
ВТОРО ПРЕДАВАЊЕ НА МАРИАНЕ ШУЛХАУГ И ЛУИС КАЛЈЕХАС 
 
 
Во организација на Музејот на современата уметност и Архитектонскиот факултет 
во Скопје на 11.11.2017 година со почеток во 20 часот во Музејот на современата 
уметност се одржа предавањето на проф. Мариане Шулхауг (Mariane Skjulhaug), 
раководител на катедрата за урбанизам и пејзажна архитектура при државната 
школа за архитектура и дизајн од Осло, Норвешка (АHO – The Oslo School of 
Architecture and Design), а веднаш потоа и предавањето на Луис Калјехас (Luis 
Callejas), вонреден професор на истата школа.  
 
Предавањата на Шулхауг и Калјехас на одреден начин претставуваа логично 
тематско надополнување на предавањата кои тие ги одржаа претходниот ден, кои 
заради неможноста да се одржат на Архитектонскиот факултет во Скопје исто така 
се одржаа во Музејот на современата уметност.  
 
Во своето предавање професорката Шулхауг ги претстави особеностите на 
урбаниот и историскиот развој на градот Осло, најпрво низ призма на релацијата 
помеѓу изградениот простор и пејзажот а потоа и преку комплексната врска на 
изграденото и социјалните седиментации. Во продолжение таа кратко се осврна и 
претстави неколку позначајни примери на новоизградени архитектонски градби 
во кои исто така е содржана идејата за интегрирано гледање на пејзажот, урбаниот 
простор и архитектурата, како на пример зградата на Операта во Осло, проект на 
норвешкото биро Снохета. Професорот Луис Калјехас ги претстави своите 
реализирани проекти работени во последните неколку години, кои вклучуваат 
пејзажни, урбанистички, архитектонски и уметнички интервенции, работени на 
различни локации и во различни мерила. Претходно, со намера да ја појасни 
генезата на своите креативни преокупации да се занимава со сликата на пејзажот 
и нејзиното значење во конституирањето на идентитетот на одреден простор тој 
направи претставување на планинскиот масив Сиера Невада де Санта Марта во 
Колумбија, прикажувајќи повеќе картографски и уметнички техники кои ги 
испробал со намера да го осознае, мапира и претстави овој драматичен простор.   
 
По завршувањето на предавањата следуваа повеќе прашања од присутните и 
интересна дискусија во која земаа учество повеќе студенти и наставници од 
Архитектонскиот факултет во Скопје. Во просторот во кој се одржаа предавањата, 
во попладневните часови гостите професори Шулхауг и Калјехас учествуваа во 
презентација на резултатите од досегашната работа на интегративното студио во 
IX семестар  „Обрасци на раст: неприродни екологии“, заради што и беа поканети 
да гостуваат во Скопје.  
 
 
 


