
Три дні в Пекіні

На початку листопада мені випала щаслива нагода відвідати Китай. Національна
спілка фотохудожників України активно співпрацює в царині культурного обміну з
установами Китайської Народної Республіки. Протягом року в Україні демонструються
фотовиставки з Піднебесної, приїздять фотографи і художники для знайомства з нашою
країною. Натомість українські фотохудожники запрошуються для знайомства з Китаєм.

За програмою заходу, який був присвячений 40-річчю політики реформ і відкритості в
КНР, запрошені з різних країн медіа-діячі відвідали провінцію Цзілінь і Пекін (10–17
листопада 2018 р.). Програма в Пекіні називалася: «Відновлення Шовкового шляху
дружніми до Китаю блогерами, подорож Пекіном» (China-friendly Netizens’ Silk Road
Rediscovery Tour of Beijin). Вибачте, якщо це неточний переклад. Загалом до проекту було
запрошено 24 особи –  журналісти, блогери, фотографи й експерти державного опікування
культурою з 18 країн (Австралії, Індонезії, Таїланду, Непалу, Кореї, Єгипту, Сербії, України,
Франції, США). Об’єкти до відвідання обирала сторона-господар, очевидно, з точки зору
промоції нових об’єктів культури, інновацій у цій галузі, місць, яким варто приділити увагу,
крім всесвітньо відомих об’єктів. Отож, у розповіді не буде фотографій панд і Великої Стіни,
зате ви ознайомитеся з цікавими місцями, які б навряд чи відвідали у стандартному
екскурсійному турі.

Програма була дуже насичена і її цілком можна називати «робочим днем». Я не є
блогером, що пише для мережі, але фотожурналістський досвід маю, тому працював у
режимі фотокореспондента за умов обмеженого часу на кожний об’єкт. Докладні розповіді
про епізоди подорожі будуть окремо з’являтись у блогах соціальних мереж, де я
зареєстрований (у першу чергу Facebook). Це – зобов’язання перед організаторами туру.

Перший робочий день у Пекіні починався сніданком о 7:00, а о восьмій годині – виїзд
за програмою дня. Перший пункт – Музей історії Пекіна. Він розміщений у сучасній споруді
(хочеться написати – надсучасній, але це – з точки зору облаштування більшості українських
музеїв і постійної емоції, яку відчуваєш у багатьох місцях у Китаї). Розташування музею –
вул. Північна Сіньхуа 1, р-н Січенґ (North Xinhua Street №1, Xicheng District).



Експозиція історії міста починається з часів династії Цин (1644–1912). Відвідувачі
бачать макет вуличної весільної ходи з музиками і паланкінами нареченої та нареченого.

Ця частина експозиції стилізована у вигляді вулиці і будинків старого міста. На
стендах експонуються витвори декоративно-вжиткового мистецтва: одяг, взуття і
повсякденні предмети, посуд, ювелірні вироби, документи, живопис і гравюри, фігурки з
фарфору.



Перед будинком музею в заглибленні влаштовано бамбуковий сад з доріжкою, що
нагадує на перший погляд долину невеликої річки.



Після музею відбулося знайомство зі старими кварталами Пекіна. Зрозуміло, що в
більшості давніх міст старі квартали стали туристичним атракціоном, незважаючи на це,
мандрівник потрапляє у чарівний шарм старовини й екзотики і радий емоційно розчинитися
у створеній для нього атмосфері.

Але й тут можна вихопити елементи і прикмети повсякденного життя, «місцевої
специфіки», за якою найчастіше і полюють фотографи-мандрівники.



Нас провели Скляною вулицею (Rongbaozhai), де розміщено мистецькі майстерні та
художні крамниці. А головною «фішкою» стало відвідання майстерні гравюри на дереві з
використанням вологого паперу (докладніше про художню техніку див.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ксилография). Тут не тільки можна придбати готову картинку,
але й спостерігати за всім процесом виготовлення гравюри, і що найголовніше – самому
взяти участь у створені естампу! Як це виглядає і який захват викликає у відвідувачів – на
фотографіях.





Серед кварталів старого Пекіна збереглися споруди у європейському стилі кінця ХІХ–
початку ХХ ст., які колись були дорогими готелями, ресторанами, магазинами, торговими
домами, офісами фірм, банками, біржами, вокзалом. В одному з таких палаців є виставка,
присвячена історії старих кварталів. Варто відвідати її, якщо ви подорожуєте без гіда. На
інтерактивному макеті вам розкажуть про найцікавіші споруди і місця, які ви потім оглянете
наживо.



Як у Києві обов’язковим на маршруті туристів є фунікулер, так і в Пекіні вас
люб’язно запросять проїхатися «стареньким трамваєм» (dangdang tram on Qianmen Street –
вул. Цианмен). Взято в лапки, бо це сучасне відтворення старого виду громадського
транспорту. Навіть дротів контактної лінії над трамвайною колією немає. Але ж колорит
неквапливої поїздки з кількома зупинками відтворено!



Трамвай підвіз нас до найзнаменитішого в місті книжкового магазину. Величезний
вибір літератури різними мовами, вражаючі інтер’єри, затишок і один з найкращих видів на
південну частину площі Тяньаньмень.





Далі знову занурюємося в старі квартали на південь від площі Тяньаньмень. На одній
з вулиць усі будинки – це суцільні заклади харчування. Такий собі рай для ненажер. Про
китайську кухню треба писати окремо. Тут – лише трохи фотоінформації з місця «обідньої
перерви».



Після обіду ми відвідали один з найнадзвичайніших куточків старого міста –
відновлену ділянку русла маленької річки, що протікала старими кварталами, довкола якої
нещодавно створено парково-ландшафтну зону (Sanlihe Park at Qianmen area, Парк річки
Санліхе на ділянці Цианмен). У водоймі, яка відтворює течію Санліхе, влаштовані фонтани,
перекати, місця для годування золотих і червоних коропів, які плавають у прозорій воді.
Подібно як у Європі годують птахів, у Китаї є традиція годування риб. Китайці – чудові
майстри паркового мистецтва. Вони вміють створити атмосферу, спокою, споглядання і
медитативних роздумів навіть серед галасливого мегаполісу.







Після відвідання старих кварталів ми поїхали до культурно-мистецького центру Yetan
Inheritance Club (Юетанський клуб культурної спадщини). Він міститься в переобладнаному
бомбосховищі у промисловому районі. Але якщо б нам не повідомили, здогадатися про це
неможливо. Клуб об’єднує виставковий простір, приміщення для майстерень і майстер-
класів, мистецьку крамницю. В експозиційній частині представлені роботи восьми
найкращих пекінських майстрів традиційних мистецтв: ювелірна справа, вишивка,
каліграфія, глиняна скульптура, різьблення напівкоштовного каміння, живопис,
килимарство, вироби з фарфору.



Члени нашої групи взяли участь у майстер-класі одного з традиційних народних
мистецтв – розфарбовували фігурку місячного зайця-лікаря, що сидить на тигрі. За
легендою, на місяці в палаці живе білий заєць, який, сидячи в тіні коричного дерева гуйхуа,
цілий рік товче у ступі зілля безсмертя. Китайці просять Місячного зайця про здоров’я і
довголіття. Його фігурки розмальовують перед святами і дарують на важливі події.
Звичайно, ми не встигли до кінця завершити роботу і отримали набори для розмальовки для
того, щоб закінчити все дома.



А на вулиці біля Клубу культурної спадщини йшло своїм ходом повсякденне життя зі
звичайними турботами.



День закінчився візитом до ресторації Музей Печеної Качки, демонстрацією
майстерності нарізання м’яса качки і подання готової страви.

Під час урочистої вечері були присутні офіційні особи, які опікувалися промотуром
для блогерів і розповіли про сучасну політику держави у галузі «культурної індустрії». Вона
передбачає створення численних закладів для навчання мистецтвам (як традиційним, так і



сучасним), майстерень, музеїв, бібліотек, виставкових залів, сценічних майданчиків, мережі
продажу мистецьких предметів. Це має максимально розкрити творчий потенціал нації і
створити та підтримувати мистецький ринок в країні. Наших українських начальників
відділів культури адміністрацій всіх рівнів не завадило б відправити у подібний тур до
Китаю. Проте китайська сторона вважає, вочевидь, що блогери й журналісти швидше та
ефективніше створять потрібний їй інформаційний ефект у суспільстві різних країн.

Другий робочий день «Відкрття Китаю» почався вдосвіта з підйому о 5:00, бо першою
подією була Церемонія підняття зі сходом сонця Державного Прапора на площі
Тяньаньмень. З урахуванням напруженого трафіку на вулицях Пекіну і розмірів міста, щоб
встигнути на 7:00 до церемонії, виїжджати треба було за годину. На церемонію приводять
велику кількість груп туристів, військових курсантів, студентів, школярів. Режим
переміщення площею Тяньаньмень особливий. Встановлено багато огорож і пропускних
пунктів з контролем речей.



Після закінчення церемонії ми мали сніданок у бістро на східному боці площі. Юшка
з вермішеллю і тушкованим м’ясом, і щось подібне до пельменів, чи за формою до хінкалі,
як з м’ясом, так і з овочевою начинкою. Дуже смачно! Потім, підземними переходами
перейшовши на сторону площі з боку імператорського палацу, нас повели до



загальнодоступного парку Жонґшан і Концертної зали, що розташована в ньому (Зала
Культури трудового народу Китаю).

Китайські парки надзвичайно красиві. День був ясний і сонце чудово грало світлом на
золотому листі дерев ґінкґо, у мереживі павільйонів, пробивалося до затінку вікових
кипарисів.



Від старовинних алей парку Забороненого міста зовсім недалеко до ще однієї
визначної надсучасної пам’ятки Пекіна – Національного концертно-театрального центру
(National Centre for the Performing Arts). Всередині футуристичної споруди об’єднано дві зали
– для концертів академічної музики і для театральних вистав та концертів. Вхід до залів
зроблено під штучною водоймою і відвідувачі бачать над головою скляну стелю, за якою
хвилі грають сонячним промінням. На нижньому ярусі розміщена виставка, присвячена
оперному мистецтву і постановкам опер, здійснених на сцені Національного центру.







Внутрішній простір обох зал вражає розмірами, технічною досконалістю, дизайном.



Навколо Національного концертно-театрального центру розташована паркова зона. На
жаль, організатори не передбачили прогулянки довкола споруди. Ми не побачили найкращих
ракурсів і виду Центру з відображенням у водоймі перед нею.

Від об’єктів національного масштабу організатори переключили нашу увагу на
заклади місцевого внутрішньо пекінського рівня. Місто розділено на 18 районів, 9 з них
розташовано в зоні суцільної міської забудови. У кожному живе понад 1 млн населення
(всього близько 22 млн). Відповідно, кожний район потребує інфраструктури закладів
культури, як у нашого українського міста-міліонера. Тож нам запропонували знайомство з
одним з таких осередків – Чаоянґський Музей Культури (Chaoyang Cultural Museum). У
будівлі новітнього часу під одним дахом об’єднані драматичний театр, кінозал, зала
традиційної пекінської опери, зала камерних вступів, музична кав’ярня, музей міського
побуту, виставкова зала. У виставковій залі стояли елементи сучасної арт-інсталяції, які
представляли собою фігури воїнів з гробниці Цинь Шихуанді, що світяться зсередини.
Інсталяція побувала у багатьох країнах світу. Про це розповідали фотографії на стінах
приміщення.





Наступний заклад культури, з яким нас ознайомили – Столична бібліотека (The Capital
Library). Вона розрахована на 4000 читачів, має будівельну площу 37000 кв.м, 20 читацьких
залів, понад 8,45 мільйонів одиниць зберігання, у т. ч. – 500 тис. давніх рукописів, 6000
музичних нотних видань і лібрето, 20000 записів фонотеки. Перша ж зала, яку ми побачили,



була залою для осіб з обмеженими можливостями і людей старшого віку, в т.ч. з вадами
зору.





Закінчився день знайомством з мистецтвом традиційної пекінської опери в Залі
Спілки Хуґуанґ у Пекіні (Beijing Huguang Guild Hall). Тут є експозиція, присвячена історії
цього різновиду традиційного театру. Ми мали змогу побувати за лаштунками, оглянути
гримерку і підготовку акторів до вистави. Врешті, побачили дві сценки з вистав. Одна –
побутова жартівлива п’єса про знайомство і сватання молодих людей, схожа на «Наталку
Полтавку» і «Сватання на Гончарівці», друга – чарівна казка про зустріч і бій чарівного
монаха-мавпи з царівною. У другій виставі були елементи фехтування і бойової акробатики з
посохом монаха.





Останній день почався зі знайомства з виставкою сучасних електронно-цифрових
технологій у Пекінському виставковому центрі культурної і креативної індустрії
(розміщений у B Zone Xinhua 1949 Park, the 4th Courtyard, Chegongzhuang Street, Xicheng
District). Це була фантастична суміш технологій і сучасного арту.





Наступним пунктом програми був район Цинґлонґ Хутонґ, Центр бізнесу в сфері
культури. Це частина проекту реновації району старої забудови, пожвавлення в ньому
креативних і мистецьких ініціатив, надання місця для творчості і продажу результатів
креативної діяльності. У поєднанні з комунальним благоустроєм ініціатори проекту
планують вивести ділянку міста з депресивним характером у престижне місце творчої
діяльності. Для здійснення цих планів збудовано Творчий центр району і створена, як
Дансько-Китайський проект, Пекінська Академія Креативного Мистецтва – освітній
осередок сучасного арту.









І знову від проекту для невеликої ділянки міста переходимо до загальноміського
центру творчості – Сонґжуанґської зони культурно-креативної індустрії (Songzhuang Cultural
Creativity Industry Cluster Zone) i Зона охорони національного мистецтва (The National
Defense Art Zone). Це – колишня промислова зона, де нині розташовані художні майстерні,
виставкові зали, художні крамниці і центри продажу творів мистецтва, концертна зала,
школи творчості. Справжній мистецький бастіон.





Весь Китай – це поєднання наймодерніших інновацій і найглибших традицій.
Донґ’юнський музей шовкового ткацтва (Dongyun Silk Art Muzeum) – не тільки демонструє
збереження видатних мистецьких зразків давнього ремесла у своїх експозиційних залах, а й
пропонує навчитися ткацької майстерності та долучитися до продовження творчих традицій
у приміщеннях для навчання і робочих місцях для створення нових витворів декоративно-
вжиткового ткацького мистецтва.





Фіналом ознайомлення з індустрією культури сучасного Китаю стало відвідання
виставки художника Ханґфадзі (Hangfaji) у Сонґжуанґському музеї сучасного мистецтва
(Songzhuang Literature Museum of Contemporary Art). Автор виставки був присутнім у музеї.
Ми мали змогу порівняти свої враження з його розповідями про окремі роботи і творчість. Я
не є палким прихильником сучасного мистецтва, але був вражений цілком зрозумілим
символізмом картин і арт-об’єктів та їхньою виразністю.



Попереду на мене чекав 12-годинний нічний переліт до України, робота з обробки
фотографій, написання серії «творчих звітів» про екскурсію до Китаю. Бодай би не
розгубити вражень! Хочу подякувати всім причетним до організації подорожі (особливо
панам Сяо Ваннінгу, Е. Странадку, працівникам адміністрації м. Пекіна, кураторам туру,
моєму перекладачеві українською – пану Лю Лю).

Науковий співробітник Музею історії Десятинної церкви Чекановський Андрій,
Україна, Київ, 5.12.2018 р.


