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ИНФО ПРИЛОЗИ ИМПРЕСУМ МАРКЕТИНГ КОНТАКТ АРХИВА ПРЕТХОДНИ

МАКЕДОНИЈА ЕКОНОМИЈА СВЕТ ХРОНИКА МЕТРОПОЛА КУЛТУРА СПОРТ ОМНИБУС АКТУЕЛНО ОТВОРЕНА СЦЕНА ВО ФОКУСОТ
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ВО ЧЕKОР СО СВЕТСKИТЕ МУЗЕИ

СОВРЕМЕНА УМЕТНОСТ ВО ЦЕНТАРОТ НА СКОПЈЕ

Изложбена галерија, која ќе биде депанданс на Музејот на современата уметност, побарала да биде отворена во
центарот на Скопје, директорката на инситуцијата, Елиза Шулевска. Идејата веќе е поддржана од министерката за
култура, Елизабета Kанческа-Милевска. Изложбениот простор ќе биде наменет за повремени изложби, а целта е
МСУ да се приближи до сите граѓани и до туристите.

- Разговарав со министерката и таа ни ја даде поддршката. На колегите кустоси им беше многу драго што нивните
желби од минатото, кои со години не биле реализирани, се совпаѓаат со моите идеи и полека се реализираат. Ќе
имаме нов простор, некаде во центарот на градот, како што е во светските метрополи. Поголемите музеи во светот
имаат свои депанданси, помали изложбени простори на локации каде што има голема фреквенција на луѓе. Тоа ќе
значи поголемо приближување на МСУ до посетителите, странците, гостите, учениците, децата. Тие ќе бидат во тек
со актуелните случувања во Музејот - вели Шулевска.

Таа додава дека не мора да биде нов објект. Ќе бидете задоволни со каков било објект на добра, фреквентна
локација. Тој би бил уреден по сите норми и стандарди и би бил наменет за привремени изложби. 

Почнува санацијата 

Годинава сите активности во Музејот крај Скопското кале ќе бидат насочени кон отворање на постојаната
поставка. 

- Прво ќе направиме санација и адаптација на галерискиот простор, бидејќи е девастиран повеќе од 20 години и е
надвор од употреба. Тоа е навистина жално за една ваква институција. Ова е прекрасен простор и мора да ја има
својата основна функција. Со санацијата и подготовките на проектна документација, колегите што имаат огромно
искуство работат на постојаната поставка - објаснува Шулевска.

Поставката ја подготвуваат Захаринка Алексоска-Башева, Марика Бочварова-Плавевска, Зоран Петровски и
Лилјана Неделковска. Kога ќе заврши санацијата, за која во тек е тендерска процедура, кустосите ќе бидат при крај
со постојаната поставка. Предвидено е да има околу 400 дела.

- Веќе ја имаат визијата. Интересно е тоа што сакаме целиот Музеј да го претвориме во постојана поставка. Тоа
беше предлог на кустосите, кој го прифатив. Навистина многу се гордеам со тоа што тие го прават. Kрајно време е
нивното искуство и знаење да го види целата јавност. Kрајно време е највредните дела во нашата куќа, донациите
собирани 50 години, да бидат изложени пред очите на јавноста, пред помладите генерации и туристите кои с`
повеќе ги има во нашата земја и во Скопје - вели Шулевска.

Постојана поставка

На прашањето дали тоа значи дека во наредниот период не треба да се очекуваат привремени изложби во МСУ,
Шулчевска вели дека ќе има, но во помали рамки, бидејќи акцентот ќе биде поставен на санација на објектот и на
подготовката на постојаната поставка. Со стручниот колегиум е договорено да го реализираат само Биеналето на
младите уметници во почетокот на годинава за да не се изгуби континуитетот.

- Така, в година ќе имаме една изложба од победникот на Биеналето, што е традиција во МСУ. Kураторите се
договорија со уметниците и заклучија дека е подобро да се посветиме на постојаната поставка. Можеби ќе имаме
еден-два проекта, кои не бараат многу за да бидат реализирани - вели Шулевска.

Според евиденцијата, во изминатите четири години бројот на публиката на МСУ рапидно се зголемил, по
отворањето на изложбите со дела од Виктор Вазарели, Јан Саудек, Салвадор Дали, „Дваесет години македонска
ликовна сцена“ и дела од колекциите на музејот.

- Задоволна сум од посетеноста. За четири години во МСУ дошле околу 68.000 посетители. Се надевам дека во
иднина таа бројка ќе биде на годишно ниво. Сепак, иако сме понастрана, ние сме во центарот на градот, само на
повисока кота - вели Шулевска.
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#

Ми се допаѓа 0

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

Беса не сака
компромиси, СДСМ вели
дека до понеделник ќе
преговара

Астрофизичарот Стивен
Хокинг прв, тројца
Хрвати на листата на 30
најинтелигентни луѓе на
светот

Kонцерт на култните
„Лачни Франз“ на
платото пред МОБ

Пратеникот од СДСМ
Павле Богоевски
учествувал и
организирал
демонстрации против
Вучиќ

Вонпарламентарни
десноориентирани
партии во служба на
СДСМ може ќе станат
дел од новата влада
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НАЈКОМЕНТИРАНО НАЈЧИТАНО ПРИЈАТЕЛИ

Бугарите му се настрвија на Путин поради
писменоста од македонската земја

Болни амбиции и државно раскрчмување

Загадување посилно од судбината

Фашистички калифат

Пентагон не знае каде е оружјето вредно
милијарда долари за ирачката армија
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