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БАУХАУС ОБЈЕКТИ НА ИЗЛОЖБА ВО „МАЛА СТАНИЦА“

 

На „Форум Скопје 2009“, вечерва ќе се дебатира и за црквите како феномен

Катерина Богоева

На вечерашната отворена дебатна сесија на „Форум Скопје 2009“, која со

почеток во 19 часот ќе се одржи во Националната галерија „Мала станица“

македонски и странски учесници ќе разговараат на тема: „Посткритиката во

Хрватска - експериментални методи“ и „Мега и метацрквите во Северна

Америка и глобално, за црквите како феномен“. Најавено е учество на

архитекти, но и стручни лица од различни области од земјава и странство:

Иван Рупник (архитект, докторат на Харвард, Бостон, Антонио Петров

(архитект и теоретичар, професор на Харвард), Сергеј Никуљски и Иван

Мирковски (Виена), Маја Крстевска, Миленко Неделковски, Андријана Савич,

Мила Искренович. 

Утре во исто време на тема: „Урбан дизајн меѓу модерниот и

традиционалниот контекст. Историскиот градски центар во Потсдам и проект

за нова синагога“ и „Поделениот град Берлин“, ќе дебатираат: Каи Фоеклер

(теоретичар, од бордот во Десау, Берлин, Инес Толич (архитект теоретичар,

Венеција), архитектите од Берлин: Вера Мартинез и Христијано Лепрати,

архитектот од Скопје, Минас Бакалчев како и Сашо Мацановски и Вангел

Ноневски. 

Дебатите на различни теми ќе се одвиваат до 14 јуни кога ќе бидат

презентирани и резултатите од студентската работилница што под

менторство на д-р Дивна Пенчиќ се одвива во „Мала станица“. 

„Афтершок на постмодернизмот“ е темата на која се одвива годинешниот

Форум со цел преку странските експерти да се загатнат теми на кои заедно

со македонските гости се дискутира за можните сценарија на градот на

солидарноста Скопје, и неговата перспектива. Официјално беше отворен на

9 јуни, со патувачката фото - изложба „Баухаус 1919 -33 “ на архитектот и
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НАЈНОВИ ВЕСТИ
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Малиот Павел се пробуди од вештачката кома
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фотограф Ханс Енгелс кој е првиот што со оваа изложба направил

комплетно издржан преглед на, како што вели самиот, сите постојни

„Баухаус - објекти“. Ги истражувал архивите, работел и на терен и на свој

начин го дефинирал поимот „Баухаус-архитектура“

„Објектите претставени во ова дело се проектирани од мајсторите, учителите

и студентите на Баухаус, а исто така и од членовите на архитектонското

студио на Гропиус. Тие го опфаќаат периодот, почнувајќи од формирањето

на Баухаус во Вајмар (1919) до неговото прво затворање во Десау од страна

на нацистите (1932), па се до неговото дефинитивно расформирање во

Берлин, една година подоцна. Историскиот опфат на ова дело го зафаќа

периодот на архитектонските експерименти во 1930-тите , притисокот на

тоталитарниот нацистички режим, поради кој мнозинството мајстори на

Баухаус, заедно со нивните идеали отиде во егзил, и најпосле,

конзервативизмот кој беше официјален став на ГДР, кој неколку декади го

игнорираше ова архитектонско наследство. Како и да е, мора да се признае

дека и на Запад исто така не се гледаше со доволно симпатии на тоа

наследство“- потенцира Енгелс, чија изложба во Скопје ја обезбеди Гете

институтот, а по затворањето ќе биде пренесена и во Загреб и Анкара. 

Годинава со изложбата Институтот ја прославува 90-годишнината од

основањето на Баухаус од страна на архитектот Валтер Гропиус. Станува

збор за училиште за уметност кое своевремено претставувало нешто ново и

уникатно. Централно место во него заземало градењето, а зградите и

нивното уредување се разбирале како севкупно уметничко дело кои го

опфаќале сите прашања поврзани со уредувањето, дизајнот, опремата,

светлосните и колоритните решенија, материјалот, средината, севкупната

концепција. Во Баухаус, покрај архитекти предавале и познати уметници и

дизајнери, а севкупниот негов концепт опфаќал општествено-политички

прашања, бидејќи во време на Вајмарската република имало голем

недостаток од простор за живеење од што најмногу било погодено

најсиромашното население. Школата Баухаус давала концепциски одговори

на таквите прашања. Фотографиите на изложбата, придружени со

документација за објектите говорат за нејзиното големо стилско влијание

кое се задржало до денес и надвор од границите на Германија.

Статијата е прочитана 1785 пати. 
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Bravo za arhitektite, konecno nesto ubavo da se slucuva vo poleto na arhitekturata vo Makedonija,
umetnosta i kreativnosta go oplemenuvaat duhot, ne podlegnuvajte na balkanskite provokacii i
opstrukcii samo napred...!
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