 
кластерів та різноманіття трактування процесів 
регенерації та поняття культури загалом.
 При виділенні ключових аспектів в 
регенерації постіндустріальних споруд, варто 
згадати про переосмислення поняття спільного, 
аналіз об’єкта у ширшому контексті (просторовому, 
соціальному) та проблему збереження ідентичності. 
Безперечно, цей список можна продовжувати, 
проте, зважаючи на особливості Фабрики повидла, 
саме ці аспекти видались важливими.
 Спільне. Місто - неоднорідне. 
Неоднорідність Львова проявляється не лише 
на рівні сприйняття, але й просторово. Чимало 
районів протиставляються глорифікованому 
центру і з численних причин залишаються 
недооціненими та не потрапляють під категорію 
«спільної» спадщини для більшості львів’ян. 
Натомість те, що позиціонується як «спільне», 
все більше комерціалізується. Там створюються 
умови скоріш для туристів, аніж для локальних 
мешканців. Сьогодні все гостріше проявляється 
потреба в альтернативних моделях спільного 
простору з новими поєднаннями функцій, видами 

public space is increasingly hidden and concealed by 
interior space or becomes virtual. Culture and urban 
space are very interdependent. In fact, public space 
- space which is accessible to everyone at any time - 
could be considered as a kind of visualized manifesto 
of the city’s culture.
 Creating cultural clusters in post-industrial 
areas can be justified on the one hand, by the need 
for resolving depressed areas, and on the other hand, 
by the need for new forms of ‘common’ and new types 
of projects that would activate non-central areas of 
the city, thus affecting the image of the whole city. 
Examples of rethought post-industrial buildings in 
many European cities have already paved the way 
to illustrate the process of trial and error. Experts 
from Germany, Poland and pioneers from Ukraine 
demonstrated some successful examples on the 
first day of the workshop. These examples illustrated 
a diversity of interpretations of the regeneration 
process, approaches of rethinking the concept of 
regeneration and the role of cultural clusters.
 While considering key issues in regenerating 
post-industrial buildings, it is worth noting the 
necessity of rethinking the idea of “common,” 
analyzing the object in a wider context (spatial, social), 
and preserving identity. There is no doubt that this list 
could be heavily supplemented, but, taking into the 
consideration peculiarities of Jam Factory in district 
Pidzamche, the abovementioned issues seemed to 
me to be the most relevant.
 Common. The city is heterogeneous. Lviv’s 
heterogeneity exists not only on the spatial level, but 
also on the mental level. A lot of districts are perceived 
in opposition to the glorified historical center and, for 
many reasons, are underappreciated. Those districts 
are left to culturally fend for themselves and are not 
appreciated as part of the common heritage by many 
Leopolitans. Instead that heritage, which is considered 
as common, becomes increasingly commercialized 
and comfortable for tourists, not for locals. In these 
conditions L’viv faces urgency for the development 
of alternate, common spaces. These spaces should 
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взаємодії та співжиття; а головне - ці альтернативи 
у Львові таки починають з’являтись. Ймовірно, 
саме спільний простір таких районів як Підзамче 
сьогодні є тим, на основі чого буде формуватись 
образ міста завтра.
 Частина більшого цілого. Місто - динамічне. 
Будь-яка його частина постійно трансформується: 
або розвивається, або ж деградує, впливаючи на 
оточення. Закинуті промислові території є білими 
плямами на когнітивній карті міста, територіями, 
що мають значний негативний вплив на прилеглі 
об’єкти, але, водночас, і великий потенціал. 
Значна частина промислових споруд, збудованих 
у кінці 19 – на початку 20 століття, опинились у 
геометричному центрі міста у 21 столітті. Проте, 
на рівні сприйняття - вони й досі є маргінесом. 
Таким чином, постіндустріальні об’єкти 
переважно займають великі території, важливі 
для функціонування міста, та мають протяжний 
неактивний фронт, який створює навколо мертві 
зони. З іншого боку - чимало закинутих територій 
на Підзамче мають великий потенціал, оскільки 
розташовані безпосередньо поряд з заселеними 
житловими та експлуатованими громадськими 
будинками.
 Контекст. Контекст – головний визначник. 
Підзамче, так само як інші райони з численними 
викликами, містить потенціал, який на перший 
погляд непомітний: тут можлива інтенсивна 
взаємодія між людьми та формування міцної 
спільноти. Таке середовище може стати джерелом 
як соціальних, так і архітектурних інновацій. 
Створення культурного кластеру – це створення 
можливостей, а не обмежень. Крім того, важливо, 
щоб кластер не обмежився власними стінами, а 
став справді успішним, вийшовши за власну браму.
 Від користувача. Культурні кластери у 
подібних районах не повинні функціонувати 
ізольовано, а навпаки – максимально відповідати 
потребам місцевих мешканців. Дослідження 
середовища - найбільш відповідальний етап. 
Його головним завданням є вивчення потреб та 

include new functional offerings, means of interaction 
between locals, and co-operative living options. The 
development of common spaces in areas such as 
Pidzamche will strongly influence Lviv’s future image 
as a city.
 Part of the whole. The city is dynamic. All 
of its parts are in the constant transformation. 
Whether developing or degrading, they influence 
their environment. Abandoned industrial areas are 
large, obscure patches on the mental map; they make 
a significantly negative impact on the nearby built 
environment. But at the same time they contain big 
potential. The main parts of the industrial structures 
built in the end of the 19th through the beginning of 
20th century are located in the current city center, but 
mentally remain marginal. Post-industrial buildings 
and complexes usually occupy large areas, which are 
important to the city’s functionality, and they have 
long non-active frontages, which create dead-zones 
nearby. But many abandoned areas in Pidzamche 
have great potential, while they are located directly 
next to the residential buildings and public structures, 
which are permanently in use.
 Context. Context is a key determinant. At the 
same time, context is not a constant and there exists a 
possibility to influence it through cultural intervention. 
One of the tasks made at the workshop was to examine 
the environment of the factory comprehensively. 
Pidzamche, like many other post-industrial districts, 
has its own set of challenges. However, it is not 
noticeable at first glance, but in such circumstances 
creation of strong community have a big potential. 
Such an environment could become a source of both 
social and architectural innovations. The creation 
of a cultural cluster is a creation of possibilities, not 
limitations. Moreover, to become more successful, it 
is important for such a cluster not to be isolated and 
to move beyond its own boundaries.
 Bottom-up. Cultural clusters in districts similar 
to Pidzamche have to meet the needs of locals. So the 
research stage of the environment and the needs of 
its inhabitants is the most responsible one. The next 
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відображення їх у функціональній моделі об’єкту, 
а також – пошук способу залучення майбутніх 
користувачів до процесу реорганізації простору. 
Насаджені ж «зверху» рішення можуть давати 
миттєвий, проте нетривалий ефект.
 Збереження. Збереження об’єкту через 
зміну функції: це ефективних підхід, за допомогою 
якого можливо зберегти пам’ять місця, і в той же 
час доповнити значеннєвий міський ландшафт, 
дозволяючи місту функціонувати відповідно до 
його потреб.
 Сподіваюсь, що ця подія, яка відбулась 
завдяки синергії учасників, експертів та усіх, 
хто підтримав і повірив в ідею, разом з низкою 
інших подій, які останнім часом відбуваються на 
Підзамче, активують соціальний вимір району, 
вплинуть на його просторовий розвиток та 
збережуть особливий дух цього місця.
 Характерно, що під час воркшопу виникало 
дуже багато запитань. Проте, напевно, це саме 
той випадок, коли віднайти правильне запитання 
і є ціллю пошуку. Ці правильні запитання, які 
віднайшли учасники разом з експертами, можна 
поставити й до інших об’єктів, надихатись ними 
і таки знаходити відповіді, частину з яких ви 
знайдете на наступних сторінках.

step is to reflect the results into a functional model. It 
is important to find methods that involve future users 
in the process. This will ensure the success of the 
cluster in future. A top-down approach in decision-
making processes would provide an instant, but not 
lasting, effect. 
 Preservation. The project would ensure 
preservation by changing the function of the structure. 
This approach would form a new semantic cityscape, 
preserve the memory of the place and simultaneously 
assist improvement of the city’s functionality.
 I hope that this workshop, held in the synergy 
of many very enthusiastic and inspired people 
(participants, experts and everyone who believed 
in and supported the idea), along with a number of 
other events that took place recently in Pidzamche, 
will activate the social domain of the district, preserve 
the special spirit of the place, and that its results will 
have some practical application.
 During the workshop a lot of questions arose. 
But perhaps this is a case in which finding right question 
is the aim of the search. Those “right questions” found 
by participants and experts could be directed to many 
other objectives, they could be a source of inspiration 
and a good reason for coming up with answers, some 
which you can find in the next pages.

ф
от

о:
 Н

ат
ал

я 
М

ис
ак



14

Досвід «Гогольфесту» унікальний -  як 
фестиваль Гогольфест переростає у стратегію 
і повномасштабний навчально-виробничий 
комплекс (НВК) на території величезної промислової 
зони. Стратегія команди «ГогольФесту» – розвивати 
територію завдяки і для людей, які можуть 
наповнити цей простір. Концепція середовища 
– те, що пропонує «ГогольФест». Маргінальних 
мистецьких  середовищ доволі багато, але сьогодні 
немає достатньої кількості митців, які здатні 
наповнити цей простір. Мистецьке виробництво – 
це створення платформи, де без повномасштабного 
ресурсу в колаборації неможливо нічого.
 Головна проблема для створення якісного 
культурного середовища в Україні - це  люди, 
бракує керівників, і ми теж повинні залучати їх зі 
сторони. Зараз якраз дуже сприятлива для цього 
ситуація. З російської цивілізації дуже сильно 
витісняються розумні люди – серйозні бізнесмени, 
креативний клас. З приходом цих людей до нас 
підтягуються і колосальні капітали, ресурси. І ці 
люди вже висловлюють готовність переїхати в 
Україну жити і працювати, реалізовувати тут свої 
проекти. Так само і західна цивілізація. Там вже є 
сталі стандарти, стала культура, але є європейці, 
які прагнуть чогось нового, більш жвавого, більш 
відвертого. Тобто, того, що якраз є в Україні в 
надзвичайній кількості. Це наша відвертість, наша 
відкритість.
 Моя ідеологія землі – нашої землі, в яку 
можна посіяти чуже зерно, полягає в тому що 
свого зерна у нас, на жаль чи на щастя, немає, його 

Gogolfest unique experience is how a festival Gogolfest 
develops into a full-blown strategy and educational-
production complex (EPC) in a large industrial zone. 
Strategy of the Gogolfest Team is to develop the 
territory through the people who could fill this space. 
The concept of environment is offered by Gogolfest. 
There are many marginal artistic mediums, but there 
not enough artists who are able to fill this space. 
Artistic production - is creating a platform where it is 
impossible to exist without collaboration of full-scale 
resources.
 The main problem for creating high-quality 
cultural environment in Ukraine is people, we lack 
the leaders and we also need to involve them from 
the outside. Now it is a very favourable time for this 
situation. Very smart people from Russian civilization 
are displaced - serious business, creative class. 
With the arrival of the people pulled up to us and 
huge capital resources. These people have already 
expressed readiness to move to Ukraine to live 
and work here realizes their projects. It is similar to 
Western civilization. There is already standard steel, 
the culture, but there are Europeans who want 
something new, more vibrant, more frank. So, what 
exactly is in Ukraine. It is our openness, our openness.
 My ideology land - our land, which can 
sow seed strange is the fact that their grain here, 
unfortunately or fortunately, no, it simply does not 
exist for various reasons. But if you take someone 
else’s seed and sow in our land, it will start to wander 
here and develop. But the issue is about local forms. 
Otherwise, we again would be lost.

Від фестивалю «ГогольФест» до НВК
Максим Демський, директор «ГогольФЕСТ», режисер, актор 
From festival «GogolFest» to educational-production complex 

Masym Demskyy, director «GogolFEST», director, actor 
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просто не існує в силу різних обставин. Але якщо 
взяти чуже зерно і посіяти на нашій землі, то воно 
проросте. Але йдеться саме про локальні форми. 
Інакше - ми знову загубимося.
 Я можу згадати в цьому контексті і наш 
«ГогольФест». Нам вдалося підготувати важливий 
колабораційний проект – школу резидентів 
та інші проекти, наприклад, нова опера Влада 
Троїцького, відповідників якої не існує у світі. Там 
все оригінальне – форма, спосіб у який доносяться 
сенси, потужне оформлення, візуальне чи світлове, 
сама історія, яка там розповідається. Вони лише 
розробляються, але у них вже є потужна креативна 
енергія, яка обов’язково вибухне.
 Працюючи над «ГогольФестом», ми 
сповідуємо просту концепцію – міняти колеса на 
ходу. Ми не чекаємо, поки хтось когось колись 
виховає, а діємо згідно з великим геніальним 
законом мистецтва – тут і зараз. Тому що, як тільки 
ми починаємо говорити в майбутньому часі – щось, 
колись, потім – це означає ніколи. У нас для цього є 
лише рік. Якщо за цей рік ми не почнемо генерувати 
нову діяльність, нові смисли, то маленьке вікно, 
яке є зараз перед нами, закриється.
 Коли ми говоримо про регенерацію 
індустріальних споруд, то, насамперед, потрібно 
говорити про культурну співпрацю і пошук 
ресурсів. У нас безліч ресурсів. Ми просто не вміємо 
їх ефективно використовувати. Витрачається 
багато коштів на існування допотопних культурних 
інституцій – 200 театрів, 300 музеїв. Там упродовж 
півстоліття сидять бабусі з дідусями, які отримують 
зарплату і ще на щось нарікають, хоча абсолютно 
нічого не роблять. У нас є безліч територій, які 
простоюють. Це не лише заводи. Це ті ж таки театри, 
де не відбувається нічого нового і ніхто туди не 
ходить. Ось наприклад існує театр, який отримує  
кілька мільйонів гривень дотацій від держави. Як 
перевести його на самоокупність? Ставиться поріг, 
термін – 2 роки. І упродовж цього часу щомісяця 
сума дотацій зменшується. І театр мусить сам, або 
за допомогою додаткових структур, придумувати 

I can recall in this context our Gogolfest. We were able 
to prepare collaboration important project - a school 
of residents and other projects, such as new opera 
Authorities Trinity, which matches does not exist in the 
world. There are original - form way in which meanings 
are reaching, powerful design, visual or light, the very 
story that is told there. They are just being developed, 
but they already have a strong creative energy that 
always works.
 Working on Gogolfest, we share a simple 
concept - to change the wheels on the go. We do 
not wait until someone once someone educate and 
act according to the law of the great genius of art - 
here and now. Because as soon as we begin to speak 
in future tense - something once, then - it means 
never. We have only this year. If this year we begin 
to generate new business, new meanings, the small 
window that is now before us, close.
 When we talk about the regeneration of 
industrial buildings, we should talk about cultural 
cooperation and finding resources. We have many 
resources. We just do not know how to use them 
effectively. Spent a lot of money on the existence of 
antediluvian cultural institutions - 200 theaters, 300 
museums. There’s over half a century sit grandparents 
who are paid and still complain about something, but 
absolutely nothing to do. We have a bunch of areas 
that are idle. It’s not only plants. These are the same 
theatre where there is nothing new and no one does 
not go there. Here, for example, there is a theater that 
gets several million grant from the state. Transfer it to 
self-sufficiency? Pose threshold period - 2 years. And 
during this time monthly subsidy amount decreases. 
And the theater was alone or with additional structures, 
projects coming up that will bring more money.
 We have to organize a large number of 
powerful educational or even educational-industrial 
projects. It is necessary that people were able to 
practically apply the skills they receive. We have 
education so separated from reality that 60 percent 
of people not working in their profession. It’s just kind 
of a disaster. Well we are just engaged in this and 
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проекти, які будуть приносити більше грошей.
 Мусимо організувати велику кількість 
потужних освітніх чи навіть навчально-виробничих 
проектів. Потрібно, щоб люди вміли практично 
застосовувати ті навики, які вони отримують. В 
нас освіта настільки відділена від реальності, що 
60 % людей працює не за фахом. Це просто якась 
катастрофа. Ну ось ми якраз таким і займаємося 
у «ГогольФесті». Ініціатива, яка вже зібрала 
колосальну кількість людей, і працює незалежно 
від того, чи є бюджет чи немає, чи є сили чи немає 
сил. Слід, звичайно, збільшувати кількість людей, 
які таким займаються, залучати людей зі сторони. 
Потрібно також, щоб нас нарешті підтримала 
держава. Головне, щоб це сталося не тоді, коли 
буде вже запізно.
Витяг з інтерв’ю, проведеного під час воркшопу. 
Розмовляв Андрій Бондаренко. Повний текст 
інтерв’ю можна прочитати перейшовши за 
посиланням: http://www.varianty.net/22364-
maksym-demskyi-resursy-ye-ale-my-ne-vmiiemo-
yikh-vykorystovuvaty

Gogolfest. The initiative has raised a huge number of 
people and works regardless of whether the budget 
or not, or is no power or strength. It should, of course, 
increase the number of people involved in this, to 
attract people from outside. It is also necessary to 
have finally backed government. The main thing that 
this happened too late.

 
 

Excerpts from an interview taken during the workshop. 
Interviewed by Andrew Bondarneko. Full interview can 
be found at the link: http://www.varianty.net/22364-
maksym-demskyi-resursy-ye-ale-my-ne-vmiiemo-
yikh-vykorystovuvaty
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Відразу після новини про захоплення у Донецьку 
території «ІЗОЛЯЦІЇ», команда фонду почала 
шукати нове приміщення у Києві, яке знайшла 
вже упродовж місяця. Важливим було знайти саме 
індустріальну будівлю, приміщення промислового 
простору, і також, щоб це був Поділ, позаяк 
це особлива атмосфера і команді було цікаво 
перенести туди свої практики, намагаючись 
створити щось нове. Відновлення атмосфери 
колишньої «ІЗОЛЯЦІЇ» в принципі неможливе, 
оскільки в Донецьку була своя історія, свій 
контекст, який складно повторити за межами 
регіону, а можливо й не варто. Там ми намагалися 
активізувати соціальні та культурні процеси, це 
було пов’язано з нашими амбіціями поліпшити 
те, що вже існує. Сьогодні фонд розташовується 
на території промислового підприємства. У 
плани входить створення майстерень для 
художників, розвиток певної арт-інфраструктури, 
співтовариства митців. Ми вже втілювали подібний 
проект в Донецьку - креативне село, коли під одним 
дахом об’єднувалися кілька арт-напрямків. Це були 
художні майстерні, арт-школа, книжковий магазин, 
тобто, креативний бізнес, який міг розвиватися і 
підживлювати один одного ідеями.
 В Києві хочемо також зібрати таку комм’юніті 
художників. Цей проект ми назвали «Ізо-студії». Він 
зараз на етапі розробки і поступово підходить до 
реалізації. Ми нав’язуємо контакти з художниками 
не тільки з Києва, а й з інших міст України. Ми не 
виступаємо посередниками. Наша роль - у побудові 
зв’язків і формуванні співтовариства. Наше 

Immediately after receiving the news that 
“IZOLYATSIA’s” location had been captured in 
Donetsk, the team quickly began to look for a new 
building in Kyiv, which was found in a month. It was 
important to find an industrial building, an industrial 
space. It was also necessary to relocate in Podil, due 
to its special atmosphere.  In the search to recreate 
and transfer our practice, space and atmosphere 
became tantamount in our relocation. Restoration of 
old “IZOLYATSIA,” in principle, is impossible, because 
Donetsk has its own history, its own context, which is 
difficult to replicate outside the region and perhaps 
not worth doing. In Donetsk we tried to intensify 
social and cultural processes, this was due to our 
ambitions to improve what already existed. Currently, 
the foundation is located in an industrial enterprise. 
We plan to create workshops for artists, art-specific 
development and infrastructure, and a community of 
artists. We launched a similar project in Donetsk - a 
creative village uniting several art trends under one 
roof. Art workshops, an art school, a bookstore, and 
other creative business took place on the territory 
of IZOLYATSIA and created an atmosphere of 
development and nurturing. 
 In Kyiv we want to gather such a community 
of artists. This project we called «IZO-studios». It 
is under development and is gradually coming to 
implementation. We make contact with artists not 
only from Kyiv, but also from other cities of Ukraine. 
We do not charge a fee for the artists in our space. 
Our role is to build relationships and community. Our 
role is as a non-commercial mediator and developer 

Нова історія та практики фонду «ІЗОЛЯЦІЯ»
Аня  Мєдвєдєва, директорка з комунікацій, культурна менеджерка фонду 
«ІЗОЛЯЦІЯ» Донецьк-Харків-Київ
New History and Practices of “IZOLYATSIA» Foundation
Anya Medvedieva, Communication Director, Culture Manager 
of “IZOLYATSIYA» Foundation Donetsk-Kharkiv-Kyiv



18

завдання - бути некомерційним посередником - і 
є нашим соціально-інфраструктурним проектом. 
Крім того, у нас нещодавно  стартував проект “IZIN” 
- це медіаплатформа, де публікуються матеріали 
з мистецтва. Концепція в тому, що ми даємо 
можливість висловитися різним авторам на різні 
теми. Назва “IZIN” - це комбінація слів IZOLYATSIA і 
magazine - журнал.
 Також ми запускаємо проект, який 
вважаємо життєво необхідним. Він називається 
Donbas studies - Донбаські студії, і присвячений 
вивченню економічних і соціальних причин того, 
що відбувається зараз на Сході. Одна з причин 
конфлікту - це гуманітарна катастрофа, наслідок 
того, що люди сприймали культуру як щось таке, 
чим просто можна займатися на вихідних, не 
розуміючи важливості саморозвитку та самоосвіти. 
Люди якось застрягли в цьому пострадянському 
періоді, коли нічого не потрібно. З іншого боку, є 
і дуже важливі економічні та соціальні причини. 
Зокрема, великий сегмент тіньової економіки, 
розгубленість деяких соціальних груп - шахтарів, 
які втратили роботу після закриття шахт, 
співробітників металургійних підприємств, у яких 
життя було вибудувано за певним сценарієм. 
Великою мірою це дослідницький проект. Він 
охоплює публікації, дискусії та живе спілкування.
 Є в нас ще один дуже цікавий проект, 
пов’язаний з темою анексії українських територій. 
Ми назвали його “Захоплення”. Це ніяк не 
перекладається на інші мови, це саме «Захоплення». 
Територію заводу, на якій розташовувався фонд, 
захопили і ми в нашому новому періоді розвитку 
теж займаємося захопленням - тільки культурними 
способами: шляхом втілення художніх ініціатив, 
тимчасових інсталяцій, акцій та перформансів. 
Вони виникають і розпадаються так само природно 
як, наприклад, потік людей. Ми встигаємо все це 
документувати, подивитися на реакцію людей і 
потім все це зникає.
 Є загальний задум, який реалізується в 
залежності від контексту зовсім по-різному. Ми 

of the social-infrastructure project. In addition, we 
recently launched a project IZIN. This project is a 
media-platform, where materials on art are published. 
The concept enables different authors to speak out 
on different topics. The name of the project “IZIN” is a 
combination of words IZOLYATSIA and magazine.
 We also run a project that we consider vital. 
It is called Donbas studies, and is dedicated to the 
study of the economic and social reasons for what 
is happening now in the East. One of the reasons for 
the conflict is a humanitarian disaster. This disaster 
is the social consequence of the fact that people 
perceive culture as something that is just for the 
weekends and not understanding the importance of 
self-development and self-education. These people 
are somehow “frozen” in the post-Soviet period— a 
time when they didn’t need anything. Other causes 
for need include several very important economic and 
social reasons. In particular, there was a large segment 
of the shadow economy, which confused some social 
groups. For example, the miners who lost their jobs 
after mine closures, employees of metallurgical 
enterprises, upon which their only livelihood was built 
on this specific scenario. “Donbas studies” is mainly a 
research project. It includes publications, discussion 
and live communication.
 We have another very interesting project 
related to the theme of occupation of Ukrainian 
territories. We called it «Zakhoplennia» (Capturing). 
It cannot be translated into other languages, but 
in principle it is “zakhoplennia.” The territory of 
the factory, where the foundation was located was 
captured; in our new period we are capturing, but 
only in cultural ways. For example, in public spaces 
we implement artistic initiatives, create temporary 
installations, actions and performances. They rise 
and fall apart as naturally as, for example, the flow of 
people. We document all this, observe the reaction of 
people and then it all disappears.
 There is a general concept, which is 
implemented differently in each context. We tried 
to apply a specific idea to our space, considered 
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постаралися прив’язати ідею до нашого простору, 
розглядали приклади, з яких намагалися брати 
краще й адаптувати до місця. Разом з архітекторами 
розробляли концепцію та генеральний план. Для 
нас це було дуже важливо, тому що в розвинених 
економіках саме креативні індустрії займають дуже 
великий сегмент у структурі промисловості. Не 
такий мізерно малий, як у нас. Ми хотіли вивести 
ці сфери діяльності, зокрема креативні індустрії, 
на більш високий рівень. У нас була, наприклад, 
майстерня виготовлення виробів з металу. Крім 
того, було кафе органічної та екологічної їжі, 
книжковий магазин, художня школа. Деякі такі 
ініціативи змогли вже вийти на якийсь рівень 
самоокупності і приносити прибуток.
 

Витяг з інтерв’ю, проведеного під час воркшопу. 
Розмовляв Андрій Бондаренко. Повний текст 
інтерв’ю можна прочитати за посиланням: http://
www.varianty.net/22165-ania-miedviedieva-kultura-
tse-rozvytok

some examples (of which we tried to take the best) 
and adapt to the place. Together with architects, we 
developed the concept and general plan. It was very 
important for us to deal with creative industries 
as they have experience working with a very large 
segment of produced structures in developed 
economies. Not as negligible as we have. We wanted 
to bring these areas, particularly the creative industry, 
to a higher level. Examples include a workshop for the 
manufacture of metal products, a cafe with organic 
and ecological food, a bookstore, and an art school. 
Some of these initiatives have been able to reach a 
level of recoupment and make a profit.
 

Included are excerpts from an interview taken during 
the workshop. The interviewed was conducted by 
Andriy Bondarneko. The full interview can be found 
at the link: http://www.varianty.net/22165-ania-
miedviedieva-kultura-tse-rozvytok

ф
от

о:
 М

ар
іч

ка
 З

ак
ал

ю
ж

на
, P

os
tp

ap
er



20

Каталізатор змін: значення культурного 
кластеру для розвитку індустріального 
району |Експерт: Тім Трюґґер | Учасники групи: 
Євген Борисенко, Маркіян Максим’юк, Анастасія 
Пономарьова, Дарина Билим, Наталія Алексієнко, 
Анна Хабренко

A Catalyst for Changes: Significance 
of Culture Cluster for the Complex 
Development of the Industrial Area|Expert: 
Tim Troegger |Group members: Yevhen Borysenko, 
Markiyan Maksymiuk, Anastasiya Ponomariova, 
Daryna Bylym, Natalia Aleksiyenko,  Anna Khabrenko

The essence of the concept – consider the Jam 
factory in the context of Pidzamche area.
 
 The Jam Factory with a new function should 
give impetus to the development of the territory 
Pidzamchea.
It is necessary to do a number of primary actions:
•	 create an industrial tourist route in Lviv (there are 

many plants in the area - Diamond factory, bakery, 
etc.). The route will take it out of isolation and bind 
it with the city life;

•	 the city should create a comfortable environment 

Суть концепції – розглядати фабрику лише в 
контексті району Підзамче. 
 
 Фабрика повидла з новою функцією має 
дати поштовх до розвитку всієї території Підзамча. 
Для цього потрібно зробити низку першочергових  
заходів:
•	 створити промисловий туристичний маршрут 

Львова (поруч чимало заводів: алмазний завод, 
хлібокомбінат тощо). Маршрут дозволить 
вивести фабрику з ізоляції та пов’язати з 
життям міста;
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•	 фабрика повидла може стати каталізатором 
змін на Підзамчі;

•	 місто повинне створити комфортні умови 
для пішоходів – для цього потрібно зробити 
тротуар на вулиці Богдана Хмельницького.

На фабриці:
•	 потрібно відкрити перші поверхи будівель 

вздовж вулиці для різних закладів;
•	 на першому поверсі створити публічний 

простір (кав’ярня чи бібліотеки). Переваги 
публічного простору – небагато машин, 
ширина тротуару, наявність промислових 
будівель вздовж вулиці;

•	 на початку потрібна одна організація, яка 
би постійно діяла. Це стане імпульсом для 
розвитку всієї Фабрики повидла. 

Мета – підняти цінність території присутністю 
людей.

for pedestrians –i.e. repair the sidewalk on Bohdan 
Khmelnytsky street.

•	 the Factory could become a catalyst for change in 
Pidzamche.

On the Factory:
•	 open the first floor of the buildings along the 

street for various institutions;
•	 сreate a public space (coffee shop or library) 

on the ground floor. The benefits of the public 
space: little car traffic, sidewalk width, presence of 
industrial buildings along the street;

•	 at the beginning it is necessary to have at least one 
organization that would operate continuously. 
This will be the impetus for the development of 
the Jam Factory.

The goal - to raise the value of the territory by the 
presence of people.
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6. Відповідальність міста
короткострокові заходи:
•	 покриття тротуару
•	 змінити функції перших поверхів на публічні

Responsibilities of the city
short-term measures: 
•	 good dinemtion of the pedestrian way
•	 change of function of groundlevels to public

7. Переваги публічного простору
вул. Богдана Хмельницкого
•	 небагато машин
•	 ширина тротуару
•	 наявність промивлових будинків вздовж  

вулиці

Benefits of public space of 
Bohdana Chmelnyts’kogo Str.:
•	 less cars
•	 width of the pavement
•	 alocation of industrial buildings along the street

5. Гарне розташування
    Good location

4. Cценарій
    Scenario

1. Промисловий маршрут
    Industrial route

2. Каталізатор змін
    A catalyst for changes
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8. Різні можливості
    Different possibilities

9. Публічний простір
    Public space
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Art. Business. Community. 
Expert: Artur Wabik | Group members: Maria 
Zasadniy, Oleksandr Nikytiuk, Yulia Kubanova, 
Kateryna Yarova, Natalia Yeryomenko
 

Мистецтво. Бізнес. Спільнота. 
Експерт: Артур Вабік | Учасники групи: Марія 
Засадній,  Олександр Нікитюк, Юлія Кубанова, 
Катерина Ярова, Наталя Єрьоменко

Пропозиція групи – зберегти фабрику і наповнити 
її контентом. Напередодні реалізації проекту слід 
врахувати такі виклики:

•	 технічні - сирість, поганий стан стель, загальний 
незадовільний стан будівлі;

•	 логістичні - віддаленість від центру, відсутність 
місць для паркування;

•	 психологічні – непривабливість району;
•	 соціокультурні – байдужість місцевого 

населення до подій на Фабриці.

Group proposal is to keep the factory and fill it 
with content. Before implementing the project it is 
necessary to consider some challenges:

•	 technical – moisture, the poor state of the ceilings, 
general insecurity of the buildings

•	 logistic - the distance from the centre, lack of 
parking spaces

•	 psychological - unattractive area
•	 socio-cultural - indifference of local people to the 

events in the factory
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Для реалізації проекту існує низка переваг:
•	 історична цінність;
•	 зручне розташування простору;
•	 невеликий розмір;
•	 велике подвір’я як концентрація енергій;
•	 багато місця для творчих експериментів;
•	 образ Фабрики серед креативного класу як 

чогось таємничого і привабливого.

Підхід до планування культурного центру – 
поєднання бізнесу і мистецтва, що сприятиме 
розвитку суспільства. Культурний центр базується 
на трьох основних принципах: місія-прибуток-
спільнота.

For implementation of the project there are a number 
of advantages:
•	 historical value;
•	 convenient location spaces;
•	 small size;
•	 large yard as the concentration of energy;
•	 plenty of space for creative experiments;
•	 factory image among creative class as something 

mysterious and attractive.
 
The approach to designing a cultural centre is 
to connect business and arts, which cause the 
development of society. The cultural centre is based 
on three fundamental principles: mission, profit, and 
community.
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The content for the culture centre could be the 
following:
 Art: residence, gallery, studio.
 Businesses: jam museum, coffee shop, 
conference hall/meeting rooms, selling jams, shared 
offices
 Community: workshops, library, concerts, 
fairs, parties, lounge area (terrace)
 Partners: Lviv City Council, the Department 
of Heritage, the Department of Tourism, Educational 
institutions (Lviv Academy, Art, Art schools), Local 
cultural institutions (Dzyga, Week of Contemporary 
Art Forum, Publishers, Centre for Urban History, City 
Institute), Media partners: Foreign institutions based 
in Lviv,  (GIZ etc.), Construction Companies, Company 
Sponsors (manufacturers of furniture, equipment, 
food, drinks), Volunteers.
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Наповнення культурного центру може бути 
наступним:
 Мистецтво: резиденції, галерея, майстерня.
 Бізнес: Музей повидла, кав’ярня, 
конференц-зала/кімнати зустрічей, продаж 
повидла, коворкінг, офіси.
 Спільнота: воркшопи, бібліотека, концерти, 
ярмарки, вечірки, лаунж зона (тераса).
 Партнери: Львівська міська 
рада:управління охорони історичної спадщини, 
управління  туризму;освітні інституції (Львівська 
академія мистецтв, художні школи), місцеві 
культурні інституції (МО«Дзиґа»,Тиждень 
Актуального Мистецтва, Форум видавців, Центр 
міської історії Центрально-Східної Європи, 
Інститут міста). Медіапартнери: іноземні інституції, 
базовані у Львові (GIZ тощо), будівельні компанії; 
компанії-спонсори (меблевиробники, виробники 
обладнання, виробники їжі, напоїв); волонтери.
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Первинні інвестиції:
•	 вода;
•	 опалення;
•	 перекриття даху;
•	 вікна, двері;
•	 санвузли;
•	 косметичні роботи.

Операційні витрати:
•	 комунальні послуги;
•	 заробітна плата, гонорари;
•	 адміністративні витрати (інтернет, промоція, 

канцтовари);
•	 логістичні витрати (галерея, тренінги, 

майстерня, резиденція);
•	 їжа та напої.

Initial investment:
•	 water;
•	 heating;
•	 repair the roof;
•	 windows, doors;
•	 bathrooms;
•	 cosmetic work.

Operating expenses:
•	 public utilities;
•	 salaries, fees;
•	 administrative expenses (internet, promotion, 

stationery);
•	 logistics costs (gallery, trainings, workshop, 

residence);
•	 food and drinks.
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Рекомендація: 
вдавайте це, допоки не станете цим.

Recommendation: 
Pretend it till you become it.
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Functional Model for Sustainable Culture 
center | Expert: Agata Etmanowicz
Group members:  Volodymyr Paliy, Kateryna Taylor, 
Nadzieya Ilkevich, Mariana Bereziuk, Oleksandra 
Narizhna, Roman Malinovskyi

Функціональна модель сталого 
культурного центру | Експерт: Аґата  Етмановіч
Учасники групи: Володимир Палій, Катерина 
Тейлор, Мар’яна Березюк, Надзея Ількевіч, Роман 
Маліновський  

Пропозиція для функціональної моделі Фабрики 
повидла: створення спільного простору для 
творчої спільноти, соціальні зміни, зміна іміджу 
району, вплив на економічний розвиток.

Jam Factory proposal for a functional model: creating 
a common space for a creative community, 
influencing social change, changing the image of the 
district, impact on economic development
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Пропозиція у просторовому розміщенні:
 

Вежа
•	 мистецькі резиденції;
•	 заохочення місцевих людей;
•	 різноманіття художніх дисциплін.

Багатофункціональний простір
•	 проводити власні заходи;
•	 спільноорганізовані заходи;
•	 орендні заходи.

Сад на даху
•	 залучення місцевих жителів доглядати за 

садом.

Будівля заводу
1-ий поверх
•	 кафе;
•	 простір комунікації;
•	 заходи;
•	 студії і виставковий простір;
•	 залучення креативних підприємців;
•	 запрошення аудиторії.

Велогараж
•	 промоція здорового способу життя;
•	 стимулювання підприємницької діяльності.

Дворик
•	 події просто неба: кінопокази, концерти, 

перформенси;
•	 інтерактивні події;
•	 дитячі та освітні заходи.

Offer for spatial location:

Tower building
•	 art residencies;
•	 encouraging local residents;
•	 a variety of artistic disciplines.

Multifunctional space 
•	 hold own events;
•	 co-organized events;
•	 renting out activities.

Roof garden 
•	 garden maintenance by local resident 

Factory building
1st floor
•	 cafe;
•	 communications Space;
•	 events;
•	 studios and exhibition space;
•	 involving creative entrepreneurs;
•	 events open to public.

Bike storage 
•	 promotion of healthy lifestyles;
•	 encouraging entrepreneurship.

Courtyard
•	 open air events: film screenings, concerts, 

performances;
•	 interactive events;
•	 children’s and educational activities.
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Будівля заводу
2-ий поверх

Коворкінг
•	 простір для роботи та спілкування;
•	 кімната зустрічей;
•	 офіси.

Підвали
Виробництво повидла:
•	 соціально-залучене підприємництво;
•	 майстерня;
•	 приміщення-склади.

Factory Building 
2nd floor

Co-working
•	 space for work and communication;
•	 meeting room;
•	 offices.

Basement
Manufacture of jam:
•	 socially-engaged business;
•	 workshop;
•	 warehouse.

Вежа

Tower building
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Команда

А
•	 менеджер мистецьких резиденцій;
•	 адміністратор;
•	 маркетолог;
•	 директор програми;
•	 бухгалтер.

B
•	 технічний персонал;
•	 прибирання.

C
•	 продюсер;
•	 менеджер з продажу.

The Team

A
•	 artists-in-Residence manager;
•	 administrator;
•	 marketing manager;
•	 program director;
•	 accountant.

B        
•	 technical staff;
•	 custodial.

C
•	 producer;
•	 sales manager.

Будівля заводу
1ий поверх

Factory building
1st floor
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Джерела доходів:

•	 дохід з діяльності;
•	 гранти та жертви;
•	 приватні спонсори;
•	 продаж квитків;
•	 розвиток послуг.

Sources of Income: 

•	 generated income;
•	 grants & donations;
•	 private sponsors;
•	 ticket sales;
•	 service development.

Будівля заводу
2-ий поверх

Factory Building 
2nd floor
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КОНЦЕПЦІЯ 2

Jam it up! Culture, Communication and 
Production Center | Expert: Paul Elsner 
Group members: Kateryna Shumikhina, Olena 
Kozliuk, Marina Naumenko, Yevgeniy Eroshevich

Jam it up! Культурний, комунікаційний і 
виробничий центр| Експерт: Поль Ельснер  
Учасники групи: Катерина Шуміхіна, Олена 
Козлюк, Маріна Науменко, Євгеній Єрошевіч

Опис концепції: Поль Ельснер, засновник незалежного мистецького простору 
GEH8 Kunstraum und Ateliers, архітектор, митець, Дрезден 
Concept description: Paul Elsner, Founder of Independent Art Space GEH8 
Kunstraum und Ateliers, architect, artist, Dresden
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Під час воркшопу «Регенерація індустріальних 
споруд в Україні» на прикладі колишньої фабрики 
повидла в районі Підзамче у Львові ми розробили 
стратегію, яка складається з двох частин:
 1. Розробка і реалізація тимчасової 

In the context of the workshop for the Regeneration 
of Industrial Buildings in Ukraine using the example 
of the former jam factory in the neighborhood of 
Pidzamche in Lviv we suggest a two-part approach:
 1. The development and implementation of 
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програми, яка створює атмосферу прийняття для 
перетворення колишніх промислових будівель 
на простір творчості та мотивації місцевих/
ініціативних людей.
 2. Зосередитися на колишній фабриці 
повидла як конкретного інструменту у контексті 
цих програм.
 Розробка і реалізація програми творчого 
простору, яка функціонуватиме як програма 
економічної промоції.  Програма творчого 
простору повинна зосередитися на доступних 
цінах оренди і подальшій підтримці нового 
творчого використання простору колишніх 
промислових будівель у Львові (до прикладу, в 
районі Підзамче). Програма могла б фінансуватися 
за рахунок публічно-приватного партнерства між 
управлінням міжнародних інвестицій міста Львова, 
приватних інвесторів/ власників та міжнародних 
інституцій/ фондів (наприклад, GIZ, програми ЄС 
тощо) і тому повинна реалізовуватися Асоціацією 
культурних індустрій у Львові. Простір/місця такі 
як фабрика повидла слід використовувати як 
інструменти для виконання поставлених завдань, 
адже локація фабрики може працювати як 
культурний, комунікаційний та виробничий центр. 
Дуже велика увага повинна приділятися публічному 
висвітленню громадськості програмних цілей 
діяльності.
 Фабрика повидла як культурний, 

a temporary program to create an atmosphere of 
acceptance and motivation for the creative use of 
former industrial buildings – for the general motivation 
and support of local/motivated people
 2.To focus on the former jam factory as a 
concrete tool within that programmatic context
 Development and implementation of a 
creative space program (CSP) in function as an 
economic promotion program. The CSP should focus 
on low, affordable rents and further support for the 
new and creative use of spaces in former industrial 
buildings in Lviv (e.g. preferably in the neighborhood 
of Pidzamche).The program could possibly be financed 
through a PPP between the economic promotion 
department of the city of Lviv, private investors/
owners and international institutions/foundations 
(e.g. GIZ, EU-programs etc.). It should be controlled 
by the Cultural Industries Association of Lviv. Spaces/
locations like the jam factory should preferably be 
used and well marketed as tools to attain the project’s 
development aims and could work as a cultural, 
communication and production center (CCPC). Very 
strong attention should be put on the communication 
of the program by focusing on marketing to the public. 
 The jam factory – as a CCPC - a paradigmatic 
hub for culture and creative production. For the 
transformation of the former jam factory into a 
CCPC we suggest an incremental development (see 
illustration step 1 – 6). The rehabilitation process 
should start with some small but essential actions 
to be taken such as installing a water connection, 
heating facilities, toilet and interim measures of 
building protection in some of the most appropriate 
rooms. The renovation of the whole site should be 
approached step by step within a period of 2-3 years. 
 We suggest the following possible functions 
to implement in the former factory building: Cultural 
function: to organize a painting exhibition, photo 
exhibition, installations, performances, literature 
events, musical events, cinema club, multidisciplinary 
projects: mix of performance and readings of poems 
or prose, a mix of music and performance, etc.
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комунікаційний та виробничий центр - саме в цьому 
полягає парадигма діяльності осередку культури і 
творчого виробництва. Перетворювати колишню 
фабрику повидла в культурний, комунікаційний 
та виробничий центр пропонуємо шляхом 
поступового розвитку (дивіться малюнок: крок 
1-6). Процес повторного використання повинен 
починатися з невеликих, але важливих дій, які 
необхідно здійснити, зокрема: підключення води, 
встановлення системи опалення,встановлення 
санвузлів і забезпечення засобів тимчасової 
охорони будівлі. Реконструкцію всього простору 
потрібно здійснювати покроково впродовж 2-3 
років, враховуючи поточний успіх та проблеми.
 Пропонуємо такі можливі функції для 
будівлі колишньої фабрики:

 Educational function: to organize workshops 
on arts, crafts, art theory, etc.
 Communicational function: to communicate 
through art and culture with the community, discussing 
social issues/problems and possible approaches of 
solving these problems.
 Partnership-building function: to create 
co-working spaces, to incorporate different 
manufacturers and creative persons from Lviv, other 
cities of Ukraine, and other countries.
 Recreational function: local people can spend 
their free time in the jam factory.
Touristic function: new attraction in Lviv for culturally 
interested tourists.
 Production function: to produce posters, 
calendars, postcards, t-shirts, etc.
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 Культурна функція: шляхом організації 
виставок живопису, фото, інсталяцій; проведення 
перформансів, літературних вечорів, музичних 
подій, кіноклубів; втілення міждисциплінарних 
проектів: поєднання перформансів та читання 
віршів або прози та/або музикою тощо.
 Освітня функція: шляхом проведення 
семінарів з мистецтва, ремесел, теорії мистецтва 
тощо.
 Комунікаційна функція: спілкуватися через 
мистецтво і культуру зі спільнотою, обговорюючи 
соціальні питання/проблеми та можливі підходи 
до їх  вирішення.
 Функція побудови партнерства: створення 
простору для коворкінгу, з метою залучення різних 
виробників і творчих особистостей зі Львова, 

 The multitude of buildings and spaces in the 
jam factory should be separated into zones as follows:
- Creative zone (for workshops of art and short-term 
work studios for international and local artists and 
designers);
- Exhibition zone;
- Manufacturing/production zone (equipment and 
tools for printing and textile production);
- Zone for public events, cinema shows and 
presentations;
- Administrative zone (working places for creative staff 
– director, financial manager, program managers, 
event assistants, communication and PR-manager, 
sales manager, IT-specialist and engineer [part time]);
- Craft shop.
In a nutshell - the essence of our building concept:
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інших міст України та інших країн.  
 Відпочинкова функція: шляхом створення 
умов для дозвілля місцевих жителів.
Туристична функція: нова атракція у Львові 
сприятиме розвитку культурного туризму.
Виробнича функція: налагодити на фабриці 
виробництво, до прикладу, плакатів, календарів, 
листівок, футболок тощо.
 Декілька будинків і приміщень фабрики 
повидла повинні бути розділені на зони:
- творча зона (для майстерень митців і 
короткострокових студій місцевих та іноземних 
художників і дизайнерів);
- виставкова зона;
- зона мануфактури/виробництва (обладнання та 
інструменти для друку і текстильного виробництва);
- зона для заходів, кінопоказів та презентацій;
- адміністративна зона (робочі місця для творчого 
колективу: директор, фінансовий менеджер, 
програмний менеджер, помічники,комунікаційний 
PR-менеджер, менеджер з продажу, IT-фахівець та 
інженер (частково зайнятий);
- крамниця виробів фабрики.
 Суть концепції будівлі:
- ми б хотіли привабити до фабрики повидла не 
лише людей, але й ідеї;
- основою нашого казана з варенням є «ідея 
менеджменту»: управління віртуальною 
соціальною мережею митців/творчих людей, які 
розробляють ідеї для відповідних тем;
- «сектор управління ідеями» буде розташований в 
офісній частині фабрики;
- невід’ємною частиною концепції є «виробництво» 
як друга складова у нашому казані з варенням. Це 
місце, де художники/творчі люди з їхніми ідеями 
зустрічаються з місцевими жителями, працюють 
за взаємною згодою, створюючи продукт;
- у виробництві існує два приміщення: «творча 
кімната» для завершення ідей перед виробництвом, 
і «виробничі приміщення» з машинерією та 
обладнанням;
- третє, що кладемо до нашого казана, - 

- We’d like to attract to the jam factory not only people, 
but ideas.
- The first thing in our jam jar is «idea management». 
A managed virtual social network of artists/creatives 
who develop ideas for appropriate topics.
- The «Idea Management Unit” will be located in the 
office part of the factory.
- An essential part of our concept is «production.» This 
is the place where the artists/creatives with their ideas 
engage and meet with locals who work mutually on 
the production assets.
- For the production there are two premises: A 
“creative room” for finalizing ideas for production 
and the “production room” itself with machines and 
equipment.
- The third thing in our jam jar is «distribution,» which 
makes our concept viable. The sales representative 
will distribute all of what is produced in the factory 
to certain souvenir shops and other cooperation 
partners in the city of Lviv.
- The «Distribution Unit” will be located in the office 
part of the factory. The Jam Factory brand shop will be 
located in another part of the factory.
- One more thing in our jam jar is «inspiration» or what 
we call «inspiration stimulation.» This is a program 
of several actions with the conceptual background 
of concerts, lectures, workshops, exhibitions, film 
screenings, presentations, art installations, markets, 
festivals, etc. It will have an impact on both the artists/
creatives and the locals. 
- The Conference Hall, the gallery, the courtyard and 
the Creative Room will be used for «inspiration». 
And, of course, last but not least the “Art Café” at the 
rooftop of the conference hall will help here, as well. 
Everything in this approach is about “profit”: the artists/
creators will receive the opportunity to implement 
their ideas and receive a certain percentage from their 
product sales; locals receive profit from jobs created 
at the factory; the building itself gets its “Second Life.” 
But more than that, with gathering people around the 
suggested. The essence of the concept – consider the 
Jam factory in the context of Pidzamche area. The Jam 
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«розповсюдження», що дає нашій концепції 
життєздатність. Відповідальні за продаж 
розповсюджують все, що виробляється на фабриці 
в сувенірні крамниці Львова та інших міст;
- «сектор розповсюдження» буде розташований 
в офісній частині фабрики, а в іншій частині буде 
знаходитися фірмовий магазин Фабрики повидла;
- ще одна річ в нашому казані повидла - «натхнення», 
або те, що ми називаємо «стимул натхнення». 
Це програма з декількох тренінгів разом із 
концертами, лекціями, семінарами, виставками, 
показами фільмів, презентаціями, мистецькими 
інсталяціями, ярмарками, фестивалями ... Вона 
матиме вплив як на митців/творчих людей, так і на 
місцевих жителів;

Factory with a new function should give impetus to 
the development of the territory Pidzamche.
 It is necessary to do a number of primary 
actions:
-Create an industrial tourist route in Lviv (there are 
many plants in the area - Diamond factory, bakery, 
etc.). The route will take it out of isolation and bind it 
with the city life.
-The city should create a comfortable environment 
for pedestrians –i.e. repair the sidewalk on Bohdan 
Khmelnytsky street.
-The Factory could become a catalyst for change in 
Pidzamche
On the Factory
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- конференц-зал, галерея, внутрішній дворик і 
кімната творчості буде використовуватися для 
«натхнення». І, звичайно, не в останню чергу 
цьому сприятиме  «Арт-кафе»  на даху конференц-
залу;
 Цей підхід ґрунтується на «прибутку»: 
художники/творчі люди зможуть отримати 
можливість реалізувати свої ідеї, втілювати їх у 
виробництві й отримувати певний відсоток від 
продажів; місцеві жителі отримають робочі місця 
на фабриці; будівля отримає своє «друге життя». 
 Але, найважливіше, збираючи людей 
навколо запропонованого виробництва, ми 
непрямо впливаємо на їхній культурний рівень і 
заохочуємо до позитивних змін.

-Open the first floor of the buildings along the street 
for various institutions.
-Create a public space (coffee shop or library) on the 
ground floor. The benefits of the public space – little 
car traffic, sidewalk width, presence of industrial 
buildings along the street
-At the beginning it is necessary to have at least one 
organization that would operate continuously. This 
will be the impetus for the development of the Jam 
Factory.
-The goal - to raise the value of the territory by the 
presence of people
-“Production” we indirectly affect their cultural and 
creative level in general and encourage the desire to 
change everything around for the better.
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•	 Передумови

Цей воркшоп, ініційований львів’янами та 
підтриманий німецькою організацією «GIZ», 
відбувся саме під час великих українських змін. 
Завданням воркшопу було з’ясувати перспективи 
розвитку колишніх промислових будівель. Чимало 
таких споруд розміщені не лише на Підзамчі чи 
Львові, але й по всій Україні.  
 Учасники та міжнародні експерти, зокрема 
з Польщі, України та Німеччини, упродовж 
чотирьох днів ділились ідеями та досвідом нового 
використання таких будівель.
 З точки зору постіндустріальної ситуації 
- немає великої різниці між Україною та іншими 
європейськими країнами. Та все ж, регенерація 
індустріальних споруд тут не є такою успішною 
як у Західній Європі. Хоча в Україні залишилося 
багато великих промислових підприємств, існує 
лише декілька прикладів їх нового використання. 
З іншого боку -  це дуже поширена європейська 
практика наповнення новим змістом типової 
забудови ХІХ-ХХ ст.. Важливо, що учасники та 
організатори добре розуміють  архітектурне 
та урбаністичне значення цих будівель. Вони 
зосередилися, зокрема, на перетворенні  таких 
будівель на культурні центри. В моїх очах - це дуже 
популярний спосіб, але не єдиний. Причиною 
такого рішення може бути відсутність подібних 
осередків та потреба у створенні простору для 
культури.
 Для мене, як співзасновника ініціативи 

•	 Background

Perfectly organized by Leopolitant guys and supported 
by organizations as the German GIZ, this workshop 
took place in the heart of the former industrial zone 
of Pidzamche and during times of great change in 
Ukraine. The main issue was to find prospects for 
regeneration of former industrial buildings. There are 
a lot of them not only in Pidzamche or Lviv but in the 
whole of Ukraine. 
 National participants and international 
experts have been invited for four days. The experts 
came from Poland, Ukraine and Germany with 
different experiences on new uses in old buildings.
 Basically, there is no big difference in terms 
of the post-industrial situation between Ukraine and 
other European countries. But still, the regeneration 
of industrial buildings is not as remarkable as it is 
in Western Europe. Although there are a lot of huge 
industrial plants there are only just a few examples 
for new uses in Ukraine. Otherwise it’s a very common 
European way to handle with this typical 19th or 20th 
century buildings. Actually the participants have been 
very conscious about the architectural and urban 
value of those buildings. The organizers focused 
especially on the cultural use. In my eyes, it is a very 
popular way but not the only one. The reason for this 
decision may be the existing lack of and demand for 
cultural off-spaces.
 For me as a co-founder of the HausHalten 
initiative in Leipzig it was very important to explain 
our way to handle this project with low budget 

Культура як постіндустріальний двигун
Тім Трюґер  Засновник асоціації HausHalten, архітектор, урбаніст, Ляйпціґ
Culture as a Post-Industrial Engine
Tim Tröger, founder of HausHalten Association, architect, urbanist, Laipzig 
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HausHalten в Ляйпцигу, було дуже важливо пояснити 
наш спосіб застосування низькобюджетного 
розвитку, позаяк у цій сфері ми здобули великий 
досвід.

•	 Фабрика повидла

Усі учасники погодилися з ідеєю створення 
культурного центру. Чотири команди розробили 
пропозиції для повторного використання 
незвичної будівлі – колишньої фабрики повидла 
на Підзамче. Як на мене, Фабрика повидла є 
нетиповим прикладом промислових будівель. 
Будівля доволі маленька, старша за подібні 
споруди й назагал у поганому стані. Більшість 
фабрик Підзамче походять з радянських часів, де 
широкі цехи збудовані з використанням більш 
сучасних конструкцій. Але все ж, Фабрика повидла 
-  дуже красивий комплекс будівель з казковим 
фасадом, саме тому його варто підтримувати й 
над ним працювати. На щастя, будівля належить 

development, because we have had very good 
experiences with it.

•	 The jam factory

All participants agreed with the idea of a cultural 
center. The four teams made proposals to reuse a 
special building – the former jam factory in Pidzamche. 
From my point of view the jam factory is not a typical 
example of industrial buildings in Pidzamche. It’s quite 
small, older than many others, and in bad condition. 
Most of the Pidzamche factories date from the Soviet 
period and extend to more modern construction. But 
still, the jam factory is a very lovely building complex 
with a fairy tale facade and it is worthy of renovation 
and reuse. Fortunately it belongs to a very open 
owner. In the current economic situation there is no 
chance for an economic profit on the sale. Therefore, 
the owner is looking for various possibilities.
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власнику, який відкритий до змін. Варто розуміти, 
що в теперішній економічній ситуації немає 
жодних шансів на вигідні умови продажу. Саме 
тому, гадаю, власник шукає різні можливості 
використання будівлі.

•	 Результат команди 

Нашій команді знадобилося чимало часу, 
щоб отримати результат. Ми були вражені 
всією територією Підзамче, його химерними 
контрастами масштабів та виглядом будівель. 
Використовуючи все це,  ми запропонували 
насамперед індустріальний маршрут через 
Підзамче. У цій царині ми вбачаємо великий 
потенціал розвитку Львова. Підзамче розміщене 
недалеко від центру міста, але пропонує дещо 
зовсім інше - незвичний простір великих масштабів. 
Досвід багатьох європейських міст свідчить, що 
саме постіндустріальні території є добрим ґрунтом 
для розвитку творчості.
 На жаль, Підзамче має дуже поганий імідж 
у Львові, тому варто показати і пояснити його 
особливу красу.
 Ми хотіли розробити поради для поганих 
умов будівельного комплексу. Теперішнє 
неприбуткове використання, ймовірно, покриває 
зовнішні витрати, втім, стан будівлі погіршується. 
Зазвичай, власник ремонтує комплекс інвестуючи 
в нього великі кошти. Однак, це звучить не 
реалістично. В іншому випадку - відремонтований 
будинок не міг би використовуватись в 
низькобюджетних культурних цілях.
 Ось чому ми рекомендуємо покроковий 
низькобюджетний розвиток. Таке вирішення буде 
найкращим для власника та дасть можливість 
залучити культурних і творчих споживачів. 
Вони навіть можуть домовитись з власником 
відремонтувати будівлю всередині за умови 
низької орендної плати. Поступово ця концепція 
може приносити той самий прибуток, що й у 
звичний спосіб.

•	 Team result 

It took some time for our team to reach a result. We 
have been so impressed by the whole Pidzamche 
area, by its bizarre contrast of scale, building types, 
and uses that we proposed first of all, an industrial 
road through Pidzamche. In this area we see a great 
potential for Lviv’s development. It’s very close to the 
city centre and offers something very different to the 
rest of the city – unusual spaces in several sizes. Many 
other European cities show that it is often the post 
industrial areas where creativity grows. Unfortunately, 
Pidzamche has a very bad image in the city of Lviv, so 
it is necessary to show and explain to everybody its 
unique beauty.
 Further on we wanted to advise the bad 
conditions of the building complex. The current non-
profit use covers probably the external costs, but the 
construction conditions are decreasing. Normally 
the owner should renovate the complex with a large 
budget. This is unrealistic. 
 That is why we recommended a low budget 
step by step development. This way will be better 
for the owner to attract cultural or creative users. He 
could even obligate them to renovate their own spaces 
inside for a lower rent. Little by little this concept could 
achieve the same profit as a more traditional route.
 In general, we did not propose very detailed 
architectural designs but more a method to approach 
the circumstances of this project: a difficult building 
in a difficult area in difficult times. That is why we can 
imagine very different cultural uses in the jam factory 
rooms. Today it’s not easy to propose specific uses for 
each room. It is all about the users and their demands.
 Last but not least we expressed tasks for the 
public authorities. It’s because we consider the main 
road conditions to be very bad. Probably it’s one of 
the main obstacles in Pidzamche’s development.
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 Загалом ми не пропонуємо дуже докладні 
архітектурні проекти, але натомість створюємо 
метод як впоратися зі складною будівлею у 
складному районі у важкі часи. Ось чому ми 
можемо уявити собі дуже різні культурні форми 
для просторів Фабрики повидла. Сьогодні нелегко 
розробити точні застосування для кожної кімнати. 
Все залежить від того, хто буде на фабриці та як 
вони перетворюватимуть простір.
 Останнє, але не менш важливе: ми 
висловлюємо запит до органів місцевої 
влади, оскільки вважаємо незадовільним стан 
дорожнього покриття району. Мабуть, це одна з 
перешкод розвитку Підзамча.

•	 Перспектива

Зараз найкращий момент для створення 
культурних проектів на цій території. Львів 
позиціонується як місто культурної спадщини, чим 
приваблює безліч туристів. Нові творчі індустрії 
позитивно вплинуть на самих містян та цілком 
можуть перетворити місто на сучасний простір 
людського масштабу XXI-го століття. Існує потреба 
у набагато більшій кількості подібних ініціатив!

•	 Perspective

Maybe now is the best moment to implement 
cultural uses in this area. Well known and promoted 
as a heritage city, Lviv attracts many tourists. A new 
creative industry could bring a new side to the city for 
visitors and residents alike and help move Lviv along 
in its development as a twenty-first century city. There 
is a need of much more initiatives like this!
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Воркшоп щодо регенерації індустріальних споруд 
в Україні став дуже добрим досвідом взаємного 
навчання. Водночас його можна розглядати як ще 
один стимул для регенерації Підзамча – особливого 
району Львова.
 Нижче - декілька зауваг, які видаються мені 
важливими.

 Навіщо відновлювати історичні промислові 
будівлі? Існує багато вагомих причин. З точки зору 
урбаніста-архітектора ці проекти є потрібними, 
оскільки сприяють охороні культурної спадщини, 
регенерації неблагополучних районів, що назагал 
каталізує процеси реурбанізації як контрстратегії 
відносно субурбанізації з усіма її негативними 
наслідками.

 Якщо запитати митців, що їх спонукало 
взяти участь у воркшопі, почуємо різні, менш 
раціональні, відповіді. «Не питайте, для чого, просто 
зробіть це, тому що ви хочете це зробити» - сказав 
один з них. Колишні промислові будівлі створюють 
добрі умови для їхніх проектів, для самовираження, 
для відображення реалій сьогодення, для мислення 
і буття. Мистецькі проекти у постіндустріальних 
будівлях збагачують їхні життя так само, як і життя 
інших людей. Власне, вони збагачують і наші міста 
загалом. Цей культурний у широкому сенсі аспект 
є стрижнем процесу, а всі просторові, економічні 
та соціальні імпульси, згадані раніше, є важливими 
«побічними ефектами».

 
The workshop about the regeneration of industrial 
buildings in Ukraine, which took place in Lviv in 
September 2014, provided a very good experience of 
collaborative learning. And at the same time it can be 
seen as another stimulus in terms of the regeneration 
of Lviv’s district Pidzamche.
 Here some of my lessons learned during the 
workshop.

 Why should we regenerate historic industrial 
buildings? There are many good reasons. From 
an urban planer’s point of view, these projects are 
important because they contribute to the protection 
of cultural heritage, to the regeneration of deprived 
neighborhoods, to re-urbanization as a counter-
strategy to suburbanization with all its negative 
impacts, etc.

 The motivation of the artists who have been 
participating in the workshop is different, less rational, 
less intense: “Do not ask why, just do it because you 
want to do it,” one of them said. Former industrial 
buildings provide a good environment for their 
projects, for expressing themselves, for reflecting 
today’s reality, for thinking and living. These projects 
in these kinds of buildings enrich their life as well as 
the life of others. In this way they also enrich our cities. 
This cultural (in a wide sense) aspect is the core reason 
for regeneration. All the spatial, economic and social 
impacts mentioned in the beginning are important 
side effects.

Чого навчив мене воркшоп
Штефан Ґабі, урбаніст, консультант з планування міст та регенерації закинутих 
територій, Ляйпціґ
My Lessons Learned in the Workshop
Stefan Gabi, urbanist, consultant on planning and regeneration of abandoned territories, 
Leipzig
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 Упродовж воркшопу найбільш хвилюючою 
його частиною були презентації чотирма 
командами своїх концепцій перед місцевими 
експертами з інвестицій, серед яких був і 
власник фабрики.Всі були трохи схвильовані: 
чи витримають ці ідеї перевірку реальністю? 
Експерти мали різні думки. Критичні зауваження 
допомогли зробити  представлені концепції більш 
«стрункими». Та найголовніше те, що прозвучали 
також і дуже схвальні твердження. Я поділюсь цими 
оптимістичними точками зору, розділяючи думку, 
що, у випадку Фабрики повидла, регенерація за 
допомогою культури та творчого підходу буде 
успішною.
 Мені видається, що скептичні експерти-
спікери недооцінили можливості нової, дуже 
молодої генерації, яка орієнтується на цінності, які 
трохи відмінні від цінностей старшого покоління. 
Для цих молодих людей важливим є не отримати 
матеріальний прибуток, а жити й творчо діяти 
навіть в умовах дуже обмежених економічних 
можливостей. Є багато прикладів проектів, які 
були реалізовані з подібним підходом у Європі. 
Прикметно, що представникам цієї нової генерації 
було цікаво не лише брати участь у воркшопі, але 
й висловлювати свої міркування на громадських 
слуханнях після його закінчення. Те, що я дізнався 
про їхню філософію, ідеї та досвід, змусило мене 
повірити також і у їхні можливості.
 Після воркшопу також відбулась дискусія 
стосовно міри та співвідношення культури та 
мистецтва з одного боку, і комерційної складової 
– з іншого.Наскільки я зрозумів представників 
дуже молодої генерації, хоч цей віковий поділ є 
доволі штучним, вони прагнуть уможливити спосіб 
життя, у якому було б місце як мистецтву, так і 
можливості отримувати з цього прибутки. Таким 
чином, їхньою ціллю є зробити ці два аспекти 
взаємодоповнюваними.
 Багато учасників наголошували, що 
концентруватись лише на Фабриці повидла є 
неправильно. Для них – і для мене також – відносно 

 The most exciting moment during the 
workshop was when the four planning teams - that 
only one day before had been elaborating ideas how 
to regenerate the old Jam Factory, - presented their 
results to local investment experts, one of them was 
even the Jam Factory’s owner. Everybody was a little bit 
excited: Will the ideas pass this kind of reality check? 
The experts had different opinions. Critical remarks 
helped sharpen the concepts. But first of all, there were 
very encouraging statements. I share this optimistic 
point of view and think that the regeneration of the 
Jam Factory, by focusing on culture and creativity, will 
be successful. 
 My impression is that eventually the skeptical 
speaker underestimated the capacity of a new, very 
young generation, which is oriented on values that 
are different to those of the (only a little bit) older 
generation. For these young people it is not important 
to raise money, but to live their creativity, even on a 
low economic level. There are a lot of examples of 
projects realized according to this attitude all over 
Europe. But first, there were representatives of this 
new generation participating in the workshop as well 
as in the public discussion at its end. Hearing them 
talking about their philosophy, ideas and experience 
made me trust in their capacity.
 After the workshop there was a discussion 
about how strongly these projects should focus on 
culture and art and to which degree business should 
be accepted. As I understood the representatives of 
the very young generation, this differentiation seems 
to be a little bit artificial. Their aim is to realize a way of 
life that is including art as well as earning the money 
you need to live, to use the one aspect for the other 
and vice versa.
 A lot of participants stressed that it would be 
wrong to focus on only the Jam Factory. For them - 
and this is also my point of view - the (relatively small) 
Jam Factory is one piece of the puzzle. And the entire 
puzzle is the surrounding neighborhood. It would be 
hard for a “creative center” of any kind established 
in the Jam Factory to survive as an isolated location. 
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We are in fact talking about an approach which is 
addressing the entire district.
 It is interesting, that one of the planning teams 
estimated the distance between the Jam Factory and 
the city center as very far and another team as short. 
The perception of distance is obviously subjective, 
and it depends very much on how attractive it is to 
overcome this distance. The first team probably 
focused on the current situation in which you have to 
pass by a lot of abandoned buildings and plots of land. 
The other group already had a chain of interesting 
places in front of their eyes that might be developed 
in future.
 Especially in the framework of the final 
discussion, there was a debate about whether the 
regeneration of Pidzamche would not have a negative 
impact in terms of the people living there today. 
And in fact there are a lot of neighborhoods all over 
Europe, in which the spontaneous activities of artists 
were the starting point of (gentrification). I think that 
in fact there is a certain danger that this might sooner 
or later also happen in Pidzamche. But on the other 
hand, should the current situation really stay as it is? 
Is a certain upgrade not really desirable? I liked that 
participants stressed that all the activities should be 
undertaken by strongly involving the people living in 
the neighborhood. This might reduce the danger of 
gentrification.
 Gentrification can even lead to the fact, that 
those who started the development finally get “kicked 
out” themselves. Also this risk was discussed in at least 
one of the planning teams. “Not a problem for us,” the 
participants stated, “these creative projects should be 
implemented here and now. They are not necessarily 
meant as long-term projects.”

 What next? 
 It’s great, that there are people who want 
to start creative activities. It’s great that the owner 
of the Jam Factory is interested in cooperating with 
them. It’s great, that there are already some other 
activities in Pidzamche. I believe that, in this case, the 

невеликий об’єкт фабрики є лише одним пазлом, 
фрагментом в мозаїці цілого району. Будь-якому 
«креативному центру», обладнаному на фабриці 
повидла, буде складно існувати ізольовано. 
Фактично, йдеться про застосування такого методу 
для ревіталізації цілого району Підзамча.
 Цікаво було зауважити : одна з груп 
зазначила, що фабрика повидла відносно центру 
міста розташована далеко, натомість інша група 
стверджувала, що навпаки - близько. Очевидно, що 
сприйняття відстані є суб’єктивним і принципово 
залежить від того, наскільки привабливу територію 
потрібно пройти, аби подолати цю відстань. 
Перша група, ймовірно, сконцентрувалась на 
актуальній ситуації, коли потрібно оминути багато 
спустошених будинків та ділянок. Іншій групі, 
натомість, вдалось побачити низку цікавих місць з 
можливістю майбутнього розвитку.
 Багатою на ідеї була фінальна дискусія 
з приводу того, чи регенерація Підзамче може 
потенційно мати негативний вплив на жителів цього 
району. І, до речі, існує чимало районів у  Європі, 
де спонтанна діяльність митців стала поштовхом 
для процесів, які спряли як підвищенню якості, так 
і вартості життя, а це, своєю чергою, призвело до 
того, що бідніші мешканці були змушені покинути 
ці райони. Я вважаю, що існує певна небезпека 
джентрифікації і на Підзамче. Проте, з іншого 
боку: чи повинно там все залишатись незмінним? 
Хіба не існує потреби у певній модернізації? 
Мені сподобалось, що учасники воркшопу 
наголосили, що всі процеси повинні відбуватись 
з максимальним залученням жителів району. Це 
зменшить ризик джентрифікації.
 Однак, цей процес може призвести до того, 
що навіть ті, хто долучиться до розвитку району, 
в кінцевому результаті будуть витіснені. Цей ризик 
був також обговорений в одній з команд. «Це не 
проблема для нас» - переконували учасники цієї 
команди, «такі мистецькі проекти повинні бути 
втілені тут і зараз. Вони не обов’язково повинні 
бути довготерміновими».
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relevant stakeholders (residents, real estate owners, 
entrepreneurs, cultural activists, representatives of the 
administration, etc.) should join together to initiate an 
exciting regeneration process in Pidzamche. Together 
they would be able to develop even more activities 
and projects and attract even more activists. They 
would be able to raise funds for the implementation 
of projects based on development goals and priorities 
that they agree on together. My open question is: Who 
takes the lead for this and manages the process? This 
job is still vacant and very important. . To my point 
of view it is very likely that the implementation of the 
project in Pidzamche will be successful.

 Що ж далі? 
 Чудово, що є люди, які хочуть там творити, а 
власник фабрики зацікавлений у співпраці з ними. 
Я вірю, що у випадку, якби всі відповідні агенти:  
мешканці, власники нерухомості, підприємці, 
культурні активісти, представники адміністрації 
і т.д. - об’єднали свої зусилля, вони змогли б 
ініціювати справді захопливий процес регенерації 
цілого району Підзамче. Разом вони здатні 
розпочати низку проектів та привабити більше 
активістів. Також, визначивши разом пріоритети, 
вони могли б залучити необхідні кошти для 
здійснення проектів, які б сприяли комплексному 
розвитку району. Відкритим залишається питання 
- хто візьме ініціативу на себе? Хто зможе керувати 
цим процесом? Ця «посада» досі є вакантною. Вона 
є першочергово важливою і, переконаний, є велика 
ймовірність, що вже незабаром розпочнеться 
історія успіху району Підзамче.
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Львів дуже подібний до Кракова. Якби наші абетки 
не відрізнялися так сильно, я б сказав, що це – 
міста-близнюки. Це одна з багатьох причин, чому 
я люблю відвідувати Львів і бути свідком зміни: 
спостерігати, як публічний простір трансформується 
із пострадянського хаосу у західноєвропейський 
порядок. Очевидно, що при цьому не завжди можна 
вберегтися від певних втрат, але я вважаю, що це 
та ціна, яку треба заплатити. Не так давно те ж саме 
відбувалося у Польщі. На жаль, все захоплення, що 
супроводжувало цей процес, давно минуло. Треба 
визнати, що працювати в Україні нині набагато 
цікавіше.
 Останні кілька років я був учасником 
різних урбан-рухів. Жоден із них не був навіть на 
50% таким професійним, як Асоціація культурних 
індустрій. Я тішуся, що у Львова є сильна та 
свідома спільнота, яка має намір його змінити, 
наслідуючи  міста  з-поза «залізної завіси», як от 
Берлін, Ляйпціґ, Прага, Вроцлав, Лодзь і також 
Краків. Європейські громадяни все більше і більше 
беруть під контроль спільні справи. Враховуючи 
нещодавні події у Києві, Криму та на Донбасі, для 
українців не буде кращого часу, щоб взяти все у 
свої руки. Цей процес, беззаперечно, заслуговує на 
всеєвропейську підтримку.
 Зростання інтересу до ревіталізації 
постіндустріальних просторів міста є природним і 
виправданим процесом. Зараз у всіх європейських 
країнах ці простори займають мистецькі та 
культурні кластери. Приміщення колишньої 
Фабрики повидла у Львові  має потенціал, щоб стати 

Lviv is very similar to Krakow. I would say these cities 
are twins if only our alphabets were not so different. 
This is one among many reasons why I love to visit 
Lviv and witness the change. To observe how public 
space is being transformed from post-Soviet chaos 
into Western European order. It is clearly not always 
achieved without certain loss, but I guess it is the price 
that has to be paid. Not that long ago the same thing 
was done in Poland. Unfortunately, all the excitement 
that accompanied this process is long gone. Honestly, 
I must admit that working on Ukraine is much more 
exciting these days.
 For the past few years I’ve been a member of 
a several different urban movements. None of them 
was even half as professional as the Cultural Industries 
Association. I am glad that Lviv has a strong and self-
aware community that is determined to change the 
city. Lviv is following in the footsteps of other cities 
that were formerly located on the eastern side of the 
Iron Curtain, such as: Berlin, Leipzig, Praha, Wroclaw, 
Lodz and Krakow. European citizens are increasingly 
taking control of their common share. Considering 
recent events in Kiev, Crimea and Donbas – there is no 
better time than the present for the people of Ukraine 
to take matters into their own hands. This process 
undoubtedly deserves Europe-wide support.
 The rise of interest in the revitalization of post-
industrial areas of the city is a natural and justified 
phenomenon. Art and culture clusters are being 
currently implemented in such areas in all European 
countries. The premise of the former Jam Factory 
in Lviv definitely has the potential to become a self-

Зміни: спонтанні рішення і довгострокове планування
Артур Вабік, співзасновник творчого простору у колишній фабриці Miraculum та 
мистецької галереї Antropos, митець, куратор, дослідник поп-культури, Краків
Changes: spontaneous decision and long-term planning
Artur Wabik, co-founder of creative space of former Miraculum Factory and 
Art Gallery Antropos, artists, curator, researcher of pop-culture, Krakow
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безперебійним генератором сучасної української 
культури для міста. Разом з тим, весь район 
Підзамче потрібно наново відкривати для містян. 
За можливості, це потрібно робити паралельно з 
міською стратегією розвитку. Завдяки активістам 
із Асоціації культурних індустрій та Інституту міста 
цей процес вже розпочався.
 Чотири роки тому, коли я був залучений до 
схожого проекту у Кракові, у нас не було часу та 
інтересу до моделей розвитку. Будь-яких моделей. 
Ми просто зайняли простір і почали діяти. 
Немало фундацій, асоціацій, галерей, видавництв, 
незалежних митців і кураторів були більш ніж 
щасливі доєднатися до нашого кластера. На жаль, 
у нас не було загальної стратегії. Учасники займали 
простори за принципом «хто перший». Кожен 
з нас був сам на сам із орендою, електрикою, 
водою, опаленням, охороною і т.д. Упродовж 
майже двох років більше 100 людей приходило 
до кластера щодня. І все одно ми працювали без 
довгострокових перспектив. Ніхто і справді не 
думав про те, що буде далі. Зараз кластера нема. 
Інколи я питаю себе: чому?
 Тепер я бачу, що хоча у цій справі і має бути 
місце для спонтанності, планування та визначення 
моделі є необхідними. Львову не бракує ані 
спонтанності, ані передбачливості. Тому я певен, 
що ревіталізація Підзамча буде успішною.

sustaining generator of modern Ukrainian culture for 
the city. Along with that, the whole Pidzamcze area 
needs to be rediscovered. If possible, this should be 
done in parallel with municipal policy. Thanks to the 
activities of the Cultural Industries Association and 
City Institute this process has already begun.
 Four years ago, when I was involved in the 
similar project in Krakow there was no time or interest 
in developing models, any models. We just moved in 
and started to act. A pack of foundations, associations, 
galleries, and publishers as well as individual artists 
and curators were more than happy to join the cluster. 
Unfortunately, there was no general strategy. Spaces 
were occupied on a first come, first served basis. 
Each one of us was on his own with everything – rent, 
electricity, water, heating, security, etc. For almost 
two years, more than 100 people used to come to the 
cluster every day. Yet we still operated without any 
long-term perspective. No one really thought about 
what will happen next. Now the cluster is gone. And I 
frequently asked myself, why?
 I can see now that although spontaneity 
certainly has its place in an endeavour like this, 
planning and establishing models is a necessary 
approach. The Lviv project that both spontaneity and 
foresight – I am sure the revitalization of Pidzamcze 
will be a success.
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Припустімо, що ми працюємо в ідеальному 
середовищі, лише ваша фантазія створює 
обмеження, і все, що вам потрібно зробити, це 
започаткувати незалежний культурний центр. Які 
потрібно взяти інгредієнти для ідеального рецепту?
•	 Декілька творчих та висококваліфікованих 

людей.
•	 Закинутий будинок.
•	 Купку грошей.
•	 Принаймні декілька партнерів.
•	 Трішки уяви.
 Процес підготовки непростий. Будьте до 
цього готові. Ви можете проконсультуватися з тими, 
хто вже зробив це. Ретельно все перемішайте. 
Будьте певні, що всі інгредієнти в потрібних 
пропорціях. Зачекайте якийсь час. Коли все буде 
готове, запросіть гостей – ваших сусідів, сім’ю, 
друзів і друзів своїх друзів. Не дивуйтеся, якщо 
незнайомі також відвідають вас. Будьте привітні 
до всіх, подавайте усе як належно. Їжте і пийте 
разом зі своїми гостями. Тоді запитайте їх про їхні 
враження. Будьте готові як до компліментів так і 
до скарг. Слухайте, занотовуйте і спробуйте все 
врахувати. Щоб зробити ваш рецепт унікальним, 
зробіть його ідеальним.
 Якби тільки це було так просто ...
 Як ми всі знаємо, і ті, хто брав участь у 
воркшопі у Львові мав можливість переконатись 
у цьому, насправді реальність не є такою простою 
(чи, можливо, ми просто все ускладнюємо).
 Типовий сценарій виглядає наступним 
чином: є група людей, вони все ще шукають (або 

Let’s assume that we work in an ideal environment, 
only your imagination is the limit and all you need to 
do is to start an independent culture center. What 
would be the ingredients for the perfect recipe?
•	 A bunch of creative and highly skilled people
•	 An abandoned building
•	 Loads of money
•	 At least a few partners
•	 A bit of imagination
 The process of preparation is not easy. Be 
prepared for it. You can consult those who have 
already done it—mixed it all. Be sure that you apply all 
the ingredients in the right proportions. Give it some 
time. When it’s ready, invite guests - your neighbors, 
family, friends and friends of your friends. Don’t be 
surprised if some strangers also pay you a visit. Be 
welcoming to all of them, and serve it nicely. Wine and 
dine together with your guests. Then ask them how 
they liked it. Be prepared for both compliments and 
complaints. Listen, take notes and try to implement 
them, to make your recipe unique, make it perfect.
 If only that would be so easy…
 As we all know, and those participating in 
the workshop in Lviv had a chance to experience, 
in reality nothing is so simple (or maybe we’re just 
overcomplicating it…).
 The usual scenario goes like this: there’s a 
group of people, they’re still looking for (or have just 
found) the space they love and want to do something 
with it. They want to start a culture center. So they do 
it. They think later, when something goes wrong. Or 
never—when they’re lucky enough and don’t have to 

Ідеальний рецепт створення незалежного культурного центру
Аґата Етмановіч, Віце-президент Impact Foundation, менеджер програм у Fabryka 
Sztuki, співзасновниця Фундації «Польща без бар’єрів», тренер, Лодзь-Варшава 
A perfect recipe for an independent culture center
Agata Etmanowicz, Vice-president of Impact Foundation, manager programs in Fabryka 
Sztuki, co-founder of Poland without Barriers Foundation, trainer, Lodz-Warsaw
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щойно знайшли) місце, яке  їм подобається, і хочуть 
зробити щось з ним. Вони хочуть започаткувати 
культурний центр. І от вони починають…
Обмірковують вони все пізніше, коли щось йде не 
так, або ніколи: якщо їм щастить і не доводиться 
зіштовхуватись зі справжньою кризою (на жаль, це 
трапляється вкрай рідко).
 Однаково важливою є чудова ідея : ПРОСТО 
ЗРОБИ ЦЕ (JUST DO IT) - спонтанні дії є необхідними, 
однак насправді потрібно написати план. Не будь-
який план, а якісну стратегію. Зазвичай є три 
питання, на яких базуються стратегії, а саме :
 1. Де ми знаходимося?
 2. Куди ми йдемо?
 3. Як ми плануємо це отримати?
 Єдине, що ви знаєте - ви хочете 
започаткувати свій власний культурний простір. 
Ось що об’єднало вас всіх разом, чи не так? Питання 
в тому, як ви собі уявляєте це місце. Перед тим, 
як почати робити що-небудь ще (або зупинитися 
на хвилю, коли ви вже робите), порозмовляйте 
один з одним відверто і вичерпно. Поговоріть про 
причини - справжні причини чому ви це робите. 
Розпочніть з особистих цілей і завдань. Спробуйте 
описати, як кожен з вас бачить ваш центр. 
Деталізуйте настільки, наскільки це можливо, 
обговоріть усе це. Перевірте, чи ваші уявлення 
майбутнього співпадають. Перевірте, чи ви всі на 
однаковій сторінці і чи можете домовитися про 
спільний образ. Перший крок до доброї стратегії - 
спільне бачення.
 Відтак, ви знаєте, до чого прагнете. 
Наступним питанням буде: як ви збираєтеся 
це зробити і чи є у вас всі необхідні засоби для 
втілення успішного проекту.
 Почнімо з інвентаризації.
 Один мудрець навчив мене завжди 
починати з людей. Тому зробімо так: які навички 
потрібні для того, щоб створити і відкрити 
культурний центр (за винятком бажання і 
позитивної енергії)? У вашій команді, окрім 
людей з очевидними вміннями: загальної  

experience the real crisis (unfortunately this happens 
very rarely).
 As much as a great idea it is to JUST DO 
IT, as much as spontaneous actions are great, it’s 
actually good to have a plan. Not just any plan, but 
a proper strategy. Usually there are three questions 
that strategies are based on the three-part strategy 
consists of:
 1.  Where are we?
 2.  Where are we heading?
 3.  How are we going to get there?
 What you know is that you want to run your 
own cultural space. That’s what brought you all 
together, right? The question is what do you imagine 
this space to be like? Before you start doing anything 
else (or stop for a second what you’re already doing) 
talk to each other honestly and properly. Talk about 
reasons - true reasons - for doing it. Start with 
individual aims and goals. Try to describe how each of 
you see your center. Use as many details as possible, 
discuss it. Check if your imagination of the future 
matches. Be sure that you’re all on the same page, 
and that you can agree on common image. The first 
step to a good strategy is a shared vision.
 So now, you know where you want to get to. 
The next question would be: how are you going to 
do it and do you have all of the necessary means to 
succeed?
 Let’s start with an inventory.
 A wise man taught me that you always start 
with people. So let’s do that. What kinds of skills are 
needed in order to create and run a culture center 
(apart from good will and positive energy)?
 In your team you need- apart from people 
with obvious skills - general multifunctionality, the 
ability to create something out of nothing, not being 
afraid of long hours, good organization and time 
management. It would also be good to have someone 
with leadership talent and someone with good 
understanding of numbers. The former is someone 
who can bring people together,   show them direction 
when they’re lost and solve problems and conflicts.
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багатофункціональності, здатності робити щось 
з нічого, не боятися довгих годин роботи, добрих 
організаційних навичок та управління часом,  
також було б добре мати когось з талантом лідера 
і когось з добрим розумінням чисел. Об’єднувати 
вас має людина, яка може звести усіх, показати 
вам напрям, коли ви його втратили, і вирішувати 
проблеми та конфлікти.
Передостання згадана людина повинна бути 
такою, що вміє не тільки правильно рахувати, але 
також розуміти різницю між прибутком і доходами 
і належно використовувати Excel - краще, ніж будь-
яку іншу програму. Бухгалтерські навики також 
вітаються.
 Тепер є і команда і місце. Простір може 
бути величезним, а може бути невеликим. Будь-
який простір, що відповідає вашим мріям дозволяє 
вмістити усі ваші ідеї та ініціативи (принаймні на 
даний момент, адже завжди є можливості зростання 
– в той чи інший спосіб). Нам всім відомо, що не 
існує «нічиєї» будівлі. Завжди є власник – приватна 
особа або ж офіційна структура. Якщо ви можете 
собі дозволити купити будівлю – купіть її, якщо ж 
ні – підпишіть добрий довгостроковий контракт 
оренди. Перевірте її функціональність. Чим більше 
варіантів, тим краще.
 Спробуймо облаштувати будівлю. Вам 
потрібно визначити як наповнити простір. Що 
потрібно зробити для того, аби бути впевненими, 
що простір не лише добре виглядає, але й є 
безпечним для відвідувачів і роботи. Скільки 
коштуватиме ремонт? Що є  необхідним, а що 
може почекати? Звідки будете отримувати 
гроші? Незалежно від того, які будуть джерела 
фінансування, ви повинні знати, коли (і як!), ви 
повертатимете ваші (чи когось) інвестиції.
 Ви напевно вже маєте уявлення про те, що 
ви хочете від вашої програми. Ви знаєте, хто буде 
у вашій команді. Ви знаєте, якою буде орендна 
плата. Але чи можете ви назвати суму, яку простір 
буде генерувати щомісяця? Чи ви впевнені, що 
зможете собі це дозволити? Звідки прийдуть гроші? 

The latter should be a person who is able not only to 
properly count but also understands the difference 
between profit and income and probably uses Excel 
better than any other application. Accounting skills 
are also very welcome.  
 Now that you have a team,  you need the 
space. It can be huge, it can be small—anything which 
matches your dreams and enables you to squeeze 
in all your ideas and initiatives (at least for the time 
being, there are always options to grow – one way 
or another). As we all know, there’s no such thing as 
a building which doesn’t belong to anyone. There’s 
always an owner – private or official. If it’s possible and 
you can afford it – buy it, if you can’t – make a good, 
long-term deal on the rental. Check the functionality. 
The more options the better.             
 Let’s try to furnish it. You need to know what 
will go where. What has to be done in order to be sure 
that the space not only looks good but is also safe to 
visit and work in. How much is the cost of renovation 
going to be? What is absolutely necessary and what 
can wait? Where will the money come from? No matter 
what your financial source, you need to know when 
(and how!) you’re going to get back your (or somebody 
else’s) investment.     
 You probably already have an idea of what   
you want from your program. You know who is going 
to be on your team. You know how much the rent is 
going to be. But can you estimate the space’s monthly 
profit? Are you sure that you’re going to be able to 
afford it? Where will the money come from? Are you 
hoping for grants? Donations? Sponsors? Money you 
need to apply or ask for is never certain. Are you 
planning to sell tickets? Rent out the space? Maybe 
you have other ideas.
 The more diverse your sources of income, the 
safer you are.
 Remember to include your fixed costs into 
every single project you’re planning.
 Do the forecast. Take into consideration the 
darkest scenarios and always have a plan B.
 Let’s move on from finances. (At least for the moment).
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Ви сподіваєтеся на гранти? Пожертви? Спонсорів? 
Гроші, які ви будете очікувати від заявки або яких 
попросите, ніколи не будуть певними. Чи плануєте 
ви продавати квитки? Здавати простір в оренду? 
Можливо у вас є інші ідеї ...
 Чим різноманітніші ваші джерела доходу, 
тим безпечніше вам працювати.
 Не забудьте включити ваші фіксовані 
витрати в кожному проекті, який ви плануєте.
 Зробіть прогноз. Зважте на найгірші 
сценарії і завжди майте план Б.
 Вистачить про гроші (принаймні на цей 
момент).
 Будівля, до якої ви перебираєтеся, ймовірно 
стара (ми усі їх любимо). Коли ви починаєте 
створювати свою власну історію, не забувайте про 
минуле - збирайте спогади і використовуйте їх у 
своїй розповіді.
 Люди, які досі пам’ятають свої історії, можуть 
бути хорошим джерелом знань. Вам потрібно 
шукати їх у своїй околиці. Це не так просто? Це те, 
на що ви підписалися, взявши порожню будівлю. 
Розпочніть діалог з сусідами - вийдіть на вулицю 
і зустріньтеся з ними, запросіть їх, послухайте їх, 
залучайте їх (в той чи інший спосіб), вибудовуйте 
стосунки, потоваришуйте. Чим швидше, тим 
краще. Пізніше може бути вже занадто пізно.
 Програми. Поставте собі питання або, 
скоріше, низку питань ... Як ви збираєтеся бути 
актуальними? Чим відрізнятиметеся від інших 
культурних центрів у вашому місті / країні: що буде 
вашим унікальним продуктом?
 Окрім ваших сусідів, з ким потрібно 
співпрацювати? Ви, мабуть, знаєте майже всіх, 
хто робить щось мистецьке у вашому місті. Чи 
подумали ви про людей / організації з-поза меж 
культурної сцени: міських активістів, чиновників, 
бізнесменів? Багато хто з них може поділитися 
своїм баченням і, можливо, чимось допомогти? 
Складіть список. Підійдіть до них. Чим більше, тим 
краще. Не лише у гарні хвилини, але й тоді, коли 
мова заходить про «складні сценарії» -   коли ви в 

The building you’re moving into is probably a second 
hand one (don’t we all love them?). When you start 
creating your own story, don’t forget about the 
history. Collect the memories and use them in your 
storytelling
 People who still remember their own 
experiences might be a good source of knowledge. 
You need to look for them in your immediate 
neighborhood. It’s not easy? That’s what you’ve signed 
up for when you decided to go for an empty building, 
haven’t you?
 Start a dialogue with your neighbors. Go 
out and meet them, invite them, listen to them, 
involve them, build a relationship, make friends. The 
sooner you do this, the better. Later might be too 
late.     
 Programming. Ask yourself a question, or 
rather, a bunch of questions. How are you going to 
be relevant? How are you going to be different from 
other culture centers in your town/country. And what 
is going to be your unique selling point?
 Apart from your neighbors, with whom do 
you need to partner? You probably know almost 
everybody who is doing something artistic in your city. 
What about people/organizations from outside of the 
culture scene – city activists, officials, business people? 
Many of them may share your vision and might be of 
some help. Make a list and approach them. The more 
the merrier. It’s not only good to share good moments, 
but also when it comes to “dark scenarios” it’s good to 
have someone at your back when you’re in trouble.
 

Final remarks 

•	 Start safe.
•	 Remember that (at least in most of the cases) it 

is more about quality than quantity. This rule 
applies to everything: building, your team, and 
programming.

•	 And...
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біді, добре мати когось в тилу.

Останні зауваги:

•	 Почніть безпечно.
•	 Пам’ятайте, що (принаймні в більшості 

випадків) йдеться  більше про якість, аніж 
кількість. Це правило стосується усього  - 
будівлі, вашої команди, програм.

•	 І ...

 Намагайтесь не втратити усього 
захоплення, коли плануєте й обчислюєте, 
обчислюєте і плануєте, пишете заявки, пропозиції 
і звіти, аплікуєте на більше, реалізовуєте та 
оцінюєте, оцінюєте та ще раз втілюєте.

 Просто отримуйте задоволення! Хіба не це, 
насамперед, було однією з причин для створення 
культурного центру? 

 Don’t lose all of the fun while you plan 
and count, count and plan, write applications and 
proposals, report and apply for more, implement and 
evaluate, evaluate and re-implement.

 Just have FUN! Wasn’t it one of the reasons for 
starting a culture center in the first place?
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