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„Тигрите“ кои го создадоа МСУ
Јавни Простори
Окно

Од денес, во Музејот на современа уметност, отворена е изложбата „Во
тимот е силата  Тигрите“, посветена на тројцата полски архитекти кои го
создадоа еден од најважните скопски објекти.

Музеј на современата уметност  Скопје 19691970

На 26 јули 1963 година, како последица на земјотресот, уништени се 75%
од градбите во Скопје, град трет по големина во Југославија, стопански,
политички, културен и научен центар. Под раководство на Обединетите
нации, помош при обновата и отстранувањето на уништувањата дале 35
држави. Во рамките на поддршката, Полска понудила концепциски проект,
како и целосна техничка документација на објект од јавен интерес. Бил
избран Музејот на современата уметност, кој требало да ги собере збирките
што биле подарени од други држави за уништениот град.

Клишевски, Мокшињски и Вјежбицки биле избрани како автори на проектот
врз основа на конкурс организиран од Здружението на полските архитекти
во мај 1966 година, победувајќи во конкуренција со дури 86 други тимови.
Конкурсната задача била исклучително тешка не само поради трагичните
околности. Објектот лоциран на карпестиот рид Кале требало да доминира
над долината на реката Вардар и над центарот на градот станувајќи со тоа
еден од најважните во Скопје. Ридот бил споредуван со грчкиот Акропол, а
музејот со Партенон. Објектот требало да претставува централна точка во
обновата рекламирана како пионерски и модерен модел на архитектура и
урбанистика за терени опфатени со опасност од сеизмички катастрофи. Бил
презентиран не само како симбол на полскојугословенската соработка и
оптимистичка иднина, но, исто така, како споменик на техниката и на
можностите на полската архитектура.
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Станка Храстељ
зошто веќе не се
гледаме

кога ќе се сретнат погледи на
две особи тоа обично трае
кратко прецизно ја имам
измерено должината...
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Фотелја за библиофили
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Дел од макета на Музејот на современа уметност

Истовремено, намерата била да ги задоволува најновите правци во
музејската архитектура овозможувајќи реализација не само на изложби,
туку и на предавања, поетски и музички рецитали, прикажување филмови и
работилници. Неговиот изглед, кој е далеку од типичниот за музеите од
поранешните периоди и од монументализмот, требало да ја отсликува
модерноста.

Tигрите, од лево кон десно: Вацлав Клишевски, Еугењуш Вјежбицки и Јежи Мокшињски;

Фото на „Тигрите” од Тадеуш Баруцки, 1987.

Проектот на „Тигрите“ ја добил наклоноста на конкурсното жири
благодарение на читливата и компактна структура со лапидарен визуелен
израз. Тоа го добиле проектирајќи објект, кој е бела мермерна доминанта,
поврзан со околниот простор на неагресивен начин, планиран така што да
биде можно негово еластично користење. Гаражата што се слева со теренот
и се отсекува од целината, претставува постамент за светлата конструкција
на музејот. Белиот мермер е ставен во контраст со суров бетон, стакло и
алуминиум. Совршено осветлениот ентериер од кој се гледал градот се
ценело дека е совршена подлога за изложби. Современоста се
манифестирала во применетата конструкција и во употребата на
алуминиумски ролетни и на специјално стакло што ги распрснува сончевите
зраци за горно странично дополнително осветлување на изложбените сали.
Употребените материјали обезбедувале висок стандард на завршната
обработка.

„Тигрите“ во НУ Музеј на современата уметност во Скопје

Достигнувањата на „Тигрите“, тимот составен од архитектите: Вацлав
Клишевски, Јежи Мокшињски и Еугењуш Вјежбицки, денес во Полска се
синоним на добра, вонвременска архитектура. Дискусиите за полската
архитектура од минатото сега се чести и популарни. Се појавуваат
интересни, популарнонаучни публикации на таа тема, се изработуваат
архитектонски водичи низ градовите, се организираат екскурзии и
предавања. Полската архитектура од повоените години (по 1945 г.) е
наново дефинирана, главно од младите истражувачи. Денес „лошо
родените“ објекти се сметаат за примери на функционалност и елеганција.

Исто така е и со дела та на „Тигрите“, иако некои од нив повеќе ги нема на
архитектонска карта на Полска – како прочуената железничка станица во
Катовице, „бисерот“ на полскиот брутализам, чии бетонски чаши во форма
на буквата „Y“ што го придржувале таванот на горното ниво, станаа лого на
оваа изложба.

Вести (time.mk)
Путин: Доколку американските
компании не соработуваат со
Русија, тоа ќе го прават
конкурентите

Кочници и лакмуси за висок
економски пораст...

Секое трето дете во
Македонија е со зголемена
телесна тежина

Петар Радојничкиќ: Лидерот на
ВМРО  ДПМНЕ треба да има
личен интегритет и да не
обедини

Судот ги прифати обвиненијата
за „Тарифа“ и „Траекторија“,

Колку здраво и еднакво
живеат младите во
Македонија

Студија за
однесувањата
поврзани со здравјето
кај децата на
училишна возраст
(HBSC Study) од 11,
13 и 15
години, приредена од
Лина Ќостарова
Унковска и Емилија
Георгиевска
Наневска.

 Преземи

Are You Schizoid?

Темплум започнува
нова графичка
едиција: Лифт. Во
неа ќе се објавуваат
цртани романи и
други графички
книги. Едицијата ја
продолжува и
осовременува
традицијата на стрип
списанието Лифт кое
излегуваше од 1995
до 2001 година.

Ебиблиотека

Анкета
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треба да се одвои
од Шпанија?:

 Да

 Не

 Шпанија треба да се
преуреди

 Не знам

Гласај

Книга

http://okno.mk/taxonomy/term/28065
https://okno.mk/taxonomy/term/15732
http://okno.mk/taxonomy/term/23735
http://okno.mk/taxonomy/term/23436
http://www.time.mk/c/af959dfa1d/putin-dokolku-amerikanskite-kompanii-ne-sorabotuvaat-so-rusija-toa-ke-go-pravat-konkurentite.html
http://www.time.mk/c/2c108260d7/kocnici-i-lakmusi-za-visok-ekonomski-porast.html
http://www.time.mk/c/8178328bd0/sekoe-treto-dete-vo-makedonija-e-so-zgolemena-telesna-tezina.html
http://www.time.mk/c/ddea2c3844/petar-radojnickik-liderot-na-vmro-dpmne-treba-da-ima-licen-integritet-i-da-ne-obedini.html
http://www.time.mk/c/d90f7f2f7d/sudot-gi-prifati-obvinenijata-za-tarifa-i-traektorija-pesevski-i-janakieski-ke-gi-cekaat-sudskite-rocista.html
https://okno.mk/node/65802
https://okno.mk/node/65802
https://okno.mk/sites/default/files/Kolku%20zdravo%20i%20ednakvo%20ziveat%20mladite.pdf
https://okno.mk/node/64255
https://okno.mk/node/64255
http://okno.mk/node/4507
https://okno.mk/e_biblioteka
https://okno.mk/anketa
https://okno.mk/kniga


Изложбата „Во тимот е силата – Тигрите“, ефект на тие фасцинации, го
имала своето свечено отворање во мај 2014 година во Варшава. Таа
прикажува пресек на достигнувањата на тројцата архитекти, посветувајќи
најмногу време на нивните полски достигнувања, но не заборавајќи го
Скопје.

Поради толку големиот интерес во Полска за архитектурата од 60тите и 70
тите години на минатиот век, природно е да се погледне во правец на
Скопје, каде што на ридот покрај Вардар над градот доминира објектот на
НУ Музеј на современата уметност, чии автори се Вацлав Клишевски, Јежи
Мокшињски и Еугењуш Вјежбицки.

Проектот на тој објект што бил создаден во нивното студио ги исполнил
тешките конкурсни услови определени од тогашните власти на Скопје и од
стручните лица, а бил распишан од Здружението на полските архитекти
(SARP) во 1966 година. „Тигрите“ создале модерен, функционален објект
што се вклопува во околината и кој бил израз на тогашното модерно
мислење за уметноста и за начините за нејзиното презентирање. И токму
толку важна институција на културата била избрана да стане полски дар за
градот уништен од земјотресот.

НУ Музеј на современата уметност во Скопје се дефинира како „проект на
меѓународната солидарност“, а зборот „солидарност“ во Полска има
исклучително значење. Денес Музејот поседува збирка од светската
уметност од 60тите години на 20 век од непроценлива вредност,
вклучувајќи ја и полската уметност – над двесте дела од сто триесет и пет
уметници, подарени на градот уништен од катаклизмата, како гест на
солидарност.

Се радувам, што имам можност да му ја презентирам денес на Скопје
изложбата „Во тимот е силата – Тигрите“. Му благодарам на Полското
авторско здружение (ZAIKS), иницијатор и автор на изложбата, за тоа што
даде согласност да се направи нејзина македонска верзија. На госпоѓа
Елиза Шулевска, директор на НУ Музеј на современата уметност, ѝ
благодарам за отвореноста со која го прифати нашиот предлог и го збогати
со исклучително вредни архивски материјали. Благодарение на тоа,

Пешевски и Јанакиески ќе ги
чекаат судските рочишта

Страшен земјотрес на
границата на Иран и Ирак,
најмалку 332 мртви
(ФОТО+ВИДЕО)

radio.spodeli.org

Канал 103  ГЛАВНА СТРУЈА:
Ѓорѓи Јаневски, Мирко Попов,
Љупа Ангелов, Теа Шалдева ~
Xaxaxa  Kolku nazad mozes da se
vratiš

Боли глава

Сексуалното
злоставување не е ич
кул
Сексуално злоставување,
вклучително во професионален
свет, не е ич кул. Ич не е кул ни
кога се обидувате да играте
објективни на сметка на
жртвата, претставувајќи ја како
слаба или неетична затоа што
не пријавила на време. Секој
што ќе се охрабри да пријави
злоставување во кое било време
е за поздрав. Не е ни кул кога
се поставувате над сето тоа,
инсинуирајќи дека вие сте бољи
и тоа вам никогаш не би ви се
случило. На крај, излитено е и
провидно кога ќе се обидете
некого да дискредитирате со
„агресивен феминизам“. Eat my
shorts.

Румена Бужаровска, Фејсбук, 11.11.17.
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1. Превод на една
дебата на „Топ тема“

2. Ги наоѓам. Не знаете
кај да барате.

3. Распишан тендер за
фокус на
пратениците

4. Нè избркавте од
Македонија, а нè
малтретирате и кога
доаѓаме на неколку
дена!

5. Рекордното
загадување е заради
греењето на ќумбиња

6. Конкурс за најдобар
дебитантски прозен
ракопис „Новите!“ за
2017

7. (Не)успехот на
македонските
филмови низ
актерска призма

8. Љубовни песни

9. Градските власти да
го променат односот
кон зеленилото во
Скопје!

10. Првата изложба на
провокативни motion
posterи во
Македонија

11. Го сакам вашето
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заеднички успеавме да направиме прва, извонредна монографија за
историјата на создавањето на објектот на Музејот.

Во 2014 година се одбележува 50та годишнина од формирање то на НУ
Музеј на современата уметност во Скопје. Изложбата за Вацлав Клишевски,
Јежи Мокшињски и Еугењуш Вјежбицки е крај на јубилејната година. Тоа е
симболичен акцент.

Јацек Мултановски, Амбасадор на Република Полска во Скопјe, декември 2014 година

НУ Музеј на современата уметност

НУ Музеј на современата уметност е дел од културната историја на
Република Македонија половина век, вертикала на современата уметност и
споменик на солидарноста на повеќе од 1900 уметници од 66 земји од
светот, кои му донираа уметнички дела на Скопје по катастрофата во
далечната 1963 година, кога бројни културни и историски зданија беа
збришани од лицето на земјата. Покрај разурнатите семејни огништа и
големиот број настрадани, во време кога животот е импровизација,
Иницијативниот одбор и Собранието на градот ја осмислуваат и ја основаат
(11 февруари 1964 година) институцијата што треба да се грижи за
бројните уметнички донации.

Основачите на институцијата и нејзиниот прв директор (19641976) Борис
Петковски, визионерски и со право, се залагале за соодветно решение на
зградата, во која на повеќе изложбени простори, со сета своја убавина ќе
може да бидат претставувани делата на авторите од Македонија и од целиот
свет.

Дело на солидарноста е и проектот за зградата на Музејот на современата
уметност. Во 1966 година, здружението на полските архитекти (SARP)
распишува анонимен конкурс, на кој се понудени 89 идејни предлози.
Избран е предлогот број 16, на архитектите Клишевски, Мокшињски и
Вjежбицки, тимот на полските тигри. На 5 април 1969 г одина стартува
изградбата на објектот (5.428 м2). Во ноември 1970 година Музејот на
современата уметност го добива „својот дом”. Храмот на уметноста е дар од
полскиот народ, дел од меѓународната солидарност.

Лоциран на највисоката кота на скопското Кале, во центарот на градот,
речиси половина век тој е наша гордост и синоним на меѓународната
солидарност. Тој е еден од првите јавни објекти изградени при обновата на
Скопје. Тој е гордост за домашните и изненадување за странските
посетители.

Изнедрено од трагедијата на нашиот град, ова прекрасно архитектонско
здание го вбројуваат во најсовремените дела на европската архитектура во
втората половина на 20 век.

Проектот има значајно место во творечкиот опус на полските тигри  тимот
составен од архитектите Вацлав Клишевски, Јежи Мокшињски и Еугењуш
Вjежбицки, кои денес во Полска се синоним на добрата современа
архитектура токму поради тоа, Музејот ги фасцинира и уметниците и
посетителите.

Полските тигри си обезбедија достојно место во светот на својата
професија. Оваа мермерна убавица од бетон, стакло и алуминиум совршено
се вклопува во амбиентот на скопското Кале и е редок пример во регионов
досега, а верувам и во иднина.

НУ Музејот на современата уметност со задоволство ги обезбеди бараните
материјали од архивата на Музејот за здружението ZAIKS  иниција тори и
автори на изложбата во Варшава во мај 2014 г одина.

Инструктор учи тинејџер да
вози: 
Кога ќе видиш зелено 
тргнувај. Кога ќе видиш дека
пребледувам  веднаш кочи!

Фото
Рајан МекГинли

Коинциденција

Погледнете

1. Анѓушев носи закони сам за себе:
Укината е царината за производ
кој го користи само неговата
фирма

2. Dvadeset su godina Miljenko
Jergović i Ante Tomić dvoglasno
šutjeli o najmoćnijoj hrvatskoj
obitelji

3. НЕ Е БЕРЛИН, СКОПЈЕ ВО НОЕМВРИ
Е

4. Косовската влада ќе им даде по
10.000 евра на семејствата на
осудените терористи за „Диво
Насеље“

5. Горан Михајловски - ЖАН МОНЕ

6. Небеска Скопјановна - „Бошко
Буха“
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Сакам да ја споделам радоста за можноста што ни се укажа да
соработуваме со н.е., г. Јацек Мултановски, амбасадор на Республика
Полска во Република Македонија и за ангажманот на гѓа Кинга Нетман
Мултановска, за напорите што ги вложија изложбата за „полските тигри“ да
биде претставена пред македонската јавност во годината на
одбележувањето на 50 годишнината од основањето на нашиот музеј.
Искрено им благодарам за нивното залагање.

Елиза Шулевска, директор на НУ Музеј на современата уметност, декември 2014, Скопје

1963: Трагичен земјотрес уништува 80% од градот Скопје

Непосредно по земјотресот, Адолф Циборовски, главен архитект на
Варшава и планер на нејзината поствоена реконструкција, организира
група полски експерти и пристигнува во Скопје на мисијата од Полската
влада. Надлежните органи на Варшава и на Скопје веруваат дека
исклучителното искуство на Циборовски и на неговиот тим во целосната
реконструкција на Варшава може да биде особено корисно за Скопје.

Адолф Циборовски, главен архитект за обновата на Скопје, експерт на ООН, Скопје, 1965;

Фото на Киро Георгиевски, приватна архива на Климе Поповски

Октомври 1963

На повикот за „Солидарност со Скопје”, на Четвртиот конгрес на АИАП
(AIAP)  Меѓународно здружение на ликовните уметници во Њујорк,
почнува акцијата за донации на уметнички дела од уметници од целиот
свет, наменети за руинираното Скопје. Одговорот на светот на овој повик
дава восхитувачки резултати – безброј дела се пратени во Скопје.

* * *

Со рапидниот пораст на уметничката колекција, Советот за просвета и
култура при Собранието на град Скопје го именува Иницијативниот одбор
за основање галерија на модерната уметност (преименуван во Музеј на
современата уметност).

1964: Основање на Музејот на современата уметност (МСУ)

Во рамките на проектот на Полска „Помош за Скопје“, Полска предлага да
помогне за изградбата на зградата што ќе има функција на една од
главните културолошки институции во Скопје.

12 февруари, 1964

Собранието на град Скопје, по препорака на Комитетот и на Советот за
просвета и култура, го основа Музејот на современата уметност (МСУ) и за
негов главен менаџер го назначува Борис Петковски, доктор по науки и
историчар на уметност.
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