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ВО ПОТРАГА ПО ЗАЕДНИЧКО ТЛО

Проектот „Во потрага по заедничко тло“ ги преиспитува културните позиции и репозиции на македонската уметничка 
сцена. Континуираната транзиција од еден во друг политички систем се чини бескрајна, а комплексноста на една мала 
и млада држава ги поттикнува прашањата на идентитет, историја, национализам, културни производи, одржливост, 
уметнички политики, социјална свесност, човекови права, итн. Целта на оваа изложба е да ги дисецира / претстави 
промените што се поттикнати од модерниот начин на живот и од потребата да бидеме дел од големиот „европски сон“. 
Социо-политичките услови во Република Македонија по нејзиното осамостојување во 1991 се променија многу брзо. 
Започна масовна глобализација, транзицијата имаше големо влијание врз перцепцијата за националниот идентитет, 
неговото постоење, неговото пошироко признавање и неговото преживување. Имавме воени конфликти во со сед-
ството, бегалци, внатрешни воени конфронтации, сиромаштија. Потоа следеше мултикултурализам со видливо раз-
двојување на национални ентитети, религии, мировни договори. Општата транзиција во културата се вкорени преку 
гаење на лажни уметнички норми и стандарди, рекреирање на нова историја на историјата и културата на нашето 
општество, цензура на уметнички проекти што отворено критикуваат, а медиокритетноста стана критериум. 
Каков пристап избира македонскиот уметник за да обрне внимание на овие состојби? 

Предложената изложба дава визуелен преглед и одговор на овие прашања преку различни индивидуални пристапи 
на избраните визуелни уметници. Некои од нив се ангажирани, некои од нив едноставно даваат коментар, некои се 
партиципативни, но сите тие заземаат пристап кој ги дефинира уметниците како социјално вклучени индивидуалци. 
Тие се осврнуваат на различни аспекти на социо-политичкиот живот, кои ги фрустрираат и ги поттикнуваат да 
креираат и создаваат уметност. 

Видеото „Реидентификација“ на Борис Шемов прикажува цинична критика на систематските механизми на социо-
по ли тичките организми кои го деформираат индивидуализмот и ги убиваат личните идеали и цели. „Сакам да 
бидам твое куче“ на Игор Сековски визуелно го претставува модерниот човек без интегритет кој станува лојален 
и послушен слуга и го губи својот идентитет. Уметничкото видео „Вечно тело“ на уметничката групација ОПА ја 
прикажува немоста, едноумието и слепата верба во квазиидеологиите. Гоце Наневски со својата инсталација „Би било 
срамота да нема  змии тука“ се за нимава со лексички загатки, притоа допирајќи различни аспекти на традицијата, 
самоидентификацијата, половата меѓузависност, сопственоста, бидувањето дел од нешто. Со когнитивни и 
метакогнитивни синтаксички кованици, тој ги интерперсонализира личните разбирања, интелектуалните и 
практични вештини, политичките и на ци о нални проблеми, фолклорните вредности, итн. Решението од сложувалката 
е индивидуално, така што примателот е учесник во делото на Наневски. 



Ѕидниот мурал „Сенки“ на Славица Јанешлиева зборува за нашите сенки и во метафоричка и во буквална смисла, 
проследени со тишина, тишина како однесување и став. „Вонземјани“ е инсталација на Нада Прља, која се состои од 
маици со насликани слогани на нив. Слоганите се избор на навредливи зборови во однос на работниците мигранти, 
кои уметницата ги нашла во медиумите. Ова се зборови и пароли кои се користат на дневна основа во медиумите и 
кои служат (дали намерно или потсвесно) за да ги поткопаат или на друг начин деградираат поединците или групите 
имигранти - цивили, кои не припаѓаат на домородното население на овие држави. Видеото „Jас сум од Македонија“ 
на Александар Спасоски има социо-политичка конотација, го банализира ми кро  проблемот што прерасна во 
макробанална политичка димензија иницирајќи една држава од Југоисточна Европа, наречена Република Македонија, 
да го смени своето уставно име. Авторот преку видеомедиумот инсценира ироничен приказ на каз  нување поради 
неговото потекло. Делото е експресија на нетолерантност, но зборува и против ксенофобичноста и е персонална 
симболична демонстрација против шовинизмот.„Спин“ е мултимедијален проект на Радмила Ончевска во кој таа се 
обидува визуелно да си игра со аспекти на старото и новото, во смисла на нова идеологија за создавање на нова 
историја на земјите во транзиција - особено Македонија и нејзиниот однос кон новиот капитализам и кодирањето. 
Ангажираниот пристап во инсталацијата „Крвта е погуста од водата, водата е црвена, црвената е боја“ на Маја 
Кировска ги материјализира спонтано нејзините мисли, a во исто време ги преиспитува цикличните процеси на 
нештата кои ја опкружуваат. Таа го забележува односот помеѓу природното и вештачкото, органското - неорганско, 
односот на фабриката - животните - човекот ... а каде е љубовта? Делото на Велимир Жерновски „Последното сеќавање“ 
преку мултимедијалност, суптилна нарација и интимно истражување продолжува да ги разгледува комплексните 
взаемни односи на Јас и Другиот. Проектот на Игор Тошевски „Територии“ е работа во тек, која започна во 2004 година. 
Делото се состои од Декларацијата за слободна територија, како и вистинското конципирање на територијата. Со 
нив, во своите граници, секоја активност или објект е прогласен за едно уметничко дело. Територијата е при времена, 
нејзината животна историја документирана ...

Ана Франговска и Бојана Јанева Шемова



IN SEARCH OF A COMMON GROUND 

The exhibition ‘In Search of a Common Ground’ questions the possible cultural positions and repositions of the Macedonian 
art scene. The on-going transition from one political system to another never seems to end and the complexity of a small 
and young country inevitably raises the questions of nationalism, identity, history, cultural products, sustainability, art policy, 
social awareness, human rights, etc. The exhibition aims to discern the changes induced by the modern living and the neces-
sity of becoming part of the big European dream. The socio-political conditions in the Republic of Macedonia have changed 
rapidly after its independence in 1991. Mass globalization occurred and the transition affected the perception of national
identity and its wider acknowledgment, as well as its existence and survival. We had war conflicts in the neighborhood, 
refugees, internal military confrontations, poverty... Afterwards, multiculturalism followed with strict divisions on national 
entities, religions, peace agreements. Macedonia became fertile ground for corruption, illegal trade, mafia, and political 
autocracy hidden under the false wings of democracy. The media are silenced (there is no independent and objective jour-
nalism), quasi-national feelings are fueled and manipulation is enforced in all social structures. In such conditions, the culture 
could not stay untouched. The general transition has infiltrated in the culture by nurturing false art values and standards, 
recreating new history of the history and culture of our society, censoring art projects that openly criticize, setting mediocri-
ty as a criteria, and by many other small and large imbalanced situations typical for transitional and undefined system. Which 
approach does the Macedonian artist choose to address these circumstances? 

The proposed exhibition is trying to give a visual outlook and to answer these issues through different individual approaches 
of the selected artists. Some of them are very engaged, some of them are just giving a comment, some of them are participa-
tory, but all of them have an approach that defines the artists as socially included individuals. They address different aspects 
of the socio-political life that frustrates them and provokes them artistically. 

Boris Semov’s video Re-identification shows the cynical criticism of the systematic mechanisms of the socio-political or-
ganisms that deform the individualism and kill the personal ideals and goals. Igor Sekovski’s I wanna be your dog visually 
renders the modern man with no integrity who becomes loyal and obedient servant, losing his identity. The video art 
Eternal body by the art group OPA emphasizes the aspect of muteness, single-mindedness, and blind belief in quasi ideol-
ogies. Goce Nanevski’s It would be shame not to have snakes here deals with lexical puzzles touching upon various aspects 
of tradition, self-identification, gender interdependence, ownership, and being part of something. With his cognitive and 
metacognitive syntactic forgings, he inter-personalizes personal understandings, intellectual and practical skills, political 
and national problems, folklore values, etc. The solution of the puzzle is customized, so the recipient is thought a partic-
ipant in Nanevski’s work. 



The wall mural The Shadows by Slavica Janaslieva speaks of our shadows both in metaphorical and literal sense, followed 
by silence, silence as behavior and attitude. The installation Aliens by Nada Prlja, consists of t-shirts with painted slogans on 
them. The slogans are a selection of derogatory words regarding migrant workers that the artists have found in the media. 
These are words and slogans used on a daily basis in the media and that serve (whether intentionally or subconsciously) 
to undermine and otherwise degrade individuals or groups of immigrants - civilians who do not belong to the countries’ 
native population. Aleksandar Spasoski’s video I am from Macedonia includes a socio-political connotation, trivializing the 
micro problem developing into macro banal political dimension instigating a state of Southeast Europe called Macedonia to 
change its constitutional name. The author through the video medium stages an ironic display of punishment because of his 
origin. The work is an expression of intolerance, but it also speaks against xenophobia and is a personal symbolic demonstra-
tion against chauvinism. Spin is a multimedia project by Radmila Onchevska in which she is visually playing with the aspects 
of the old and the new, in sense of the new ideology of creating new history of the transitional states – particularly Mace-
donia, and its relation with the new capitalism and coding. The engaged approach in the installation Blood Is Thicker Than 
Water, the Water Is Red, Red Is a Color by Maja Kirovska materializes her spontaneous thoughts while considering the cyclical 
processes of things that surround her. She observes the relationship between natural and artificial, organic - inorganic, plant 
- animal - man... and where is love? The work The last memory by Velimir Zernovski through multi-media, subtle and intimate 
narrative research continues to consider the complex mutual relations of self and other. Igor Toshevski’s project Territories is 
a work in progress (ongoing) that started in 2004. The work consists of the Declaration of Free Territory as well as the actual 
outlining of the Territory. Within its borders, any activity or object is declared a work of art. The Territory is temporary, and 
its lived history is documented...

Ana Frangovska and Bojana Janeva Shemova



Во ѕидната инсталација „Сенки“ Јанешлиева истражува пси  хо-
лош ки, социолошки и антрополошки гледишта поврзани со по-
и   мот сенка. Овој физички феномен отсекогаш бил интересен 
од аспект на неговата појава, но исто така и како далечен, при-
митивен и несвојствен аспект на умот. Преобразба на фигура во 
сенка е симбол за сите духови во нас, од лични до поопшти, од 
општествени до генерални.

In the wall installation Shadows Janeshlieva explores the psycholog-
ical, sociological and anthropological views related to the notion 
of shadow. This physical phenomenon has always been interesting 
in the aspect of its occurrence, but also as a distant, primitive and 
non-winnowing aspect of the mind. The transfiguration of the figure 
into shadow is a symbol for all the ghosts following us, from the per-
sonal to the more general, social, and generable. 

Сенки, 2012, ѕидна инсталација / Shadows, 2012, wall installation

Славица Јанешлиева / Slavica Yaneshlieva 



Ова е динамична инсталација поради нејзините полиморфни својства на физич-
ките закони на течностите. Црвената затемнета течност од медицинските вре-
ќички за трансфузија протекува низ канал, врежан во малата плексигласна плоч-
ка која во обликот потсетува на капиларите на крвта на организмот; потоа таа 
капе постепено на мали купови тоалетна хартија, со што се создаваат обоени 
точки во различни големини. Оваа инсталацијата се обидува да ги анализира од-
носите како што се: природно- вештачко, органско - неорганско и вегетативно 
- животинско - човечко ... Ова дело го покренува прашањето за нашата навика 
да се постави јасна граница меѓу живи и неживи форми на живот од своето по-
стоење. Тоа го покренува прашањето за точноста на овој воспоставен пристап 
за класифицирање на работите во цврсто истакнати групи што ни помага да 
ги разбереме и да се сеќаваме на нив подобро и тоа се покажа како корисен 
пристап. Но, дали понекогаш тоа нè спречува во разбирањето на големата слика 
во корист на деталите? Ние имаме тенденција да кажеме дека само човекот има 
свесен ум и ние сметаме дека ова дава за право да се третираат други форми 
на постоење на начин кој и штети на целината. Ние често забораваме дека си те 
постоечки нешта се поврзани како еден голем организам каде што најмалите, 
навидум безначајни промени секогаш влијаат на сите негови делови.

This is a dynamic installation owing its polymorphous properties to the physical laws 
of the fluids. The red tinted liquid from the medical transfusion bags flows through the 
channels carved in the small Plexiglas plates which are shaped reminiscent of capillar-
ies of the organism’s blood stream; then it drops over the small piles of toilet paper, 
thus creating color dots of different sizes. The installation piece attempts to analyse 
the relations such as: natural-artificial, organic - inorganic and vegetative - animal - hu-
man… This artwork raises the question about our habit to set a firm border between 
life and non life forms of existence. It raises the question about the correctness of this 
established approach to classify the things into firmly distinguished groups that helps 
us understand and remember them better and it has shown as useful approach, but 
does sometimes this prevent us of understanding the big picture in favour of the de-
tails. We have the tendency to say that only the human has a conscious mind and we 
think that this gives the right to treat the other forms of existence in a way that harms 
the whole. We often forget that all existing things are connected as one grand organ-
ism where the smallest, seemingly insignificant change always affects all its parts.

Крвта е погуста од водата, водата е црвена, црвената е боја, 2013, инсталација
Blood is thicker than water, the water is red, red is a color, 2013, installation

Mаја Кировска / Maja Kirovska



Goce Nanevski’s It would be shame not to have snakes here deals with 
lexical puzzles touching upon various aspects of tradition, self-iden-
tification, gender interdependence, ownership, and being part of 
something. With his cognitive and metacognitive syntactic forgings, 
he inter-personalizes personal understandings, intellectual and 
practical skills, political and national problems, folklore values, etc. 
The solution of the puzzle is customized, so the recipient is thought 
a participant in Nanevski’s work. 

Гоце Наневски во инсталацијата „Би било срамота да нема  змии 
тука“ се занимава со лексички загатки, притоа допирајќи раз-
лични аспекти на традицијата, самоидентификацијата, половата 
ме ѓузависност, сопственоста, бидувањето дел од нешто. Со ког ни-
тивни и метакогнитивни синтаксички кованици, тој ги интерпер-
сонализира личните разбирања, интелектуалните и практични 
вештини, политичките и национални проблеми, фолклорните 
вред ности, итн. Решението од сложувалката е индивидуално, така 
што примателот е учесник во делото на Наневски.

Би било срамота да нема змии тука, 2013, инсталација 
It would be shame not to have snakes here, 2013, installation

Гоце Наневски / Goce Nanevski



Spin is multimedia project by Radmila Onchevska in which she is vi-
sually playing with the aspects of the old and the new, pointing out 
to the new ideology of creating new history of the transitional states 
– particularly Macedonia, and its relation with the new capitalism, 
mass media and coding.

„Спин“ е мултимедијален проект на Радмила Ончевска во кој таа 
се обидува визуелно да си игра со аспекти на старото и новото, 
во смисла на нова идеологија за создавање на нова историја на 
земјите во транзиција - особено Македонија и нејзиниот однос 
кон новиот капитализам и кодирањето. 

Радмила Ончевска / Radmila Onchevska
Спин, 2015, мултимедија / Spin, 2015, multimedia

Спин 

Опишување на идеја или ситуација на начин на којшто 
таа изгледа подобра отколку што навистина е, особено се 
употребува во политиката.

Spin n.

A way of describing an idea or situation that makes it seem 
better than it really is, especially in politics.

Cambridge Dictionaries Online



Во текот на летото 1014 познатата битка на Беласица се 
одржа меѓу војските на цар Самуил и на византиската 
војска. Легендата вели дека византискиот император 
Василиј II заробил и ослепил 15.000 војници на Самуил, 
оставајќи едно око за да секој стоти војник да ја води 
армијата назад кон својот владетел. Кога Самуил ги видел 
скршените остатоци од еднаш галантната армија тој по-
чинал од срцев удар. Овој настан може да се смета како 
чин на одмазда, казна или застрашувачки чин. Во секој 
случај, резултатот е армија претворена во маса живи 
органи лишени од својата функција, со што нивната улога 
на политички и социјални суштества е променета. Големи 
делови од човечката историја може да се толкуваат како 
историја на односот меѓу човечкото тело и општеството, 
вклучувајќи примери на намерно сакатење или раз лич-
ните стратегии на “физичка дисциплина”. Сепак, во сите 
овие случаи, резултатот е човечко суштество претворено 
во „послушно тело“, орган подготвен да се стави под 
политичка контрола.

In the summer of 1014 the famous Battle of Belasitsa took 
place between the armies of Tsar Samuil and the Byzantine 
army. Legend has it that the Byzantine emperor Basil II cap-
tured and blinded 15,000 of Samuel’s soldiers while leaving 
one eye to every100th soldier to lead the army back to its 
ruler. When Samuil saw the broken remains of his once gal-
lant army he died of a heart attack. This event can be consid-
ered as an act of revenge, punishment or intimidating act. 
In any case, the result is an army converted into a mass of 
live bodies deprived of its function, thus their role as polit-
ical and social beings has been changed. Large parts of the 
human history can be interpreted as a history of the relation 
between the human body and the society, including exam-
ples of deliberate mutilation or various strategies of “physical 
discipline”. However, in all these cases, the result is a human 
being turned into an “obedient body”, a body ready to be 
placed under political control.

Вечно тело, 2013, видео / Eternal Body, 2013, video

OПA / OPA



„Вонземјани“ е инсталација на Нада Прља, која се состои од маици 
со насликани слогани на нив. Слоганите се избор на навредливи 
зборови во однос на работниците мигранти, кои уметницата ги 
нашла во медиумите. Ова се зборови и пароли кои се користат 
на дневна основа во медиумите и кои служат (дали намерно или 
потсвесно) за да ги поткопаат или на друг начин деградираат 
поединците или групите имигранти - цивили, кои не припаѓаат 
на домородното население на овие држави. 

The installation Aliens by Nada Prlja, consists of t-shirts with painted slo-
gans on them. The slogans are a selection of derogatory words regarding 
migrant workers that the artists have found in the media. These are words 
and slogans used on a daily basis in the media and that serve (whether 
intentionally or subconsciously) to undermine and otherwise degrade 
individuals or groups of immigrants - civilians who do not belong to the 
countries’ native population.

Од циклусот Вонземјани, Жена Вонземјанин, 2008, насликани маички
From the cycle Aliens, Women Alien, 2008, painted t-shirts

Нада Прља / Nada Prlja



By identifying with an animal (dog), the author presents the loss of integrity of hu-
mans as one of the strongest trends in the modern world. Dictated by the conditions 
in the society, people are transformed into loyal dogs who obey orders.

Со идентификување со некое животно (куче), авторот претставува губење на 
интегритетот на луѓето како еден од најсилните трендови во современиот свет. 
Диктирани од состојбите во општеството, луѓето се трансформираат во верни 
кучиња кои се потчинуваат на наредбите.

Игор Сековски / Igor Sekovski
Сакам да бидам твое куче, 2012, компјутерска графика, дигитален печат, 209 x 105 см
I wanna be your dog, 2012, computer graphics, digital print, 209x105 сm



Реиндетификација, 2013, видео  / Re-identification, 2013, video

Борис Шемов / Boris Shemov

Темата на видеото „Реидентификација“ на Борис Шемов прика-
жува цинична критика на систематските механизми на социо-
по литичките организми што го деформираат индивидуализмот 
и ги убиваат личните идеали и цели.

The theme of the video Re-identification by Boris Semov is the cy nical 
criticism of the systematic mechanisms of the socio-political organisms 
that deform the individualism and kill the personal ideals and goals.



Видеото има социо-политичка конотација, го банализира ми кро -
проблемот што прерасна во макробанална политичка димензија 
иницирајќи една држава од Југоисточна Европа, наречена 
Република Македонија, да го смени своето уставно име. Авторот 
преку видеомедиумот инсценира ироничен приказ на каз  ну-
вање поради неговото потекло. Делото е експресија на не  то  ле-
рантност, но зборува и против ксенофобичноста и е пер со нална 
симболична демонстрација против шовинизмот.

The video includes a social-political connotation, trivializes the mi-
cro problem developing into macro banal political dimension insti-
gating a state of Southeast Europe called Macedonia to change its 
constitutional name. The author through the video medium stages 
an ironic display of punishment because of his origin. The artwork is 
an expression of intolerance, but it also speaks against xenophobia. 
It is also a personal symbolic demonstration against chauvinism.

Јас сум од Македонија, 2010, видео, 1’32’’ / I come from Macedonia, video, 1’32’’

Александар Спасоски / Aleksandar Spasoski



Слободна територија, 2015, инсталација/ Free territory, 2015, installation

Игор Тошевски / Igor Toshevski

Igor Toshevski’s project Territories is a work in progress (ongoing) that 
started in 2004. The work consists of the Declaration of Free Territory 
as well as the actual outlining of the Territory. With in its borders, any 
activity or object is declared a work of art. The Territory is temporary, 
its lived history documented...

Проектот на Игор Тошевски „Територии“ е работа во тек, која 
започна во 2004 година. Делото се состои од Декларацијата 
за слободна територија, како и вистинското конципирање на 
територијата. Со нив, во своите граници, секоја активност или 
објект е прогласен за едно уметничко дело. Територијата е при-
времена, нејзината животна историја документирана ...



„Последното сеќавање“ е едно од циклусот дела што 
Жерновски ги посветува на ликот на девојката од приказната 
“Алиса во земјата на чудата”, но е ставен во нов контекст 
со различни аспирации. Тој го користи поп-уметничкиот 
на чин на изразување со рамни и златни нијанси, и ликови 
од анимирани детски филмови; но, знаковноста која треба 
да биде слатка, игрива и позитивни, сега се наоѓа во една 
емотивна состојба на страв, адекватна за брзиот и агресивен 
секојдневен живот каде што постои нетолеранција во однос 
на другите, другоста и идентитетот.

The Last Memory is one of the cycle works that Zernovski dedi-
cates to the character of the girl from the story “Alice in Wonder-
land”, but is placed in a new context with different aspirations. 
He uses pop-artistic manner with planes and gold shades, and 
a character from the children’s animated film; a character that 
should be sweet, playful and positive, is now placed in an emo-
tional state of fear, adequate to the rapid and aggressive every-
day life where non-tolerance exists towards the other, the other-
ness and identity.

Последното сеќавање, 2013, дигитален печат и акрилна боја, 60 x 40 см
The Last Memory, 2013, digital print and acrilic paint, 60 x 40 cm

Велимир Жерновски / Velimir Zernovski



Slavica Janeshlieva

Born in Skopje, 1973. Lives and works in Skopje. BFA, Faculty of Fine Arts in 
Skopje, Printmaking Department, 1996. MFA, Faculty of Fine Arts in Skopje. 
1998. Since 2006 she is teaching at the Faculty of Fine Arts - Skopje, Printmak-
ing Department. Solo exhibitions: New York, 2011, 2005; Skopje 2009, 2007, 
2004, 2002, 1999, 1998, 1997; Veles 2009; Kavadarci 2009; Kumanovo, Macedo-
nia 2009; Utreht, The Netherlands 2006; Strumica 2004; Bratislava 2001; Boswil, 
Switzerland 2000; Bitola 1996. Participated on numerous group exhibitions in 
the country and abroad. She won many awards, and some of the most import-
ant are: 2003 - Atanas Muchev Award, Selection 2002, Strumica; DENES Award, 
Nominated Artists Exhibition, Annual Award by the Civil Society Foundarion in 
New York, Trust for Mutual Understanding and the Contemporary Art Center in 
Macedonia, Skopje; 2001 - First Prize, 1st International Mini Print Triennial, Teto-
vo; Grand Prix, 5th Biennial of the youth artists, Skopje; 2000 - Purchase Award, 
3rd International Print Triennial, Bitola; 1997 - Second prize, SIAB ‘97, Skopje etc. 

Маја Кировска

Роденa во Скопје, Македонија. Живее и работи во Скопје. Во 2007 година 
дипломирала на Факултетот за ликовни уметности при Универзитетот Св. Кирил 
и Методиј, Скопје со главен предмет Графичка уметност, курсеви по Графички 
дизајн и Моден дизајн, а во 2011 година магистрирала на истиот факултет. Во 
2009 година во соработка со неколку колеги ја основале уметничката група 
Art I.N.S.T.I.T.U.T. Во 2012 година започнува со постдипломски студии по Филм 
и ТВ камера на Факултетот за филмски уметности при Универзитетот за ауди о -
визуелни уметности - Европската филмска академија ЕСРА и театар во Скопје. 
Во 2012 година, таа е една од основачите на уметничката група МОМИ. Од 
2013 година таа е насловен доцент на Факултетот за арт и дизајн, Европски 
Универзитет - Република Македонија. Изложува на самостојни изложби во 
Скопје (2009, 2010, 2011, 2012, 2013,2014, 2015) и Загреб (2014), Њујорк (2014). 
Остварила над 10 настапи во Скопје, Гевгелија (Македонија), Хрватска, Босна и 
Херцеговина, Италија итн. Учествувала на многу групни изложби.

Гоце Наневски

Роден  1974 година  во Скопје. Дипломира 1996 година на Факултет за ликов ни 
уметности во Скопје, а во 2002 година магистрира на истиот Факултет. Од 2004 
година  работи на Факултетот за ликовни уметности на Катедрата за вајарство,  
денес  е  вонреден професор  по предметите  Ва ја  ње, Вајарски техники и цртање. 
Од 2012 година е  продекан за настава. Селектирани самостојни изложби: 2015, 
Њујорк, МЦ Галерија, Монумент Документ; 2014, Скопје, Мо(ну)мент, Национална 
Галерија на Македонија; 2010, Бања Лука, БиХ, Fifty or Fifty extended, Музеј на 
современа уметност; 2010, Каиро, Египет, 12 Каирско биенале, Opera house; 
2009, Венеција, 53то Венециско биенале, Создавање светови, Палата Занобио.

Славица Јанешлиева

Родена во Скопје, 1973 година. Живее и работи во Скопје. Дипломирала на 
Факултетот за ликовни уметности во Скопје, графика, 1996. Магистрирала на 
истиот факултет, 1998. Од 2006 предава на Катедрата за графика, на Факултетот 
за ликовни уметности во Скопје. Самостојни изложби: Њујорк, 2011, 2005; 
Скопје 2009, 2007, 2004, 2002, 1999, 1998, 1997; Велес 2009; Кавадарци 2009; 
Куманово 2009; Утрехт, Холандија 2006; Струмица 2004; Братислава, Словачка 
2001; Босвил, Швајцарија 2000; Битола 1996. Учествувала на многубројни 
групни изложби во земјата и во странство. Добитник е на многу награди, 
меѓу кои позначајни се: Награда Атанас Мучев, за најуспешен автор-
дело на Избор ’02, 2003; Награда Денес, Центар за современи уметности 
и Фондација за граѓанско општество – Њујорк, 2003; Прва награда, 1-во 
Интернационално триенале на мала графика – Тетово, 2001; Гран при, 5-то 
Биенале на младите уметници, Музеј на современата уметност - Скопје, 2001; 
3-то Интернационално графичко триенале – Битола, 2000;  Втора награда, 
СИАБ, 1997 итн.

Maja Kirovska

Born in Skopje, Macedonia. Lives and works in Skopje. She graduated at the Fac-
ulty of Fine Arts, Ss. Cyril and Methodius University, Skopje in 2007 and majored 
in graphic art with courses in graphic design and fashion design. In 2011 she 
received her Master Degree froм  the same Faculty. In 2009, in cooperation with 
several colleagues, she founded the art group Art I.N.S.T.I.T.U.T. In 2012 she has 
started postgraduate studies in Film and TV Camera at the Faculty of Film Arts 
at the University of Audio-visual Arts - European Film and Theatrе  Academy 
ESRA in Skopje. She is one of the founders of the artist group MOMI (in 2012). 
From 2013 she is Assistant Professor at the Faculty of Art and Design, European 
University - R. Macedonia. She exhibited on solo shows in Skopje (2009, 2010, 
2011, 2012, 2013,2014, 2015), Zagreb (2014), New York (2014). She made over 10 
performances in Skopje, Gevgelija (Macedonia), Croatia, Bosnia and Herzegovi-
na, Italy, and participated in many group shows.

Goce Nanevski

Born in 1974 in Skopje. He graduated at the Faculty of Fine Arts in Skopje in 
1996 and finished his master degree at the same Faculty in 2002. Since 2004 
he works at the Faculty of Fine Arts, Department of Sculpture and is an asso-
ciate professor of sculpting, drawing and sculpting  techniques. Since 2012, 
he is Dean of Studies. Selected solo exhibitions: 2015, New York, MC Gallery, 
Monument Document; 2014, Skopje, Mo (nu) ment, the National Gallery of 
Macedonia; 2010, Banja Luka, Bosnia, Fifty or Fifty extended, Museum of Con-
temporary Art; 2010, Cairo, Egypt, 12 Cairo Biennale, Opera house; 2009, Venice 
53rd Venice Biennale, Making Worlds, Palace Zanobio. 



Radmila Onchevska

Born in Skopje, in 1977 where she lives and works. She graduated at the Facul-
ty of Fine Arts in 2000. She finished her Master Degree in Comparative urban 
studies in Italy in 2007. Her main artistic interests are installation and public 
art. She had solo exhibitions in Skopje and participated in group exhibitions in 
Macedonia, USA, South Korea, Greece, Bulgaria, Azerbaijan. She is co-founder 
and memeber of the Institute for Arts and Culture ‘Ars Acta’.

Nada Prlja

Born in Sarajevo. Since 1982 she lives in Skopje. From 1998 to 2013 she lived in 
London, and since2014 lives and works between Skopje and London. 
Prlja graduated at the Faculty of Fine Arts in Skopje, and completed MPhil in 
Philosophy of Art at the Royal College of Art in London. She participated at fol-
lowing international biennales: 5thMoscow Biennale, Moscow (2013); 7th Berlin 
Biennale, Berlin (2012); Manifesta 8, Murcia (2010); International Printmaking Bi-
ennale, Ljubljana (2009). She participated in many solo and group exhibitions 
in the world, like: Palais de Tokyo, Paris (2013); White Cube, London (2013); Haus 
der Kulturen der Welt, Berlin (2013); FUTURA centar, Prague (2013); The Museum 
of City, Vzigalica, Ljubljana (2012); Museum of Contemporary Art and Nation-
al Gallery of Macedonia, Skopje (2010/07); Hong-Gah National Museum, Taipei 
(2010); Zacheta National Gallery of Art, Warsaw (2010), etc. Since 2014 she is en-
gaged in curatorship, through numerous projects, most realized at her inde-
pendent cultural centre / Gallery Agency for Serious Interests in Skopje.

Радмила Ончевска

Родена 1977 во Скопје, каде што живее и работи. Во 2000 година ди пло-
мирала на Факултетот за ликовни уметности во Скопје. Магистрирала 
Компаративни урбани студии во Италија во 2007 година. Нејзиниот 
интерес се инсталациите и јавната уметност. Имала самостојни изложби 
во Скопје и учествувала на групни излоби во Македонија, САД, Јужна 
Кореја, Грција, Бугарија, Азербејџан. Таа е основач и член на Институтот за 
уметности и култура „Арс Акта“.  

Нада Прља

Родена во Сараево. Од 1982 година живее во Скопје, 1998/2013 во Лон-
дон, а од 2014 година престојува и работи на релација Скопје/Лондон. Ди-
пло  мирала на Факултетот за ликовна уметност во Скопје, а магистерски 
студии по Филозофија на уметност (MPhil) ги завршува на Кралскиот колеџ 
за уметност во Лондон. Учествувала на следните меѓународни биеналиња: 
5th Moscow Biennale, Москва (2013); 7th Berlin Biennale, Берлин (2012); Man-
ifesta 8, Мурсиа (2010); International Printmaking Biennale, Љубљана (2009). 
Учествувала во многу соло и групни изложби низ светот, како: Palais de Tokyo, 
Париз (2013); White Cube, Лондон (2013); Haus der Kulturen der Welt, Берлин 
(2013); FUTURA центар, Прага (2013); The Museum of City, Vžigalica, Љубљана 
(2012); Музеј на современа уметност и Национална галерија на Македонија, 
Скопје (2010/07); Hong-Gah National Museum, Тајпеј (2010); Zacheta National 
Gallery of Art, Варшава (2010), итн. Од 2014 се занимава со кураторство, низ 
бројни проекти, a повеќето се реализираат во нејзиниот независен културен 
центар и галериски простор Агенција за сериозни интереси во Скопје.

OПA 

ОПА е основана во 2001 година од визуелните уметници Слободанка 
Стевческа (р. 1971, Скопје, Р. Македонија) и Денис Сарагиновски (р. 1971, 
Скопје, Р. Македонија). Двајцата студирале на Факултетот за ли ков   ни умет-
ности во Скопје и работат на границата помеѓу уметноста, медиите и 
пер формансот. ОПА имале самостојни изложби во Македонија, Естонија, 
Словенија, Хрватска, Франција, Германија, САД и Холандија и изложувале 
на многу изложби и фестивали како Трансмедиале во Берлин; Трансеуропа, 
Фестивал на Европски театар и перформанс, Хилдешеим; Слободни 
бранови, Фестивал на нови уметнички медии, Лос Анџелес; Московско 
биенале на современа уметност, итн. ОПА се добитници на резиденции во 
Естонија, Франција, Германија и Швајцарија. www.o-p-a.org

OPA 

OPA was founded in 2001 by the visual artists Slobodanka Stevceska (b.1971, 
Skopje, Macedonia) and Denis Saraginovski (b.1971, Skopje, Macedonia). Both 
of them studied at the Faculty of Fine Arts in Skopje and are working on the 
border line of art, media and performance. OPA has had solo exhibitions in 
Macedonia, Estonia, Slovenia, Croatia, France, Germany, USA and the Neth-
erlands and has exhibited widely in group exhibitions and festivals such as 
Transmediale, Berlin; Transeuropa– European Theatre- and Performance Festi-
val, Hildesheim; Free waves’ Biennial of New Media Arts, Los Angeles; Moscow 
Biennale of Contemporary Art, etc. OPA received residency fellowships in Esto-
nia, France, Germany and Switzerland.  www.o-p-a.org



Igor Sekovski

Born in 1972 in Skopje. In 1997 graduated at the Faculty of Fine Arts in Skopje, 
painting, and in 2003 finished the MFA studies at the Joshibi University of Art 
and Design, Kanagawa-ken, Japan. Author of seven solo exhibitions in Skopje, 
Tokyo, New York, Cetinje. Participated in numerous group exhibitions in the 
country and abroad (Japan, Bulgaria, Germany, Montenegro, Italy, Switzerland, 
Belgium, Azerbaijan, Canada). He works as independent artist and graphic de-
signer. Since 2012 he is a co-founder and president of the Institute for Arts and 
Culture “Ars Acta”. Lives and works in Skopje.

Борис Шемов

Роден е 1974 година во Скопје.1992-1996 додипломски студии на Факултет за 
ликовни уметности во Скопје, сликарски оддел, насока рачна изработка на 
хартија. 1999-2001 – Магистерски студии, Факултет за ликовни уметности, 
Скопје. 2003– Магистрирал на Факултетот за ликовни уметности, Скопје. 
Учествувал на многубројни групни изложби во Македонија и странство. 
Работи како ликовен соработник во Националната галерија на Македонија 
во Скопје. Селектирани самостојни изложби: 2015, „12:05“, Национална 
галерија на Македонија; 2013, Арс Акта 001”, МЦ Галерија, Њујорк; 2011, 
Берлин, Прима центар Берлин, „Sharing extension“; Цетиње, Народен музеј 
на Црна Гора, Галерија „Дадо“, „Life domain“; 2006, Скопје, Национална 
галерија на Македонија, „Кодот Б“; 2005, Скопје, Галерија „Точка“, „Изложба 
за еден ден“; 2003, Токио, Галерија „Toki Art Space“, „Несоници“. Тој е 
основач и член на Институтот за уметности и култура „Арс Акта“.  

Александар Спасоски

Роден 1974 година во Тетово, Македонија. Дипломирал сликарство во 1997 
година, на Факултетот за ликовни уметности, Скопје. 2008 година се стекнал 
со диплома за уметност на новите медиуми и видео на ADBK во Минхен, а 
во 2013 година магистрирала на Факултетот за ликовна уметност во Скопје. 
Неговите дела вклучува концептуалната уметност, видео арт, инсталации, 
филмови и документарци, сликарството, звук и музика. Учествувал на 
разни меѓународни изложби и видео и филмски фестивали. За неговиот 
филм „Воајер“ му е доделена награда на Академијата за уметност во 
Минхен за 2008 година - (Preize Träger), истиот е номиниран на Филмскиот 
фестивал во Касел, Оберхаузен фестивал за краток филм, Сплит филмски 
фестивал, Проектот Transitland Европа, проект во организација на Inter-
Space Софија, Transmediale Берлин и Лудвиг Музејот во Будимпешта, чија 
цел е да се создаде една книга од 100 највпечатливи видео дела од 1990 до 
2010 година. Живее и работи во Скопје.

Игор Сековски

Роден 1972 година во Скопје. 1997 година дипломирал на Факултетот за 
ликовни уметности во Скопје, сликарство, а 2003 година магистрирал 
на Џошиби универзитетот за уметност и дизајн, Канaгава-кен, Јапонија. 
Автор е на седум самостојни изложби во Скопје, Токио, Њујорк, Цетиње. 
Учествувал на голем број групни изложби во земјата и странство (Јапонија, 
Бугарија, Германија, Црна Гора, Италија, Швајцарија, Белгија, Азербејџан, 
Канада). Работи како самостоен уметник и дизајнер. Од 2012 е основач и 
претседател на Институтот за уметности и култура „Арс Акта“. Живее и 
работи во Скопје.

Boris Shemov

Born in 1974 in Skopje.1992-1996 undergraduate studies at the Faculty of Fine 
Arts in Skopje, painting department, course of handmade paper. 1999-2001 
- Master, Faculty of Fine Arts, Skopje. 2003- Master’s degree at the Faculty of 
Fine Arts, Skopje. He participated in numerous group exhibitions in Macedo-
nia and abroad. He works as a art associate at the National gallery of Mace-
donia in Skopje. Selected solo exhibitions: 2015, “12:05”, National Gallery of 
Macedonia; 2013, “Ars Acta 001”, Gallery MC, New York; 2011, Berlin Prima Cen-
ter Berlin, “Sharing extension”; Cetinje National Museum of Montenegro, Gal-
lery “Dado”, “Life domain”; 2006, Skopje, Macedonian National Gallery, “code 
B”; 2005, Skopje, Gallery “Point”, “Exhibition for a day”; 2003, Tokyo, Gallery 
“Toki Art Space”, “Insomnia”. He is co-founder and memeber of the Institute 
for Arts and Culture ‘Ars Acta’.

Aleksandar Spasoski

Born 1974 in Tetovo, Macedonia. He graduated painting in 1997, at the Faculty 
of Fine Arts, Skopje. 2008 he obtained a Degree of New Media Art and Video 
at the ADBK in Munich and in 2013 MA at the Faculty of Fine Arts Skopje. His 
works includes conceptual art, video art, installations, film and documentary, 
painting, sound and music. He participated in various international exhibitions 
and Video and Film festivals. His movie “Voyeur” was awarded on the Munich 
Art Academy for 2008 - (Preize Träger), than nominated at Film Festival Kassel, 
Oberhausen short film festival, Split Film Festival, Transitland Europe Project, 
project organized by InterSpace Sofia, Transmediale Berlin and Ludwig Muse-
um Budapest that aims to create a Book of 100 most remarkable video works 
from 1990- 2010. Works and lives in Skopje.



Велимир Жерновски

Роден 1981 година во Скопје. Дипломирал на Факултетот за ликовни умет-
ности, Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје. Магистрирал во 2015 го ди-
на на истиот факултет. 
Реализирал самостојни изложби во Македонија и во странство: Њујорк 
(2010, 2012), Париз (2011), Виена (2009, 2011), Фрајбург (2009), Скопје ( 2006, 
2007, 2010, 2012, 2013 год.); Учествувал во групни изложби во Словенија, 
Косово, Австрија, Германија, Холандија, Македонија, Турција и САД. Бил 
куратор и кокуратор на неколку проекти и изложби и учествувал на многу 
меѓународни проекти и соработки. Работел како кураторски асистент на 
Press to Exit Project Space - проект на Швајцарската програма за култура во 
Република Македонија. 
Преку цртежи, видеа, инсталации, инсталации со објекти во јавен простор 
и пишување и објавување уметнички книги, ги истражува поимите 
на идентитет, урбаност и популарната култура, како и сексуалноста и 
родовиот идентитет. Живее и работи во Скопје.

Игор Тошевски

Роден во 1963 година во Скопје. Дипломирал на Ликовната академија 
во Хелсинки, Финска во 1988 година, и магистрирал во 2011 година на 
Факултетот за ликовни уметности, отсек Скулптура. Активен уште од 
почетокот на 80-тите години, како член на неколку уметнички колективи, 
како Туш лабораторија, U.S.Т.А. и групата ЗЕРО кои одиграа значајна улога 
во појавата и развојот на алтернативната уметничка сцена во Македонија 
во овој период. Имал многу самостојни изложби и учествувал на бројни 
групни изложби во земјата и во странство.

Velimir Zhernovski

Born 1981 in Skopje. Graduated at the Faculty of Fine Arts, Ss. Cyril and Metho-
dius University - Skopje, MFA in 2015 at the same Faculty. 
He realized solo exhibitions in Macedonia and abroad: New York (2010, 2012), 
Paris (2011), Vienna (2009, 2011), Freiburg (2009), Skopje (2006, 2007, 2010, 2012, 
2013); he took part in group exhibitions in Slovenia, Kosovo,Austria, Germany, 
Netherlands, Macedonia, Turkey and USA. He curated and co-curated several 
projects and exhibitions and participated in many international projects and 
collaborations. He was working as a curatorial assistant at Press to Exit Project 
Space project of the Swiss Cultural Program in Macedonia. 
Through paintings, videos, installations, installations with objects in public 
space and writing and publishing art books he explores notions of identity, ur-
banity and popular culture, and sexuality and gender identity. Lives and works 
in Skopje.

Igor Toshevski

Born in 1963 in Skopje. BFA at the Art Academy in Helsinki, Finland in 1988, 
and MFA in 2011 at the Faculty of Fine Arts, department of sculpture. Active 
since the early 80s as member of several art collectives, like Тush Laboratory, 
U.S.Т.А. and the group Zero that played a significant role in the emergence and 
development of the alternative art scene in Macedonia during this period. Had 
many individual shows and participated in numerous group exhibitions in the 
country and abroad.

Институтот за уметност и култура „Арс Акта“ цели кон промовирање на нови уметнички дисциплини, технологии и медиуми, негува 
критички дискурс и ја интегрира уметноста и културата во различни форми на институционални и вонинституционални случувања. 
Институтот Арс Акта организира проекти сврзани со нови изрази во современата уметност и општествено-политичките промени во 
општеството, и работи со експериментални и некомерцијални уметности. Исто така воспоставува партнерства со културни центри, јавни 
институции и приватни организации, кои негуваат слични програми и уметнички вредности. Организацијата работи со пет члена Ана 
Франговска, Бојана Јанева Шемова, Радмила Ончевска, Борис Шемов, Игор Сековски.

The Institute for arts and culture ‘Ars Acta’ aims to promote new artistic disciplines, technologies and media, foster critical discourse and integrate 
arts and culture into various forms of institutional and non-institutional developments. Ars Acta Institute organises projects interrelated with new 
expressions in contemporary art and socio–political changes in the society, and showcases experimental and non-commercially driven art. Also 
establishes partnerships with cultural centers, public institutions and private organisations that nurture similar programs and artistic values. The 
organization operates with five members Ana Frangovska, Bojana Janeva Shemova, Radmila Onchevska, Boris Shemov and Igor Sekovski.


