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И КЕНЗО ТАНГЕ МОЖЕ ДА ДОБИЕ СКУЛПТУРА ВО СКОПЈЕ

Макетата на Танге е на изложбата „Метаболички градови на иднината“ во
Токио

Катерина Богоева

Оригиналната макета од урбанистичкиот мастер-план за обнова на Скопје на

јапонскиот архитект Кензо Танге до 15 јануари идната година ќе биде

презентирана во музејот Мори арт во Токио, на изложбата „Метаболички

градови на иднината - Соништата и визиите за реконструкцијата по Втората

светска војна“, отворена на 17 септември. Паралелно со неа, во Токио се

одржува и конгрес посветен на метаболичкото движење и архитектурата,

основано во 60 -тите и во 70-тите години на 20 век, од група архитекти

познати по своите футуристички градби. Меѓу архитектите е и Кензо Танге,

познат во македонската јавност, пред се', по својот урбанистички план за

обнова на главниот град по земјотресот. По тој повод, Музејот на град Скопје

е и поканет да учествува со неговата макета на изложбата во Јапонија. 

„Контактот меѓу нашиот музеј и Мори арт го направи студентот Дамјан

Кокалевски од Скопје, кој извесно време живее во Токио, каде што е на

магистерски студии по архитектура. Ние ја испративме макетата придружена

со неколку фотографии од објекти од Скопје изградени во 70 -тите години на

20 век, меѓу кои е и една голема фотографија со визура на она што е делумно

реализирано со мастер-планот на Танге“ - рече Јасмина Намичева, виш кустос,

архитект од градскиот музеј. 

Макетата на Кензо Танге е изработена во 1967 година од неговото студио, за

што Музејот на град Скопје поседува и фотографии, кои во изминатите три
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Малиот Павел се пробуди од вештачката кома
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години, заедно со неа, беа изложени во постојаната поставка. Но, и со неколку

цртежи кои Танге ги правел за време на изработката на мастер-планот. 

Во рамките на новата планирана музејска поставка, оваа оригинална макета

ќе зазема централно место. Таа, пред испраќањето во Токио, со средства до

Министерството за култура, била реставрирана бидејќи подолг период била

заборавена во депо. Според Намичева, по враќањето од Јапонија процесот на

нејзино „залечување“ ќе биде и комплетно завршен. 

Во изминативе неколку години, со почнувањето на проектот „Скопје 2014

година“, во градов макетата на Кензо Танге беше изложувана на разни форуми

и собири. 

„Во еден период, речиси, никој не се ни интересираше што на неа беше

претставено, која и' е вредноста и значењето. Но, интересот флуктуира, така

што, во секој случај, нејзиното место е во Музејот на град Скопје заедно со

сите макети што ги поседуваме како збирка преку која ќе може да се

проследи урбаниот развој на градов. Ние, на пример, ја поседуваме и

макетата од првиот урбанистички план на Скопје од 1918 година, направена

од Картографскиот завод од Белград, во поранешна Југославија. Макетата на

Кензо Танге е значајна поради тоа што говори за местото на архитектурата на

Македонија во светот. Од големо значење е што макетата на Танге се

презентира во Токио со макетите од други земји од светот, каде што

дејствувала споменатата група архитекти, урбанисти во 60-тите и во 70-тите

години на минатиот век. И на тој начин, ние покажуваме дека сме дел од

светската архитектура“, потенцираше Јасминка Намичева и информираше

дека Музејот на град Скопје, заедно со градските власти, планира да ја

одбележи 100-годишнината од раѓањето на светски познатиот јапонски

архитектот. 

Пред две недели Намичева разговарала со јапонскиот амбасадор од Виена и

со градоначалникот Коце Трајановски. 

Меѓу евентуалните настани за одбележување на јубилејот, биле споменати и

отворање на изложбата „Метаболички градови на иднината“ и во Скопје, како

и оформување на посебно катче посветено на Танге, со што би се покажало

неговото дело во главниот град и местото во светската архитектура. 

„Веќе почнавме контакти со неговите наследници , а една невладина

организација од Јапонија најави дека сака на Скопје да му донира скулптура

на Кензо Танге во природна величина или негово торзо, што би се изработило

од македонски мермер“, рече Намичева.

Статијата е прочитана 3124 пати. 
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ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Современ шпански филм во Кинотека на Македонија

Штипскиот народен театар вечерва со премиера на „Кара Дончо“

Кандидатурата за „Оскар“ на „Панкот не е мртов“ ќе биде прифатена

Никола Маџиров на „Варшавска поетска есен“

Фотографии за Преспа во „Мала станица“

КОМЕНТАРИ

Istocna Makedonija, 06.10.2011 10:01:59
Ne moze,Kenzo Tange treba da dobie skulptura vo Skopje!Ne mora da e visoka nad 7 metri!

Кликнете за оценка:    29  |    36

zoran_Viena, 06.10.2011 12:22:02
Neka napisat i zosto Kenzo Tange ne go pootpisal originalniot plan za izgradbata na Skopje po
zemjotresot.... verojatno zatoa sto i togas imalo vzesteni glavi koi gi napravile site onie greski vo
izgradbata na Novo Skopje i ne go ispocituvale do kraj poznatiot i priznatiot Arhitekt...

Кликнете за оценка:    19  |    41
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Моја Европа: Германско - полско помирување 2.0

Германија: Еден милион слободни работни места
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РЕДАКЦИЈА

ул. "Васил Ѓоргов" бр.16, четврти кат

Тел. 3236 900
Факс. 3236 901
E-mail: contact@utrinski.com.mk
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intelekt, 06.10.2011 14:39:18
eee vidis i tange go zaboravivme kutriot nema spomenik...kakva tragedija...naprosto
neverojatno,zamislite tange nema bista u sred skopje...auuuu sega nema da spieme...

Кликнете за оценка:    28  |    31
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