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ИЗЛОЖБА "ИНТЕРНАЦИОНАЛНА НОВА ГРАДБА 1927/2002"

КУЛТУРА
КУЛТУРА

Остварувањето на 17 
архитекти, претстав-
ни ци на модерната во 

светската архитектура од 20-
тите години на минатиот век, 
неодамна беа изложени во 
Музејот на современа умет-
ност во Скопје. На изложбата 
"Интернационална нова град-
ба 1927/2002" беа презен ти-
рани 23 модели од објекти и 
повеќе од 250 фотографии и 
текстови, меѓу кои и дела од 
најпознатите архитекти на 
ХХ век - Мис ван дер Рое, Ле 
Корбизје и Валтер Гропиус. 
Честа да ја отвори изложбата 
му припадна на германскиот 
амбасадор во земјава, Ралф 
Берт. Изложбата ја подготви 
кураторката од Германија, 
Карин Кирш, која по отво ра-
њето одржа предавање на те-

ма "Принципите на новото во 
новата градба". 

"Интернационална нова 
градба 1927/2002" се заснова 
на истражување на готов про  -
ект од 1927 година. Се поч ну-
ва со движењето кон архи-
тек  тонскиот модернизам во 
20-тите години во Германија, 
резултат на протестот про тив 
имитацијата на доми нант ни-

те историски стилови. Тогаш-
ната новоформирана репуб-
лика сакала преку архитек-
турата да покаже политичко 
раскинување со минатото, 
употребувајќи нов, форма лен 
јазик и нови типови градби и 
просторни концепти. Репер 
за меѓународниот триум фа-
лен прогрес на "Новата град-
ба" и главната атракција се 

слу чиле на изложбата во 
Штут  гарт во 1927 година, ка-
де што 17 архитекти од Бел-
гија, Германија, Франција, Хо-
ландија и од Австрија пре-
зентирале 21 градба со 63 
станбени објекти, изградени 
за штутгартско семејство. Ор-
ганизаторите на изложбата 
го искористиле моментот да 
го инсталираат новиот пе ри-
од во архитектурата. Од 1928 
до 1930 година изложбата би-
ла претставена во 17 ев роп-
ски градови.

Тоа што ја прави посебна 
оваа актуелна изложба е фак-
тот што изборот на прикажа-
ните експонати не го напра-
виле стручњаци, туку архи-
тек тите кои ги изработиле 
проектите. Според изложе но -
то во Музејот, станува збор за 
историја на раната совре ме-
на архитектура. 

Музејот за современа умет -
ност во Скопје е десеттиот 
пункт каде што е претставена 
оваа патувачка изложба, а 
таа ќе биде промовирана и 
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НАЈДОБРОТО ОД РАНАТА 
МОДЕРНА АРХИТЕКТУРА

Изложбата й е 
пос ветена на по -
јавата на модер-
ната архи тек ту-
ра на поче то кот 
на 20-тите годи-
ни на ХХ век, 
пре  ку сов реме-
ни градби во Ев -
ропа и во Аме-
рика.

во Белград, Нов Зеланд и Ав-
стралија. На изложбата се 
прет ставени вкупно 105 про-
екти од 66 архитекти и групи 

портни објекти, специјални 
проекти и градот на идни на-
та. Дел од проектите се реа-
лизирани во тој период, во 

матичните земји на архи тек-
тите кои ги изработиле. 

Изложбата ја организира 
МСУ, во соработка со Инсти-

тутот за односи со странство 
"ИФА", Институтот "Гете" од 
Белград и германската Амба-
сада во земјава. 

архитекти, а се поделени во 
седум тематски целини: дета-
ширани куќи и вили, блокови 
на станови и станбени на сел-
би, градби за образование, 
спорт, култура и здравство, 
канцелариски, комерцијални 
и индустриски објекти, транс-


