
 
 

АРХІТЕКТУРА. ДИЗАЙН. УРБАНІЗМ. ЛАНДШАФТ 
 

Програма лекторію 
 

13.07.2018 п’ятниця 
 

12:00 Відкриття Фестивалю 

12:10 «Архітектура без кордонів» Lorenzo Noè (Лоренцо Ное) – архітектор; член ордену 
Архітекторів Проектувальників (Мілан, Італія) 

12:50 «Надійні партнери – запорука успішної та своєчасної здачі об'єкту!» дизайнери 
Андрій Бочуля, Марія Вергезова (Київ) 

13:20 «Навчання у постінформаційну епоху. Місце архітектури у виховному процесі. 
Успішні кейси АІММ» архітектор Анна Іскіердо, архітектор, директор проектної 
компанії АІММ (Київ) 

14:00 Панельна дискусія з відомими архітекторами та дизайнерами на тему: «Виклик 
працювати легально: реально чи нi?!» 
Модератори: Катерина Саніна та Олександра Ассаул 

15:00 «Нормативні війни. Епізод IV: Нова надія» Дмитро Васильєв архітектор, 
архітектурна компанія ARCHIMATIKA (Київ) 

15:30 «Challenge як реальність сучасної архітектури», архітектор Олександр Максімов, 
AVG Group (Київ) 

16:00 «Концепт vs Бюджет. Виклики в дизайні  та архітектурі» Марко Савицький, 
архітектор, Savytskyy Design (Львів)  

16:30 «Творча та технічна складові архітектури» Олексій Бреус, архітектор (Київ)  

17:00 Eva Lab - ексклюзивний партнер PROSTONEBA 

17:15 «Виклик. 5 історій у нашій роботі», архітектор Жанна Кісельова, JKLAB (Одеса) 

17:50 «Прогнозування майбутнього, як головна функція архітектора», архітектор Олексій 
Шемотюк (Київ) 

18:20 Творча дискусія: «Колір в архітектурі, архітектура без кольору», архітектор Тетяна 
Дрюкова, дизайн-бюро Para-Diz (Харків) 

19:00 «Архітектурний маркетинг», Микола Віхарєв – архітектор, 
архітектурно-конструкторське бюро VIHAREV architects & engineers 

19:30 «Мобільність і морфологія міського простору» ("Mobility and urban morphology") 
Сергій Прокоф'єв (Sergey Prokofyev), архітектор, Studio Schwitalla, Berlin 

20:10 «Меморіал 9/11 в Нью-Йорку та Меморіал Героїв Небесної Сотні в Києві - один шлях 
до формування політики пам'яті», Ганна Бондар – координатор у координаційному 
центрі при Президенті України  

ВХІД ВІЛЬНИЙ! 
Місце проведення: м. Київ, пр-т Академіка Глушкова,1, ВДНГ, територія за павільйоном №12 



 
 

АРХІТЕКТУРА. ДИЗАЙН. УРБАНІЗМ. ЛАНДШАФТ 
 

Програма лекторію 
 

14.07.2018 субота 
 

12:00 «WATER PLANT Suceava. Відновлення пам'яті за допомогою зв'язку» CONSTANTIN 
GORCEA / Константін Гореца, архітектор (Румунія) 

12:40 «Ассоциация архитекторов Одессы. Консолидация индивидуальностей в условиях 
энтропии» Володимир Халін – архітектор, голова Асоціації архітекторів Одеси 

13:10 «Проектування майбутнього або чи варто втілювати мрії замовників», архітектор 
Наталія Олексієнко, майстерня «Еволюційна архітектура» 

13:40 «Мрії та впливи. Архітектура без меж» Юрій Самсонов, архітектор, архітектурне 
бюро ArchMasters 

14:00 Workshop з УКРБУД. Результати роботи команд воркшопу з благоустрою 
прибудинкової території житлового кварталу у місті Києві. Модератори: Стас Дьомін 
та Влодко Зотов 

15:30 «Виклик перед українськими містами» круглий стіл головних архітекторів міст. 
Модератор Кирило Ліпатов, історик, урбаніст «Urban Inst.» 

17:10 «Алгоритми створення зеленого даху на прикладі ZinCo Rooftop Hub» - Ксенія 
Фіофелактова - головний архітектор компанії ZinCo Україна 

17:30 «Сеанс психоаналізу: підсвідомі бажання міської адміністрації; невисловлені 
сподівання архітекторів» архітектор Ольга Клейтман та Олексій Богач (Харків) 

18:00 «Інженерні системи у сучасній архітектурі. Перетворення задуму на результат» 
експерт з інжинірингу Дмитро Легкун 

18:30 «Postponed dreams. Відкладені мрії» архітектор Олексій Образцов про досвід 
участі бюро АрхОбраз у Венеціанській архітектурній бієнале 2018 

19:00 «Локус та геологія міста як точки повернення перед викликом нестійких обставин» 
архітектор Сергій Ільченко (Харків) 

19:30 «Сучасні підходи до проектування індустріальних об’єктів» архітектор Сергій 
Іванов-Костецький (Львів) 

20:00 «Ray of Light», Solmaz Primavera - Interior design 

 
 
 

ВХІД ВІЛЬНИЙ! 
Місце проведення: м. Київ, пр-т Академіка Глушкова,1, ВДНГ, територія за павільйоном №12 



 
 
 

АРХІТЕКТУРА. ДИЗАЙН. УРБАНІЗМ. ЛАНДШАФТ 
 

Програма лекторію 
 

15.07.2018 неділя 
 

11:00 «Зелена мережа Харкова, як основа зеленого каркасу міста. Проблеми утримання 
та розвитку зелених каркасів українських міст в постіндустріальний період» - 
Марина Крячко - ландшафтний архітектор (Харків) 

12:00 «Людина, природа та архітектура. Як створити архітектуру, яка не руйнує, а 
доповнює природу. Як створити простір, який не обмежує людину, а розширює його 
можливості розвитку» - Луїджі Фіумара (Італія) – архітектор, Голова Міжнародного 
Форуму «Людина та Архітектура» 

13:00 «Коло Подолу» - Максим Головко - архітектор, Агенти змін 

13:20 Chelsea Flower Show очима українського ландшафтного дизайнера - Наталя 
Поляхович, ландшафтний дизайнер (Київ) 

13:50 «Складові успішного дизайну» - Юрій Фоменко – ландшафтний архітектор, 
ландшафтне бюро МОХ (Санкт-Петербург, Берлін) 

15:40 «Сучасні тренди в ландшафтній архітектурі на прикладі громадських проектів та 
виставкових садів» - Марк Грегорі - переможець Chelsea Flower Show 2018, 
ландшафтний архітектор (Лондон) 

17:40 «Ландшафтний дизайн як бізнес. Від концепції до реалізації» - Майкл О'Рейллі, 
ландшафтний архітектор (Ірландія, Белфаст) 

18:20 Офіційне закриття Фестивалю  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ВХІД ВІЛЬНИЙ! 

Місце проведення: м. Київ, пр-т Академіка Глушкова,1, ВДНГ, територія за павільйоном №12 
 


