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ОПИС НА ИНТЕРВЕНЦИЈА

Интервенцијата се однесува на интегрирање на внатрешноста на
објектот со музејот и патеките на движење преку поставување
надворешна и внатрешна галерија во вид на фасада со серија
ротирачки панели кои се отворат хоризонтално или вертикално и
имаат интерактивен карактер. Во внатрешноста се отстрануваат
преградните ѕидови и се обединуваат во два поголеми простори за
колективна работа кои се поврзани со внатрешната улица-галерија
со ротирачки полици и маси на кои се надворзуваат соба за
состанок и чајџилница. На катот се одвива приноќиште за
менторите и соба за одмор. Галеријата ја замаглува границата
помеѓу ентериерот и надворешноста и овозможува бесконечен
број конфигурации на панели кои ги охрабруваат уметниците да
создадат свое искуство за доживување во галерискиот простор.

ЦЕЛ НА ИНТЕРВЕНЦИЈА

Интервенцијата има за цел го преобрази објектот и неговата
околина во експериментален и изложбен простор, да ја претстави
работата на творците и уметниците и се надогради на чаршијата
во вид на ументички базар.

DESCRIPTION OF INTERVENTION

The intervention is about integrating the interior of the

building with the museum and the driveway by installing

an exterior and interior gallery in the form of a facade with

a series of rotating panels that open horizontally or

vertically and have an interactive character. Inside, the

partition walls are removed and united into two larger

collective work spaces that are connected to the

inner-gallery with rotating shelves and tables over which a

meeting room and a tea room are exited. On the first floor

there is a dormitory and a rest room. The gallery blurs the

boundary between interior and exterior and provides an

infinite number of panel configurations that encourage

artists to create their own experience in the gallery space.

INTERVENTION  AIM

The intervention aims to transform the building and its

environment into an experimental and exhibition space

and present the work of artists in the form art bazaar.

QUALITY OF LOCATION

The MATA building was created in response to the need

for creative craftsmen to develop ideas as island divided

into multiple working modules. The streetfront meanders

and create different spatial sequences.

КВАЛИТЕТИ НА ЛОКАЦИЈА

Објектот „МАТА“ е формиран како одговор на потребата на
креативните занаетчии за развој на идеи како уметничко острово
поделено на повеќе просторни модули за работа. Уличниот фронт
меандрира и создава различни просторни секвенци.
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ЗАКЛУЧОК
Промените во концептот на функцијата на овој
објект е еден од клучните аспекти со кој се
зголемува атрактивеноста на истиот.

CONCLUSION

Changes made in the concept of how the building

works and is connected to its surrounding, are the key

aspect in increasing the attractiveness of the building

itself.

ЦЕЛ НА ИНТЕРВЕНЦИЈАТА
Главната цел на оваа интервенција е од
ревитализирачки карактер и се однесува на
објектот на МАТА (Македонска Асоцијација на
Традиционални Артизани) чија позиција во
старата скопска чаршија, односно поврзаноста
со Музеј на Македонија и Куршумли ан, ни
кажува дека треба да се зајакне јавниот
карактер на местото.

ИДЕЈА НА ИНТЕРВЕНЦИЈАТА
Тргнувајќи од  постоечката состојба каде
објектот е најчесто одминуван и не атрактивен,
направена е линија на континуирано движење
која иницира да се разгледа и користи целиот
објект со неговиот екстериер. Прв чекор со кој
би се постигнало ова е аплицирање на
различни материјали во партерот кои
формираат патека како и островчиња и места
за седење кои го насочуваат тоа движење.
Истиот принцип продолжува и во внатрешниот
"ходник" кој е дополнително воведен заради
внатрешно поврзување на работилниците каде
можат да се споделуваат простори и искуства
како и за набљудување на нивната работа
одблиску.  Тој ходник во текот на работниот
ден би бил отворен со што се добива една
внатрешна улица која е продолжение на
чаршиските улички. Активности од
работилниците можат да бидат и екстензии низ
просторот кон надвор низ постоечките излози
како и на горните катови кои излегуваат од
секоја работилница.

INTERVENTION AIM

The main aim of architectural interventions is to

revitalize and re-actualize the content, use and

position of the MATA building (Macedonian

Association of Traditional Artisans), by improving its

accessibility from the Old Bazaar and connectivity

with Museum of Macedonia, as well as to enhance

community interactions and public character of MATA.

INTERVENTION IDEA

Initially, the idea was to change the present

unfavorable position of the building, being neglected

and put aside the continuous Old Bazaar

movement, by proposing and enabling new “smooth

flows” in the exterior and interior of the building. This

was achieved by application of different material and

surface design in accordance to the movement

dynamic, which divide the calm, seating area, from

the circulation pathway. The same gesture is used in

the interior of the building. An inner street is

incorporated in the effort to inter-connect the existing

creative industry workshops and commercial shops.

This way the introduced interior connection of the

workshops enables them to co-share some spaces

and present the process and the products to the

general public much more authentically. The

inner-street is opened to the public during the working

hours and it is continuous to the Old Bazaar's narrow

streets and alleys. Ground and upper floors

workshops activities are conceived as extensions to

the outside space with the shops' windows

redesigned.
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