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ИНТЕРВЈУ - БАРОКОТ ЌЕ ГО УКИНЕ ОТВОРЕНИОТ ПОГЛЕД НА
СВЕТ НА ГТЦ

„Вредноста на Градскиот трговски центар парадоксално, но вистинито, дури
во петокот ја покажа целата своја големина“, вели Небојша Вилиќ

Катерина Богоева 

Бевте меѓу организаторите и говорниците на протестот „Го сакам ГТЦ!“, а во

петокот и „го гушнавте“ Градскиот трговски центар заедно со дел од Вашите

колеги, држејќи се за раце во направената низа од луѓе од различни

генерации меѓу кои имаше сликари, скулптори, новинари, архитекти... Како

историчар на уметноста, сметате ли дека вредноста на самиот објект е

доволно голема што успеа да привлече стотици граѓани или требаше да се

погоди моментот за ваков достоинствен и мирен протест?

Да, сметам. Вредноста на Градскиот трговски центар парадоксално, но,

вистинито, дури во петокот ја покажа целата своја големина. Можеби и

помалку поради својата теориска (архитектонска, урбанистичка или естетска)

вредност: стручната јавност за нив знае од самиот почеток. Но, тоа што се

случи ја покажа токму неговата практична, употребна и, конечно, урбана

вредност во најголемиот нејзин сјај: неговото функционирање како урбана и

урбано осмислена структура, која најчесто не ја ни гледаме, за која понекогаш

не сме ни свесни, но што ја живееме! Кога се потврди дека сите ние ќе

изгубиме еден таков суптилно вткаен организам во нас, кој не само што

живее во нашите сеќавања од младоста туку кој секојдневно е вткаен во нас,

тогаш се побуди една психосоматска реакција (и мене лично ми требаше

време да ја сфатам природата и коренот на мојата реакција). А тоа е, по

дефиниција, целта на секој современ проект: да се вгради во нас и со тоа да
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

Уставниот суд се премисли и ја симна
забраната за барок на ГТЦ и МОБ

IN MEMORIAM: Почина д-р Ѓорѓи Ставриќ,
основач на дијагностичката лабораторија за
малигни болести
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ПОЛИЦИСКИОТ СИНДИКАТ БАРА КОМАНДНА
ОДГОВОРНОСТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

http://www.utrinski.mk/rssgenerator/rss.aspx
http://www.utrinski.mk/default.asp
https://www.facebook.com/pages/%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-Utrinski-vesnik/371686650099
https://twitter.com/UtrinskiVesnik
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=CAD2A621C4BE444D84D55B66DF9FB0A5
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=289FAA68D222F2409DB3E4974813B972
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=D3927B055CA405439506244B83E527A9
http://www.utrinski.mk/default.asp?section=arhiva
http://www.utrinski.mk/default.asp?section=contact
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=4EEC9D63E3BA4043A2C7976A7134DA14
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=A971AA7A7E3BBA479DC7584E445AC070
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=966B898F4BBF7140BD7239D10230EE78
http://www.utrinski.mk/default.asp
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=20467E30720CB241A155CA584D233EF8
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=1E3705B1DBE3194B8E69407760B6865A
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=102695A78201AA4CBCB142DC8B876CEB
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=A45A8F343EE1774EAA0582225746A73F
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=CAD2A621C4BE444D84D55B66DF9FB0A5
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=289FAA68D222F2409DB3E4974813B972
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=D3927B055CA405439506244B83E527A9
http://www.mse.mk/mk/symbol/STIL
http://www.mse.mk/mk/symbol/TPLF
http://www.mse.mk/mk/symbol/UNI
http://www.mse.mk/mk/symbol/USJE
https://epress.mk/#/details?id=0203824895
https://www.yahoo.com/news/weather/macedonia/skopje/skopje-55856865/
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=4C5E239D9D98CF46B105577EE88BD5D2
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=843571C7C2721D46B5844C1661F05884
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=54128E0B33F22349AEE4DC86D5EA29A7
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.utrinski.mk%2Fdefault.asp%3FItemID%3D9ACB3D3257B24740911E5564D3A4763E&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%98%D1%83%20-%20%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%20%D1%9C%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%A2%D0%A6&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.utrinski.mk%2Fdefault.asp%3FItemID%3D9ACB3D3257B24740911E5564D3A4763E
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.utrinski.mk%2Fdefault.asp%3FItemID%3D9ACB3D3257B24740911E5564D3A4763E&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=UtrinskiVesnik&tw_p=followbutton
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=76F6DC1ADC28E648BA25BDACFF45338F&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=7A35ED1D00484143B9D5092342DD3EA8&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=90323013B556474C8C3264CF4F8C2D78&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=A54C526634A2B641AF2E0E432FE3125D&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=1FDEE9E0FEB469408144DBD789F940BE&arc=1


произведе еден нов и подобар општествен и друштвен поединец со

неограничено отворен поглед на светот, каква што е, впрочем, и неограничено

отворена и формата на ГТЦ.

До што може да доведе планираното менување на изгледот на ГТЦ во барок?

Токму до тоа: укинување на тој и таков неограничено отворен поглед на

светот и негово затворање во зандани. Да не заборавиме, архитектурата

денес воопшто не е во нејзината форма (тоа одамна заврши), туку најмногу во

нејзината способност да создава нови општествени односи и културни

вредности. Новите односи што ги создаваат новите трговски центри од

затворен тип (во кои не велам дека луѓето не се среќаваат), во суштина, е

сведена само на трговските аспекти на капиталот: доаѓате, разгледувате,

одморате во кафуле (затоа нема слободни клупи), се одлучувате што да

испазарите и се враќате да го купите тоа или, пак, седнувате во кафулето

откако сте испазариле за да здивнете од бомбардирањето со брендовите од

излозите или во брендираните продавници. Помислете и сами: колку пати сте

поминале од ГТЦ само да ја скусите патеката за да стигнете до местото каде

што сте тргнале, а притоа не сте испазариле ништо, а патем сте сретнале некој

познајник. Општествената состојка и суштина на ваквите отворени концепти и

можностите што ги нудат, еве, да ги потврдам со порака на една девојка во

петокот на Фејсбук: „Ви благодарам што го запознав Ш...Ќ“.

Колку и како влијаат актуелните архитектонски и урбанистички промени во

Скопје на визуелните и на естетските перцепции на неговото културно

живеење?

Проектот „Скопје 2014“ се покажа како исклучително сложен феномен што

најсериозно досега ги соочи македонските творци, но и целата култура, со

еден сериозно одговорен тест. Настрана отсуството на широката јавна

расправа и неговото еднострано наметнување. И тука не се работи за тоа кое

е „за“, а кој против, како што несреќно или, пак, со намера се протолкуваа

ставовите околу него. Проектот самиот од себе ја засегна и ја поништи

неговата основна намера - центарот на градот да смени нешто на подобро

или на повеќе: колку луѓе се „за“, толку се и „против“; колку што има луѓе кои

доаѓаат да се фотографираат и да го обожуваат, исто толку луѓе веќе не

доаѓаат во центарот. Значи, не се постигнало ниту нешто повеќе ниту нешто

подобро. Освен една работа (што не беше/е намерата на проектот): тој веќе

изроди еден постефект - се појави протестна и критичка уметност и култура,

нешто што отсекогаш и' недостасувало на Македонија и нешто што е

најзначајно за одржување на духот на Градот. Убеден сум дека проектот се'

повеќе ќе генерира реакции - тоа го започна Првата архибригада, го потврди

„гушкањето на ГТЦ“, а ќе продолжи, очекувам, со ризоматско графитирање на

архитектурата и спомениците како стратегија на (овој пат) урбано (наспроти

тековното центристичко и насилничко) префасадирање.

Културното и уметничкото живеење во градовите подразбира и простор во кој

граѓаните можат да ги изразуваат своите потреби како автори и како

консументи. Што мислите, каде е Скопје денес на тоа поле во однос на

тенденциите во регионот и пошироко?

Во теоријата одамна веќе се заговара тезата за враќањето на големите

наративи, особено во пишувањата на Квентин Скинер, или барем нивното

преиспитување и реактуализирање. Нивното спроведување во практика

најочигледно беше со победата на Хајдер во Австрија или забраната за

носење бурка во Франција. Цела Европа се соочува со барањето излез од

унифицирачкиот глобализам, тоа е повеќе од очигледно, а ова е, според

некои, еден можен излез. На Балканот таа теза само ја најде најплодната

почва: почнувајќи од Грција, преку Србија, завршувајќи се' до Хрватска и

Унгарија. Но, мислам дека ние отидовме предалеку и најдалеку - ја

реифициравме таа идеја до крајни, наполно апсурдни граници. Не се

задоволивме само со донесување на таквите идеолошки и, оттука, културни

политики и стратегии преточени во законски рамки (како и сите наведени

други држави) токму поради тоа што тие се лесно и остварливо менливи.

Најмарксистички и најмодернистички ја спроведовме теоријата во практика:

ја материјализиравме теоријата во конкретни градби олицетворени во

архитектурата на (засега) центарот на главниот град, но не помалку и во

скулптурата (распослана скоро во сите градови). А токму поради тоа: никој да

не може утре да ги смени, отстрани, префасадира и за да останат како траен
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запис за едно време и една идеја која постоела на овие простори.

Ќе Ве видиме ли повторно како пеете и свирите на гитара во започнатата

„борба“ за зачувување на изгледот на ГТЦ!

Не. Се враќам во Струга и на работата на мојата нова книга „Силувајте го

Скопје! кн. 2“.

Статијата е прочитана 4145 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Неделна кинопрограма

„Виолине фест“ - концерт на млади виолинисти

Се одржа второтo издание на УФО

Во Охрид започна 46. Меѓународен семинар за македонски јазик

Александар Џони Шопов награден за анимиран филм на Фестивалот „Анси“

Со „Скопје 63“ почнува фестивалот „Македокс“

КОМЕНТАРИ

pero, 17.06.2013 08:40:11
Па Барокџиите не ни ги донесоа од надвор???? Сами си ги гласавме, па сега нека пустошат, тоа им е
работа...... . . . . . . . . . . . . .

Кликнете за оценка:    56  |    49

sk., 17.06.2013 09:35:01
Sosem se soglasuvam so g-dinot Vilik. negovite lucidni komentari i zabeleski ne sum siguren deka ke gi
sfatat onie na koi im se upateni.Imam samo edno raznoglasie 2014 ne e fenomen tuku terapija za edna
seriozna dijagnoza koja sepak nie i ja plakame, sto ne e mala rabota i ja konzumirame sosila bez pravo
na izbor.

Кликнете за оценка:    66  |    64

mile, 17.06.2013 11:04:56
Sto filozofirash be i na kogo mu e vazno tvoeto mislenje...GTC kakov sto e lici na gulabarnik i potrebna
e hitna rekonstrukcija i modernizacija....Ushte nesto zamislete vo nedela ne raboti pa kako ke mu
konkurira na SKOPJE CITY MALL ili pak na novonajavuvaniot CAPITOL....ednostavno dosta od eksperti
koj aber nemaat od nishto..... P.S. Koj proekti gi ima ovoj Gospodin pa da izigrava elita

Кликнете за оценка:    62  |    85

tulko drdeski,tetovo, 17.06.2013 12:12:35
E,Mile,Mile prosto covek da ti zavidi,na pametot sto go imas se razbira.Izlezi Mile malku prosetaj niz
Evropa,a ne samo na terasa.

Кликнете за оценка:    65  |    65

srebre, 17.06.2013 13:27:18
e mile mile cile ili si pijan il te placa nekoj...edni turci naucija da kazat ne ama mk seuste e vo
komunizam na celo so vmro(kpm).

Кликнете за оценка:    73  |    67

MIKI, 17.06.2013 14:46:06
Mile od takvi koi po licni stavovi donesuvaat znacajni izjavi eve go ni gradot.Neznam koj i sto si ama
kako mozes da dades takvo mislenje-izvini ama lici na laik.E pa so laici ne se sozdava grad ili ako se
sozdade ce lici na ova cudo sozdadeno od nepismeni strucni lica.Ce kazes i toa se arhitekti-da edni so
,,pistol vo glava da pravat proekti po naracka i drugite za PARI.Onie strucnite ne se udostoeni so
konsultacii.Ama kaj nas site proektiraat, site se trgovci site se seznajkovci osobeno sega koga e dvirana
profesija -arhitekt,doktor profesor ili intelektualec

Кликнете за оценка:    70  |    68
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