рубіКон – чернівецьке
архітектурне партнерство

rubiCon - czernowitzer Architekturpartnerschaft

Рубікон

«Рубікон» - першій міжнародний проект на кафедрі «архітектура»
Відбувався протягом 2008-2009 та 2009-2010 навчальних років
Відповідальні установи/ Träger der Veranstaltung:
Österreich Kooperation/ Австрійська Корпорація
Österreichisch-Ukrainisches Kooperationsbüro für Wissenschaft, Bildung und Kultur/
Австрійсько-Українське Коопераційне Бюро з питань науки, освіти і культури
Центр Буковинознавства/ Bukowina Zentrum
Чернівецький Національний Університет ім. Ю. Федьковича/ Nationaluniversität Juri Fedkovych
Концепт / Організація: Konzept/Organisation:
маг. др. Беньямін Ґріль (Австрія. Концепт. Організація)
др. Ірина Коротун (Україна. Концепт. Організація)
Альфред Борич (Австрія. Концепт)
Матіаж Ґріль (Австрія. Концепт)

Ірина Іваніна (Австрія. Концепт)
Фінансування / Förderer:
Österreichische Botschaft Kiew/ стрійське Посольство в Україні
Österreichisches Kulturforum Kiew/ Австрійський культурний форум Київ
Österreich Kooperation/Австрійська Корпорація
Bundesland SteiermarkKunst- und Kulturförderung Steiermark/Федеративна земля Штирія.
Фінансова підтримка мистецтва та культури Штірії
Bundesland Kärnten/ Федеративна земля Карінтія
Stadt Czernowitz/ Чернівецьке самоврядування. Чернівецька Міська Рада
Nationaluniversität Juri Fedkovych/ Чернівецький Національний Університет ім. Ю. Федьковича
Задіяні медіапартнери:
Arch+ / Берлін – Німеччина / газета
Австрійске радіо / Відень/Ґрац – Австрія
Korso / Ґрац – Австрія / газета
Der Standard / Відень – Австрія / газета
Мета проекту: Метою, поряд з науковим перенесенням методичних, теоретичних і практичних аспектів, також є
створення і впровадження нових моделей спілкування й активний обмін на підставах запропонованих практичних занять
і конгресів.
Назва проекту Рубікон – Чернівецьке архітектурне партнерство Часові рамки:
1. Блок-семінар: 14–27-го вересня 2009
2. Блок-семінар: 09-22-го листопада2009
3. Блок-семінар: 15-28-го лютого 2010
4. Блок-семінар: 12-25-го квітня 2010
5. Блок-семінар: 10-25-го травня 2010
Місце: Чернівецький Національний Університет імені Юрія Федьковича
Цільова група. Семінари спрямовані на студентів і викладачів. Студентам отримали можливість познайомитись з
альтернативними шляхами розв’язання питань сучасного проектування інтер’єрів, споруд та оздоблення. Викладачі
ознайомилися з процесами постановки, аналізу, синтезу та вирішення проблем актуального наукового та навчального
процесу. Що має значення як для науки, освіти та конкретної будівельної діяльності.
Перший міжнародний проект отримав назву «Рубікон». Під «Рубіконом» розуміється міжнародна освітньо-наукова
платформа, що стала базою співпраці між архітекторами і науковціями Австрійської республіки (Відень, Грац) і
кафедрою архітектури Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, що була створена у 2008 році.

Провідну роль в організації rubiCon - czernowitzer Architekturpartnerschaft зіграв лектор Австрійської Корпорації при
Чернівецьком національному університеті імені Юрія Федьковича маг. др. Беньямін М. Ґріль (Mag. Dr. Benjamin Grilj Lektor der Österreich Kooperation an der Universität Czernowitz).
Організатори запрошували до співпраці у Чернівціях відомих науковців, готових перетнути умовні «рубіжи» - мовні,
освітні, культурні тощо. За допомогою проекту здійснювалося транслювання методичних, теоретичних і практичних
аспектів архітектури від практикуючих архітекторів до студентів (перший набір на спеціальність «архітектура»).
У рамках проекту до Чернівців запрошені архітектори, теоретики мистецтва, інженери і практики з Австрії і
Центральної Європи проводили одно - двохтижневих семінари за різними тематиками у галузі архітектури.
Різноманітність професійних галузей, у яких працюють запрошені учасники освітньо-наукового проекту, знайшла
відображення у широкому спектрі тем запропонованих навчальних семінарів та ворк-шопів.
Беньямін М. Ґріль, Mag. Dr. Benjamin Grilj, Австрія, магістр, доктор філософії, народився у 1981 році у
місті Грац, Австрія, філософ, історик, отримав диплом університету Карла Франца, 2004 рік, 2007 рік
захистив дисертацію, пройшов курс юриспруденції, ун-т м. Лінц. Тема досліджень Центральна і
Південно – Східна Європа: історія, як феноменологія кордонів.

Ірина О. Ґріль, Україна, доцентка, докториня PHD. Закінчила Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича університет: германістика, англістика. Спеціальність – німецька мова. Куратор
проектів і менеджер програм Роберта Боша: Центральна та Східна Європа, закінчила аспірантуру,
стажувалась у Віденському університеті. Тема кандидатської дисертації «Середньо–Верхньосаксонські
діалекти середньовічного періоду».

Ірина В. Коротун, Dr. Iryna Korotun, Україна, докторка архітектури, заслужена архітекторка Ураїни,
завдувачка кафедри архітектури і збереження об`єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, заслужена
архітекторка України.

Чотири семінари складалися з теоретичної і практичної частин (майстер – клас)
І семінар викладач-архітектор Альфред Борич.
Тема: «Планування просторів і розвиток міста»;
ІІ семінар- викладачі-архітектори Гернот Ріхтер; Маркус Цехнер.
Тема: «Міський дизайн, малі форми, синтез старої та нової архітектури»;

Рис. 1. Робочі моменти проєкту «Рубікон», ворк-шоп. Викладач-архітектор Альфред Борич та архітектори. Синхронний переклад здійснює
доцент, доктор PhD Ірина Ґріль. 3й курс ОКР «Бакалавр» на практичному занятті з архітектурного проектування.

ІІІ семінар: Клаус Када, професор, архітектор; Рональд Шатц – архітектор, менеджер з будівництва.
Тема: Малі / великі архітектурні форми (work – shop); реалізація проектів (організація робочих сил, керівництво,
розподіл коштів), кваліметрія.
IV семінар: Штефан Маршніг, доктор технічних наук, професор
Тема: Розвиток транспорту і транспортні комунікації;
V семінар: Ервін Фіала, професор.
Тема: Архітектура як семіотична система (архітектурно-філософська спрямованість); теоретична робота.
Організатори проекту знайшли підтримку у представників різних структур і установ з української та австрійської
сторони. На даному етапі розвитку наука і культура без активного обміну досвідом та інформацією загальмовуються у
розвитку. Завжди потрібний певний «подразник» ззовні у якості контрасту та мотивації. Саме у такому регіоні, як
Буковина це стає відчутним. Століттями тут жили найрізноманітніші народи, мови, світосприйняття поруч, один біля
одного і впливали один на одного настільки, що столиця герцогства Буковина розвинулась з провінційного незначного
селища в культурну метрополію.
«Рубікон» продовжив цю єднальну традицію, але на іншій колії: тут відбулася спроба створити та впровадити обмін
методичними, теоретичними та практичними навичками в галузі архітектури.

Рис. 2. Майстер-клас проекту «Рубікон». Керівник - викладач-архітектор Альфред Борич та студенти-архітектори. Синхронний переклад
здійснює доцент, доктор PhD Ірина Ґріль 3го курсу ОКР «Бакалавр»

На першому етапі в Чернівці було запрошено фахівців для проведення семінарів та майстер – класів зі студентами у
2009/2010 навчальному році, а також для створення основи для спілкування між місцевими архітекторами та їхніми
австрійськими колегами. Перший семінар проводив відомий грацький архітектор, з досвідом викладацької роботи
Грацького університету Альфред Борич.

Рис.3,4. Процес співпраці на майстер-класі проекту «Рубікон»: австрійський сертифікований архітектор Альфред Борич (місто Грац) через
перекладача (І. Гріль) спілкується з українськими студентами кафедри будівництва та архітектури Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича. Зліва – направо: вверху – Микола Остапчук; Альфред Борич – архітектор, викладач, м. Грац, Австрія;

Христина Мохната; доктор PhD Ірина Ґріль – доцент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів, координатор проекту,
перекладач; студенти: Руслан Остапчук Крістіна Мохната, Віктор Ковальчук, Максим Шиманський, Чернівці, 2009 рік.

Рис. 5. Лекційний цикл І семінару проекту «Рубікон».
Лектор А.Борич. Синхронний переклад - доктор PhD Ірина Ґріль

Рис. 6. Керівник проекту, маг., док. Беньямін М. Ґріль, Mag. Dr.
Benjamin Grilj, Австрія

Наступні три семінари відбулися протягом другого семестру 2009/2010 навчального року. На меті першого
семінару стояло питання про подолання класичного розуміння архітектури та його трактування з позицій постмодерну.
Сучасна архітектура, за висновками австрійських колег, еклектично та симбіотично знаходиться на межі між
природознавчими науками, літературою, живописом, кінематографом і філософією і трансформує їх за допомогою
технічних та математичних засобів у простори існування. З метою доступності сприйняття і зумовленої ним
інтерпретації, синтезований простір та його якості завжди повинні гармонізувати з культурним оточенням.
Перший блок-семінар був здійснений під гаслом «старе – нове», та був присвячений окремим теоретичним
аспектам: функція дизайну (а також інтерпретації дефініції), співіснування історичної та сучасної архітектури, питання
простору та його визначення, тощо. Цей етап був здійснений як інформаційна атака і відрізнявся потужним блоком
візуальної інформації, насиченим відео рядом і широким міждисциплінарним спектром теоретичної інформації.
Подібний підхід викликав надзвичайну увагу та зацікавленість студентів, а також українських колег – науковців і
викладачів. Разом з професійно-методологічними і теоретичними міркуваннями лектора, важливу роль відіграла

методика подання навчального матеріалу. Окремі теоретичні положення ілюструвались уривками з кінофільмів,
класичною музикою, творами сучасник критиків і теоретиків дизайну і архітектури, зокрема Вільяма Флуссера тощо.
У якості методологічного підходу до організації власного творчого процесу викладач Альфред Борич
запропонував так званий принцип «Лепорелло», на ім`я одного з героїв опери В.А. Моцарта Дон Гуан. Він полягає у
створенні певного нотатника-розгортки, який, починаючи з незначної за обсягом части певного явища, у нашому
випадку – об`єкту прикладання творчої праці, при поступовому розгортанні створює цілісну повну картину, яку
замислив автор.
Відповідно, студентам було поставлено задачу зробити власний «Лепорелло», з виконанням певної прикладної
задачі з планувально-просторової реорганізації визначеної частини історичного середовища. Подібний невідомий
прийом сприяв значному рівню концентрації студентів.
Другий тиждень був присвячений практичній роботі студентів та застосуванню запропонованих методик. Завдання
полягало у виконанні проекту реконструкції вхідної зони до університетського кампусу. Умовою було створити
своєрідний «Поріг», який перетинають ті, хто потрапляє у закрите університетське середовище.

Рис. 7. Другий практичний цикл семінару проекту «Рубікон». Робота над завданням. Викладачі: А.Борич, Гернот Ріттер. Синхронний
переклад - доктор PhD Ірина Ґріль

За пропозиціями студентів було сформовано «завдання на проектування», яке відображало їх думку щодо
функціональної організації цієї ділянки території (приміщення для вахтера, місце для курців, санвузол, тент для захисту
від сонця і дощу, розміщення марчендайзінгу тощо).
При цьому необхідно було знайти рішення, при якому історична забудова не зазнає брутального втручання і
вступає у «Діалог» із сучасною архітектурою. Роботи студентів було презентовано в останній день проекту у
присутності запрошених представників громадськості міста.

Рис. 8. Публічний захист розробок ворк-шопу студентськими бригадами в присутності студентів коледжу, університету. Викладачів,
батьків, представників органів міського самоврядування.

Другий блок-семінар освітнього проекту «Рубікон» відбувся протягом ІІ півріччя 2009 – 2010 навчального року.
Його присвятили методам впровадження сучасного дизайну для реновації громадських просторів історичних місць з
цінною міською забудовою, викладачі – Альфред Борич та Гернот Ріттер. З української сторони ворк-шоп
супроводжували викладачі Оксана Бойко та д. а. Ірина Коротун. Об`єктом благоустрою середовища було обрано
найпопулярніше місце молоді і мешканців міста – Театральна площа Чернівців. Майданчиком ворк-шопу було
використано аудиторії Чернівецького політехнічного коледжу. Одночасно в практичних заняттях приймало участь 30
студентів 2 та 3 курсів спеціальності «Архітектура». З метою прищеплення навичок колективної роботи, студенти були
організовані у бригади від 3 до 5 осіб різних курсів.
Метою проєкта, який мала представити кожна бригада - було знайти особливу ідею трансформації пішохідного
середовища, надати цій ідеї назву і розвинути архітектурну складову – у вигляді макету, текстової, графічної і
демонстраційної складових.

Рис. 9. Викладачі кафедри архітектури та містобудування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та
Чернівецького політехнічного коледжу на дружній зустрічі після лекційному курсу сертифікованого архітектора, технічного експерта,
менеджера з будівництва архітектора Рональда Шатца (Ґрац, Австрія)

Результатом першого для архітектурної спеціальності міжнародного воркшопу стало успішне перенесення
наукових, методичних, теоретичних і практичних професійних знань, створення і впровадження нових моделей
спілкування й активний міжнародний обмін досвідом викладання на підставах запропонованих практичних занять і
конгресів.
Проведення запланованих конгресів, семінарів і ворк-шопів викликало якісний ривок у самоосвіті студентів,
значне підвищення мотивацій для подальшого продовження навчання і подальшого
професійного розвитку
випускників. Дозволило створити і впровадити нові моделі спілкування й активний обмін на підставах запропонованих
практичних занять і конгресів.

