
ВИЗУЕЛНИ УМЕТНОСТИ, АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈН   
 
НАЦИОНАЛНИ УСТАНОВИ 
НУ Музеј на современата уметност 
Конкурс за изработка на кратки видеа и анимации за Музејот на современата уметност 
„Kaле, културна тврдина 2“ 
„Виножито“, 12. Меѓународно биенале на млади уметници 
Самостојна изложба на Велимир Жерновски „Преку црнилото/релативна поставеност на 
земјата“  
„Миграции“ (работен наслов) 
„Линеарниот цртеж низ призмата на македонската современа ликовна уметност“ 
„Македонска разгледница“ (од колекцијата на МСУ) 
„Жанета Вангели, Архив 1987-2017“ 
„Професија Фоторепортер: Историја на документарната и репортажната фотографија во 
Македонија 1945-2016“ 
Форуми - предавања и работилници 
Ретроспективна изложба на Михајло Арсовски, основач на хрватската дизајнерска сцена 
НУ Национална галерија на Македонија 
Подготовки за организирање изложба на Анри Сала во 2018 година  
Ретроспективна изложба на Евгенија Демниевска  
Истражувачки проект за творештвото на Костадин Танчев-Динка  
Самостојна изложба на академскиот сликар Бурхан Ахмети  
Петар Мазев, изложба по повод јубилејот 90 години од раѓањето  
„Теорија: постконцептуални цртежи, 2015/2016“, самостојна изложба на Зоран Попоски 
Самостојна изложба на Љубомир Ивановиќ-Љуба од колекцијата на НГМ  
Креативни работилници за ученици со посебни потреби  
Изложба и работилница по повод одбележувањето на 2 април, Меѓународен ден на 
аутизмот  
Годишна изложба на основни училишта од Скопје  
„Фотографијата во Македонија до Првата светска војна“, истражување и изложба  
Од депото на НГМ - Иван Мештровиќ: Литографии, тематска изложба  
Самостојна изложба - пејзажи и мртва природа на Бен Камили, Берлин, Германија  
Самостојна изложба - графики на Евгениј Пантев 
Изложба на Мухамедали Алили  
Ретроспективна изложба на Борко Лазески 
Изложба на Џезаир Реџепи  
Душан Мандиќ (IRWIN) Vojak D.M. (Private D.M.) Die Welt ist Schon 
„Уметникот и јас IV“ 
„Лавиринт на уметноста„  
„Х младински пролетен салон“ 
„Урбаниот предел како тематски предизвик (урбан предел-слика-документ)“ 
Нина Вале - изложба 
Самостојна изложба на Шќипе Мехмети „Фрагилност“ (преземање од ЦК Гостивар) 
Подготовки за организирање на ретроспективна изложба на Танас Луловски во 2018 
година  
Самостојна изложба на Хељидон Ѓерѓ 
Богдановска/Велиу  - изложба на фотографии  
Изложба на Јасмина Цибиќ, соработка со МСУ од Загреб 
Дритон Селмани - изложба 
Ретроспективна изложба на Драган Попоски-Дада - подготовки за 2018 



Изложба на откупени дела на Конкурсот за откуп на дела од областа на визуелните 
уметности во 2016 година 
 
Музеи и ЗЗСК 
НУ Завод и музеј - Битола 
Изложба на современ македонски и меѓународен цртеж од фондот за НУ Завод и музеј - 
Битола 
Изложба на графики од голем формат и графички инсталации - самостојна изложба на 
академскиот сликар Владимир Симоновски 
Ретроспективна изложба на Маријан Малбашиќ 
Мултимедијални ликовни истражувања - Алтипармакови 
Ретроспективна самостојна изложба на Петра Спирковски 
НУ Музеј - Куманово 
Самостојна изложба на академскиот уметник Слободан Тимчевски 
Самостојна изложба на академскиот сликар Дејан Божиновски 
Самостојна изложба на академскиот уметник Александар Симоновиќ-Симо 
Самостојна изложба на академскиот уметник Страхил Петровски (во повеќе градови во 
РМ) 
Изложба на дела од ликовната колонија „Куманово 2017“ 
Ликовна колонија „Куманово 2017“  
„Кумановски ликовни уметници“ 
НУ ЗЗСК и музеј - Штип 
Преземање на 12 изложби од уметнички галерии, музеи и други институции од областа на 
културата  
НУ ЗЗСК и музеј - Охрид 
27. Традиционална изложба 
„Антологија 1“ - изложба на дела од збирката на Заводот за заштита на спомениците на 
културата и музеј - Охрид 
„Интаглио“, изложба на графика од група автори 
„EP SPOT“, самостојна изложба на Емилија Персу, Романија 
„Портрети“, изложба на Сашо Блажес 
„Мал формат ДЛУМ – 2017“ (преземање од ДЛУМ) 
„Никулец“, самостојна изложба на Христина Зафировска  
НУ Уметничка галерија -Тетово  
Ликовна колонија  
Изложба на слики од Абди Бајрами  
Изложба на слики од Хиса Адеми 
Изложба на слики од Јасмина Крстовска  
Колективна изложба 
Изложба на слики од Халиме Адили  
Колективна изложба „Жена творец за 8-ми Март“ 
Изложба на слики од Беса Даути  
Еднодневна работилница и изложба на цртежи и слики од деца со пречки во развојот од 
Дневниот престој -Тетово  
Изложба на фотографи од Драги Неделчевски 
НУ Музеј на тетовскиот крај - Тетово 
Осмо меѓународно биенале Тетово 2017  
 
ЦЕНТРИ ЗА КУЛТУРА  
НУ ЦК „Антон Панов“ Струмица 
Изложба на новосоздадените дела од 53. Меѓународна струмичка ликовна колонија  



Изложба „Житни полиња“ на Владимир Темков  
Изложба „Животот во бои“ на Андријана Мациев (преземање од ЦК Прилеп) 
18. Меѓународен фестивал на карикатура и афоризам - Струмица 
Меѓугалериска соработка    
Изложба Скулптурите на Ангел Нацевски 
Изложба „Мозаици и слики - урбани пејзажи“на Ѓорги Томовски  
54. Меѓународна струмичка ликовна колонија  
Изложба на Стојан Пачов - постхумна 
Изложба „Преобликувана стварност“ на Ана Филев  
Изложба на Јордан Поп-Илиев по повод 50  години творештво 
Изложба „Цртежот во Меѓународната струмичка ликовна колонија“  
НУ ЦК „АСНОМ“- Гостивар  
Колективна изложба на графички дизајн   
Колективна изложба „Мајски пролетен салон“  
Самостојна изложба на Хајруш Исеини  
Самостојна изложба на Андријана Мациев   
Самостојна изложба на Арменд Адеми   
Самостојна изложба на Шќипе Мехмети  
Самостојна изложба на Мифтар Мемети   
Самостојна изложба на Зарије Амдиу  
Самостојна изложба на Веса Палоши Букла  
Самостојна изложба на Пламен Бонев, Република Бугарија  
Самостојна изложба на Мариана  Везарова, Република Бугарија  
НУ ЦК „Кочо Рацин“ - Кичево  
Изложба „Света геометрија на артефактите“ на Благојче Наумовски  
Изложба на фотографии „Street“ од Драган Бачиќ  
„Концепт за изложба на ДЛУП“ (преземање од ЦК Прилеп)  
Изложба „Димензија“  
Изложба „Во исчекување на насловот - циклус 4“ на Сандра Соломонова  
Изложба на слики, пастели и дрворез во боја   
Изложба „Малите суштества од станот што се реновира“ на Ненад Георгиевски-Тонкин  
Изложба „Со душата во камен“ на Јовица Мијалковиќ   
Керамичка изложба на Гоце Стоилковски на тема „Длабочини“  
15 и 45 години творештво - ретроспективна изложба на Урош и Милош Вељковиќ 
(преземање од МКЦ Скопје)  
Изложба „Метаморфози на просторноста III“ на Јован Наумовски   
„Младинска керамичка работилница за изработување и декорирање на керамички 
производи“ - Кичево   
НУ ЦК „Ацо Шопов“ - Штип 
Струмичка ликовна колонија (преземање) 
„Шарено велигденско јајце“ 
НУ ЦК „Ацо Ѓорчев“ - Неготино 
Ликовен хепенинг „Балкански културни средби“ 
Преземање на слики од ликовни колонии и изложби на самостојни ликовни уметници  
НУ ЦК „Браќа Миладиновци“ - Струга 
Меѓугалериска соработка 
Годишна ликовна изложба на ликовни уметници од Струга  
„Дримон 4“ - колективна изложба 
НУ ЦК „Марко Цепенков“ - Прилеп   
Ликовна колонија - Дрен  
Годишна изложба на Друштвото на ликовни уметници од Битола - ДЛУБ (преземање) 



Објекти - Јулија Манојлоска - изложба 
„(Ин)директниот допир на скулптурата“, Горан Ѓорев - изложба 
„Додекоманиа“, Александар Таневски - изложба 
„Прозорец“, Кристина Битракова- изложба 
Скулптури од Стојмир Петров - изложба 
Визуелна уметност од Кристина Зимбакова - изложба 
Графики од Костадин Танчев-Динка (преземање на изложбата од ЛУ Музеј - Велес) 
„Импресии“, Валбона Атанаскоска - изложба 
„Моменти на себство“, Горјан Ѓоргиев (преземање на изложбата од КИЦ) 
„You“, Мирјана Крстева-Массетти - изложба 
Самостојна изложба на Анета Ивановска-Симјановска 
„Парите го вртат светот“, Елена Алчева - изложба 
Годишна изложба Ликовна колонија Михајлово-Кавадарци (преземање) 
„Биопрогресија“, Јордан Ефремов - изложба 
„326 килограми живот“, Перо Кованцалиев - изложба 
Скулптура во метал од Андреј Миневски- изложба 
Скулптури од Зоран Јакимовски (преземање на изложбата од НГМ) 
„Мобилноста како креатор на нови ликови“, Андријана Мациев - изложба 
„Духот на светлината“, Стефан Хаџи-Николов - изложба 
Годишна изложба на Ликовна колонија Нижо Поле, Битола  
Годишна изложба - Струмичка колонија (преземање) 
„Соништа во длабок печат“, Соња Димовска - изложба 
„Антропоморфен и зооморфен имагинариум“, Ангел Димовски-Чауш - изложба 
„Предели 2016“, Ангел Коруновски - изложба 
Скулптура од Никола Смилков - изложба 
Годишна изложба „Мал формат“ (преземање од ДЛУМ) 
Годишна изложба „Меѓународна Кичевска ликовна колонија“ (преземање) 
Видеосликарски колаж од Магдалена Саздовска - изложба 
Годишна изложба „Меѓународна ликовна колонија Дрен“  
„Симболизам“, Џелил Руфати - изложба 
„Преобликувана стварност“, Ана Филев (преземање на изложбата од ЦК Струмица) 
„Миметички бранувања“, Мирко Вујисиќ и Лидија Вујисиќ (преземање на изложбата од 
КИЦ) 
Годишна изложба - Друштвото на ликовни уметници од Прилеп 
Скулптури од Зоран Тошевски - изложба 
НУ Центар за култура - Битола 
42. Државна изложба на детски ликовни творби „Народната култура како трајна 
инспирација во моето творештво“ Битола 2017 
Трета детска ликовна работилница „Народната култура - трајна инспирација во моето 
творештво“ 
Изложба по повод 50 години ликовно творештво на Ѓорѓи Десановски-Десан 
Преземање изложба од фондот на Меѓународната струмичка колонија 
Преземање изложби  
Изложба „Цртежи-2015“ на Панде Петров  
НУ ЦК „Бели мугри“ - Кочани 
Преземање на изложби  
Креативна и едукативна ликовна работилница „Твориме заедно за Кочани“ 
„Simplexcis (Едноставен пејзаж)“, самостојна изложба на Марија Мицова-Гацова 
„Слика за градот“, Ивана Младеновска 
НУ ЦК „Трајко Прокопиев“ - Куманово 
Изложба на скулптури „Предели 2016“ на Ангел Коруновски (преземање од ЦК Прилеп) 



Изложба на Петра Јовановска и Валентина Илиевска 
Биенална изложба на цртежи „Скици 2017“ 
Биенална изложба на скулптури „Скулптури на новото време 2017“ 
Самостојна изложба на слики „Моменти“  на Слободан Тимчевски 
Самостојна изложба „Омаж за тебе“ на Валентина Илијевска 
Самостојна изложба на уметнички фотографии од Душан Доцевски 
НУ Центар за култура - Дебар 
Самостојна изложба на слики од Арта Каба-Горенца 
Самостојна изложба „Железо и камен“ од Трајко Дурчовски 
НУ Центар за култура - Крива Паланка 
Преземање на изложби  
 
ЛОКАЛНИ УСТАНОВИ 
ЈУ Младински културен центар - Скопје 
„Театар“, самостојна изложба на Ацо Станковски 
Изложба на група автори „Палети“ 
Изложба на фотографии „СТОП“ од Стеван Шашков  
Изложба „Татко и ќерка“ 
Изложба на Сашо Поповски  
Изложба на дела од Салвадор Дали  
Изложба на Драгољуб Бежан  
ЈУ Културно-информативен центар - Скопје  
Изложба на слики од Агрон Салиу 
Изложба на слики од Горан Арсовски 
Изложба на слики од Башким Меџити 
Изложба на скулптури од Слободан Милошески (преземање од ЦК Кичево) 
Изложба на слики од Емил Шулајковски 
Изложба на слики од Наташа Станковска-Зафировска 
Изложба на графики од Лидија Вујисиќ 
Изложба на графики од Мирко Вујисиќ 
Изложба на слики од Бегам Деари 
Изложба на слики од Вернон Џонс 
Изложба на слики од Горјан Ѓорѓиев 
ОУ „Драги Тозија“ - Ресен 
„Акварелите од чешмата кај Доча“ 
ЈОУ „25 Мај“ - Валандово 
Презентација на три самостојни изложби на Ж. Поповски-Цветин, В. Темков и Т. Чатлески 
и четири групни изложби (преземање) 
ЈОУ „Иван Мазов-Климе“ - Кавадарци 
Самостојна изложба на Гордана Винчиќ 
Самостојна изложба на Снежана Мелник од Украина  
Самостојна изложба на Дејан Иванов (преземање од ЦК Прилеп) 
Самостојна изложба на Армаган Гокчеарслан од Република Турција 
Самостојна изложба на Лаура Димитрова  
Самостојна изложба на Игор Љубовчевски 
Преземање на изложби  
Изложба на дела „40 години постоење - Ликовна група 77“ (преземање од ДЛУБ) 
Изложба на дела „Ликовна група 5“ 
ЛУ Народен музеј - Велес 
Изложба на слики од Дејан Иванов-Маргуш, (преземање од ЦК Прилеп) 
Константин Танчев-Динка, самостојна изложба 



Вангел Наумовски, ретроспективна изложба 
Спасе Куновски, ретроспективна изложба 
90 години од раѓањето на Петар Мазев – преземање на изложбата од НГМ 
ЈУ Музеј на Град Скопје 
Јован Миронски, ретроспективна изложба 
„Енформелска лабораторија 5/Сеќавања 2“ 
Награда „Борко Лазески“ - Владан Петрушевиќ 
„Скопски вертикали“, групна изложба 
ЛУ Градски музеј - Крива Паланка 
„Во Македонија имало стрип-автори?“ 
Архитектонски факултет 
Меѓународна летна школа за архитектура 2017 
ЛУ Музеј на град Кратово 
Преземање на 5 ликовни изложби 
ЈОУ „Лазар Софијанов“ - Кратово 
Преземање на изложби 
„24-та ликовна колонија Лазар Софијанов 2017“ 
Државен универзитет во Тетово 
Годишна изложба на студенти 
Меѓународна конференција на применети науки 
ОУ  ДК „Јане Сандански“ - Ново Село 
Преземање на три изложби 
ЈУ Детски културен центар „Карпош“ - Скопје 
Изложба на цртежи и фотографии од манифестации и ликовни колонии во кои 
учествуваат деца со посебни потреби 
„Цртање на асфалт“ 
„Го градам мојот град 2017“ 
„Снежен град и карван“ 
ОУ Дом на културата - Македонски Брод 
Преземање на ликовни изложби  
ОУ ДК „Мирка Гинова“ - Демир Капија 
Изложба на слики од Андријана Мицева  
Изложба на слики од Стефан Хаџи-Николов (преземање од ЦК Прилеп) 
Преземање на слики од Струмичката ликовна колонија 
 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ДРУГИ АСОЦИЈАЦИИ 
Институт за социо-културна антропологија на Македонија и Македонците од Скопје 
„Од руралните средини кон светските модни писти: редизајн на македонската народна 
носија од популизам до елитизам“ 
ТП „Петра арт“ од  Скопје 
„Изминување на времето“ - групна изложба на чешки и македонски автори во повеќе 
градови во РМ 
„Медиа солутионс“ ДОО од Скопје 
„Сајт на годината 2017“ 
ЗРКЕ „Сенсус“ - Скопје 
„Боите на Чаршијата“ - серија детски работилници и изложба 
Македонско здружение на ликовни критичари AICA (АИКА)-Македонија од Скопје 
„Некомплетна архива на една кратка историја на критиката и кураторството во 
Македонија III" 
„Про идеа“ од Гостивар 
Самостојна изложба на Љавдрим Мемеди  



АСИФА - Меѓународна асоцијација на анимиран филм од Скопје 
Изложба „Нација на анимација - современа македонска анимација“  
Стрип центар на Македонија од Велес 
15. Меѓународен фестивал на стрип „Велес 2017“ 
Здружение на копаничарите на Република Македонија од Битола 
Колонија „Копаничарство 2017“ 
63. изложба на копаници 
Дирекција за култура и уметност од Скопје 
„50 години творештво на Јордан Поп Илиев“, изложба на карикатури  
„Резонантен проект“, изложба на Венко Цветков  
„Кич, да/сте или не“, патувачки изложби  
Асоцијација на архитекти на Македонија - ААМ од Скопје 
„Андреја Дамјанов“, награда за животно дело од областа на архитектурата по 28. пат во 
2017 
Голема годишна награда за најуспешно реализирано архитектонско дело, под 
покровителство на Претседателот на РМ 
„Узенгија“ ДООЕЛ од Скопје 
„Традиција“, изложба на уметнички фотографии од Коста Дупчинов 
ЗГ Плакарт од Скопје 
„Обединети за промени“, 10. Меѓународен студентски конкурс за плакат 
ЗГ „Континео 2020“ од Скопје 
Интернационален саем на современа уметност „Паратисима Скопје“   
ЗКУ „Иљо Антевски-Смок“ од Тетово  
Фотографска изложба „Пулсирање низ времето (1922-1947-2017)“ 
Здружение за современа уметност и кураторски размени „Прес ту егзит“ - Скопје 
„Кураторски размени“, меѓународен симпозиум и работилница 
Друштво на ликовни уметници на Македонија од Скопје 
ДЛУМ „МиниАРТура“ 
„Фемина 8-3“  
Експериментален цртеж 
Годишна изложба  
„Мал формат“ 
ЗГ „Мал Монмартр“ од Битола  
36. Меѓународен фестивал „Мал Момнартр 2017“ 
ЗУК „КУЛТ“ - Кичево 
Самостојна изложба на Зени Балажи  
Македонско Монтесори здружение од Скопје 
„Градина на бои - Допри ја уметноста 4“ 
Детски ликовен центар - Градско здружение на ликовни педагози од Скопје 
Годишна изложба на ликовни дела на творци - ликовни педагози 2017 
11. Образовно-ликовен камп „Вангел Коџоман“ 
Изложба на фотографии „Мотиви од мојата татковина – Република Македонија“  
ЗЛУМ „Драудакум“ од Гостивар 
Меѓународна ликовна колонија „Гостивар 2017“ 
„Ноемвриски салон 2017“ 
Друштво за култура и афирмација „Медитеранска спона“ од Скопје 
Работилница за мозаик и завршна изложба 
Здружение ФКК „Козјак“ од  Куманово 
11. Интернационален фотосалон Куманово 2017 
Клубска изложба на уметничка фотографија „Мајски салон 2017“ 
ЦВУ „Визант“ од Прилеп 



„Артерија“, 10. Интернационален фото/видео арт-фестивал 
„Стрипови без граници“, 17. Интернационален фестивал на авторски стрип 
Флукс галерија Дооел од Скопје 
„Спонтан израз“, Александар Ефтимовски 
Стоун дизајн ДОО од Скопје 
„Ничија земја“, изложба во МСУ на авторите С. Павлески, Ѓ. Радовановиќ, Љ.Тасевски и 
И. Симеонов (павилјон на РМ на 15. Меѓународна изложба на архитектура на Биеналето 
во Венеција 2016) 
ЗУК „А-3“ од Струга 
Изложба на апсолвенти 2017 
Друштво на ликовни уметници од Битола (ДЛУБ) 
Годишна изложба ДЛУБ 2017 
Изложба на графика и цртеж ДЛУБ 2017 
„40 години ликовна група 77“ 
Арт хепенинг „1000 години Битола“ 
Самостојна ликовна изложба на Ема Ќука  
Прва самостојна изложба на Николче Славевски  
Хендмејд арт - Пробиштип 
„Handmade Day Probistip 2017" 
Здружение на граѓани „И Сонцето е Ѕвезда“ од Скопје 
„10-дневна работилница за витраж со завршна изложба“ 
Ројал арт од Скопје Скопје  
Арт хепенинг  
Енџел мјузик ДОО од Крушево  
Омилени фотографии на Тоше  
 
ЛИКОВНИ КОЛОНИИ 
Арт поинт – Гумно - Демир Хисар 
Уметничка резиденција „Арт поинт - Гумно 2017“ 
Папрадишки мајстори - Велес 
12. Ликовна колонија „Папрадишки мајстори“ 
Интернационална кичевска ликовна колонија 
24. Интернационална кичевска ликовна колонија 
Здружение „Ликовна колонија Михајлово арт“ - Кавадарци  
Ликовна колонија „Михајлово-Кавадарци 2017“ 
Џезот и уметноста  
Ликовен перформанс  
Меѓународна ликовна колонија „Вевчански видувања“ 
Меѓународна ликовна колонија „Вевчански видувања“ 
Ликовна колонија „Галичник“ 
28. Сесија на Ликовната колонија „Галичник“ 
Биенална изложба на сесиите на ЛК „Галичник“ 2015 и 2016 
 
САМОСТОЈНИ ПРОЕКТИ 
Јана Луловска од Скопје  
Самостојна изложба „Аликвота на пејзажот (или Призвуци на реалноста)“  
Александра Петкова-Гианели од Скопје 
Самостојна изложба „4 Ж (жена, жиг, желба и живот)“  
Кире Ставрев од Неготино 
Самостојна изложба „Конструкциите во современиот контекст на архитектурата“ 
Стојанче Величковски од Крива Паланка  



Меѓународен конкурс за карикатура „Невестинско поклонение 2017“, групна изложба 
Ацо Станковски од Скопје  
Самостојна изложба „Пет минути пред падот (последните слики од светот што заврши)“  
Љубица Солак од Битола  
Дел од циклусот „Life is a Game-Art, Life, Game2", самостојна изложба  
Александра Јовановска од Тетово 
Самостојна изложба „Мажот со тетоважа квадрат“ 
Натали Ристовска од Скопје 
„СиФраЖ“, истражувачки проект  
Антонио Пирковски од Скопје 
Самостојна изложба „Ремеморирање“  
Ацо Таневски од Скопје  
Самостојна изложба „Колекција 88“  
Александар Дончев од Струмица 
Самостојна изложба „МОНОС“ 
Стефан Митров од Скопје 
„Откриј го 3Д артистот“ (работилница) 
Дритан Абдији од Тетово 
Самостојна изложба „Тетово низ слики“ 
Тања Таневска од Скопје  
Самостојна изложба „Космички еротизам на струната и облината“  
Тамара Георгиевска од Скопје 
Работилница за дизајн на мебел и декоративни светилки  
Тања Балаќ од Скопје  
Самостојна изложба „Ослободени сенки“, просторна видеоинсталација  
Весна Дунимаглоска од Битола 
„ПАТЕМ 365, 2017 (колективно дело)“, активистички уметнички акции на повеќе локации 
на РМ, со завршна изложба - меѓународен проект на група автори 
Мишко Ралев од Скопје   
Самостојна изложба „Контакт: Архитектура и дизајн“ 
Гордана Х. Н. Малашев од Гевгелија  
„Трансформации“, групна изложба  
Атанас Ботев од Скопје  
Самостојна изложба „Дивинизирачки момент на травијалноста“ 
Драган Најденовски од Битола  
Самостојна изложба „1982-2017 - 35 години ликовно творештво“ 
Дејан Буѓевац од Скопје  
„Portraits without people (портрети без луѓе)“, изложба на група автори 
Горан Јованов од Скопје  
Самостојна изложба на Горан Јованов 
 


