
 



 

 

 

 

          

 

 

 

 

                       

 

 

 

 



 

                                        Елементи  1999 

 



 

 

 

               Како платформа што се заснова врз истражување базирано на експеримент, а што 

почна како реакција на современиот систем на вредности - првично во локалната средина, а 

потоа продолжи да дејствува и на меѓународно ниво, групата Елементи од почетокот создава 

поетика што го нагласува посебниот однос на индивидуата во современото општество во кое 

владее концентрацијата на моќ. Во исто време, интересот на Елементи е насочен кон  

општото недоразбирање во ерата на дигиталната технологија и на масовните медиуми. Главна 

насока е секогаш дејствувањето во јавен простор и инволвирањето на случајната потенцијална 

публика. Со јавната уметност најнепосредно се изразуваат личните ставови, кои не се кријат 

зад нејасност и прикриеност и најдиректно провоцираат општествени промени. Токму оваа 

особина на јавната уметност е почетниот импулс со кој Елементи го креира својот начин на 

дејствување во последните дваесет години. Но, сознанието дека е всушност неможно да се 

создадат реални промени што дејствувањето во јавната сфера може да ги направи во време на 

доминација на глобалниот капитализам, дејствувањето на Елементи  останува само како 

реакција и провокација за идни можни прогресивни импулси. Според Хабермас, јавната сфера 

повеќе не посредува меѓу општеството на приватна сопственост и државата1, па оттука не е 

можно да се направат промени во доминантната сфера на интереси водена од желбата за 

профит.  Елементи дејствуваат на едно метаниво што се обидува да го уништи она во кое 

1 Habermas,Jurgen, The Public Sphere(1964), Published by New German Critique,No.3 (1974) 
                                                



верува , од потреба да не се стане пасивна и слепа жртва на општествениот поредок во кој 

доминираат масовните медиуми и опасноста од стереотипи и стандардни модели – оној вид 

стандардизација за која Адорно пишува дека оди во иста линија со стереотипното 

размислување, што би се рекло,  со стереопатија на оние подложни на пропаганда и нивната 

инфантилна желба за бескрајно, недвосмислено повторување.2 

Она кон што Елементи цели од почетокот на своето создавање (1992) е постигнувањето 

амбиент во кој ќе доминира малиот гест. 3 Малиот гест не како нешто провинцијално и 

ступидно, туку напротив, малиот гест кој во себе го содржи секогаш есенцијалниот момент и е 

составен од супстанција што има вредно значење, па оттука тој секогаш и неизоставно создава 

лични и општествени промени. Освен создавањето на дела што во основа го содржат малиот 

гест, Елементи особено го почитуваат просторот на неутралната зона, на отворениот јавен 

простор во кој е можно да се случи секаков вид непредвидена ситуација. Но, да ја креираат 

ситуацијата повеќе отколку да гледаат отстрана како ситуацијата се обликува сама е еден од 

најсилните аспекти на концептот на Елементи. Иако, се разбира, одредени социјални и 

општествени пречки се јавуваат често и го оневозможуваат непосредниот развој на настаните. 

Со оглед на тоа што  големиот гест и она што може да го предизвика тој не е во фокусот на 

Елементи поради тоа што секогаш е насочен кон одредена цел, Елементи креираат начин на 

2 Adorno, Theodor, The Culture Industry (Selected essays on mass culture),Routledge 1991 
                                                                                                                                                                                              
 
                                                                                                                                                                                             
3 Hanula, Mika: The Pоlitics of Small Gestures –Chances and Challenges for Contemporary Art, published by art-
ist,Istanbul,2006 
                                                                                                                                                                                                   

                                                



дејствување што постои веќе дваесет години, а чија крајна цел е – бескрајниот карактер на 

потрагата, на истражувањето, на експериментот и, пред сѐ, формирањето сопствена логика 

произлезена од тенденцијата насочена против стандардизацијата  и објективизацијата на 

живеењето, кон постојаното барање нови можни алтернативи. 

                 

 

 

 

 

            Активноста на групата Елементи почнува во текот на 1992 година како потреба да се 

создаде поквалитетен начин на живот од оној што го нудеше една провинцијална средина. Тоа 

е причина што најголемиот дел од  перформансите, инсталациите и акциите во јавен простор 

се случуваат најчесто ненајавени во кафе-барови или во напуштени простори низ градот 

(Битола)4, а често датумите на изведба се преклопуваат со празници со цел да им се даде нов 

4 Од почетокот групата Елементи дејствуваше во простори што беа напуштени, неактивни и со своите 
поставки привремено ги ставаше во функција на еден вид културни простори со голема фреквенција на 
посетители. На тој начин го актуализираше проблемот на непостоење соодветни простори за културна 
размена на информации, но истовремено упатуваше и критика за негрижата на институциите за 
одредени објекти. 

                                                



тек на празничните безделничења5 или, пак, ако се избираа места како, на пример, 

археолошкиот локалитет Хераклеа Линкестис или галериски простор, тоа беше резултат на 

потребата овие простори да заживеат на малку поинаков начин од востановениот. 

Појавувањето на оваа група произлегува од вистинска и реална потреба, а првиот нејзин 

настап се случува во изнајмен стан кога вообичаената забава се реализира во облик на 

креативно изместување на етаблираните начини на забава за време на дочекот на Новата 1992 

година – би се рекло, нема поавтентичен начин на произлегување на автономна свест за 

потреба од креативно дејствување, без апсолутно никаква потреба да се предизвика каков 

било публицитет, туку само желба за автентичност.6 Ако се има предвид фактот дека главната 

цел на Елементи во тој период е да се излезе од рамките на локалното провинциско 

живеење, односно противење на начинот на кој се живееше во матичниот град, не е чудно што 

во првите години делата на Елементи остануваат затворени во локални рамки бидејќи 

нивната цел е токму тоа – да се дејствува во просторот на кој се живее, што од денешен агол 

може да изгледа како некаква дамнешна потреба за она што денес се нарекува, со јазикот на 

културната политика, децентрализација во културата.  Свесни за амбиентот и за локацијата во 

која ги создаваат своите дела, за местото кое беше (и сѐ уште е) една средина отпорна кон 

5 Ден спроти дочекот на 1993 година, Елементи во коритото на локалната река Драгор ги бојосуваа 
камењата во разни бои правејќи акција сосем спротивна на  наметнатото површно дотерување на 
градот. 
6 Оваа желба за автентично дејствување и за проникнување состојби од кои произлегуваат автономни 
зони, зони на слободно дејствување, беа подлога речиси за сите понатамошни дејствувања на 
Елементи 
                                                                                                                                                                                                   
 
                                                                                                                                                                                               

                                                



повеќето новини и информации што се закануваат да го оспорат нејзиното самозадоволно и 

тромаво вегетирање, делата на Елементи произлегуваат токму оттука правејќи еден вид 

напад врз масовната конвенционална средина. Елементи се спротиставуваат на секој вид 

уметност што станува еден вид стока на пазарот од која се стекнува профит, па оттука ги 

одбиваат сите вообичаени шеми на уметничко презентирање во јавноста – од нивните најави 

за настаните чиј голем дел беа рачно изработени, до целосно одбивање да се подготвуваат за 

документација на нивните дела. Затоа, од првиот период (1992 -1996) се зачувани многу мал 

број фотографии, видеозаписи или друг материјал.7 Нивното верување беше, а и денес сѐ уште 

е – дека не постои историја вредна за раскажување и дека тоа што било не зборува 

поубедливо од она што навистина било. Кога се има предвид оваа нивна размисла, сосем е 

лесно да се претпостави од каде доаѓаа идеите за нивните перформанси, кои често беа облик 

на недејствување, односно моменти во кои свесно се доживува сопственото тело.  Она што од 

почетокот сакаат да го покажат е настојувањето кое се стреми кон верување дека за да се 

улови и да се обелодени подлабоката и поедноставна вистина ослободена од површински сјај, 

треба постојано да се пробиваме низ "превезот" кој не опкружува. 8 

                 По 1992 година групата доживува промени, пред сѐ, во составот9, а особено во тоа 

што се преиспитуваат идеите и целите на дејствување, а со самото тоа групата се „оддејствува“ 

7 Освен неколку фотографии и еден видеозапис, зачувани се и скици, цртежи и рачно изработени 
плакати и брошури како реакција на масовниот консумеризам  
8 Исијанин, Билјана, Идеја-тека, Музеј на современата уметност, Скопје 2003, стр. 220 
9 На почетокот во групата членуваа и Г. Тодоровски и С. Великичевски, а понекогаш гостуваа и други 
лица, но во основа јадрото на групата го сочинуваат Билјана Исијанин и Љупчо Исијанин, со тоа што 
целиот изглед на Елементи се менува со секој нов проект, а како привремени членови се доживуваат 

                                                



од размислувањето што беше основа на нејзиното дејствување иако одредени пристапи 

остануваат исти, пред сѐ, дејствувањето во јавни простори, главно напуштени и неатрактивни, 

па дури и создавање свој простор за дејствување – Fluxus, клуб во кој амбиентот речиси секој 

ден се менува со поставките на групата и, повторно, од истата потреба да не се наруши 

моментот на создавање со непотребни документарни фотографии и видеоснимки, овој период 

остави многу мал број на архивски материјал, но од друга страна остави и еден снимен 

материјал од тогашната екипа на А1, која користејќи го материјалот во овој клуб, ја сними тв-

емисијата Subway10, во која како видеоматеријал се искористени делата на Елементи 

поставени тој ден во клубот. Овој период на Елементи е исклучително значаен за групата 

зашто се формира една силна насока што се стреми кон ангажман и кон уметност произлезена 

од социјалната средина – дела диктирани од социјалниот амбиент и потреба за создавање 

предизвикана од недостаток на исцрпно живеење што може да го даде еден урбан амбиент. 

Јавна уметност не само поради избраните локации, туку и поради непосредното влијание на 

средината од која зависи изгледот на делата. Во овој период улогата на публиката има големо 

значење затоа што тие стануваат актери во перформансите што се изведувани често (со мала 

претходна подготовка) среде одреден кафе-бар или среде улица. Непосредно вовлекувана во 

сите оние што се вклучени во реализација на проект на Елементи во одреден момент. Тоа е основата на 
платформата врз која од почетокот се гради и се надградува концептот на Елементи 
 
                                                                                                                                                                                                   
10 Во 1993 во клубот Fluxus во Битола Игор Иванов-Изи и Драган Абјаниќ ја реализираа емисијата Subway  
во која освен монтираните музички видеоспотови како визуелен материјал се искористени поставките 
на Елементи, а е реализирано и интервју со нив. 
                                                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                  



акциите на Елементи, публиката станува дел од уметничките интервенции. Токму поради 

спонтаноста со која се карактеризира овој период, речиси и да нема зачувани документарни 

материјали или ги има во многу мал број.  

               Ако не се земат предвид големиот број активности изведувани во клубот Fluxus, како и 

некои спонтани погоре споменати улични акции во Битола, може да се наведат неколку дела 

од овој период – перформансот Тело-звук-симбол во археолошкиот локалитет Хераклеа 

Линкестис (1993), во кој современото се преплетува со древното преку односите на четирите 

тела со древните симболи и одредени звуци, ликовниот експеримент  Човек-слика (1992) во 

Старата чаршија, при што беше сугерирано доживување на сликата насликана со агресивно 

истурање на боја врз уличен ѕид, преку главите на посетителите во кафе-барот и минувачите, 

Nunc Stans (1992) во Уметничката галерија (Јени-џамија), перформанс во кој видеоснимките на 

кои се појавуваат членовите на групата предизвикуваат симултани реакции кај секој од нив, а 

што е резултат на себеспознавање, но истовремено и на двојна реалност и виртуелен свет 

(навестување на денешната преокупираност и зависност од кибер-просторот). Следи 

инсталацијата Спирали (1993) во клубот Fluxus создадена од хартија, жици и дневни весници. 

Истата година се реализира и перформансот Deus Absconditus во Уметничката галерија, каде 

што е внесено големо количество земја, камења, вода, оган и во кој логиката му отстапува 

место на апсурдот. Истата година, во истата галерија се случува перформансот Бои-Бои како 

ситуација во која телото станува боја, односно носител на квалитетот на одредена боја. Во 

1994 година или, поточно, спроти почетокот на 1994 година, во коритото на реката Драгор, 

како реакција на спротиставувањето на лажниот сјај, а со фокусирање врз суштината на 

нештата е реализирана акцијата на боење камења, а во 1996 перформансот Techno Shaman во 



Уметничката галерија во Битола како обид да се редефинира галерискиот простор во амбиент-

слика со потенцирање на идејата за безвременост. Следните неколку години, во периодот од 

1996 до 2000, на неколку јавни места се реализирани уште неколку акции, но во многу помал 

број (главно перформанси и инсталации кои  се занимаваа со онтолошката природа на 

уметноста и со автентичните состојби – проект Автентични состојби во Турската магаза 

(1997) – еден вид игра на сопствено исчезнување, Пред почетокот/по крајот, 1999 – проект 

во кој беше начната идејата за  современата  улогата на кураторот и на уметникот во обид да 

се избрише границата меѓу овие два поима, а реализирајќи дело што е само почеток и 

експеримент, како и  Non Post List во центарот Metamedia во Plasy, Чешка, како медитативен 

процес префрлен од едно место на друго).  Ова е  период што претставува  еден вид 

редефинирање на концепцијата на групата, што резултира со постепен премин од уметничка 

група кон еден вид фузија на група и уметничка организација што го обликува своето постоење 

во насока на создавање платформа што за цел ги има постојаната интеракција и размена, 

поврзаноста со секојдневниот живот и разбивањето на јазот меѓу она што значи уметник, 

куратор, институција и јавна сфера.  

 

 

 

                        Од 2000 година почнуваат кураторските проекти на Елементи, а темите за 

реализираните меѓународни изложби се сублимација на дотогашниот  пристап. 



Фокусот е ставен врз концептот што им се нуди на поканетите уметници од повеќе земји како 

појдовна насока.11 Не-Да е проект во кој  уметниците го истражуваат односот на овие два 

бинарно спротивставени полови правејќи обид да создадат дела во јавен простор што би го 

трансформирале на некаков начин светот на бинарна спротивставеност во свет на целосна и 

полна реалност. "Како затвореници на обичниот секојдневен живот каде што законитостите на 

спротивностите, визијата за смртта и стравот од смртта нѐ контролираат, ние луѓето може да 

бидеме трансформирани само ако се пренесеме од светот на бинарната спротиставеност во 

свет што е негација на тоа, ослободени од самотија, оттуѓеност и од стравот од смртта.12 

И во меѓународниот настан Јас-Ти (2002) концептот, односно кураторскиот пристап  се базира 

врз истражување на односот меѓу она што значи комуникација меѓу едниот и другиот, како  и 

врз начинот на кој може да се игра со овој однос, да се камуфлира, провоцира, од што 

произлегуваат последици во облик на конфликти, неприфаќање, предрасуди или љубов. 

Неможноста да се  реши овој конфликт во современото опкружување е појдовниот момент 

при креирањето на делата во јавни простори од неколкуте автори. "Една од можеби 

најсуштествените работи што се случија во Битола во текот на овие денови е изворноста на 

приодот кон односот на уметничкото дело како кон градот, така и кон луѓето кои живеат во 

него. Секако дека луцидно избраните локации за изведба во целосна смисла ги засегаат 

11 Во текот на реализацијата на меѓународните проекти во Битола престојуваа и дејствуваа повеќе од 
стотина уметници од земјите од Европа, САД, Индија и Јапонија. 
12 Исијанин, Билјана, Не-Да (каталог за изложбата), 2000 

                                                



крајностите на двојноста не-да, но едновремено тие и ги инхибираат со нивното 

неутрализирање.  "13 

                 Во 2003 проектот АКО беше истражување на евентуалните можности, што со самото 

тоа даваше можност за експериментални истражувања. АКО е збор што во себе содржи 

евентуална можност да детерминира нешто што може да се случи. Според математички 

дефинираната теорија за можноста, ако има одреден број независни настани што имаат иста 

веројатност да се случат, тогаш веројатноста да се случи еден од тие настани е еднаква со 

коефициентот на посакуваните настани наспроти бројот на можни настани. Веројатноста се 

движи од -~  до +~ и тоа ја отвора можноста за бескрајно третирање на сите настани 

дефинирани претходно со АКО. Искористувањето на оваа размисла овозможи да се создадат 

дела што беа целосно ослободени од притисокот на одредени норми при создавањето на 

делата. Истата година  Free of Art , компјутерската инсталација поставена во Арсенал Галерија 

во Биалисток, Полска, се совпадна сосема со веќе почнатата идеја за "ослободување од 

уметноста" (што веќе извесно време се повторуваше и се наметнуваше и во делата на 

Елементи)  со делата на некои од учесниците на меѓународните изложби. Оваа инсталација 

беше поставена и во Друштвото на ликовните уметници во Амстердам во 2004, но не како 

компјутерска инсталација, туку како печатени текстови поставени на подот на галеријата со 

натписи Free of Art, врз кои посетителите можеа слободно да поминуваат и да ги газат, а 

таквиот чин ја претставуваше идејата за вишокот уметничка акција во галериски простор, 

13 Вилиќ, Небојша, Едноста на двојното или општеството и уметноста (стр.73), Големото стакло 
бр.12/13,Музеј на современата уметност, Скопје, 2001 
 
                                                                                                                                                                                                 

                                                



односно негирање на делото како објект поставен во галерија – еден вид антипод на 

дишановскиот пристап што обичниот секојдневен предмет го издигнуваше на ниво на 

уметнички објект со чинот на поставување во галерија.  Во 2005 година како продолжение на 

меѓународните проекти одржувани во Битола, беше реализиран и Порти, како претставување 

дела од повеќе визуелни уметници низ разни локации во градот и неколку објекти чии 

влезови, порти, отвори, фасади, па дури и само ѕидови се интегрираа во уметничките дела и 

тоа секое на свој начин – со егзистенцијален пристап, метафоричен настап или, пак, со давање 

нереално, субреално или фиктивно значење. "Името на проектот беше само импликација за 

излегување од претходно зацртаните критериуми и влегување во еден нов мисловен свет во 

кој се дадени сите начини на експериментирање со понудените објекти, делови од објекти, 

техники и начини на изразување, па дури и со темите што може да го менуваат своето значење 

зависно од тоа каде и кој ги поставува."14 На овој петти по ред проект на концептуална 

уметност му претходеше четвртиот, во 2004 година,  тематски сличен, во кој фокусот е врз 

местата каде што требаше да се изведуваат делата и во голем дел тие беа изведени или во 

историски значајни места, или во места значајни од аспект на личноста на уметникот. Но, она 

што ги одликува сите овие пет проекти е пред сѐ дејствувањето во средината и физичкото 

присуство на поканетите уметници што ги создаваа своите дела живеејќи еден краток период 

во градот. Притоа, процесот на создавање беше она што имаше најголемо значење, дури и 

тогаш кога делата исчезнуваа веднаш по нивното поставување.  

14 Исијанин, Билјана, Порти (каталог), 2005 
 
                                                                                                                                                                                                   

                                                



              Кураторскиот пристап во проектите на Елементи  е таков што значењето на делото се 

согледува многу повеќе според квалитетот на операцијата отколку според постигнатиот 

резултат. Оттука, специфичната улога на независниот куратор има огромно значење, како еден 

вид опозиција на стабилната музејска поставка. Посебниот однос што се создава меѓу настанот 

и процесот креира фрагментарно  и ефемерно време и простор, сосема идентично на она за 

кое се залагаат Елементи во своите први дела, така што  првичната поетика и потрага се 

префрла во изгледот на кураторските проекти во кои често настапуваат и со свои дела. За 

Елементи е од особена важност да се држи менталниот процес постојано отворен и без цел 

да се создаде продукција по секоја цена, така што ризикот што се прифаќа е во исто време и 

најголема сила што иницира секогаш нови и свежи идеи, а во целата таа несигурност останува 

вербата што е постојана движечка сила што не се плаши од сопствените грешки, туку, 

напротив, и нив сосема умешно ги интегрира во целокупниот процес. Елементи го поставуваат 

прашањето за улогата на кураторот во нов контекст – кураторот како личност што иницира, 

создава заедно со уметникот, а не само оној што се грижи за техничката изведба на настанот. 

Ваквата определба се вклопува со најновите тенденции во кураторството. Според Џенс Хофман 

(Jens Hoffmann), кураторството  достигна степен до кој кураторот веќе не може да се врати на 

состојбата кога беше доживуван како оној што само се грижи.15  "Кураторот има презентна и 

инволвирачка улога и тука тој почнува да игра фундаментална улога во актуализирањето на 

уметничката работа. Каталозите често содржат не само уметнички проекти, туку и 

кореспонденција меѓу кураторите и уметниците... Кога работи надвор од музеј, од друга 

15 Jens Hoffmann, A certain tendency of curating ,London 2007 
                                                                                                                                                                                                      

                                                



страна, кураторот има улога на медијатор меѓу уметникот и институцијата."16 Оваа улога на 

кураторот е нагласена во сите проекти на Елементи - кураторот не само како администратор 

на изложбите, туку кураторот како автор, како двигател, како личност со персонална креативна 

визија. 

          Но, ваквиот однос кон кураторството отвора нова зона на  размислување бидејќи поради 

фактот што независниот куратор е надвор од официјалните институции, мора да се снаоѓа 

самиот со тековните општествени и институционални проблеми. Независните куратори обично 

создаваат дела што се контроверзни, но затоа инспиративни и за учесниците и за публиката, 

но, од друга страна, тие се тешко прифатени од официјалната средина. Дилемата во  која се 

наоѓа современиот куратор е да биде дел од некоја културна институција и да создава лична 

кариера, но со тоа и постојано да прифаќа компромиси или да биде независен куратор што ќе 

ги обезбедува своите финансии тешко, но ќе ја има слободата во изборот на темите што ќе ги 

истражува, а и слободата за експериментирање.  

 

 

        Во 2004 година Елементи и Colavo од Токио беа партнери во проектот Соработка, чиј прв 

дел се одржа во Битола, а вториот во Јокохама, Јапонија. Во галеријата Bank Art Gallery, 

16  Calderoni, Irene, Creating Shows:Some notes on exhibition aesthetics at the end of the sixties ,стр.76 
 
                                                                                                                                                                                                  
 
 

                                                



Елементи заедно со експерименталниот музичар и визуелен уметник Ацухиро Ито (Atsuhiro 

Ito) ја поставија инсталацијата АУМ. Истовремено, Елементи направија и презентација на 

македонска уметност со избор на неколку македонски автори чии дела беа поставени тука. 

Овој проект немаше некаква особена тема, туку темата беше само тоа што беше – соработка, а 

таа се оствари на таков начин што македонски и јапонски уметници, секој носејќи го зад себе 

својот специфичен сензибилитет од земјата од која доаѓа, освен, се разбира, професионалниот 

бекграунд, создадоа дела, производ на заедничка имагинација. Во овој проект е значајно тоа 

што фокусот е ставен врз соработката многу повеќе отколку врз желбата да се произведе 

краен продукт. Но, токму фокусираноста врз соработката, врз процесот, создаваше 

потенцијална опасност да се создаде херметичност и да се оддалечи публиката од настанот. 

        Агол (2005/07) беше проект на кураторски гостувања, од кои се остварија три – гостување 

на холандската кураторка и уметник Дијана Хаген (Diana Hagen), на кураторката од Норвешка, 

Асе Ловгрен (Ase Lovgren) и на Ларс Бреуер (Lars Breuer), уметник и куратор од Германија. Во 

овој проект најмногу дојде до израз неподготвеноста на локалната публика да биде дел од 

еден ваков настан, а причините беа недоволната едуцираност, но исто така и недоволната 

информираност од Елементи за неподготвеноста на локалната средина да се вклучи во 

целиот процес. Додека во проектите во кои со големиот број дела in situ публиката можеше и 

непланирано да стане дел од настанот, па дури и да се создаде ситуација на интерактивност, 

кураторските гостувања и презентации поради многу малата посетеност го извадија од 

контекст целиот планиран концепт на Елементи.  



      За разлика од Агол, во неколкуте одржани фестивали на видео , експериментален филм и 

фотографија СТАВ во галеријата Магаза во Битола, публиката го надополнуваше амбиентот на 

фестивал, во кој, пак, од друга страна, Елементи се обидуваа да создадат еден вид 

антифестивал со начинот на кој намерно се избегнуваа востановените фестивалски правила, а 

се потенцираа сосема други - последното негово одржување е негов свесно осмислен крај, 

истовремено станувајќи дел од следниот проект Размени ги радикалните моменти! 

Фестивал на уметност во живо. Во моментот кога се појави опасноста од етаблирање на овој 

фестивал, на еден специфичен начин е претставен и неговиот крај – со формирање 

таканаречена Привремена автономна зона во траење од само два часа, на ограничен простор 

од десетина квадратни метри. Концептот на овој фестивал е претставувањето на ставот на 

уметникот пред што и да е друго, кој во општеството во кое владее капиталистичката 

доминација и манипулативната вистина е единствениот начин да се врати изгубената смисла, 

па оттука во моментот кога настанот и самиот почна да станува пропаганда на                                                                                                                                                           

наметнатата елитна култура место синоним за културна и за индивидуална независност кон 

што се стремеше и кога постоеше опасност од губење на насоката кон постојаното 

спротиставување на културната хегемонија, мораше да прекине. Со овој гест Елементи 

повторно ја потврдуваат својата длабока волја да ги уриваат границите и да пречекоруваат 

секогаш кога пред нив се појавува каков било облик на стереотипна реалност и 

стандардизација на мисли и дејствувања. Став 6 ја понуди Привремената автономна зона не 

само како иронија, туку и како опомена насочена кон кршливата логика на системот. Во сите 

шест изданија на овој фестивал учествуваа со свои дела, а и со лични гостувања повеќе од 100 

уметници. Како партнери на СТАВ се појавија голем број културни организации од светот, меѓу 



кои и одредени што веќе долго време постојат на светската сцена, на пример, студиото Franz 

West од Виена. 

        Во 2006 година во галеријата Магаза беше реализирана изложбата "Какво општество - 

надвор од волуменот!", во која на шеесетина квадратни метри беа претставени 63 ликовни 

уметници од Македонија. Оваа изложба го истакнуваше прашањето на односот уметник-дело-

простор-институција-општество со хаотичната, збиена поставка, метафора за грубиот 

несензибилен однос меѓу институцијата и индивидуата. Но, истовремено таа го поставуваше 

прашањето за индивидуалната одговорност. "Секој пат кога зборуваме за институцијата како 

тоа да не сме самите ние, ја порекнуваме нашата улога во креирањето и во продолжувањето 

на овие услови. Ја избегнуваме одговорноста, акцијата против, секојдневните соучества, 

компромиси и цензури - над сѐ, сопствената цензура - која се носи од нашите сопствени 

интереси на полето и бенефициите што произлегуваат од нив. Тоа не е прашање за надвор или 

внатре, за бројот или за степенот на различни организирани места за продукција, за 

презентација или дистрибуција на уметноста. Тоа е прашање за тоа каква институција бараме 

за возврат и кои видови возврат ги бараме. Бидејќи уметничката институција е внатрешна, 

раководена од индивидуалци, ова се прашања на институционалната критика што, над сѐ, нѐ 

засега нас самите."17 

17 Избор на текст на Небојша Вилиќ во брошурата за изложбата ( Fraser,Andrea, From the Critique of 
Institution to an Institutional Critique, 2006)                                                                                                                     
 
                                                                                                                                                                                             

                                                



     Со партнерското учество во регионалниот проект Културно лоби, заедно со останатите 

партнери, Елементи одговорија на тензијата што се јавува со чувството на социјална, 

политичка и културна дезориентација. "Основната идеја се базира врз тоа дека општествените 

проблеми не може да се решаваат пред да се идентификуваат и на тоа дека ретко некој ги 

прашува граѓаните да ги изразат своите ставови, а исто така и да ги идентификува заедничките 

теми што се под ризик да придонесат за политички или за етнички тензии."18  Идејата на овој 

проект на Киоск од Белград - да се создаде еден аудио и визуелен материјал што ќе 

претставува барометар на грижите и на ставовите на жителите од овој регион и на таков начин 

да создаде една архива на меморијата или споменик на колективните сеќавања за одреден 

период од историјата на регионов, се реализира во облик на мобилна галерија во Загреб, 

Белград, Тирана, Сараево, Приштина, Подгорица и Скопје. Но, недостатокот на овој проект 

беше што наспроти желбата да се отвори можноста за транспарентно искуство и поголемо 

разбирање на граѓаните во регионот, како и да ги дестабилизира постојните  предрасуди во 

регионот, во себе ја содржеше истата таа  предрасуда што се покажа во облик на селектирање 

на уметниците врз национална основа.  

            За разлика од Културно лоби, концептот на проектот Exchange Radical Moments! LIve Art 

Festival тргнува од идејата да се направи нешто радикално, нешто апсурдно возможно, 

кршливо, а сепак моќно. Во овој голем европски проект што се случуваше на неколку локации 

низ Европа беа претставени проекти што го третираа проблемот на зоните и коридорите, на 

18 The Culture Lobby,An Archive of Cultural Memory,Publicum Beograd 2009 ( Вовед , Cindy Blazevic, Milica 
Pekic,Pascal Paquette)      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                



мобилноста, на интерактивноста и интерперсоналноста, но и на градот како место, како site.  

Како партнер во овој проект на австриската група Die Fabrikanten, Елементи повторно го 

отворија просторот на градот во кој живеат и му овозможија да стане дел од едно случување 

чија цел е да претстави дела на уметници што ќе се манифестираат себеси реално, физички, со 

акција, директно и без посредство на каква било заштита втурнувајќи се во игра или 

конфронтација со непосредната публика, лице в лице. Exchange Radical Moments! LIve Art 

Festival беше проект што го запре текот на времето во еден момент во 11 градови истовремено 

и остави простор за пауза, за директен контакт со разбирањето на радикалното како нешто 

што оди кон екстремите, кон коренот на нештата, како обичен секојдневен миг што има моќ да 

го промени текот на идните случувања. 

 

 

 

         "Јасно е дека не може да се биде уметник само ако имате технички можности. Уметноста 

значи преминување други граници, разбирање на културата, политиката, социјалните 

прашања што се актуелни во современото општество "19 

19 Villar,Alex, еден од учесниците во неколку проекти на Елементи 
 
                                                                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                             

                                                



            Неколку интервјуа направени со некои од членовите и учесниците на проектите 

организирани од  Елементи даваат една конкретна слика за проблемите со кои се соочувале 

досега, како и за подобро разбирање на нивното дејствување. Од повеќето интервјуа, од кои 

дел се направени за The One Minutes од Амстердам, за дневен весник во Yokohama, за 

Exchange Radical Moments!Live Art Festival (со Stiven Bridges), дел од интервјуата направени за 

некои од домашните дневни весници можеби даваат најконцизно согледување на одредени 

аспекти поврзани со  дејствувањето на Елементи поради фактот што ставот на избраните 

уметници, односно учесници, речиси секогаш се совпаѓа со ставот на Елементи за начинот на 

кој се перципираат социјалните прашања што се актуелни во современото општество, како и за 

односот кон уметничкото дело. Во интервјуто за Утрински весник (со Катерина Богоева), 

направено по повод учеството на фестивалот СТАВ во Битола, Уве Лајсиепен-Улај (Uwe 

Laysiepen-Ulay) вели:  

         "Лично верувам дека нема граници во уметноста или дека барем не треба да има. Кога 

почнав да работам како професионален уметник во 70-тите години, избрав да ги усвојам, да ги 

прифатам медиумите (New Art Media) што не се сметаа за прифатливи од тогашниот 

конвенционален уметнички контекст и критериум. Затоа, од почеток се сметам себеси за 

постмодернист. Поради неприфатливоста или субверзивната природа, јас го терав 

конвенционалниот контекст (бели кубистички галерии и музеи) во секуларниот сектор на 

општеството. Затоа, уште на почетокот ги менував границите."20 

20 Ulay, Uwe Laysiepen, интервју  во Утрински весник, 2 октомври 2008 г. 
                                                



       На сличен начин размислувањето на Гералд Харингер (Gerald Harringer), менаџер на Die 

Fabrikanten, со објаснување на практиката на проектот Exchange Radical Moments! Live Art 

Festival, повторно во интервју за Утрински весник, истакнува: 

     "Секојдневниот живот е главниот фокус на проектот. Во него треба да се случи директната и 

неверојатна средба на учесниците, далеку од секакви стереотипи на заедничкото искуство, 

такво што ќе иницира и ќе овозможува нови и важни искуства ". 21 Тој исто така ја објаснува 

важноста од мрежното поврзување меѓу културните институции:  

    "Со средствата на одделни презентации, мноштво работилници и конференција во фазата на 

ориентирање и планирање, европските партнери и уметници се запознаваат на еден 

поинтензивен начин. Искуствата, формирани и добиени во претходните проекти нѐ учат дека 

за формирање многу одржлива мрежа често личните и директните контакти се од најголемо 

значење. Мноштвото контакти гарантираат развој на многу стабилна мрежа. Како мозаик со 

сите свои делови, организациите се рамноправни со партнерите на овие презентации, слично 

како и уметниците и особено заинтересираната публика."22 

           Веќе подолго време  уметничката практика пројавува интерес за односот приватно/јавно, 

што е всушност повеќе деконструкција на јавното поради тоа што уметникот е приморан да ја 

деиндивидуализира својата личност и да ја сподели со колективот. Парадигмата на 

индивидуалноста се напушта сѐ повеќе и повеќе, а со тоа публиката станува значаен соучесник 

21 Harringer, Gerald, интервју во Утрински весник, 8 октомври 2010 г. 
22 исто 
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                

                                                



во уметничкото дело исто како што секојдневните случувања стануваат подлога за 

дејствување. Елементи со начинот на кој ги поставуваат своите концепти го прават тоа на 

начин што ги засегаат главно неангажираните погледи и визури во градот во кој живеат. Она 

што недостига во локалната средина, а што Елементи се обидуваат да го променат дваесет 

години е : мотивацијата и чувството за визија, поставени критериуми, независност на 

индивидуалната мисла во културниот и во институционалниот сектор, искористеност на 

креативниот потенцијал, желба за иновативни креации и за градење капацитети. Позитивна 

промена може да се постигне со создавање бази на дејствување во неколку центри во 

локалните градови, кои треба да ги артикулираат креативните потенцијали и да ги 

промовираат во регионов и надвор од државата. "А што се однесува на провокацијата на 

уметниците, верувам дека секој уметник треба да има сензор за општествените проблеми и со 

својот начин на дејствување да го испровоцира јавното мислење, што значи дека уметникот е 

многу повеќе оној што провоцира отколку што самиот е испровоциран. Особено денес кога се 

сѐ повеќе видливи ефектите на, како што вели Пјер Бурдје, големата неолиберална утопија 

што доведува до уништување на сите колективни инстанции способни да им се спротивстават 

на ефектите на пеколната машина, во прв ред на државата."23 

 

 

23 Исијанин, Билјана, интервју во магазин Теа, 17 јуни 2009 г. 
 
                                                                                                                                                                                                

                                                



 

      

          "Поттикнати од идејата дека ставот на поединецот, а особено ставот на уметникот како 

носител на движечките идеи во едно општество може да има разурнувачка моќ, а и да ја 

поттикне единката да ѝ се спротистави на глобализацијата на умот, поставивме концепт што е 

обид да се одвои вредноста од нејзината содржина и да се остави да функционира сама, 

според сопствената форма." 24  

          Фокусирањето врз ефемерноста е дел од кураторската практика на Елементи. 

Преокупацијата со креацијата, со насоката на дејствувањето, но не секогаш и со нејзината цел, 

туку со процесот, создава атмосфера и амбиент каде што вистинскиот, реален карактер на 

делата станува јасно дефиниран. Сублимирањето на претходните и на сегашните проекти, 

заедно со визијата за идни дејствувања, се преклопува и создава ново јадро како база од која 

ќе произлегуваат дела што се апсурдна потрага по смисла, односно бесмисла, уличен простор 

за комуникација и дури манипулација. Провокации насочени кон истражување на сопствената 

свест за визуелното што може да донесе силен и ангажиран напад врз објектот, односно 

субјектот, како и ангажирани прашања што  ја вклучуваат сопствената историја во нов простор 

и со тоа предизвикуваат екстремни и неочекувани опкружувања трансформирани во 

привремено место на размена. Дури и одлуки што се спротиставуваат на законот и кои 

24 Исијанин, Билјана, интервју во магазин Глобус, 2 октомври 2008 г. 
 
                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                   

                                                



докажуваат само едно нешто - дека границите постојат единствено во човековиот ум, а за да 

се ослободиме од нив, потребно е да го ослободиме најслободниот од сите, а тоа е? Отворено 

прашање што ни дава можност за нов вовед и за истражување нови можности во рамките на 

новите кураторски практики. На тој начин Елементи сѐ повеќе ќе се придвижува, а со тоа и ќе 

се приближува кон идејата за создавање не на некакво фиксирано место, туку напротив, на 

некаков вид простор во кој ќе протекуваат секаков вид прогресивни идеи, а особено оние што 

ги декларираме како ефемерни. Тоа ќе биде препознатливиот знак на Елементи во иднина – 

она што не може да се препознае, што не може да се дофати и да биде фатено, складирано, 

спакувано, зготвено, порачано, а со тоа и постојано недофатливо. Може да се каже дека 

кураторскиот концепт на Елементи за во иднина е желба за толкаво соголување на реалноста, 

што нејзиното погребување ќе биде свет простор целосно отворен за публиката. Со акцијата 

UNITED, која се реализира во 2007 година на места каде што се движеа Елементи во текот на 

овој проект, од патот од Македонија до Италија и назад и ја обележуваа патеката со UNITED-

стикери во авиони, тоалети, чекалници, ресторани, хотели, улици, автопати, врз сообраќајни 

знаци и банери, врз влезови на приватни поседи, врз приватни реквизити, излози на 

институции и продавници, маркети, врз автобуси и возови - и им се обраќаа на целата публика, 

на целиот систем и на  неговата насилна хегемонија, на презаситеноста и на претераната 

контрола. UNITED  е повик на Елементи за создавање една нова платформа што се базира врз  

старата, а се состои од процес што дејствува  против насилноста во сите сфери, која сѐ повеќе 

се проширува.  "Насилност што произлегува од едно претерано згуснување на општественото, 

од состојбата на претерано регулираниот систем, од пренатрупаната мрежа (на знаењето, на 

информациите, на власта) и од една хипертрофирана контрола што ги зафаќа сите можни 



процепи."25  Наспроти тоа, Елементи ја почитуваат единствената норма – онаа што е способна 

да креира простор за уметност без да ги искористува субјективните мислења како основа за 

создавање социјални конвенции. Потпирањето врз концептот на малиот гест овозможува да се 

реализира еден вид активизам во јавната сфера и да се дојде поблиску до институциите со кои 

не се делат истите вредности, но токму во тоа е најголемата можност – да се биде блиску до 

"непријателот". Бидејќи институциите и фондациите од една страна се потребни за 

постоењето на уметничките групи и независни организации, но од друга страна тие го 

диктираат ако не начинот на работа, тогаш насоката по која треба да се движи одредена 

културна активност за еден подолг временски период.  "И ова, во суштина, е една од 

најголемите можности на современата уметност: да се направи Другиот присутен и видлив, а 

тоа ги негира механизмите за создавање на Другиот како инструментален објект."26  

 

 

 

 

25 Бодријар, Жан, Симулакруми и симулација, Магор, Скопје, 2001, стр.27                                                            
 
26 Hanula, Mika: The Pоlitics of Small Gestures – Chances and Challenges for Contemporary Art, published by 
art-ist, Istanbul, 2006 
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UNITED 
Arta Terme /Италија/  2007 
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UNITED  е повик на Елементи за создавање на една нова платформа која се базира на 

старата, а се состои од процес што делува  против насилноста во сите сфери која с# 

повеќе се проширува.   
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Елементи ја почитуваат единствената норма – онаа која е способна да креира простор 
за уметност без да ги искористува субјективните мислења како основа за создавање 
социјални конвенции 
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Елементи с# повеќе ќе се придвижува, а со тоа и приближува кон идејата за создавање 
не на некакво фиксирано место, туку напротив, некаков вид на простор во кој ќе 
протекуваат секаков вид на прогресивни идеи, а особено оние кои ги декларираме 
како ефемерни 
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Поттикнати од идејата дека ставот на поединецот, а особено ставот на 
уметникот како носител на движечките идеи во едно општество, може да 
има разорна моќ, а и да ја поттикне единката да се спротивстави на 
глобализацијата на умот, поставивме концепт кој е обид да се одвои 
вредноста од нејзината содржина и да се остави да функционира сама, 
според сопствената форма 
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I-YOU  2002 

 

Stephen Bohnenberger,Мartin Zet,Biljana Isijanin 

biljana: Why do you decide to come and participate at NO-YES and I-YOU projects in Bitola? How do 
you find the concept of this events going on within your artwork? 
 
martin: I decided to come because I met you in Plasy and I liked you and your work. Both NO-YES 
and I-YOU have been crucial for my further work.    
 
biljana: What was your strongest moment in creating your artwork during your stay in Bitola? 
 
martin: The strongest moment was when I one early morning dared to beat my friends 
Redas, Charlie and Stefan  with the blind stick the painful way – that was the 
culmination of continuous creative tension, which was present in Bitola all the time. 
 
biljana: Did you like the reactions of the public during performance "The Fence"? 
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The public was fine – and the police 
late. 
 
(од разговорот со Мартин Зет во 2012, десет години подоцна) 
 

 

Martin Zet, перформанс на Широк Сокак-Битола/ Јас-Ти симпозиум и изложба  2002 
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Покрај создавањето на дела што во основа го содржат малиот гест, Елементи особено 
го почитуваат просторот на неутралната зона , на отворениот јавен простор во кој е 
можно да се случи секаков вид непредвидена ситуација 
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Robert Martinez, Пионерски дом Битола ( site specific)/ Јас-Ти симпозиум и изложба 2002 
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Editing (Zerynthia), Palazzo Lantieri  Италија  2005 (собир на организации од културата и 
независни уметници од Европа) 
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Билјана Исијанин во напуштениот Пионерски дом Битола / Јас-Ти симпозиум и изложба 2002/ 
интервенција на Robert Martinez 

 

 

 

 

 

 

 

Пионерски дом/мотив од Хераклеа/ Robert Martinez/ Јас-Ти симпозиум и изложба  2002 
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Јас-Ти симпозиум и изложба 2002 /Stephen Bohnenberger/  
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Соработка (заедничка изложба на уметници од Македонија и Јапонија,  

Yokohama Art Gallery 2004)         
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Елементи и Yoshio Mаchida (пред Завод и музеј Битола, 2004      

 



 

    

Elementi & Atsuhiro Ito, Yokohama Bank Art Gallery  2004  
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Yokohama, неколку часа пред  
отворањето на Македонско-
Јапонската изложба Соработка 
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Во студиото на Robert Duyf, Амстердам 2004 (подготовки за изложбата Un-staged)       
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Za vreme na me\unarodniot 
proekt AKO  Arthur Neve       vo 
svojata hotelska soba vo 
Biтola  povika posetiteli na 
svojot performans                



 



МЕСТА    
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Напуштен простор Стара 
Чаршија Битола 



      

Акција на боење на камења во коритото на реката Драгор 
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MAGAZINE WIRE 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



      

Stephen Bohnenberger/ Јас-Ти симпозиум и изложба 2002 
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Поставка на Жанета Вангели во Порта Џез Битола/ Јас-Ти симпозиум и изложба 2002 

 

 

 

 

е л е м е н т и 20 



      

Redas Dirzys, акција во јавен простор во Битола/ Јас-Ти симпозиум и изложба 2002 

THE DRILLING MANIFESTO 

1. Cut a very first picture from a newspaper and enlarge it until the diameter of the smallest 
white dot will reach at least 0,5 mm. Glue this image on a solid base and drill each white dot 
with a bit of a fitting size. Remember, every image  has appeared in press for you to drill it. 

2. The lesser the number of bits you use, the clearer is your worldwide. 
3. Movements made when placing a bit into a chuck will remind you of a changing gun. 

Discover conqueror inside yourself! Use increasingly bigger drilling machines. 
4. Enjoy the ergonomic holder of the drill, it fits exactly the form of your hand:people have put 

lots of endeavour to reach the harmony of form and content. 
5. Drilling decrease matter. Prepare the space for spiritual hegemony! 
6. Do not stop drilling even if you feel the liberation of your consciousness. Release your mind 

and you will soon notice that your heart beats within the frequency of the instrument's 
vibration. However, you will reach the highest degree of unification only when you identify 
yourself with this frequency. During the mythic period, this was the way, how a centaur, a 
sphinx, and other creatures of unified soul were formed. 

7. Now the only thing you need is a reason to explain society your endless desire for drilling. 
 
(од каталогот на литванскиот уметник Redas Dirzys, "Los Artistas Unidos Jamas Seran 
Vencidos", Vilnius/Alytus/Libusin 2001)  
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Charles Citron and Martin Zet/"Free Martin Zet" , Јас-Ти симпозиум и изложба 2002/  

мермер од Селечка планина, Плетвар 

 

За време на проектот Јас-Ти во Битола Martin Zet  се обидуваше да добие македонско 
државјанство на секаков можен начин 
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Уметничка галерија Битола, Јас-Ти симпозиум и изложба 2002 

 

 

Подготовки  
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перформанс  Техно Шаман /Уметничка галерија Битола/ 1996 (со Фолтин, Гордана, Рената , 
Сашо, Кочо) 

 

                                                                                                                          ... и Гоце 
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Портрет на Лукашенко на ѕид во јавен простор во Битола...Redas Dirzys ја искористи техниката 
на сликање со  горена павлака (Ленин на надворешните соработници  од затворот им пишувал 
невидливи писма со млеко кои тие потоа ги гореле со оган и станувале видливи) 
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Рачно изработена покана за перформансот во 1993, Deus Absconditus       
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клубот FLUXUS Битола 

1993 
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Дел од  текстуалниот дел на поставката на Елементи во  Arti and Amicitiae во Амстердам 2004 
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Македонско-Јапонска изложба во Јокохама 2004/ поставка на Мирна Арсовска      
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Македонско-Јапонска изложба во Битола 2004/ Minamo       
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Припрема на поставката на Елементи и Atsuhiro Ito/ Yokohama 2004     

е л е м е н т и 20 



 

Yokohama Bank Art Gallery/ изложба на македонски и јапонски уметници 2004    
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                                                                                                                   Извадок од  Јас-Ти каталогот  2002 

 

”YOU” is certainly different from “I”  

Sometimes it is what we wish or what we would remove just 
because it differs from “I”  

Neverthless, “YOU” is something that we can play with, 
recognize it, disagree with, reconcile to, name it by various 
names, camouflage it,provoke it, either love it or not  

How we are able to love “YOU” depends on ourselves,on our 
ego because if we love “YOU” we love “I”  

On the contrary the relation between “YOU” and “I” is mostly a 
reason for 
conflicts,misunderstandings,unacceptances,making 
prejudices and even causing wars  

But “YOU” can be our essential “I”, something that needs to 
be integrated with “YOU” and something that causes the 
presence of “I”  

Altough the relation “I” and “YOU” can cause conflicts it is not 
possible to neutrilize the differences  

Leaving alone the conflict of concepts,let the unsolved issues 
live … 
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nunc stans  nunc stans  nunc stans  nunc stans  nunc stans  nunc 
stans  nunc stans  nunc stans  nunc stans  nunc stans  nunc stans 

       

1  9  9  2 
 

Nunc Stans (1992) во Уметничката галерија Битола (Јени џамија), перформанс во кој 
видео снимките на кои се појавуваат членовите на групата предизвикуваат симултани 
реакции кај секој од нив, а што е резултат на себе- спознавање, но истовремено и на 
двојна реалност и виртуелен свет (навестување на денешната преокупираност и 
зависност од кибер просторот). 
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АКО, меѓународна изложба во Битола/ Yoshio Machida, Tessa Joosse 
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Перформанс на Arthur Neve во сопствената хотелска соба во Хотел Битола/ АКО 2003 
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Извадок од АКО каталог 2003       

IF is a word which makes condition and which contains in itself potential 
possibility to determine something which could happen. IF remind us on 
something which as an accidental sizes of known probability establishes 

the probability of complex accidental sizes. What is accidental is not 
casual, but this doesn’t mean that is out of sense. 

According to mathematics’ defined theory of probability, if there is no 
estimated number of independent events, which with the same 

probability could happen, then the probability that the very event will 
take place, that one which is favorable, is equal with the coefficient of 

the numbers of favorable events (m) against numbers of probable 
events (n), so p= m/n. 

During throwing the die, it is probable to appear sides with numbers 
from one to six, so the probability that the number two would appear is 
1/6, but that still doesn’t mean that in six throws the number two would 

appear, but that the probability will be the bigger the often is the 
number of throws. The size of probability get the value from 0 to 1 
which does not mean that some event is impossible to happen. For 
example: if there are only white balls in one box and there are only 

black balls in other box, the probability that the red ball will get out is 0 
(p = 0/n), but if there are only white balls in one box, the probability of 

getting out the white ball is 1 (p = n/n). This kind of probability is 
valued only in limited collectives, unless in the collectives with endless 
number of individuals, in spite of the fact that the probability is 0, it is 

always possible to happen an impossible event. 

The probability is moving between -~ to +~, and that open the 
possibilities of unlimited treatment of all events which are happening 

after previously defined IF. 
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Atsuhiro Ito со инструментот оптрон за време на меѓународната изложба АКО 2003 во 
Битола     
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Human living is preoccupied with permanent,unavoidable or unimportant decisions, definitions and 
classifications. The decision always needs idea purity preventing contradiction, coincidence or 
discontinuity. Making a decision means to say “yes” or “no” with no considering all the consequences 
which often disable us to identify ourselves later when we make a decision. The principle of polar 
circle i.e. harmonic team of extremities can be achieved by synthesis which change able presence, 
equal floating between two poles . That particular “floating” between two poles enables removing the 
boundaries between high and low forms of art which prevents binary opposition of what is good and 
not good, nice and not nice, what is in order and disorder, white and not white, rational and irrational 
so irony, parody and play can be emphasized as a result of that apparent unstability, provisionality. 
Instead of beginning and end we get multiciplity of things which change their character by their 
structure changing so instead of appearing binary oppositions and dichotomies, interpreting of reality 
as dynamic, heterogenous but not dichotomous one can be seen. 

The idea of heterogeneity and dichotomy can be even remarked in paganism age and in both Indian 
and western philosophy. In Paganism,gods and nature have been identified as the unique wholeness 
during which difference of elements has been lost. Such a “thing” possessing the attribute-
wholeness,indivisibility resulting in dividing the original wholeness in two:existing – nonexisting, 
mortality-immortality,day-night, does exist in Indian philosophy as well, in which the things such as, for 
instance, breathing and not breathing at the same time, do exist; or according to Nietzsche the 
principles of multiplicity and discontinuity that can be achieved by joining affirmation and negation of 
“yes” and “no” be remarked. 

As eternal prisoners of the casual world where law of oppositions, death vision and fear from death 
are in control,we humans could be transformed only if we were transferred from the world 
discontinuity into world which is negation of binary opposition and division world, free from 
loneliness,alienation and death fear, to be integrated in the general life continuity not having life in 
death opposition but, on the contrary, both representing one wholeness.. 

All the works included in this Symposium/Exhibition contain implication of two extreme things at the 
same time becoming more significant and comprising many aspects of everyday living and not 
neglecting it but, on the contrary, emphasizing of the place where they have been created. 

Their ephemerality was in accordance with illusion of existing and at the same time non-existing 
audience. Preoccupation with the very creation, the course of the work but not with the final goal, 
created such a kind of atmosphere where the real character of the works was clearly defined. The 
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artists’ intention to create more simple works that will be revealed totally has been successful. Living 
and working at particular place and in particular time they have experienced them as a sublimation 
way of their own previous and present ideas. The venue was experienced as a homeland of the 
former ancient venue, an opposition place of ancient and modern, absurd and search of sense (no 
sense), but also a street space for (non) communication even manipulating with group of people 
incidently chosen. Provoking the own visual consciousness can lead to engaged attack on object and 
the engaged questions involving the own history and philosophy into a new enviroment introduce 
another form of the idea intending to direct the incident passers deliberately to extremely unexpected 
surroundings transformed in temporary place of exchange. The decision opposing law shows and 
proves one thing-that boundaries only exist in our heads and in order to release from them we need to 
release the most liberate one-the artist, and to achieve that we need to be free from life and death. 
Boundaries existing which is obvious especially in sexuality causes unexpected reactions while 
despair in cases of political provocation. 

Nevertheless, neither any philosophical consideration and analysis nor intellectual clearness are 
necessary but only original ideas in order to feel that which really has a meaning of multiciplity. 
Whenever it is created it will be existing and it has been created and lived within the works of this 
mutual project. 

 

Извадок од Не-Да каталог  2000 
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Моника Мотеска, Завод и Музеј Битола/ изложба на македонски уметници 2003 
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Erwin Redl/светлосна инсталација во задните нефункционални простории на Завод и 
Музеј Битола како дел од меѓународниот симпозиум и изложба Не-Да 
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Alexandru Antik, поставка во Уметничката галерија Битола (Јас-Ти симпозиум и изложба 
2002) 
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Магаза - Битола 2004 
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Битола 2000  NO-YES 
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СТАВ  СТАВ  
СТАВ  СТАВ  
СТАВ  СТАВ  
СТАВ  СТАВ  
СТАВ  СТАВ  
СТАВ   СТАВ  
СТАВ        
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 Игор Тошевски                                 Robert Duyf 

   Gail Pickering       Alison Cornyn Радмила Ончевска    



 

Љупчо Исијанин, Игор Тошевски, Билјана Исијанин   ( Јас-Ти 2002) 
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Елементи во Музеј на современа уметност Скопје (изложба на концептуална уметност) 

2003         
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   Марко Георгиев, фотографии во лифтот на хотел Епинал Битола ( Не-Да2000) 
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             Erwin Redl, Matrix I  ( Не-Да  2000 ) 
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акција на Sovan Kumar за време на меѓународниот симпозиум и изложба во Битола  

Не-Да 2000                                  
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Sovan Kumar,перформанс во 5.00 часот наутро, јавен простор во Битола (НЕ-ДА 2000) 
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Sovan Kumar  неколку часа подоцна 

         

Подготовки(Љупчо Исијанин, Небојша Вилиќ, Gail Pickering, Martin Zet) 

 

                                                                     Подготовки (Љупчо Исијанин) 
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 С Т А В  2008 
Елементи и Ulay 

 

  С Т А В  2008 
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Reinhard Bernsteiner перформанс во ресторанот на хотел Амбасадор Битола    

 С Т А В  2008                           

Luca Curci/Fabiana Roscioli 

  С Т А В  2008 
Yemenwed 
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Од серијата изложби и претставувања на меѓународни современи ликовни сцени –
Агол 2004 /Магаза Битола           
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АГОЛ 2004    54 
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Tessa Joosse,  АГОЛ 2004 

 

Билјана Исијанин, Dianna Hagen, Tessa Joosse  (Агол)         
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Елементи (интервју за Radio Arte Mobile –Рим, Palazzo Lantieri, Gorizia 2003)       
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Изложба на 63 македонски уметници во Магаза Битола, 2006 
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Од потрагата по гуска во Либушин,Чешка 2011/ Exchange Radical Moments!Live Art 
Festival (Die Fabrikanten) 

Елементи со Martin Zet, Redas Dirzys, Charles Citron      
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Текст                           Билјана Исијанин 

Фотографии              Елементи, Ицко Бојаџиев,Роберт Јанкулоски,Charles Citron, 

                                    Yoshio Machida, Мирна Арсовска,Марко Георгиев, Arthur Neve, 

                                   Александар Гроздановски, Љупчо Темелковски, Небојша Вилиќ, 

                                   Љупчо Грујоски, Tessa Joosse, Robert Duyf, Marcus Kaiser,Erwin Redl, 

                                  Alexandru Antik, Martin Zet, Zerynthia, Татјана Радомировиќ 

 

лектор                      Кирил Ангелов 

дизајн и печат        ДООЕЛ Кокпит Битола 

 

 

Изработката на оваа книга е поддржана од 

Министерството за култура на Република Македонија   

и Општина Битола  
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                                                                                                                          ...Елементи... 
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