Мр Миросанда ВРАНИЋ
БАЊАЛУКА

СПОМЕНИЦИ КУЛТУРЕ ИЗМЕЂУ ДУХОВНЕ И
ТРЖИШНЕ ВРИЈЕДНОСТИ
Резиме
Трансформаторска станица у улици Wilhelmshavener Strasse 7 у централној зони
главног града СР Њемачке припада првој генерацији трансформаторских станица
насталих 1900. године. Тада је формиран систем електрификације који је послужио као
основа савременим системима преноса електричне енергије, а састоји се у основи од
сљедећих елемената: електрана – трансформатори – крајњи потрошач. Трансформаторске станице биле су 1900. године посве нова врста објеката, која самим тим није имала
узоре на које би се угледали пројектанти пред које је стављен задатак обликовања ових
објеката. Посебно треба навести отежавајућу околност конципирања унутрашњости објекта прије него што је била дефинисана кључна техничка опрема (прије свега трансформатори и конвертори). Зато су изграђени објекти максималних габарита, дубине и
до 26 м, што данас значајно отежава проналажење нове намјене овим напуштеним објектима. Од пет трансформаторских станица прве генерације, сачувана је у аутентичном облику само још једна, једна је срушена, а преостале двије трансформисане су до непрепознатљивости. Која је тржишна цијена духовног блага?
Кључне ријечи: aнализа, урбанизација, етапни развој електрификације, „неупотребљивост“, ревитализација, социјализација, „самоодрживост“, вриједност културног блага

Култ свјетлости потиче из прастарих времена: још у митологијама најстаријих култура људи су се молили боговима Свјетлости и Сунца. Пред крај 19.
вијека митови су ушли у историју: на опште одушевљење грађана уличне свјетиљке обасјале су до некоћ мрачне улице Њујорка, Лондона, Париза и Берлина. У првим термоелектранама од којих је монофазна струја дистрибуисана
подземном кабловима директно до потрошача, често су избијале експлозије и
пожари. Али, вјера у побједу свјетлости расла је упркос свему.
Електрична сијалица доживјела је свој тријумф 1881. године на Интернационалној изложби електротехнике у Паризу, гдје је Томас Алва Едисон (18471931. године) презентовао своју двије године раније завршену електричну сијалицу и друге патенте.1 Сунчеве зраке митолошких богова биле су ухваћене у
једну малу сијалицу – у граду свјетлости – која је имала задатак да обасја пут
културолошком напретку широм свијета.
С употребом трофазне струје (од 1891. године) напредовао је и систем снабдијевања електричном енергијом у Берлину. Умјесто поменутог система дистрибуције монофазне струје, који се састојао од само два елемента: термоелектрана – крајњи потрошач, и који је био доста непоуздан, уведен је нови систем, који се у основи састојао од три елемента: термоелектрана (6kV) – трансформаторска станица (6kV/220V) – крајњи потрошач (220V), који је био доста
сигурнији и економичнији. Трофазна струја високог напона (6kV) произведена у термоелектранама, претварана је у трансформаторским станицама у монофазну струју напона 220V, која је затим дистрибуисана до крајњег потрошача.2 На овим принципима, установљеним још 1900. године, заснива се и
наш дањашни систем дистрибуције електричне енергије.
1
2

C. Matschoß, 1934;
C. Matschoß, 1934;

319

Пошто се радило о самом почетку електрификације, напон монофазне струје губио се у дугим кабловима, те је њихову дужину требало умањити, односно
трансформаторске станице позиционирати што ближе крајњем кориснику.
Тако су се ови објекти нашли у централним градским зонама, уз берлинске
стамбено-пословне објекте тог времена

СЛИКА 1. – ПОЛОЖАЈ КОМПЛЕКСА ТРАНСФОРМАТОРСКИХ СТАНИЦА НА НИВОУ ГРАДА И У ШИРЕМ ОКРУЖЕЊУ3

Архитектура објекта
Иако су представљали објекте у којим се огледао технолошки развој с убрзаним процесом урбанизације, ипак је стилски језик за конципирање фасада
ових објеката био окренут ка прошлости, односно историцизмима. Трансформаторска станица у Wilhelmshavener Strasse 7 добила је тако сведену класицистичку фасаду с великим лучним отворима у приземљу. Неспретни кораци ка тражењу одговарајућег архитектонског израза за нову врсту објеката
јасно се огледају на овој фасади. Архитектонски елементи, као што су велики
лучни отвори, упућивали су на то да се овдје ипак ради о индустријском објекту. Такође, у рељефном приказу на фасади симболично је представљена електрична енергија у облику блица – наспрам фасадне пластике која цитира
античке орнаменте.
Дворишна фасада, што је било типично за индустријске објекте тог времена, била је много скромније конципирана од уличне фасаде. Она преузима
основну подјелу и пропорције уличне фасаде, али је скромније изведена – у пуној опеци.
Репрезентативну уличну фасаду конципирао је дворски4 архитекта Franz
Heinrich Schwechten (1841-1924), а инжењер Oskar Springmann (1857-?) ће
конципирати унутрашњост објекта односно просторну организацију објекта и
техничка рјешења.5
Извор прилога: http://www.moabit-ost.de/Charakteristik.508.0.html;
http://hr.wikipedia.org/wiki/ Berlin
4
Радио на двору тадашњег њемачког цара Friedrichа Wilhelmа Viktorа Albertа von Preußen
(1859-1941)
5
Архив градске управе: Bauakten Wilhelmshavener Straße durchgehend Stromstraße, Band 1
und Band 2
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СЛИКЕ 2. И 3. – УЛИЧНА ФАСАДА ТРАНСФОРМАТОРСКЕ СТАНИЦЕ У УЛИЦИ WILHELMSHAVENER STRASSE 7 И FRANZ
HEINRICH SCHWECHTEN (1841-1924.ГОД.), АРХИТЕКТА: ОРИГИНАЛАН ЦРТЕЖ ФАСАДЕ ТРАНСФОРМАТОРСКЕ СТАНИЦЕ У WILHELMSHAVENER STRASSE 7, 19. 01. 1900. ГОДИНЕ 6

СЛИКЕ 4. И 5. - OSKAR SPRINGMANN : ПРОСТОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА ТРАНСФОРМАТОРСКЕ СТАНИЦЕ У WILHELMSHAVENER STRAßE 7* И ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ГРАЂЕВИНСКИХ ФАЗА, ОСНОВА ПРИЗЕМЉА ОБЈЕКТА ИЗ
1900. ГОДИНЕ7

Одушевљење електричном енергијом и њеним могућностима резултоваће
потребом за веома брзом градњом термоелектрана и трансформаторских станица, иако кључна техничка опрема - трансформатори и конвертори - још
увијек нису била у потпуности дефинисана. Тако су пројектоване просторије и
објекти максималних габарита, чије димензије данас представљају отежава6

*

7

Извор: ad 1. - Grube, H. A. (Hrsg.): New Power: Elektropolis im Wandel. Umsetzung und Redaktion
T. Dame, A. Dierkes, P. Latinak u.a. Berlin 2007., стр. 18 и ad 2. - Geheimes Staatsarchiv
Preußischer Kulturbesitz, IX. Hauptabteilung , Architekturatelier Schwechten (Depositum), Nr.270
ЛЕГЕНДА: 1 – централна хала с конверторима (велике машине за претварање трофазне у монофазну струју); 2 – галерија са шалтерима; 3 – пролаз у виду пасажа; 4 – подземна етажа с кабловима струје високог напона доведеним из термоелектране; 5 – двоспратна хала с трансформаторима; 6 – просторије с акумулаторима
Извор: ad 1. Wilhelmshavener Straße 7 durchgehend Stromstraße 51, Band 1 und 2, Bezirksamt
(Попречни пресјек кроз објекат. Обрада прилога Миросанда Вранић); ad 2. Обрада графичких
прилога: М. Аксхаузен и М. Вранић
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јућу околност при покушају дефининсања нове функције објеката: габарити
објекта износе 26 х 20 м.
Концепција унутрашње организације простора коју је поставио Oskar Springmann послужиће као узор новим генерацијама трансформаторских станица, чија градња ће услиједити наредних година и деценија.
Стављање трансформаторских станица у функцију није уопште био једноставан подухват. Надлежни органи у градској управи враћали су пројекат на
дораду и по неколико пута, углавном из сигуроносно-техничких разлога. 8 Не
само градске власти, него и прве комшије оспоравали су пуштање у рад ових
бучних и вибрирајућих машина9. Упркос свим потешкоћама, објекат је стављен у функцију као трансформаторска станица за снабдијевање домаћинстава и градских трамваја електричном енергијом.10
Из расположиве писане и техничке документације сазнајемо о подјели
простора чији је пројектант Oskar Springmann11:
1. Подземни каблови с високонапонском трофазном струјом (6kV), произведеном у термоелектрани Моабит, улазили су у објекат трансформаторске
станице у Wilhelmshavener Strasse 7 у зони подрумске етаже. Овдје су сe налазиле и оставе и велики темељи за прихватање оптерећења конструкције, као и
темељи конвертора који су били постављени у централној хали.
2. Централна машинска хала с пет конвертора заузимала је простор приземља и првог спрата (галерија). Конвертори су били машине за претварање
трофазне у монофазну струју. Висина хале од осам метара била је условљена
чињеницом да је морала постојати могућност замјене машина (конвертора)
услијед квара, и то подижући их краном изнад других машина. Други разлог
за овако велику висину хале је остављање могућности накнадног дозиђивања
галерије са шалтерима. Централна хала била је највећа просторија у објекту,
која се простирала од уличне до дворишне фасаде, што износи пуних 26 м,
ширине 17-20 м. Концепт унутрашњег обликовања био је строго функционалан, без сувишних декоративних елемената. Ипак, они се појављују у најзначајнијој просторији објекта: у централној хали и њој припадајућој галерији, гдје су
изведени зидови од глазиране опеке с мустром у двије боје и рељефни флорални елементи на металним преградама и конструктивним елементима.

СЛИКЕ 6. И 7. – ФОТОГРАФСКИ СНИМАК ОРИГИНАЛНОГ ИЗГЛЕДА ЦЕНТРАЛНЕ ХАЛЕ СА КОНВЕРТОРИМА И
ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗАСТУПЉЕНИ СУ САМО У ЦЕНТРАЛНОЈ ХАЛИ12

Архив градске управе: Bauakten Wilhelmshavener Straße 7 durchgehend Stromstraße 51, Band
1 und 2 (Bezirksamt)
9
Wilhelmshavener Straße durchgehend Stromstraße, Band 1 und Band 2
10
Види „4“
11
Види „4“
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3. На сјеверној страни (лијево од улаза) налазила се галерија с инсталираним шалтерима. Ова галерија је представљала „мозак читавог посторјења“.13
Сви каблови, машине (конвертори), трансформатори и акумулатори били су
овдје повезани и контролисани. Ова галерија је, нажалост, касније зазидана,
те је онемогућена визуелна комуникација с централном халом.
4. Изнад галерије са шалтерима, налазила се двоетажна просторија с
(уљаним) трансформаторима. Ове машине служиле су за смањење напона
струје 6kV/220V за домаћинства и 6kV/550V за потребе снабдијевања градских трамваја електричном енергијом. Због велике буке и вибрација трансформатори су били окачени сајлама на носаче који су се ослањали на пиластре
односно конструктивна ојачања зидова ове двоетажне хале.
5. На другом и трећем спрату (у равни с,а претходно описаном халом) налазиле су се просторије с,а акумулаторима, у којим је чувана електрична енергија за случајеве појачане потрошње.
Комплекс три трансформаторске станице
Са сљедећом фазом развоја преноса електричне енергије овај објекат
стављен је дјелимично ван употребе, а иза њега, на истој парцели, изграђен је
1925. године нови објекат, који је такође уврштен на листу индустријских
споменика културе града Берлина. Трећи трансформатор у низу стављен је у
функцију 1986. године и још увијек је у погону. Ова три објекта јединствен су
примјер развоја система дистрибуције електричне енрегије, и то у његове три
значајне фазе: на самом почетку електрификације ( 1900. године ), 20-их
година ХХ вијека и 80-их година ХХ вијека.

СЛИКА 8. – КОМПЛЕКС ТРАНСФОРМАТОРСКИХ СТАНИЦА: ТРИ ФАЗЕ ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈЕ У БЕРЛИНУ - ОБРАДА МИРОСАНДА ВРАНИЋ

Око ових објеката раније су се концентрисали други објекти ради снабдијевања електричном енергијом. Они су били предуслов брзе урбанизације грави12
13

Извор: Vattenfall Europe Berlin, Fotoarchiv, Bestand Nr.131; Миросанда Вранић, 2008.
Mitteilungen der BEW, 1907, S.22
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тирајућих дијелова града, а данас нису у употреби, те су препуштени неминовном пропадању. Проминентна позиција ових објеката велика је шанса за успјешну ревитализацију објекта и околних подручја.
Централна зона уједињеног Берлина: Моабит
Овај јединствени комплекс смјештен је у централном дијелу Берлина, у дијелу града који носи назив „Моабит“. Поред повољности које су осигуране централним положајем града (метро-станице, аутобуске линије и ауто-пут са сјеверне стране), те близине дипломатске четврти и главне жељезничке станице,
присуства великог броја галерија и атељеа, присуства ријеке Шпре и многобројних канала и мостова, ипак се овај дио града није афирмисао у једну атрактивну градску цјелину, већ је оптерећен многобројним проблемима на
чијем се рјешавању интензивно ради.
Неопходно је напоменути да се овај дио града у вријеме подјеле Берлина,
која је трајала двадесет осам година налазио у источној, „рубној зони“ Западног Берлина, уз сами зид.
Новац намијењен за санацију поново уједињених дијелова града ишао је
интензивније у смјеру Источног Берлина. Моабит је био у центру поново уједињеног града, али тај потенцијал није искориштен до данас.
Имиџ предграђа уткао се тако у ову некадашњу индустријску и стамбену
зону која се исувише полако регенерише и ослобађа неповољних асоцијација.
Једна од најнеповољнијих асоцијација јесте асоцијација на моабитски затвор
у ком су вршена најокрутнија извршења казни. Објекат овог затвора је срушен, а подручје је претворено у меморијалну зону. У непосредној близини овог
мјеста постоји и даље грандиозни комплекс ограђен високом зиданом оградом, а који се састоји од истражног затвора са 1.290 мјеста и криминалног
суда.14 Ова градитељска цјелина потиче с краја деветнаестог вијека и уврштена је на листу споменика културе града Берлина.15
Нешто атрактивније су улице Turmstrasse и Alt-Moabit, двије главне саобраћајнице правца исток-запад. Овдје се смјењују јефтине радње и мали имбиси са брзом храном. Остале улице најчешће подсјећају на „спавајуће зоне“, с
понеким недовољно афирмисаним пословним простором.
1. Велика густина изграђености и насељености, велики постотак имиграната, првенствено Турака, велика незапосленост и мала примања чињенице
су због којих аутохтоно становништво напушта Моабит, док проценат породица с имигрантским поријеклом у овом дијелу града расте и тренутно износи
28,12%16 (19.439 од укупног броја становника Моабита, који износи 69.122 ).
Проблем интеграције странаца у основи лежи у недовољном познавању језика.
Управо из ових разлога градске власти подстичу све више развој овог дијела града у смислу подршке невладиним организацијама које раде на побољшању квалитета живота у Моабиту. Имплементација ових пројеката веома је
успјешна, ако не у економском смислу, онда сигурно у културолошко-социолошком смислу: људи сличних интересовања упознају се на малим сајмовима,
http://www.berlin.de/sen/justiz/justizvollzug/moabit/ueber_uns.html
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/cgibin/hidaweb/getdoc.pl?DOK_TPL=lda_doc.tpl&KEY=
obj%2009050319
16 http://www.berlin.de/ba-mitte/bezirk/ortsteile/moabit.html
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изложбама и приредбама. Један од таквих пројеката односи се на креативце
Моабита. Пошто су станарине релативно ниске, у овај крај досељавају се умјетници, којима требају велики простори за конструкцију и приказивање својих дјела.
Ипак, подручје овог дијела града неће још дуго одолијевати етаблираном
тренду куповине у великим шопинг-моловима. Инвеститори су заинтересовани за такве инвестиције, јер конкуренција засад не постоји. Нажалост, то ће
највјероватније водити ка затварању малих приватних радњи.
У комплексу бивше пивоваре «Schultheiss-Brauerei», у непосредној близини локације о којој говоримо налазе се у скромном обиму просторије са спортско-рекреативним и велнес садржајима. Међутим, ови објекти су у јако лошем
стању и већи дио њих биће уклоњен да би уступио мјесто новом гигантском
шопинг-центру. Тако би неки од ових спортско- рекреативних садржаја могли
и даље да егзистирају у ревитализованим објектима трансформаторских станица. Ови садржаји свакако би утицали на побољшање квалитета живота становништва и интензивнију социјализацију. Ово је, уједно, једна од намјена која је релативно независна од утицаја поменутих језичких баријера које представљају један од горућих проблема интеграције имиграната. Увођење спортско-рекреативних садржаја повољно је и с економског аспекта, односно одговара принципима концепта самоодрживости. Економска оправданост огледа
се у приходима од чланарина корисника ових простора.
Према Регулационом плану из 2004. године, у овој зони предвиђена је функција становања, па би увођење описаних садржаја подразумијевало и измјене постојећег планског документа.17
Трансформаторске станице – нова енергија у виду нових спортских
активности («New Power»)
Концепција унутрашње организације просторија оба напуштена објекта
трансформаторских станица (из 1900. године и из 1925. године) није
флексибилна по питању проналажења нове намјене, напротив, ревитализација ових објеката могућа је само уз садржаје који се могу уклопити у јако дубоке
просторије, често без природног освјетљења – па су предложене оне врсте
спорта које захтијевају просторије великих габарита, као нпр. стрељана,
сквош, стони тенис, куглање, пењање, али и они мање захтјевни, а за које постоји интересовање: фитнес, јога, велнес, те трговачки и угоститељски садржаји на нижим етажама (приземље и први спрат).
На основу анализе постојећег стања – како објеката тако и потреба у ширем градском контексту – те на основу проучавања историјске грађе: писаних
извора, техничке документације и историјских фотографија, урађена су два
концепта промјене намјене и то с обзиром на обим грађевинских интервенција на објекту.
Први концепт (назван „Олимп“) се враћа аутентичном изгледу и распореду
просторија, што значи уклањање накнадно изведених преградних зидова који
блокирају визуелне комуникације између појединих садржаја. Овај концепт
биће детаљније објашњен. Други концепт задржава постојеће стање, уз мини17

http://www.berlin.de/imperia/md/content/bamitte/plang/bep/bep_2004.jpg
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малне интервенције, задржавајући све историјске слојеве. У оквиру оба концепта испоштовани су сигуроносно-технички услови који би такође представљали незаобилазну грађевинску интервенцију.

СЛИКА 9. – ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДЛОЖЕНИХ САДРЖАЈА У
ПРИЗЕМЉУ ОБЈЕКАТА ИЗ 1900. (ЛИЈЕВО) И
ИЗ 1925. ГОДИНЕ (ДЕСНО)18

Концепт „ОЛИМП“
Назив концепта „Олимп“ указује на поставку новог степеништа са лифтом
које као вертикална комуникација посјетиоцима нуди јаснију слику о организацији простора некадашње трансформаторске станице са просторијама неуобичајених габарита.
Олимп би био оправдан и интересантан као назив концепта и због планираних спортских садржаја који асоцирају на олимпијске игре. Такође постоји
и паралела с обликовањем уличне фасаде у оквиру које је фаворизован антички орнамент.
Основна намјера концепта „Олимп“ јесте перцепција објекта у оном облику
како га је конципирао Oskar Springmann прије више од једног вијека. То значи уклањање свих накнадно изведених преграда, које и немају споменичку
вриједност јер не припадају аутентичној грађевинској супстанци. На тај начин би, између осталог, објекту био враћен индустријски карактер. Преграде
које би неминовно морале бити уведене ради испуњавања организационих или
противпожарних услова биће транспарентне и неће реметити основни концепт спознаје индустријских просторних цјелина. Овдје се посебно мисли на
двоетажну централну халу, која би у оквиру овог концепта преузела улогу трга
(„Piazzetta“) којем гравитирају остали садржаји. Тако би се унутар објекта формирала једна урбанистичка цјелина с пјацетом у центру и око ње концентрисаним садржајима у два нивоа. Пјацета би, дакле, била мјесто окупљања и
одмора с једним пултом за пружање информација и пријаву корисника спорт18
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ског центра. У нивоу приземља и галерија око овог централног простора налазили би се садржаји доступни сваком посјетиоцу: продавница здраве хране,
продавница спортске опреме, cafe, тоалети и двије мање оставе. Простори галерија би задржали визуелни контакт с централним простором. На сјеверној
галерији предвиђен је простор за одржавање часова плеса, а на јужној кафересторан. Уз ресторан би се налазио и простор са столовима за билијар (источна галерија), а западно ка улици предвиђени су садржаји управе спортског
центра.
Транспарентним преградама било би омогућено и природно освјетљење
централног простора који је данас у потпуном мраку. Квалитетним пројектом
илуминације комплетног овог простора било би могуће остварити веома интересантан амбијент.
Други и трећи спрат су организовани као дио спортског центра коме припада и објекат изграђен 1925. године, што значи да је у ове зоне омогућен
приступ искључиво регистрованим корисницима.
Централни садржај на другом спрату смјештен је у двоспратну халу у којој
су били смјештени бучни трансформатори. Предложена намјена је Skywalk –
хала, све омиљенија не само код млађе популације. Поред Skywalk – хале предвиђени су и фитнес-простор и просторије за козметичке третмане.
Трећи спрат намијењен је релаксацији и медитацији. Предвиђени су сљедећи садржаји: тренинзи јоге, медицински третмани, акупунктура, масажа,
сауна и простор за релаксацију.
Трансформаторска станица изграђена 1925. година била би у потпуности
у служби спортског центра. Неки од основних садржаја овог објекта су сквошхале са трибинама, стони тенис и кафе са галеријама, куглана за дјецу, стрељана, дизање тегова, простори за масажу, за медитацију итд.
Умјесто закључка
Анализе су показале да се спортско-рекреативни, пословни, управни и угоститељски садржаји, уз одређену дозу пројектантске вјештине, успјешно могу
уклопити у концепте ревитализације објеката трансформаторских станица с
почетка двадесетог вијека. Штавише, специфична организација просторних
цјелина унутар објеката омогућава стварање квалитетних амбијената с вриједностима које се остварују путем визуелне комуникације компатибилних садржаја, чиме се излази из граница архитектонског стваралаштва и залази у област урбанизма. Овакав интровертни концепт организације простора може бити посебно интересантан у хладније доба године, гдје би посебно дошао до изражаја тај простор као мјесто сусрета најразличитијих структура становништва.
Архивска грађа градске управе Берлин „Центар“
Bauakten Wilhelmshavener Straße durchgehend Stromstraße Band 1 und Band 2
Bauakten Wilhelmshavener Straße 7 durchgehend Stromstraße 51, Band 1 und 2
(Bezirksamt)
Mitteilungen der BEW, 1907, S.22
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Summary
MIROSANDA VRANIC, Engineer of Architecture, M. Arch.
BANJALUKA

CULTURAL MONUMENTS BETWEEN SPIRITUAL AND MARKET VALUE
Transformer`s station at the street Wilhelmshavener Strasse 7 in the central zone of the
capital city of the Germany, is the first generation of the transformer`s stations made in 1900
year. Then, it formed the electrification system, which serving as the basis of modern electric
power transmissions system, and basically composed of the following elements: power plant –
transformers – ultimate consumer. Since, it was about the very beginning of electrification and
about the same time in New York, London and Berlin, the electricity had been losing due to
long cables, and their length should be reduced, that is power plans and transformers positioned as close as possible to the ultimate consumer. Because of this, these facilities were located
in the central urban zones, next to the Berlin`s residential - business buildings of that time.
Although they represented the facilities which reflected the technological development
with the accelerated process of the urbanization, however the style`s language for the designing of the facades of these buildings was turned towards the past, i.e. historicisms. Transformer`s station at the street Wilhelmshavener Strasse 7 attained the reduced classicist façade
with a large arched openings at the ground floor. Clumsy steps towards finding the appropriate architectonic expression for the new type of the buildings are clearly reflected on this
façade. Architectural elements, such as the large arched openings, point to the fact that here it
is about the industrial facility. Also, Electrical power in the form of the flash was symbolically
presented in the relief portrait on the façade.
In the next development phase of the power transmission, this facility was partially put
out of service, and beyond it, at the same location; in 1925 it was built the new building, which
was also included on the list of the cultural industrial monuments of the city of Berlin. Third
transformer in the series was put into operation in 1986 year, and still in operation. These
three facilities are the unique example of the development of the electrical power distribution
systems and in its three major phases: at the beginning of the electrification (in 1900 year), in
the twenties years of ХХ century and in 80ies of ХХ century.
Around these buildings, it used to be concentrated the facilities for power supply. They
were the prerequisite of the fast urbanization of gravitating city parts, and today out of use and
thus left to inevitable collapse. Prominent position of these buildings is a great chance for a
successful revitalization of the facilities and the surrounding area.
Firstly, it was analyzed the whole complex and individually each of three transformers coming from different periods, on the basis of written sources, historical graphic drafts and photographs.
So far, it hasn`t been made the professional analysis and elaboration of the transformer`s
stations of the first generation, although being the part of system serving as the basis and to
today`s principle of electric power distribution. From that reason, it was carried out the deta328

iled study of these buildings, elaboration of the historical material and the facilities survey, as
well as its role in the development of architectural stylish expression aiming at the exemption
from the formal historicism.
Based on the current situation analysis and the study of historical material there were
prepared two concepts of the change of land use, in relation to the intervention on the building. One of them is returned to the authenticable appearance and the layout of the rooms, fitting into them the planned use: sport and recreation. The second concept retains the existing
situation with all historical layers, predicting the same use. Again, the facility should become
the backbone of the urbanization – but this time as well as increased socialization.
Key words: analysis, urbanization, phased development of the electrification, „uselessness“, revitalization, socialization, sustainability, values of cultural treasure
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