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Коцијанчич: Решението на
кризите во Македонија и
во Албанија е резултат на
силна работа

Лицата со посебни
потреби кампуваат за да
бидат видени и слушнати

Иванов: Со Јордан
постигнавме напредок во
сферата на разузнавање и
размена на информации
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СО ИТАЛИЈАНСКА ИЗЛОЖБА ОТВОРЕН РЕКОНСТРУРАНИОТ МСУ

„Сакавме да го запреме понатамошното уништување на структурата на
објектот за тој да ја добие првобитната функција“, изјави шефот на мисијата
на ИМГ Паоло Леони

Меѓу посетителите беа и сликарите Сергеј Андреевски и Милош Коџоман  

КАТЕРИНА БОГОЕВА 

Реконструираниот Музеј на современата уметност во Скопје по скоро три

месечна пауза, направена поради извршување на градежните работи

започнати во април годинава, е отворен повторно со изложба, овој пат со

италијанска, наречена „Од Бала до Шалоја“, на која се презентирани 88 дела

од 21 италијански автор. 

Завршувањето на реконструкцијата беше свечено одбележано на 24

октомври, во рамките на актуелната Недела на италијанскиот јазик, кога

публиката можеше да ги види внатрешните интервенции во првата музејска

сала, која сега освен потребните технички стандарди(осветлување, систем за

вентилација, за регулирање на влажноста на воздухот и противпожарна

заштита), доби и рампа со нови 150 метри музејски простор. 

Архитектот Предраг Андонов, кој заедно со Бујар Муча се автори на идејното

решение и на проектот за реконструкција на МСУ, смета дека рампата која

зачуди многу од посетителите, претставува освојување на нов изложбен

простор во Салата I и нуди отворање на нови визури.

„Искуствата кои ги користевме во идејното решение се сублимат на

постоечките решенија во одредени европски музеи, меѓу кои и е и музејот

во Малага, во Шпанија. Движејќи се по рампата, посетителите можат да ги

следат поставените експонати во долниот дел на просторот од пристојна

дистанца, им се нуди ново доживување на експонатите од нов, досега
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Од недела нов влажен бран

Фенербахче и Олимпијакос ќе се борат за
европската шампионска титула

Суспендирани 15 вработени во МВР за
инцидентите во Собранието

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

ИТАЛИЈА ВОВЕДУВА ЗАДОЛЖИТЕЛНА
ВАКЦИНАЦИЈА НА ДЕЦАТА

ИВАНОВ НА СВЕТСКИ ЕКОНОМСКИ ФОРУМ ВО
ЈОРДАН

СУСПЕНДИРАНИ 15 ВРАБОТЕНИ ВО МВР ЗА
ИНЦИДЕНТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО

ФЕНЕРБАХЧЕ И ОЛИМПИЈАКОС ЌЕ СЕ БОРАТ ЗА
ЕВРОПСКАТА ШАМПИОНСКА ТИТУЛА

МУЗИЧКИОТ ТАЛЕНТ ДАМЈАН ДИМЕВСКИ
ОСВОИ ГРАН ПРИ НА ФЕСТИВАЛ ВО ТУРЦИЈА
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недостапен агол. Рампата ќе ја олесни и комуникацијата со просторот и на

лицата со посебни потреби, а е важна и за подигање на експонатите без да

се користи лифт“ - посочува Андонов.

Покривот е комплетно реконструиран 

Музејот на современата уметност кој се смета за една од позначителните

институции од овој вид во Југоисточна Европа, реконструкцијата на целиот

покрив на објектот (чие прокиснување се сметаше за хроничен,

повеќчедецениски проблем), на надсветлата и целосната рехабилитација на

споменатата сала, сместена десно од влезот, ја реализираше во рамките на

започнатите пилот- активности за образование и култура, кои во земјава се

одвиваат со поддршка од италијанската Влада, преку Генералната Дирекција

за соработка и развој и италијанското Министерство за надворешни работи.

Според Паоло Леони, шефот на мисијата на Меѓународната менаџмент група

-ИМГ со седиште во Скопје, во реконструкцијата се инвестирани 350 илјади

евра, кои се дел од вкупно одобрената донација за програмата која

изнесува 3 милиони евра. 

„Храмот на уметноста блесна со нов сјај “ - рече на отворањето в.д.

директорот на МСУ Јован Грдановски, кој посочи дека кровот на целиот

објект е со нова изолација со материјали чиј рок на траење е 30 години и

дека музејски простор е и озвучен. 

„До крајот на годинава публиката ќе може да види уште две планирани

ликовни изложби, самостојна презентација на поголем дел од творештвото

на Решат Ахмети и комплекснииот проект, германската изложба „Берлинска

сцена“ чие што поставување значи и следна реципроцитетна македонска

презентација во Берлин“ - вели Грдановски. 

За шефот на мисијата на ИМГ групата Паоло Леони, кој МСУ го нарече еден

од „најубавите објекти во Македонија“, завршената реконструкција е доказ

дека културата повторно ги обединува државите, народите, луѓето... Тој

укажа дека отпочнатата италијанска програма во земјава има за цел да ги

поддржи основните сектори за развој , образованите култура и

децентрализација, кои се приоритетни во Охридскиот договор и мошне

важни за развојот на Македонија и нејзиниот чекор во идната

евроинтреграција. „Со реконструкцијата сакавме да го запреме секое

понатамошно уништување на самата структура на објектот за тој да ја добие

првобитната функција, да стане тоа што треба да биде, центар за култура и

уметност“ - посочи Леони и ги повика и македонските деловни луѓе да земат

учество во зачувување на вредниот објект. 

За италијанскиот амбасадор во Македонија, Донатино Маркон обновата на

музејот е услов за соживот на сите народи во земјава, но и услов за соживот

и со другите земји. Тој најави дека следниот месец со италијанска поддршка

на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје ќе биде отворен

мултимедијалн центар, а е планирано и отворање на лабораторија за

биотехнологија на Државниот универзитет во Тетово. 

Не заборави да ја потенцира и италијанската поддршка на работата на

археолошките локалитети Хераклеа, Скупи и Стоби. 

Од Бала до Шалоја 

На изложбата на цртежи и графики„Од Бала до Шалоја“ е презентиран избор

од творештвото на италијанските уметници: Ренато Гутузо, Уго Атарди,

Франко Џентилини, Фаусто Пирандело, Корадо Каљи, Антонио Буено, Мино

 

Пипа кажа „Да“

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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Макари, Пјетро Ангиони, Тони Шалоја, Џакомо Бала, Салваторе Фјуме,

Микеле Кашела, Уго Несполо, Марио Скифано, Салваторе Провино, Роберто

Донатели, Мауро Иори, Емпедокле Амато и Роландо Сана. 

Куратор на изложбата која доаѓа од Софија, а била презентирана и во други

градови во Бугарија е Ерменегилдо Фриони. Во Скопје ќе биде отворена до

3 ноември.

Статијата е прочитана 1507 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Прославата на 23 Октомври помина без македонски дела

Заштита на аудиовизуелно наследство

„Синедејс“ ја воведува наградата „Златна ѕвезда“

Македонски кратки филмови на фестивал во Амстердам

Препорачај Биди прв од твоите пријатели кој би го препорачал ова.
Сподели

период од-до 2006    2014
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