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И УМЕТНИЦИТЕ ЌЕ ГО ГУШНАТ ГТЦ

На денешниот протест покрај архитектите ќе учествуваат и сликари,
скулптори, историчари на уметност

Катерина Богоева 

„Ако спомениците и кулисите на ’Скопје 2014’ се направени со политичка

одлука, со иста таква може и да се однаправат, но ГТЦ не може, трговскиот е

жива материја, интерактивна творба, која комуницира со своите граѓани, ГТЦ

е многу повеќе од трговски центар. Тој е чадор за дожд низ центарот на

градот во дождливите денови, тој е премин под сенка во летните горештини,

тој е велосипедска патека, тој е свратилиште и чекалиште, тој е срцето на

Скопје, кое секојдневно чука и ги дисперзира граѓаните насекаде низ

центарот, исто како што срцето ја пумпа крвта низ целото тело. Затворањето

(заради барокизација) на ГТЦ со врати и прозорци ќе предизвика инфаркт на

градот, инфаркт со смртни последици по градот и граѓаните“, потенцира

Никола Писарев од Центарот за современи уметности кој е дел од групата на

историчари на уметност и ликовни уметници кои денеска, заедно со

членовите на Асоцијацијата на архитекти на Македонија (ААМ) ќе учествуваат

во протестот „Го сакам ГТЦ“ за одбрана на Градскиот трговски центар од

најавеното менување на неговата фасада во барок. За Писарев, одбраната на

ГТЦ не е прашање на политика, на „за“ и „против“ новиот идентитет, или

„Скопје 2014“. „Одбраната на трговскиот е одбрана на огништето, исконска

реакција на загрозеноста (и згрозеноста од дрскоста) и желбата да се има

простор кој ќе биде наш. Одбраната на ГТЦ е одбрана на сопствениот

идентитет, на сопствената личност, на сеќавањата и на интимната историја на
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секој од нас“. 

Сликарката Пандора Апостолоска-Саздовска ќе учествува во протестот, кој

предвидува потпишување петиција по што ќе следува еден час јавно

говорење, а потоа и симболично гушкање на објектот со држење за раце.

Градскиот трговски центар утре е предвидено да го „гушнат“ не само

иницијаторите на протестот, членови на ААМ, туку и негови поддржувачи,

професионалци и здруженија од релевантни области и граѓани кои го сакаат

и го ценат овој објект во центарот на градот. Сликарката ја поздравува

одлуката на Асоцијацијата на архитекти на Македонија, бидејќи, како што

вели самата, „по толку промени и обликувања на градот Скопје, тие први

излегоа со стручен став“. 

„Како ликовен уметник во неколку наврати имам изјавено дека проектот

’Скопје 2014’ не соодветствува ниту со стилот ниту со времето во кое живееме

и во случајов како тотално апсурден го сметам обидот за менување и

преобликување на модерната архитектура, во време кога современата

технологија нуди решенија и материјали за поефикасно зачувување на

топлинската енергија, стандарди за екосистеми и сл., а тие се доволен

предизвик за кој нашите архитекти во моментов треба да бидат засегнати.

Стремежот кон модерни, скулптурални, минималистички - на момент

футуристички - решенија во дизајнот на објектите е пресуден за приматот за

кој се борат многу познати архитекти, Сантијаго Калатрава, Френк Гери, Заха

Халид, и чинам тоа треба да биде доволен патоказ, пример во која насока се

движи светот денес. 

Факултетот за Ликовни уметности и Друштвото на ликовни уметници на

Македонија официјално беа поканети од ААМ да излезат со поддршка, став,

мислење по повод ова прашање. И покрај официјалниот повик, следува молк.

Можеби очекувано... Загрижувачки е фактот дека повеќето професори од

ФЛУ кои во минатото беа поборници на модерната уметност и автори на

модерна скулптура (многу од нив учесници на престижното Венециско

биенале со современи дела) денес гордо се потпишаа на спомениците на

’Скопје 2014’. Сметам дека кризата што ни се случува денес како

непочитувањето на етиката и моралот, ниското ниво на образованост,

насилното градењето на вештачки идентитет и сличните состојби, за жал, уште

повеќе ќе ја влошуваат и така лошата состојбата во Македонија“, укажува

Апостолоска- Саздовска. 

И историчарот на уметност, ликовен критичар и професор Небојша Вилиќ, кој

исто така ќе учествува во протестот, запрашан дали смета дека луѓето од

неговата фела и уметниците беа консултирани дали треба и како да се менува

изгледот на ГТЦ, го посочи актуелниот проект „Скопје 2014“. „Токму на случајот

на ’Скопје 2014’ Владата не го положи (или падна на) испитот по демократија:

без отворање јавна, широка и долгорочна расправа за еден ваков круцијален

објект (но, да не заборавиме дека тука влегуваат и најави за префасадирање

и на околните објекти: кулите и ЕВН, односно цел еден комплекс) на сите

засегнати страни (и оние кои сакаат промена и оние кои не ја сакаат) не може

да се помрдне ниту еден камен од објектот! Таквиот терк сега се презема и од

други субјекти. Утре ќе биде преземен и од кои било други и тоа за што било!

(Да не кажам дека тоа веќе се случува.) Токму заради историското впишување

на објектот не само во историјата на македонската архитектура, туку и како,

она што е едновремено поважно, но и пострашно - впишување на урбаната

меморија на градот. 

Знаете, парадоксално ми звучат сите објаснувања на ’обновата’ на градското

јадро со пополнување со досега ’отсутните’ архитектонско-стилски дупки, но

не разбирам (ако е тоа така) зошто се копа, зошто се прави нова ‘дупка’ со

префасадирањето (утре можеби и уривањето) на модернизмот!? Ако го

прекриеме целиот модернизам, тогаш по некое време ќе има дупка и од него.

Дали тогаш ќе ја пополнуваме со некој помодернистички модернизам од овој

што веќе го имаме? Конечно, ние не треба да го спасуваме ГТЦ, туку да го

одбраниме. Тоа е наша етичка и професионална, а ако сакате, некому и

граѓанска должност и обврска: да кажеме дека не се сложуваме со избраниот

проект и да аргументираме зошто“, вели Вилиќ.

Скулпторот Сашо Саздовски ќе биде дел од оние учесници кои ќе го „гушнат

ГТЦ“, но нема јавно да говори на протестот, бидејќи смета дека за него

говорат и ќе говорат неговите дела. „Од естетска гледна точка како уметник
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секогаш сум на страната на едноставната убавина, а пренатрупувањето на

градот почнува да ми пречи. Доколку не излеземе и не изреагираме на време

ќе направиме лош пример за следните генерации. Треба да внимаваме да не

остане дамка од која идните генерации ќе се срамат“, вели тој. 

Меѓу членовите на ААМ е и архитектот Дејан Секуловски, кој очекува во

протестот да учествуваат доволно луѓе. „Не се согласувам со идејата на некои

мои колеги еден ваков, вонсериски објект да биде преоблечен во нешто

тотално безвредно. Градскиот трговски центар е еден од објектите создавани

во изминатите 50 години кои се истакнуваат со својата современост, а ние

само ги обезвреднуваме со квазиархитектура. Овој објект покрај објектот на

Владата и зградата на МАНУ се битните објекти за современата македонска

архитектура по која се препознаваме“, вели Секуловски.

 

„Го сакам Скопје“

Со собирање потписи, со јавни говори на повеќе уметници, писатели,

архитекти, публицисти, а потоа со обрач од прегратки денес ќе се брани

идејата за зачувување на изгледот на Градскиот трговски центар. По најавите

за рефасадирање во барокен манир на објектот на Живко Поповски,

Асоцијацијата на архитекти поттикна иницијатива „Го сакам Скопје“, која треба

да отвори поширока јавна дебата за духот и карактерот на ГТЦ. 

„По предложената измена и трансформација на ГТЦ сметавме дека треба

многу внимателно да се третира толку важен објект за историјата и културата

и функционирањето на еден град. Заради тоа и одлучивме да реагираме, за

да не се упропастат и уништат неговите суштински вредности“, вели Даница

Павловска-Циги, претседател во заминување на ААМ.

Таа потенцира дека денешниот протест ќе има мирољубив карактер и треба

да покаже општествена зрелост. Апелира до политичките партии да се

воздржат од политизирање на иницијативата.

Инаку, потписите за зачувување на духот на објектот ќе се собираат во текот

на денот од 10 до 19 часот пред влезот на ГТЦ. Во меѓувреме, од 18 часот ќе

почнат јавните говори, а на крај во 19 часот насобраните граѓани симболично

ќе го гушнат објектот. Според Асоцијацијата, потребни се околу 500 луѓе за да

се прегрне ГТЦ. (Б.Ш.)

Статијата е прочитана 6250 пати. 

Испрати коментар
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Упокоена литургија за г. Кирил
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КОМЕНТАРИ

GO SAKAM SKOPJE, 14.06.2013 01:42:34
Denes ke imame mozebi moznost, da gi vidime i *patriotite* i *predavnisite*, site zaedno koi *go sakaat
Skopje i GTC*, fateni za raka kako go ghushkaat GTC! Velat im trebalo( samo) 500 dushi, pa sto e taa
cifra?! Skopje go sakaat mnogu poveke od 500. Toa ke ni bide uste edna moznost da vidime koi se so
dusha sjkopjani, a koi poveke sakaat * da si go gledaat papokot*. Denes uste ednas po zemjpotresot i
tepanjeto na * ploshtad Sloboda* ke doziveeme uste eden ne priroden zemjotres. Ajde prijateli,
sogragkani,da go socuvame barem uste onoa katce, po koe mozevme da si go prepoznaeme gradot
kakov sto mozese i sakavme da bide, po 1963 god..Neka nashata ljubov kon gradot bide pogolema od
omrazata sto ja pokazuvaat kon Skopje i skopjanite, naracatelite i arhitektite na ovoj kic barok. Edna
spomen ploca vo nivno ime, da se postavi na javno mesto, za da pluka istorijata na nim! Site ziteli na
Skopje* SIMNETE SE DOLE..* kako sto ve molea mladite po smrtta na Neskovski....I, golemo BRAVO za
AAM!

Кликнете за оценка:    36  |    41

Oskar, 14.06.2013 07:03:39
Ovaa vladejacka garnitura na DPMNE, koja miluva da se prikaze kako *naj-makedonska i naj patriotska*,
se nafrli na obezlicuvanje-unistuvanje na delata na prvite makedonski arhitekti skoluvani vo Skopje, a

Препорачај Биди прв од твоите пријатели кој би го препорачал ова.
Сподели
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gi zastituva i obnovuva objektite od Kralevina Jugoslavija (Oficerski Dom, Teatarot). Glaven adut im e da
privlecat turisti. Pa zar nekoj od Zapad ke dojde vo Sk. da gleda plagijati, imajki doma originali, za onie
od Istokot vazi istoto. Golema podrska na inicijativata da se prestane so ova obezlicuvanje na site
predvideni objekti. GO SAKAM SKOPJE.

Кликнете за оценка:    43  |    37

deutschland, 14.06.2013 07:22:30
Vo Germanija pred nekoj den germanskata vlada donese odluka vo Berlin da se izgradi ogromen teatar
vo BAROK STIL(cisto informativno)kako sto zaklucivme site nie-sekoj protest vo Makedonija e motiviran
politicki taka i ovoj-ke go organizira sdsm!!!!!!!!Za vkus ne se polimizira,diskutira site imame
razlicen.koga bilo koj so bilo kakvo delo pogodil na site,koga?????????bitno e na mnozinstvoto da mu
se dopaga a mega proektot Skopje 2014 e opstoprifaten od graganite na Makedonija!ja imate
podrskata na Narodot-samo napred,gradete,stvarajte za narednite generacii..... . .

Кликнете за оценка:    53  |    41

ZEMJATA, 14.06.2013 08:09:37
Veuvajte so nisto za zal ne ke mozete da go kurtulite TC.Koga Pastirot nesto ke pikira toa e zavrsena
rabota,i koga toj na svoja strana ima zensko-maska falanga kako onie vinadzivkine(samo neznam sto
pveke preferiraat belo ili crno)i ma....tiot stecaec(koj na protestite pred Sobranie gi pokazuva genitaliite
za po sest meseci se transformira vo vernik i zastane vo odbrana na Crkvata) koi sigurno ke bidat
aktivirani dokolku po negova procenka vidi deka dzavolot ja odnel zegata.

Кликнете за оценка:    41  |    49

skopjanec, 14.06.2013 08:27:08
Luge reagirajte ne bidete indiferentni. Site na koi nesto im znaci Trgovski dojdete i potpisete se. DA NE
SE PREDADEME BEZ DA GI PROBAME SITE SREDSTVA. Vo zastita na Trgovski, bez politika, so razum i
odnos kon nasiot grad i mestata na kulturna memorija.

Кликнете за оценка:    53  |    44

Itar Pejo, 14.06.2013 09:16:27
Ako nema sendvicinja i sokcinja nema da ja bide rabotata.

Кликнете за оценка:    41  |    44

Bockalo, 14.06.2013 09:34:39
Tie sto izleguvaat na politicki i toa manipulatorski i destruktiven povik i namera, nemozat da bidat
umetnici, se znae tie se partiski vojnici!!!

Кликнете за оценка:    51  |    50

koki, 14.06.2013 09:37:49
Е па ајде да ве видам Скопјани...... . . . ке иѕлеѕете ли вие во поголем број или Талибанците на
Грујо...... . . . . .Бујрум, покажете се...... . . . .

Кликнете за оценка:    40  |    43

i jas go sakam Skopje, 14.06.2013 09:38:44
toa e kako da zemat i da mi go smenat mojot lik. GTC e del od mojata mladost, toa se najubavite
spomeni od srednoskolskite denovi koga posle casovi odevme na kafe vo GTC i ja slusavme megu
drugite i Magla od Josipa Lisac. Ajde generacijo koja sega imas okolu 56 godini da pokazeme deka
nemaat pravo da ni go menuvaat likot. Ako moze neka ne podmladat, neka ne osvezat, a ne da ne
napravat deka sme stari poveke vekovi.

Кликнете за оценка:    42  |    47

Naumce Srbinoski, 14.06.2013 10:14:00
Mojot potpis, so polno ime i prezime, i so polna adresa vo tugina i vo Makedonija: Naumce Srbinoski, 7
lavally way, Darch 6065 W Australia. Ili Dejan Vojvoda 278a Ohrid, za spas na Makedonija od zloto sto
ja zafati. Za spas na GTC, za spas na moeto Skopje od mladosta.

Кликнете за оценка:    53  |    39

Vile, 14.06.2013 11:36:14
Го сакам Скопје, но не го сакам барокот, тој не е наш ниту некогаш имало барок во Македонија.
Браво за уметниците, вајарите и архитектите ке добиете подршка народот нашиот народ почитува
и сака упорни и праведни уметници само напред. П.С оној македонскиот греманец може да пишува
глупости колку што сака, но во Европа е актуелна градбата челик и стакло како во Германија така и
во Австрија.

Кликнете за оценка:    47  |    32

mene, 14.06.2013 12:41:44
Jas ne sum od Skopje ama go sakav Skopje, sum bil sekogas sentimentalno vrzan za toj grad. Urban
moderen grad. Toa e mojeto sekavanje za Skopje od pred 25 godini. Sega? Uzas... Strav da te fati od
cunamito na nevkus i kic.... I nekoj nesto sto saka da kaze za sebe so site tie grandiozni gradbi sto se
narekuva barok... Po mene kaj nas nikogas nemalo barok i nemalo takvi zdanija... Nekoj dobil so
prijateli diplomi i sega nekoj bratuced ima gradezna firma i nekoj bratuced im raboti vo sobranie i ajde
da ispereme nekoe milionce. Ama ako gi glasavte (ne site) - neka perat pari - im se moze... Ama ne
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davajte go Trgovskiot.... - najubav, najfunkcionalen i so dusa - ne dopustete da go unakazat kako sto
napravija so kejot Vardarski. Ako mozete - soberete se okolu neka vidat deka ima i luge sto normalno
razmisluvaat - samo pazete se od tepacite - ke bidat prisutni sigurno!

Кликнете за оценка:    48  |    52

od bitola, 14.06.2013 13:56:03
jas licno ne mislam deka sdsm gi organizira ovie pritesti tie nemozat da pravat takvi lyksyzi i da
kypyvat sendvici i sokciha tie se vamarovski a plys ke my bidat zafateni racete ke ke gyskaat trgovski
tiese dobrite skopjani sto go saka skopje miren protest e na sdsm protest so jajca domati kamena na
vamaro deduhcanec bezymenko

Кликнете за оценка:    52  |    46

meuchland, 14.06.2013 14:17:37
Dojcland, ili ne si vo Deutschland ili ne znaes ni sam kaj si. Takov objekt ili teatar kako sto naveduvas
vo Berlin NE se gradi ! Niti pak ke se gradi. Dodatno na toa za objekti vo Berlin odlucuva Gradot Berlin
a ne sojuznata Vlada.

Кликнете за оценка:    40  |    76

Pejo Glupaviot, 14.06.2013 15:05:01
Pozdrav do deutschland koj sto tvrdi: Za vkus ne se polimizira,diskutira site imame razlicen. Ne se
diskutira so prostaci ! Kultiviranite luge itekako diskutiraat. Postojat esei (mozda neznaes sto e toa), se
organiziraat diskusii koga se otvoraat izlozbi, postolat likovni kriticari ... Se razbira deka nema sto da se
diskutira za vkus so Ilija, Vladko ... Edna molba: imas li link za noviot baroken teatar vo Berlin ?

Кликнете за оценка:    33  |    46

do dojcland, 14.06.2013 15:16:42
opstoprifateno od narod?dali vo germanija se gradat spomenici ili aerdromi,metro,zeleznica,starecki
domovi,domovi za hendikepirani..pa vo mk samo spomenici se drugo e kako da zivees vo sreden vek.

Кликнете за оценка:    43  |    29

sebastian, 14.06.2013 18:35:36
абе deutchland, баш би сакал да видам статија во која пишува дека германската влада решила дека
ќе се гради театар во Берлин кој ќе бил во барок стил??? Ајде прати линк ти се молам... Инаку
(чисто информативно) „барокот“ се смета дека е уметнички стил кој е промовиран и поддржуван од
Римската Католичка Црква, како реакција на Протестантските Реформаторски движења, кои ја
зафатиле и Германија во 16-от век и каде се формирала т.нар. Лутеранска црква, така што не ми е
јасно од каде ја најде основата за барок во Германија?

Кликнете за оценка:    57  |    48

Зевзекмен, 14.06.2013 18:48:13
od slikata e jasno deka i EVN treba da se Baroknizira... nema fasada, noi može staklata da se obojat
Barokno...

Кликнете за оценка:    39  |    41

вики, 14.06.2013 19:21:17
Мислам дека никој ама баш никој нема против да се гради во Скопје туку многумина сметаат дека
не на ваков начин во стил на уметност што нам на Македонците не ни е својствена и со
натрупување на споменици исклучиво во центарот на градот. Ете, тоа го прави кичот и невкусот. А
што се однесува до ГТЦ исто сметам дека вака каков што е е најубавиот трговски кај нас.
Интересно е што ако некој покаже несогласување со вкусотт на владеачката гарнитура, ете тоа е
СДСМ! И сами ВМР-овци велат дека што е многу многу е и претерано но, се плашат да излезат за
да не бидат видени. Кај нас се што не ни се допаѓа на маса луѓе, гледаме партиски, а не за доробит
на нас, државата, градот.И на крај она што не е добро, не е добро!!

Кликнете за оценка:    42  |    60

Горан, 14.06.2013 20:38:11
До патриотот од Германија, кој од преголема љубов кон Скопје и Македонија се потпишува како
deutschland. Германците го живееле периодот на барокот ние не. Со сила наметнуваме стил кој не
ни е својствен. Прогласен е градов за НАЈНЕИНВЕНТИВЕН во Европа мој Германецу. Во Дубаи до
пред 150 години живееле во шатори, а најблиска култура им е Вавилонската,па не гледам дека
прават ВАВИЛОНСКИ КУЛИ, него идат на модерни градби. Само ние заради нечии фрустрации ќе
градиме во барок. ГЛУПОСТ!!! Поздрав од МАКЕДОНИЈА до тебе германецу и остани си таму ако ти
е убаво.

Кликнете за оценка:    47  |    38

Caro-kann, 14.06.2013 21:55:56
Г-дине deutshland,а што ќе речеш.по примерот на Германија,да направиме и еден музеј на Гете,а
дури отпосле барем виртуелно ќе го направиме (создадеме) и самиот Гете.Ете,по твој избор,но ти
предлагам некој од протестантската орда пред општина Центар. Всушност тука имаш избор на
претек-те од Граѓанската иницијатива Веритас,те од Претседателот за меѓурелигиски односи,те од
некој владика,те некој поистакнат рушач на бараката во која се просториите на општината. Така
како официјален,ќе си го воведеме и германскиот јазик,кога веќе на многумина од твојата толпа
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овој не им се допаѓа. (Никако не ви иде соодветно да се изразите на денешниот стандарден јазик,а
којзнае можеби во вас се кријат душички за високи литературни дострели)!!!!!!!!!!!
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