
                                                       
 
 
Историјат на наградата „Денес“ - Македонија 
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Центарот за Современи уметности – Скопје, во соработка со Фондацијата за 
отворено општество во Њујорк, почнувајќи од 2002/2003 г. се основачите на годишната 
награда за млад визуелен уметникот до 35 години во Македонија. Првичното жири на 
награта одлучи да и го даде името по истакнатата уметничка група ДЕНЕС, која постоела 
во Македонија во периодот од 1953 – 1955. 
 
Од 2015 г, организацијата ФРУ – Факултет за работи што не се учат се вклучи како 
партнер – организатор на наградата во Македонија, која оттогаш се доделува секоја втора 
година на млад визуелен уметник до 35 години. Дополнително, оваа меѓу-година ФРУ ќе 
организира јавна програма, односно серија на настани со цел да се зајакне и поттикне 
едукацијата на младите визуелни уметници во земјата. 
Идејата на проектот е базирана на недостатокот на можности за уметниците во 
Македонија, и непостоењето на вакви награди, заедно со потребата да се изложи 
современата уметност во Македонија на пошироката публика во Македонија и во 
странство.  
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Основањето на оваа награда нуди можност за една компетитивна структура и го 
подобрува дијалогот помеѓу институциите и младите уметници. Наградата ја постигнува 
својата цел преку изложувањето на креативноста на младите кон пошироката публика, и 
нуди нови можности за учество на младите автори, вклучувајќи и голем број на 
уметнички институции и професионалци во двегодишен непристрасен процес на 
рефлексија и одлучување.  
 
Процесот на наградување се состои од неколку чекори: 
 
-Селекција на четворица наградени уметници; 
-Групна изложба на четворицата финалисти; 
-Резиденција во Њујорк за првонаградениот 
 
Методот на селекција е поделен во две фази: 
 
-Отворен повик и номининирање од страна на истакнати критичари и уметници од 
Македонија 
-Објавување на победниците, откако жирито на наградата ќе ги разгледа номинациите. 
 
 
Оваа награда е дел од интернационалната мрежа на награди насловена Програма за 
награди на млади визуелни уметници (YVAA) во Централна и Југоисточна Европа. 
 
Наградата за млад визуелен уметник е основана со основањето на наградата „Јиндрих 
Чалупецки“ во 1990 г. во Чехословачка под закрила на претседалот Вацлав Хавел за да 
оддаде признание на уметничката изврсност на младите визуелни уметници и да им 
овозможи искуство на резиденцијален престој во САД, со цел да се подобри улогата на 
културата во демократизацијата и цивилното општество. Оваа мисија и програмска 
рамка – да се промовира современата уметност, да се негува културната размена и да се 
градат капацитетите на локалните уметнички невладини организации под 
покровителство на Фондацијата за култура и општество (првично Фондација за отворено 
општество) – го поттикнала вклучувањето на останатите десет награди кои се дел од 
мрежата YVAA во регионот. До денес, наградата се доделува во: Чешка, Словачка, 
Словенија, Хрватска, Србија, Македонија, Босна и Херцеговина, Македонија, Косово, 
Бугарија и Албанија. Во секоја од овие земји, мрежата работи во партнерство со некоја 
локална невладина организација на Програмата на награди за млади визуелни уметници 
(YVAA - http://www.yvaa.tumblr.com/) во текот на неколку години беше установена како 
интернационална мрежа на слични награди со поддршка од американската фондација 
Trust from Mutual Understanding, a US foundation.  
 
Во 2015 година организацијата Residency Unlimited (RU) беше ангажирана како 
организатор на  програмата и како домаќин на двомесечната резиденцијална програма 
во Њујорк. Фондот за глобално разбирање од Њујорк, не само што се погрижи за 
финансиската поддршка за програмата,  туку и работи на нејзината визија, напредок и 
постигнувања.  
 
yvaa.tumblr.com 
residencyunlimited.org 
 
 
 
 
 
 



ДОБИТНИЦИ НА НАГРАДАТА „ДЕНЕС“ ЗА МЛАД ВИЗУЕЛЕН УМЕТНИК ДО 35 ГОД.  
 
2003 Добитник: Славица Јанешлиева 
Музеј на современа уметност, Скопје 
Финалисти: Славица Јанешлиева, Андреј Митевски, Ирена Паскали, Ана Стојковиќ 
 
2004 Добитник: Група ОПА (Опсесивна Посесивна Агресија) 
Музеј на Македонија, Куршумли Ан, Скопје 
Финалисти: Оливер Мусовиќ, Љубомир Милошевски, Христина Иваноска, Јане 
Чалоски 
 
2005: Добитник: Далибор Тренчевски 
Музеј на Македонија, Куршумли Ан, Скопје 
Финалисти: Далибор Тренчевски, Гордана Даутовска Поповска, Ведран Бојановски, 
Тихомир Топузовски 
 
2006 Добитник: Атанас Ботев 
Музеј на Македонија, Куршумли ан, Скопје 
Финалисти: Атанас Ботев, Методи Андонов, Марија Ветероска, Александра 
Петрушевска 
 
2007 Добитник: Борис Петровски 
Музеј на современа уметност Скопје 
Финалисти: Борис Петровски, Велимир Жерновски, Верица Ковачевска, Никола 
Узуновски  
 
2008 Добитник: Ана Ивановска 
Музеј на град Скопје 
Финалисти: Ана Ивановска, Славчо Спировски, Тихомир Топузовски, Неда Фирфова 
 
2009 Добитник: Ѓорѓе Јовановиќ 
Музеј на град Скопје 
Финалисти: Ѓорѓе Јовановиќ, Ана Мишева, Зоран Попоски, Кристина Хаџиева 
 
2010 Добитник: Кристина Божурска 
Музеј на град Скопје 
Финалисти: Кристина Божурска, Љубиша Камењаров, Маја Кировска, Зорица 
Зафировска  
 
2011 Добитник: Илија Прокопиев 
Музеј на град Скопје 
Финалисти: Ели Аионска – Христовска, Илија Прокопиев, Благојче Наумовски – Бане, 
Филип Јовановски 
 
2012 Добитник: Велимир Жерновски  
Сули Ан, Скопје 
Финалисти: Ели Чочова, Никола Радуловиќ, Иван Ивановски, Велимир Жерновски 
 
2013 Добитник: Филип Јовановски 
Младински Културен Центар, Скопје 
Финалисти: Зорица Зафировска, Дарко Алексовски, Марко Манев, Филип Јовановски 
 
2014 Добитник: Иван Ивановски 
Мобилна/монтажна галерија, Скопје 



Финалисти: Ефемерки (Драгана Заревска и Јасна Димитровска) Дарко Алексовски, 
Горан Менков, Иван Ивановски 
 
2016 Добитник: Зорица Зафировска 
Национална галерија на Македонија, Чифте амам, Скопје 
Финалисти: Драгана Заревска, Маја Кировска, Ана Јовановска, Зорица Зафировска 
 
 
 
ИНФОРМАЦИИ ЗА ПАРТНЕРИТЕ – ОРГАНИЗАТОРИ НА НАГРАДАТА „ДЕНЕС“ 
 
Центарот за современа уметност – Скопје е организација која работи во полето на 
културата, регионалната соработка, образованието и градењето на капацитети од 
1999 г, кога е основана како независна невладина организација.   
ЦАЦ – Скопје е непрофитен културен центар кој се занимава со прашања од областа 
на културата, културната децентрализација и развој. Главните цели на ЦАЦ – Скопје 
се да иницира активности со цел подобрувањето на генералното ниво на културата и 
уметноста во Македонија; да помогне во создавањето на одржлива културна сцена во 
земјата; да го подобри квалитетот на културниот живот во Македонија и да создаде 
основа за децентрализација на општествениот и културен живот.   
Во последните неколку години ЦАЦ – Скопје работи на развој на руралните заедници, 
организација на мобилни селски кина, културни лета во руралните региони, 
уметнички изложби, работилници од полето на уметноста и културното наследство, 
проекти за зачувување, со акцент на инклузија и ангажман на локалното население 
во активностите.  
Генералната цел е да се овозможи слобода на говор, да поттикне културниот живот, 
да се промовира културен и етнички диверзитет и да се придонесе кон 
децентрализацијата на културата, како и на развојот на културниот и општествениот 
живот во руралните региони на западниот Балкан.  
 
Центар за современи уметност – Скопје 
Адреса: бул. Гоце Делчев, ДТЦ Мавровка Ламела А 
1/10 1000, Скопје, Македонија 
www.cac.org.mk 
Tел/факс: +389 2 3133 541  
e-mail: scca@scca.org.mk 
 
Тимот на ЦАЦ: 
Анита Ивковиќ 
Директор 
anita@scca.org.mk  
 
Никола Писарев 
Проектен менаџер 
nikola@scca.org.m 

 
Здружението за уметност и култура ФРУ – Факултет за работи што не се учат од 
Битола/Скопје е замислено како отворена едукативна и продукциска платформа во 
полето на современата уметност и култура, со фокус на култивирање на критичко, 
ангажирано и активно учество на граѓаните во политичкиот, општествен и уметнички 
контекст во различни средини.   
Идејата за факултет или едукативна програма која се состои од нешта/субјекти/часови 
кои не се учат но се иманентни за човечкото секундарно знаење инсистира на принципот 
на делење, соработка, само-организирање и заедничко учење. Основана е во 2003 г, како 
платформа преку која неколку уметници и студенти по театар, визуелни уметности и 
архитектура можат да продуцираат настани од областа на современата уметност и 
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култура. 
 
ФРУ ги базира своите активности на:  
1. ЈАВНА ПРОГРАМА чија цел е создавање на отворена и критичка практика во земјата, 
која ги адресира прашањата на недостаток на млади, информирани и образовани луѓе и 
публика, како и потребата за дијалог помеѓу уметниците и публиката, во полето на 
ангажираната граѓанска култура преку алтернативно образование и нови хибридни 
форми на акција.  
Оваа програма исто вклучува и издавање и презентација на публикации со релевантни 
тези и теми за областа на современата уметност и култура.   
2. АКТО фестивалот за современи уметности (кој за првпат се одржа во Битола, 2006) се 
истакната како сериозен партнер во промовирањето и продукцијата на нови форми на 
влијание врз јавната свест, локално и регионално, како и во воведувањето нови начини 
на вклучување на волонтери и млади луѓе кои гравитираат околу, учат и помагаат за 
време на фестивалот. АКТО соработувал со неколку регионални организации во 
проектни партнерства, и досега имал 11 изданија, каде учествувале околу 600 уметници. 
Оваа година, АКТО, обновен и ребрендиран како ПОП АП АКТО, се одржа во 4 града 
(Битола, Скопје, Штип и Тетово) и соработуваше со повеќе од 250 учесници, 30тина 
партнери, имаше околу 70 волонтери и вкупно публика од околу 10 000.  
3. Наградата за млад визуелен уметник – ДЕНЕС во Македонија (коорганизатор заедно со 
ЦАЦ – Скопје) на која се работи заедно со партнерите Тrust for Mutual Understanding и 
Residency Unlimited od Њујорк. Организацијата, во периодот од 12 години откако е 
создадена, учествувала во неколку регионални платформи во полето на современата 
уметност и култура, остварила плодна соработка со голем број на интернационални 
фестивали, како Perforacije (Загреб) и Culturescapes (Базел); била дел од неколку мрежи 
како BCC – Balkan Can Contemporary и Urban Hum (Урбани зуења), проектот Документарно 
везење, како и долгогодишните проекти Живи библиотеки: архиви на граѓанска 
непослушност, Култура за граѓански промени, Кога зградите би можеле да зборуваат, 
итн. 
 
ФРУ – Факултет за работи што не се учат, Битола/Скопје 
Адреса: Христо Узунов 3Е 
7000 Битола, Македонија 
www.akto-fru.com 
Tel. +389 70 700 998 + 
389 70 905 212 

 

Тимот на ФРУ: 
 
Филип Јовановски 
Уметнички директор и уметник 
filipsj@gmail.com 

 

Ивана Васева 
Програмски директор и куратор 
ivana.vaseva@gmail.com 


