Описание лекций
8 октября
Открытая лекция Дмитрия Бибикова (Минская урбанистическая платформа)
“Проектирование качественной городской среды”

Сегодня городская среда Минска не производит впечатление качественной:
зачастую в ней конфликтуют интересы различных пользователей, отдельные
элементы не согласуются друг с другом, а процессы планирования не учитывают
предыдущий опыт. Как и в некоторых других городах, разрушенных войнами, с
послевоенных десятилетий в Минске унаследована не только архитектура, но и
непонимание важности общественных пространств, а также оторванность
профессиональной практики планирования от мирового контекста. В лекции
пойдет речь о наиболее ярких примерах качественного преобразования среды в
городах, сопоставимых с Минском по своему бэкграунду и сегодняшним
характеристикам.

9 октября
Открытая лекция Анны Сиприковой (Project for Public Spaces, Нью-Йорк)
“Плейсмейкинг. Улицы как общественное пространство“

Анна Сиприкова - городская планировщица и участница Project for Public Spaces.
Project for Public Spaces (с англ. «проект для общественных пространств») (PPS) —
это расположенная в Нью-Йорке некоммерческая организация. Деятельность PPS
на протяжении более 40 лет была направлена на переосмысление того, как
создаются и поддерживаются общественные пространства, с целью усилить их
социальное значение и вклад в здоровье, счастье и благополучие людей. Такой
подход, сегодня широко именуемый «плейсмейкинг» (буквально «создание мест»)
выдвигает на передний план местное сообщество.
PPS наглядно демонстрирует, как взаимодействие с сообществом помогает
создавать и возрождать общественные пространства, как важно и полезно
наблюдать, задавать вопросы и слушать людей, чтобы понимать их потребности и
ожидания от места, в котором они живут, работают и отдыхают.
NACTO Global Designing Cities Initiative - ведущей американской организации по
проектированию транспортной инфраструктуры для пешеходов, велосипедистов и
общественного транспорта.

10 кастрычніка
Адкрытая лекцыя інстытута дастасоўнай урбаністыкі (Берлін)
“Гнуткія рашэнні для гарадоў”

На публічнай лекцыі 10 кастрычніка 2018 года ifau раскажуць пра два свае
актуальныя праекты ў кантэксце працэсаў гарадскога развіцця ў гамбургскім раёне
Санкт-Паўлі і ў берлінскім раёне Кройцберг.
Першы з гэтых праектаў — стварэнне ў дыялогу з жыхарамі канцэпцыі жылой
забудовы і плошчаў для культурнага баўлення часу на плошчы Шпільбудэнплац у
гамбургскім раёне Санкт-Паўлі, 2015 – 2021 гг.
Другі — гэта інтэгратыўны праект ў раёне Берлін-Кройцберг на месцы колішняга
оптавага кветкавага рынка, 2012-2018 гг. Праект спалучае жыллёвыя і працоўныя
плошчы з улікам патрэбаў людзей творчых прафесій і прадусараў. Зыходным
пунктам распрацоўкі дызайну з’яўляецца канцэпцыя супольнага карыстання
прасторай і сацыяльнай разнастайнасці.

13 кастрычніка
Прэзентацыя праектаў удзельнікаў воркшопа і фінальная дыскусія ў межах
варкшопа па публічных прасторах

Пад час прэзентацыі будуць прадстаўленыя падрыхтаваныя праекты развіцця
сезоннага рынка на бульвары Трактарабудаўнікоў і праект трансфармацыі вуліцы
Карла Маркса ў Мінску. Праекты будуць распрацаваныя па выніках праведзенага
даследвання ў межах варкшопа і павінны чуйна ўлічыць патрэбы жыхароў,
транслюючы іх на мову дызайну.
Запрошаныя цьютары варкшопа: Крыстаф Шміт (Інстытут дастасоўнай урбаністыкі,
Берлін), Павел Нішчанка (гарадскі планавальнік, Мінскае роварнае таварыства),
Дыяна Рафальская (архітэктарка, Мінск), Яўген Лойка (Беларуская асацыяцыя
экспертаў і сюрвеераў на транспарце, Мінск) і Дзмітры Бібікаў (Мінская
урбаністычная платформа).
Пасля прэзентацыі адбудзецца дыскусія з удзелам прадстаўнікоў і прадстаўніц
дзяржаўных праектных інстытутаў, краудфандынгавай платформы “Улей”,
мясцовага бізнэса і гараджан. Запрошаныя эксперты дадуць ацэнку распрацаваным
праектам і разам запрапануюць магчымыя шляхі для ажыццяўлення праектаў такога
кшталту ў гарадах Беларусі.

На все мероприятия регистрация обязательна: http://forum.urbanist.by

