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За биеналето (и како го дефинираме современото)

тема 04: рециклиран град бб

Мила Димитровска

З

аврши XVIII биенале на македонската архитектура.
Како културен формат, овој настан секоја втора година ја
консолидира фелата на едно место обидувајќи се одново да
даде одговор на прашањата на современата архитектурата.
Покрај редовната изложба која е пресек или некаква
рефлексија на моменталната состојба на архитектонската
продукција, постои и потреба од синхронизирана дебата
за одново дефинирање на она што ја чини архитектурата и
нејзиното место во општествениот контекст.
Oна што го прави биеналето значајно како културен формат
од една страна, е тоа што дисциплината се претставува
себеси пред пошироката јавност и со тоа придонесува
за архитектонската култура, но, од друга страна, отвора
платформа за истражување, размена, аргументирање и
одмерување на позициите во насока на одговарање на
конечното: што е архитектура? Во таа смисла се поставува
прашањето: што е релевантно и за што е важно да се зборува
со цел да се анализира современото во архитектурата? Во
нашиот општествен контекст на економско-политичка криза,

и на онаа идентитетската на самата архитектонска професија,
овогодинешната тема на рециклирање дава логичен одговор
за насоката во која може да се размислува кога зборуваме за
развој на градот.
Aрхитектонското биенале може да се гледа и како своевидна
програма на градот и во таа смисла би требало да има импакт
и врз самата физичка средина како што тоа беше случај оваа
година. Повеќе локални архитекти и архитектонски студија
беа повикани да дадат одговор на темата Рециклиран
град и на различни локации во градот се обидоа да дадат
предлог, критика или поразлично читање на реалноста. Она
што е важно да се препознае е дека биеналето како настан
нуди исклучителна можност за создавање на архитектура
која е надвор од рамките на праксата или академскиот свет,
и е можност да се истапи со истражување кое продуцира
комплетно нови дела кои можеби не би биле изводливи
во регуларни услови или не би можеле да се случат како
поголем проект надвор од биеналето.

Аристид Антонас во една прилика говори како понекогаш се чувствува
заробен во „баналната бесмислица на рециклирањето“. Многу често
денешните стратегии на повторна употреба и рециклирање повторуваат
длабока морална баналност: стануваат цел а не средство со кое може
да се создаде нешто – како кога човек би се обидел да пишува текст што
само го искажува воодушевувањето од мастилото (или фонтот) што го
користи. Рециклирањето нема значење само по себе, може само да биде
јазик за формирање на нови/алтернативни предлози.
Во рамки на БИМАС 2016, неколкумина млади архитекти презентираа
свои проекти / истражувања за „рециклирање“ на конкретни места или
објекти во градот Скопје. Од што се поттикнати нивните истражувања?
Дали има потреба, и како може истите да продолжат да се развиваат
надвор од рамките на биеналето? Постои ли начин системски да се
рециклира архитектонскиот отпад, места и објекти, и на кој начин
истиот може повторно да се искористи?

Механика, колаж, автори: Максим Наумовски & Оливер Илиевски
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механика

Максим Наумовски
The factory disappears as society itself becomes the factory … factory look
applied to university offices and financial institutions, this was the postmodern era of the factory, when it comes to signify anything – except sites of
– Mario Tronti
industrial production. 		

С

егашната состојба на објектот Механика објаснува толку
многу за состојбата на градот.
Во еден поинаков систем, моќта на државата креирала
услови за развој на архитектурата како општествен проект.
Во својата најниска форма на организирање, денес, државата
под диктат на пазарот тоа го уништува – физички или под
презир на масовната култура без идеологија и вредност.
Состојбата на релативно распаѓање на халата
Механика може да се гледа како контрапункт, одредено
спротивставување на ваков град. Единствениот начин да
ја заштитиме е да ја зачуваме во постоечкиот процес на
распаѓање. Меѓутоа, втората теза која ја размислуваме во
однос на заштитата на состојбата, на празнината (ментална,
психолошка, физичка), на информациите кои сѐ уште може
да ги добиеме од просторот, на неможноста таа да биде
економски експлоатирана е објектот да биде одржуван,
обновуван и континуирано промислуван.
Индустриското наследство е клучно во разбирањето на
историјата. Токму затоа политиката се обидува да го потисне,
претопи или целосно да го избрише. Овие промени и
последици не можеме да ги запреме. Размислувањето за
состојбата на Механика е насочено кон одржување на
животот на објектот и поттикнување на негова еволуција,
задржување/покажување на смислата на значењето на градот.
Сцените од производниот процес во Механика прикажани
за време на Архитектонското биенале 2016 претставуваат
обид за суперпонирање на овие две спротивставени
реалности, поставка која треба да стане позадина на секој
друг настан организиран во тој простор.

Железничка Колонија: Рециклирање на
колективниот живот и неговите вредности
во Скопје
Ива Шокоска & Јана Константинова,
Егзибит – Скопје

Д

околку го гледаме просторот како збир од одредени
човекови и општествени вредности, тогаш рециклирањето
како процес не подразбира единствено директна
преупотреба на одреден простор, туку станува можност
за експериментирање. Со преиспитување на веќе
постоечките вредности но и анализирање на квалитативни
и квантитативни индекси преку преработување на истите
со нови алтернативни парадигми, во кои креативниот
процес ќе ги задоволи современите предизвици. Ваквиот
архитектонски пристап би бил релевантен одговор на
општеството во кое живееме.
Егзибит – Скопје, како ново оформена платформа за
истражување на градските феномени и урбаното културно
живеење, работи на разоткривање на повеќе тематски
кластери, а примерот на Железничка колонија е соодветен
архитектонски наратив за ре–изучување на некој веќе
поминати урбани лекции.
Бидејќи го препознаваме квалитетот на просторот на
Железничката колонија – заборавен артефакт во срцето на
градскиот урбан матрикс преку кој го сведочиме примерот
на колективното домување во изразен микро приказ за
вредностите на еден град. Затоа и проактивно започнавме
да го анализираме истиот, вклучувајќи ентузијасти од
повеќе креативни области. Објектот изграден во 1952
година е сведок на сите понови политички, општествени
и природни промени во градот Скопје. Во една таква
поставена студија, објектот има потенцијал да говори
за улогата на градското заедништво, недостатокот на
вредности во заедничкото живеење и непосредната
културна репресија помеѓу неговите актери.
Да рециклираме не само објекти и простори, туку да
рециклираме и вредности за употреба на истите, места кои

ќе понудат алтернативи во тематиките кои ги обработуваат
и во кои треба да се раѓа современа култура гледајќи
кон нив. Железничка колонија е само сведок на урбаните
трансформации и феномени во Скопје. Иако местото
веќе поседува физичка структура која е јасно видлива и
препознатлива во својот израз, преку рециклирање има
можност да прерасне во новина – урнек за уредување на
урбаниот простор во еден град.
Ни се чини дека неолибералната идеологија ги
маргинализира колективните и социјални аспекти како
основни пилари на урбаното живеење, а во Скопје тоа е
лесно видливо. Градот ја губи својата оригинална мисла
и вредности кон креирање на заедничкиот простор, не
создава атмосфера на здрава урбана заедница а нејзината
моќ е константно девалвиранa.
Перформансот Во режија на градот беше замислен
како експериментален акт во напуштената кино сала во
Железничка колонија, со цел да анализира еден градски
феномен. Денеска, луѓето од гледање надалеку полека ја
губат моќта на препознавање на она што се случува околу
нив. Така и овој простор останува невидлив и заборавен.
Истата тематика како еден нов фронт на размислување
беше обработена и во прикажаниот филм Четврток на
Манчевски, каде глобалното преку технологијата станува
поблиску до човекот отколку согледувањето на локалниот
контекст или потенцијали.

РЕЦИКЛИРАН ГРАД, БИМАС 2016

Невенка Манчева, Марија Антиќ Николов

С

копје во текот на својата забрзана експанзија од центарот
кон предградието, доживува постојана трансформација
и хибридизација на центарот на градот, додека
еднофункционалните зони во предградијата остануваат
да егзистираат како острови коишто не комуницираат ниту
меѓусебе, ниту со центарот на градот и не се вклучени во
јавниот живот на градот. Таква зона е индустриската зона
развиена долж течението на реката Вардар, помеѓу двете
станбени зони Автокоманда и Аеродром. Позиционирана
на клучен дел од градот, таа сепак отсуствува од менталната
мапа на скопјани, како потенцијално место за развој на
јавен и културен живот. Со постоењето на единствена оска,
бул. Киро Глигоров, којашто ги поврзува двете станбени
зони, паркинг просторот пред Тинекс маркетот на оваа
оска го препознаваме како локација со потенцијал за
трансформација во урбан катализатор.
Наслојувањето на повеќе разнородни функции на една
површина во градот обезбедува активност во текот на
целиот ден и претставува израз на рационално користење
на скапоцениот градски ресурс - просторот. Паркинзите
пред поголеми трговски објекти, претставуваат огромни
навидум трајно окупирани површини коишто, во моменти
кога трговскиот објект е затворен, остануваат пусти. Со
дополнување на нови функции на истата површина во
различни делови од денот, просторот се употребува во целост.
Интервенцијата има за цел да укаже на потенцијалот на
овој еднофункционален простор да биде трансформиран
во повеќенаменски, со предлагање на нови активности од
јавен карактер, со користење на лесно достапни материјали
на самото место. Со стреч фолија се врши физичко
преградување на дел од површината организирана во
модули дефинирани со уличните светилки, оформувајќи
волумени/ соби за различни сценарија: кино проекции, мали
концерти, спортски активности, изложби, саеми на отворено
и сл. Пластичните гајби се седишта, а рекламната табла е
површина за проекции.
Долгорочно гледано, ваквата интервенција би поттикнала
размисла за можната употреба на многу вакви еднофункционални простори во градот, како кај жителите, така и
кај приватните сопственици кои на своите клиенти би можеле
да им понудат покрај сервиси и јавни функции. Културната
ментална мапа на градот ќе биде дополнета со точки на
случувања, што ќе помогне во јакнење на заедницата и
чувството на припадност на жителите.

Фаренхајт Скопје
Дејан Ивановски

П

осле долги години на тема рециклирање ме воодушевува
овогодишниот куратор на Венециското биенале за
архитектура, Александро Аравена, кој одлучи како свој
предлог концепт да го рециклира целокупниот отпад од
минатогодишното биенале.
Со овој гест (во концептуална смисла) мислам дека ја заврши
идејата за рециклирање за навек!
Нашето дело (автори: Дејан Ивановски & Филип Јовановски)
на овогодишното биенале за архитектура, македонско се
разбира, допира една тема која за жал во Македонија не
е ни во подем, а во светот веќе долго време ја достигнува
кулминацијата на програмска трансформација на заборавени
објекти, или едноставно објекти кои во програмска смисла го
надживеале своето време.
Делото реферираше на романот на Реј Бредбери
Фаренхајт 451 – температурата на која хартијата се пали и
гори. Како одговор на темата Рециклиран град (поставена
од ОО на Бимас), односно пре-употреба на просторот, нашиот
предлог беше да се ре-програмира противпожарна бригада
(тренинг кула) во библиотека (објект кој го чува знаењето за
градот Скопје). Зградата со својата нова намена, чувар на
книги, се надоврзува на првичната функција на објектот за
обука на оние кои можат да го спасат нивното уништување, и
симболично се спротивставува на силите кои го уништуваат
знаењето во нив.
Проектот се состои од вкупно 24 рамки кои симболизираат
полици за книги. Рамките се направени од индустриска
иверка која служеше како подлога за поставување на
изложбените паноа за изложбата 100.000 m2 за Скопје
работена со групата СКАрС во ноември 2009 година, од
тогаш таа иверка е работна маса во архитектонското студио
Архитектри до денес, од кога се претвора во рамки кои носат
насловни страни на книги кои се важни за градот Скопје.
Рамките беа поставени во празниот централен простор
кој се користи за тренинг на противпожарната служба.
Дел од рамките беа исполнети со наслови на книги кои
референцираат на знаењето кое е важно за архитектурата
на градот, а дел од нив останаа празни со што симболично го
прикажуваа уништеното знаење за градот.
Насловите на книгите опфаќаат неколку целини за кои
авторите сметаа дека се важни референци/смерници кои
во себе чуваат знаење за градот Скопје и се однесуваат на
неколку теми кои го опфаќаат периодот од 1963-та до денес,
потоа книги кои реферираат на стручното архитектонско
знаење за градот, и литература поврзана со активистичко
знаење за градот, како одговор на случувањата што се случија
на градот изминатата деценија.

од лево кон десно
- Кино салата во Железничка колонија, фотографија (Борис Јурумовски)
автори: Ива Шокоска & Јана Константинова

- Паркинг просторот пред Тинекс, Ул. Перо Наков, Скопје, фотографија,
автори: Невенка Манчева & Марија Антиќ Николов

- Дело: Фаренхајт Скопје, фотографија,

автори: Дејан Ивановски & Филип Јовановски

+++++++++++++++++++++++++++++
АрХИ.тек 05 ќе излезе од печат во септември 2016
тема 05: цели за иднината
ги очекуваме вашите ставови во форма на текст или цртежшто одредува реалистична или само замислена цел за иднината
Се Читаме!
АРХИ.ТЕК : БEСПЛАТНА МЕСЕЧНА ПУБЛИКАЦИЈА НА АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЈ УРЕДНИЦИ: ВЛАДО ДАНАИЛОВ & МИЛА ДИМИТРОВСКА © АРХИ.ТЕК arhitek.afs@gmail.com

