ЛЬВІВСЬКИЙ МОДЕРНІЗМ
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДОВІДНИК

ПРО ПРОЕКТ
100 РОКІВ ЛЬВІВСЬКОГО МОДЕРНІЗМУ –
проект, що спрямований на привернення
уваги до архітектури Львова міжвоєнного
двадцятиліття. Архітектури, що базувалася на
модерних принципах зручності та комфорту,
чітких пропорціях і високій якості виконання
кожної деталі. З огляду на простоту форм і
відсутність декору така архітектура помилково трактувалася, як малоцінна, безстилева,
що в підсумку призвело до змін, перебудов,
втрат окремих елементів та будівель.
В процесі реалізації проекту проведено ідентифікацію, інвентаризацію та дослідження
будівель епохи модернізму. Цей довідник призначений насамперед для мешканців міста та
власників будівель міжвоєнного двадцятиліття. Він стане своєрідним путівником для
пізнання цінності архітектури. Тут Ви почерпнете рекомендації для відновлення і збереження кожного окремого архітектурного елементу та будівлі в цілому.

МЕТА ПРОЕКТУ:
привернення уваги широкого загалу до архітектури модернізму, її особливостей та проблем;
ідентифікація,
модернізму;

інвентаризація

та

дослідження

будівель

надання рекомендацій із відновлення та збереження будівель модернізму.

Цей проект дасть можливість львів’янам детальніше ознайомитися
і переосмислити важливість збереження спадщини модернізму, а
також сприятиме підвищенню загального рівня обізнаності про
архітектуру як цінність.
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ТЕРМІНОЛОГІЯ

АЛЕБАСТР

КЛІНКЕРНА
ЦЕГЛА

СГРАФІТО

АЛЕБАСТР – різновид гіпсового каменю,
структура якого нагадує мармур і має різні
відтінки білого, рожевого, сірого, коричневого з кольоровими прожилками. У Львові
застосовували найбільше журавнянський
алебастр, який видобували в долині річки
Дністер на околицях міста Журавна.
ЕРКЕР – частина споруди, що здіймається
над першим поверхом і виступає за межі
площини фасаду у вигляді напівкруглого,
трикутного, чотирикутного або багатогранного у плані заскленого балкона.

СКЛОБЛОКИ

ТЕРАЦЦО

ТРАВЕРТИН

КЛІНКЕРНА ЦЕГЛА - міцна обпалена керамічна цегла призначена для оздоблення фасадів
і огорож, замощення хідників та проїздів.
ЛОДЖІЯ – перекрите й огороджене у плані з
трьох боків приміщення, відкрите в зовнішній простір.

ФАЦЕТОВАНЕ
СКЛО

ШЛЯХЕТНИЙ
ТИНЬК

ШТУЧНИЙ
КАМІНЬ

РИЗАЛІТ – мурований виступ від площини
фасаду на всю його висоту.
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СГРАФІТО – техніка створення настінних зображень шляхом продряпування шарів штукатурки.
СКЛОБЛОКИ – це форма виготовлена з двох герметично з’єднаних скляних пластинок з
порожниною в середині.
ТЕРАЦЦО (ластріко) – різновид бетону, де наповнювачем є крихти мармуру, граніту,
кварцу, тощо. З такого матеріалу виконували сходинки, підлоги в холах, тераси.
ТРАВЕРТИН – гірська порода, що утворена мінералами карбонату кальцію. Матеріал придатний для шліфування та полірування, а тому був популярним в архітектурі модернізму.
Травертин використовується як будівельний і облицювальний камінь, у тому числі для
обробки внутрішніх приміщень, а також виготовляли декоративні елементи – каміни та
балясини.
ФАЦЕТОВАНЕ СКЛО – це скло з обробленим в особливий спосіб контуром. Під кутом до 45
градусів проводять огранювання зовнішнього краю листа скла з подальшою шліфовкою
цього кута. Ширина фацета до 40 мм.
ШЛЯХЕТНИЙ ТИНЬК – штукатурка, виготовлена з додатками крихти кольорового каменю,
мармуру, слюди. Після нанесення на стіну поверхню тиньку фактурували.
ШТУЧНИЙ КАМІНЬ – для його виготовлення використовували сірий або білий цемент,
штучний або натуральний пісок, подрібнений камінь, чи натуральний гравій, при цьому
додаючи барвник, щоб отримати необхідну кольорову гаму.
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ВСТУП
Інтенсивний будівельний рух Львова початку ХХ століття
зупинила Перша світова війна. Після її завершення Львів втратив
статус столиці коронного краю та став великим адміністративним
центром Галичини.
Будівельний рух пожвавлюється, а за ним змінюється
архітектурна стилістика. Короткий період ар-деко залишив
незначний слід в архітектурі Львова, а функціоналізм, що прийшов
йому на зміну, набув швидкого поширення. Місто активно
розвивається, виникає потреба у новому комфортному житлі для
всіх соціальних верств городян. Житло має бути доступним, але
водночас комфортним і естетичним. Для таких рішень якнайкраще
підходили засади архітектури модернізму, зникають темні
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подвір’я-колодязі, сформовані понурими офіцинами, з’являються
палісадники – зелені оази навколо будинку. Також зникає ліпний
декор на фасадах. Поява нових будівельних матеріалів диктує
засади архітектури модернізму – залізобетон та великогабаритне
скло, які дають можливість творити світлий внутрішній простір з
вигідним вільним плануванням. Основним принципом модернізму
була теза: «функція диктує форму». До особливостей архітектури
модернізму належить використання шляхетних тиньків на
фасадах, алебастру, тераццо, геометричного рисунка керамічної
плитки в інтер'єрах, тощо.

12 /

ФАСАДИ
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За зовнішньою простотою фасадів приховано надзвичайно прискіпливий пошук
співвідношень пропорцій архітектурних елементів і деталей, акцентування входів та
наріжників, вигадливу гру об’ємів еркерів, балконів та терас. Архітектори
відмовилися від декорування, присутнього в стилістиці попередніх епох,
зосередивши увагу на ритмах площин і форм. Вже не було разючої різниці між
головним і дворовим фасадами. Фасади формувалися завдяки грі об’ємів. Фасади
модернізму позбавлені ліпного декору, котрий був характерним для попередніх
архітектурних стилів. Для підсилення гри площин,
об’ємів та світла
використовували шляхетні тиньки, якими декорували фасад. Особливістю таких
тиньків є наповнювачі: камінь (мелений граніт або мармур) та слюда, яка додавала
поверхні особливого блиску. На одному фасаді використовували кілька типів
тиньків з різними фактурами, наприклад, гладких і рифлених поверхонь. Також
тиньків з різним наповнювачем або з особливою обробкою країв для імітації
обличкування бочардованим каменем. Для тинькування застосовували спеціальні
інструменти, подібні на гребені, якими створювались особливі фактури. Такі тиньки,
очевидно, не були дешевими, тому у менш помітних рядових будівлях вони
застосовувалися фрагментарно, чим, власне, додавали елегантності фасаду.
Шляхетні тиньки є однією з виразних особливостей архітектури модернізму. Втрата
або їх заміна спрощує архітектуру. Тому дуже важливо зберігати первісне
оздоблення фасадів.
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ЦЕ МОЖЕ НАШКОДИТИ БУДІВЛІ:

оббивання/пофарбування історичного тиньку;
утеплення фасаду;
здійснення клаптикового пофарбування фасадів;
використання при опорядженні фасадів будівельних матеріалів, що не придатні для ремонтних та реставраційних робіт в будівлях модернізму (цемент, пінопласт і декоративні елементи,
що виготовлені із цих матеріалів);
зміна конфігурації віконних, дверних прорізів та
балконів;
монтування ролокасет і решіток на вікнах та
дверях;
облаштування на фасадах кондиціонерів і антен,
не погоджених вивісок, витяжок та інших технічних елементів.
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ЯК ЗБЕРЕГТИ:

з’ясувати причини пошкодження фасаду та усунути їх;
подбати про гідроізоляцію будівлі;
доглядати за станом цоколя та відмостки, щоб запобігти перезволоженню стін. Саме тому варто вентилювати пивниці, особливо у теплу пору року;
доглядати за станом дахових жолобів і вертикальних
ринв, замінювати у разі пошкодження. Маленький
отвір в ринві може створити великі проблеми на
фасаді;
під час реставраційних робіт потрібно враховувати
особливості тинькування та відновлювати його максимально наближеними матеріалами. Тиньк часто
містить пігмент, тож фасади не потребують додаткового пофарбування, а лише очищення.
Реставрація шляхетних тиньків вимагає спеціальних
навичок, тож варто такі роботи доручити спеціалістам-реставраторам.
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Балкони, лоджії та еркери є характерними елементами фасадів львівських
будинків. Особливого значення ці
елементи відіграють в архітектурі
модернізму, де балкони, що є місцем
для рекреації, повторювальністю на
кожному поверсі творять характерний ритм фасадів. Форма балконів
проста – це прямокутна защемлена в
стіні плита, без консолей. Огорожі
таких балконів кількох типів: суцільна
глуха мурована, ажурна з прямих
горизонтальних смуг або комбінована.

БАЛКОНИ
ЛОДЖІЇ, ЕРКЕРИ
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ЦЕ МОЖЕ НАШКОДИТИ БУДІВЛІ:
зміна форми та розміру балконів/еркерів;
перефарбовування частини фасаду навколо балконів/еркерів в інший колір;
засклення балконів та лоджій, влаштування дашків. Саме
це псує зовнішній вигляд та цілісність фасаду;
здійснення демонтажу, заміни, чи перефарбування декоративних деталей, наприклад, поручнів, парапетів.
ЯК ЗБЕРЕГТИ:
всі елементи балконів/еркерів необхідно регулярно оглядати (після кожної зими) та проводити поточний ремонт;
забезпечити справність системи водовідведення;
поновлювати фарбу та антикорозійне покриття на металевих елементах балкону, адже це захищає конструктивні
елементи балкону від зношення та передчасного руйнування;
частини балкону, чи його огорожі, які погано закріплені, слід
демонтувати та зберегти до часу проведення реставрації.
У випадку особливо сильних пошкоджень до ремонтних робіт необхідно залучити спеціаліста (архітектора, інженера) – лише вони можуть
оцінити стан балконів. Суттєві пошкодження на несучих конструкціях,
парапетах та консолях мають усувати спеціалізовані фірми із застосуванням матеріалів аналогічних до первинно використаних.

Вікна відіграють ключову роль в естетиці вирішення фасаду. Один з головних постулатів
модернізму – створення оптимальних умов
для проживання – вирішувався також збільшенням розмірів вікна. Завдяки появі залізобетону та великорозмірного скла віконні
прорізи ставали більшими, з’явилися так звані
стрічкові засклення – вікна, які тягнулися
вздовж усього фасаду безперервною стрічкою. Характерними є також кутові вікна двох
типів. Це два вікна, розміщені на наріжнику,
між якими є цегляний стовп-простінок або
вікно з суцільним заскленням на наріжнику.
Особливо цінними є кутові вікна з гнутим
склом. Зустрічаються також невеликі круглі
вікна зі сходових кліток або допоміжних приміщень. На сходових клітках встановлювали
вертикальне стрічкове вікно на всю висоту.
Дерев’яна віконна столярка ставала простішою, зникли різьблені елементи.
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ВІКНА

Вікна в модернізмі досконало виконують свою
функцію: вони достатньо великі для повноцінного освітлення кімнат, виконані з твердих
порід дерева, стулки відкриваються всередину, що покращує експлуатацію. Металеві рами,
які з’явилися в той час, для житлових приміщень не використовували. Такі вікна можна
побачити здебільшого в адміністративних
будинках.
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ЦЕ МОЖЕ НАШКОДИТИ БУДІВЛІ:
зміна габаритів віконних прорізів (висоти, ширини);
заміна наявних автентичних вікон на пластикові;
встановлення кріплень додаткових елементів на вікна або навколо
них, наприклад, ролокасети, решітки та ін.;
фарбування віконних рам, стулки та віконниць непридатними фарбами або різними кольорами на одному фасаді;
здійснення демонтажу чи зміни художнього вигляду наявних історичних решіток.

ЯК ЗБЕРЕГТИ:
здійснювати регулярний догляд за вікнами квартир, сходових кліткок, горищ, підвалів (змащувати металеві завіси, перевіряти ущільнювачі та зливи);
щільно закривати вікна на верхній і нижній засув для уникнення
деформації віконної рами;
якщо Ви вирішили самі провести реставрацію вікна, варто проконсультуватися з фахівцями.
зігниле або знищене вікно може бути замінене тільки на дерев’яне
з аналогічним членуванням і кольором столярки лише після
узгодження з управлінням охорони історичного середовища.
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ДВЕРІ

Львівська архітектура рясніє великим
різноманіттям вхідних дверей та брам.
Вони, як правило, віддзеркалюють стиль
будинку. Особливістю дверей модернізму є те, що їх конструкція прихована і
вони створюють враження плоскої
плити. Вхідні двері до будинку виготовляли з дерева або металу, також можна
побачити комбіноване застосування цих
матеріалів. Для освітлення тамбуру і
холу двері робили із заскленням. Дверні
ручки виконували утилітарну та естетичну функцію, збереглося багато цікавих за формою характерних для модернізму клямок. Двері до квартир в будинках вищого класу покривали дерев’яним
шпоном, подекуди з інтарсією. На
дверях до помешкань присутні декоративно обрамлені отвори для листів та
місця для табличок з прізвищем власників. Ці елементи найчастіше виготовляли
з латуні або нікелю.
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ЦЕ МОЖЕ НАШКОДИТИ БУДІВЛІ:
заміна вхідних дверей до будівель та квартир;
покриття дверей та їх елементів додатковими шарами фарби
попередньо не знімаючи старі;
встановлення на місці засклення невідповідних дерев’яних
дощок, чи решіток або фарбування скла;
монтаж додаткових та невідповідних елементів у дверну конструкцію, зокрема, домофонів, кодових замків.

ЯК ЗБЕРЕГТИ:
усувати зовнішні забруднення не використовуючи хімічних
засобів;
при потребі змащувати завіси;
дбайливо ставитися до дверей (терміново ремонтувати,
якщо виникають навіть дрібні пошкодження, не відкривати
двері ногами, не гримати дверима, тощо);
мінімізувати зовнішній вплив покривши поверхню дерев’яних дверей натуральною фарбою на основі лляної олії, а
металевих – спеціальним лаком для заліза відповідно до
первинного кольору. Поверхню дверей треба попередньо
очистити від бруду;
декоративні елементи із заліза варто покривати антикорозійними засобами.
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ОГОРОЖІ,
ПАЛІСАДНИКИ

Серед щільної міської забудови естетично якісно вирізняються палісадники – частина між фасадом будинку
та тротуаром. Основною ідеєю, під
час проектування будинків із палісадниками, було наблизити міське
життя до природного середовища.
Також вони створювали кращий
клімат вулиці, бо тротуар межував не
з мурованою стіною, а з низькою огорожею саду, за якою буяла зелень.
Огорожа палісадника – невисокий
отинькований мур або окремі стовпці,
з’єднані металевими декоративними
решітками.
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ЦЕ МОЖЕ НАШКОДИТИ:

заміна автентичної огорожі;
руйнування мурованих стовпців перед палісадниками;
забруковування палісадників;
повне усунення зелених насаджень.

ЯК ЗБЕРЕГТИ:

усувати тріщини в тиньку огорожі, щоб туди не проникала
волога;
використовувати антикорозійні засоби для металевих елементів;
втрачені елементи відновлювати за зразком автентичних;
доглядати за зеленими насадженнями, висаджувати нові.
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Спільний простір житлового будинку –
хол, тамбур, сходова клітка становили
найбільш репрезентативну частину,
яка свідчила про статус власників. Елегантність і простота забезпечувались
якісними матеріалами, з яких виготовляли сходи, підлоги, обличковували
стіни. Для освітлення сходової клітки
та тамбуру використовували люксфери, або вертикальні вікна на всю висоту
сходової клітки. Поверхня стін часто
облицьована панелями з натурального
(мармур, алебастр) або штучного
каменю. Огорожі сходової клітки глухі
суцільні тиньковані або прозорі з простих металевих смуг.

ІНТЕР’ЄР

Популярним матеріалом в цей період
стало тераццо, з якого виливають сходинки та підлоги. Улюблена колористика – чорно-біла та сіра. Світильники,
поштові скриньки, дверні ручки, поручні сходової балюстради – кожна деталь
інтер’єру продумана як стилістично,
так і функціонально та є витвором
декоративного мистецтва.
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ЦЕ МОЖЕ НАШКОДИТИ БУДІВЛІ:

заміна автентичної плитки в історичних будівлях;
покриття олійною фарбою нижньої частини стін сходової
клітки;
зафарбовування вікон в приміщеннях загального користування та світлових ліхтарів фарбою;
брутальне встановлення газових підключень, електророзподільних пристроїв та інших технічних приладів, які можуть
знищити декоративні елементи;
зміна габаритів, конфігурацій дверних та віконних прорізів
(висоти, ширини), чи замуровування, руйнування або пошкодження декоративних елементів під’їзду.

ЯК ЗБЕРЕГТИ:

пошкоджену або втрачену плитку потрібно замінити аналогічною новою, можна замовити індивідуальне виготовлення одиничних екземплярів плитки за старими зразками;
при потребі відремонтувати поруччя та сходинки, що дасть
можливість покращить їхній технічний стан та сприятиме безпечному використанню;
тиньковані стіни сходової клітки потрібно білити вапняною
фарбою, яка дозволяє стінам дихати. Не варто використовувати
олійні фарби;
кам’яне оздоблення стін мити від забруднень звичайною водою.
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ІНШІ ДЕТАЛІ
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Сграфіто на фасадах львівських будинків епохи модернізму зустрічається вкрай
рідко (вул. Архипенка, 32, вул. Чумацька, 4, вул. Стецька, 7, вул. Самчука, 19). Скульптурний декор обмежується фігурами Богоматері, Спасителя чи святого – патрона
господаря, що розташовувались в нішах на фасаді. Номер будинку чи адреса могли
мати спеціальний дизайн, наприклад, на декоративній решітці дверей чи ліхтаря з
підсвітленням. Цілком утилітарним був металевий декор фасадів – жардиньєрки,
флагштоки, решітки на вікнах, обрамлення для громовідводів. Оздоблення інтер’єру
полягає в професійному виконанні кожної деталі, що виготовлена з якісних матеріалів. Деталі є найкрихкішим елементом, які можна легко пошкодити або знищити.
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ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Однією з найбільших загроз для будинку є волога, котра потрапляє в стіни через
насичений водою ґрунт або опади. Для запобігання перезволоження стін на рівні
цоколя необхідно стежити за станом відмостки навколо будинку. В більшості будинків є підвальні приміщення, які повинні регулярно провітрюватися. Для цього в підвалах влаштовані невеликі віконця, які не варто замуровувати. В теплу пору року
добрим способом для осушування стін є регулярне провітрювання.
Дощові води потрапляють на стіни через нещільні жолоби та ринви. Варто регулярно
перевіряти їх стан. Вчасний ремонт, заміна пошкодженої або проржавілої ринви, герметизація місць поєднання жолобів та ринв – завадять потраплянню води на фасад і
не дадуть знищити тиньк та цеглу.
Слабким місцем будинків міжвоєнного двадцятиліття є плоскі дахи, покриті оцинкованою бляхою та тераси, з покриттям у техніці тераццо, які притаманні саме цій
епосі. На плоских дахах довше затримується сніг, тому дахове покриття більше наражається на вологу, що призводить до появи іржі. Варто слідкувати за станом даху і
при появі проржавілих фрагментів їх очищати та покривати новим шаром фарби. У
випадку появи нещільностей волога може потрапляти на дерев’яну обрешітку та
дерев’яні дахові конструкції, які з часом прогниють і втратять несучу здатність. Слухові вікна, якщо такі є в даху, варто щільно закривати під час опадів та вчасно міняти
пошкоджені шибки. Часто причиною потрапляння вологи на горище є телевізійні
антени, які в більшості вже не використовуються. Нещільне примикання стояка
антени до дахового покриття провокує постійне намокання горища, волога може
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просочуватися на стелі квартир верхнього поверху. Варто демонтувати такі антени
та закрити отвори.
Через утворення тріщин у великих горизонтальних поверхнях терас і балконів
волога проникає та руйнує поверхню. Такі тріщини варто вчасно ліквідовувати. У
нашому дощовому кліматі великі відкриті для опадів поверхні повинні мати хорошу
гідроізоляцію, в іншому випадку протікання стає справою часу.
Зовнішні стіни міжвоєнних будинків в більшості мають товщину понад 50 см, а, отже,
такі стіни є енергоощадними і не потребують утеплення. Не варто утепляти такі
стіни шаром пінопласту чи мінеральної вати, оскільки при цьому волога потраплятиме між шар утеплювача і стіну та проявиться на стінах помешкання у вигляді грибка.
Ще однією причиною появи грибка на внутрішніх стінах є заміна дерев’яних вікон на
пластикові, які є надто щільні. В приміщеннях не передбачена інша вентиляція, аніж
через вікна, тому пластикові вікна є серйозною загрозою для мешканців.
За станом будинку варто регулярно спостерігати. Дрібні ремонти мешканці можуть
робити самотужки. За необхідності виконання більших реставраційних робіт варто
проконсультуватися зі спеціалістами та звернутися до виконавців, котрі мають
відповідні кваліфікації.
Історія будинку – це нематеріальна спадщина, яку варто досліджувати, пам’ятати та
передавати наступним поколінням. Хто запроектував ваш будинок, хто збудував,
хто був власником будинку і яка його доля? Мешканці будинку та їх життєві долі? Такі
оповідання формують історію вулиці, кварталу, міста. Напишіть історію свого будинку.
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ПРОГРАМИ СПІВФІНАНСУВАННЯ
У Львові діє низка програм співфінансування, завдяки яким мешканці, спільно з міською владою, за координації управління охорони історичного середовища та ЛКП
«Бюро спадщини» відновлюють первісний вигляд балконів, вікон та брам в історичних будинках.
Співфінансування у програмах відбувається у такому співвідношенні:

ВІДНОВЛЕННЯ БАЛКОНІВ НА ГОЛОВНОМУ ФАСАДІ БУДИНКУ – пам’ятки
архітектури – мешканці-власники оплачують 10 000 гривень за кожен
балкон, еркер чи лоджію, а решту фінансує міська рада коштом міського
бюджету. Детальніше про програму можна дізнатись на сайті ЛКП «Бюро
спадщини» - spadshchyna.lviv.ua
ВІДНОВЛЕННЯ ІСТОРИЧНИХ ВІКОН - 40% вартості робіт оплачують мешканці, а 60% – міська рада. У разі заміни пластикових вікон на дерев’яні
частка становить 50% на 50%.
Детальніше про програму - spadshchyna.lviv.ua
ВІДНОВЛЕННЯ ІСТОРИЧНИХ БРАМ – програма передбачає, що 30% вартості робіт оплачують мешканці, а 70% – міська рада.
Детальніше про програму - spadshchyna.lviv.ua
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