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Проект на: Весна Дунимаглоска (Blue Blood Baby), Ѓорѓи Крстески (Фисо), Станко Павлески (Герил Брутски)     
Project by: Vesna Dunimagloska (Blue Blood Baby), Gjorgji Krsteski (Fiso), Stanko Pavleski (Guerril Brute) 

Тринаесет точки за проектноста:

- Отворен партиципативен уметнички проект од 
еднодневни, викенд или повеќедневни камп или друг 
вид престои и создавање на специфични локации во 
Македонија и во регионот.
- Креативен активизам на променлива група автори од 
различни области на уметноста.
- Истражување на уметничкиот потенцијал во 
трагањето локација за настан, низ форми на изразување 
на социјалното дружење и на создавањето материјални 
и нематеријални дела од партиципативен, групен и 
индивидуален карактер.
- Тематизирање на настаните, без ограничување на 
авторски отклон и индивидуално позиционирање.
- Промислување и истражување на креативниот 
потенцијал на сензациите и аурноста на местото.
- Преиспитување на менталните и физичките лимити 
на личноста во ограничени услови за живеење 
и за создавање, низ соочување и доживување на 
предвидливите и на непредвидливите специфични 
ситуации и манифестации.
- Потенцијал за in situ и site specific проекти, уметнички 
акции, перформанси, видео дела, фотографии, 
просторни интервенции и иницијации за апостериорна 
продукција.
- Можност за изложување на продукцијата на локација.
- Позиционирање естетичкост низ појавностите и 
верувањето во уметничкиот потенцијал на радоста на 
живеењето и друштвото.
- Автономен уметнички одговор над социо - политичкиот 
амбиент, од урбаното кон природата, растргнати низ 
наменскиот биполарен политички активизам.
- Провоцирање на интересот за идејноста, настаните 
и продукцијата преку: објава за учество; нет-форми на 
презентирање; отвореност кон посветените на духовното 
и на манифестациите на животот и уметноста. 
- Пристап кон граничните состојби и манифестации 
на/за уметничкото и во сферите на модата, исхраната, 
шопингот, забавата, одморањето и другите 
егзистенцијални ефемерии на човекот  во креирањето 
на слободното време. 
- Негување ПАTEM заедница.

https://www.facebook.com/patem365/

Thirteen Aspects of Projectness:

- Open participatory artistic project consisting of one-day, 
weekend, or several-day camping or other types of stays and 
creation in specific locations in Macedonia and the region.
- Creative activism of a variable group of authors from vari-
ous artistic backgrounds.
- Exploring of artistic potential during the search for an event 
location, through forms of social gatherings and the creation 
of material and immaterial participatory, group, and individ-
ual works.
- Event thematization without limiting authorial deviation 
and individual positioning.
- Deliberation and exploring of the creative potential of sen-
sations and location aura.
- Revisiting the individual mental and physical limits in 
scarce living and creating conditions through facing and ex-
periencing both the predictable and the unpredictable spe-
cific situations and manifestations.
- Potential for in situ and site-specific projects, artistic ac-
tions, performances, video works, photographs, spatial inter-
ventions, and initiations for a posteriori production.
- Possibility for in situ exhibition of produced work.
- Positioning of estheticism through phenomenalities and be-
lieving in the artistic potential of joy of living and company.
- Autonomous artistic response above the socio-political am-
biance, from the urban toward nature, torn apart by the cal-
culated bipolar political activism.
- Provoking interest in the ideas, events, and production 
through: call for participation; forms of internet presentation; 
openness to the spiritually dedicated and to the manifesta-
tions of life and art.
- Approach to the bordering states and manifestations of/for 
the artistic and in the spheres of fashion, food, shopping, fun, 
rest, and other existential ephemerae of man in the creation 
of free time.
- Cherishing the BYTHEWAY community.

3



Извадоци од аудио ПатемАрт 1:

Тел. Консултации –

Љубе: Немат решение овде некое?
…
- ... Одит према другиве села, на кај нас излегвиш одавде..., на другава страна.
…
- Ејј! Абе ја те разбудив..., е слушај, не им помагаш бе на овjе, толку е, ... слушај, абе Глобочица 
патот за од над селово, за на манастирот, ти го памтиш - биден си? ... покрај езерово ојш 
нагоре, како за дрва пат е? ... зашо, ние сега фактички ојме кај шо одевме тогаш ние по 
патот...,  да, над село е? баш над куќи му идет тој, или по патов покрај, према Брчево?... 
аха... а овај пат не излегвит нагоре? ... аха, значит да ојме ние по овај пат, да ојме и лево че 
излезит..., немат десно да излезит. ... Десно покрај фативме и нагоре излегвит патов..., пат, бе, 
ко за камиони, дрвари што го користет..., и за ваму е..., за Локов и за Брчево...
…
- Че ги земиш со кајче, ... а ако си ваму горе, немојш, па..., ме разбираш?
...
Весна: Црно семе е работава.
Ѓорѓи: … Малу обраснат ама мојт да се качит човек нагоре...
Весна: Сеа да се вратиме назад?
Ѓорѓи: Па сигурно се ојт од назад, ама…, не ни е далеку и од овде да се пробаме...
Весна: Епа, ајде.
Ѓорѓи: Пошто и ваму Сливница ко бевме..., бевме горе во манастирчето..., и шеташ после 
сегде, низ шума секој ден.
Весна: Aма вода дека треба да има покрај нас? Јас мислам да најдиме некоја…, некое место 
покрај самото езеро, од другата страна, на ниво на пристаниште малецко, нешто такво, дали 
постои?
Љубе: Кај овие крапој што фаштет.
Весна: И тука да му се плесниме овие десет дена.
Ѓорѓи: Ај че развртиме и че напрајме една тура околу езерово, дури и према Голема река...
Сите: Eј, глава од јазовец?!
Љубе: Aбе некој дан го имат отепано, па печено...
…
Ѓорѓи: Мрежи да имет пуштано? Не ми се вервит!
Весна: Шо се деси? 
Ѓорѓи: На пентава нешто и се деси.
Весна: Да не се има прегреано?
Ѓорѓи: Не, не..., кајлата дан и е пукната?... 

ПатемАрт 1 / ByTheWayArt 1     

ByTheWayArt 1 Audio Excerpts:

Tel. consultations –

Ljube: Ain’t there a solution?
…
– … It’s goin’ to them other villages, take this one to get to us…, on the other side.
…
– Hey! Did I wake you… hey, listen up, you ain’t helpin’ them folks… listen to me, the 
Globočica road above this village, to the monastery, remember it – have you taken’ it? … go up 
along the lake, it’s like a timber path?... ‘cause we’re now headed down the same path we used 
to take down there…, yeah, it above the village? Above the houses or on this road next to it, to 
Brčevo?... ahem… and this path don’t go up? … right, so we take this path, it will take us left…, 

Глобочица (Струга), 09.09.2013, учесници: Весна Дунимаглоска, Наташа Јакимовска, Ѓорѓи Крстески, Љубомир 
Милошески и Марија Џунова (зад мобилниот Станко Павлески) 
Globočica Lake (Struga, Macedonia), 09.09.2013, participants: Vesna Dunimagloska, Nataša Jakimovska, Gjorgji Krsteski, 
Ljubomir Milošeski and Marija Dzunova (on the phone Stanko Pavleski)

Кајче за манастир / A boat for a monastery
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it’ll not take us right. … We tried takin’ the right and the road goes up… road, like a 
truck-road, timber men use it…, and it’ll also take you here…, to Lokov and Brčevo…
*…
– Will you take ‘em with the boat… and if you’re up here, you can’t…, know what I 
mean?
…
Vesna: Black seed.
Gjorgji: … It a little overgrown, but it’ll take you up…
Vesna: Should we go back now?
Gjorgji: Well, the way back ain’t gonna go nowhere… it ain’t far to try from here…
Vesna: Let’s go then.
Gjorgji: When we were in Slivnica we got to the little monastery up there…, and then 
you get to walk everywhere each day in the woods.
Vesna: But we should have water near us, right? We should find some…, some place 
next to the lake, on the other side, like a small port, something like this, is there 
anything like it?
Ljube: Where them folks are fishing for carp.
Vesna: And set up camp here for the next ten days.
Gjorgji: Let’s walk around the lake a bit, let’s make a tour around it, even over to the 
Great River…
Everyone: Hey, a badger head?!
Ljube: Seem as someone has killed it and roasted it…
…
Gjorgji: They usin’ nets? No way!
Vesngj: What happened?
Gjorgji: Somethin’ happened to the engine.
Vesna: Has it overheated?
Gjorgji: No, no… maybe the pin broke?...

Towards AnP6 / ByTheWayArt1-6, 2014 six-channel video installation, 11’00 “ByTheWayArt1: A Boat for monastery, 
Globočica, Маcedonia, Struško: 3’45” ByTheWayArt2: Can the intuitive be narrated? lakes Brajcino, Prespa, Macedonia: 
3’13 “ByTheWayArt3: 600 m above  Magritte, Belica, Poreče, Macedonia: 4 ‘57 “ByTheWayArt4: In for a penny, in for a 
pound, Berovo Lake, Macedonia: 7’17” ByTheWayArt5: Bogomila guerrilla, Bogomila, Macedonia: 6’47, ByTheWayArt6: 
Bodygraphy, Bitola, Lavci, Macedonia: 11’58 “editing by: Vesna Dunimagloska, Gјorgјi Krsteski and Stanko Pavleski

Кон АнП6 / ПатемАрт 1-6, 2014, шест канална видео инсталација, 11’00”, ПатемАрт1: Кајче за манастир, Глобочица, 
Струшко: 3’45”, ПатемАрт2: Се раскажвит ли интуитивното? Езерани, Брајчино, Преспа: 3’13”, ПатемАрт3: 600 
м над Магрит Белица, Порече: 4’57”, ПатемАрт4: Ако е бал нека е маскембал, Беровско езеро: 7’17”, ПатемАрт5: 
Богомила Герила, Богомила: 6’47, ПатемАрт6: Телографија, Битола, Лавци: 11’58”, монтажа: Весна Дунимаглоска, 
Ѓорѓи Крстески, Станко Павлески.
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Документарни фотографии  / Documentary photography
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Телефонска и фиктивна комуникација со 
ПАТЕМ-ци, 
креирана врз фотографии од настанот

     Подмочани: 41°01′28″ СГШ 21°03′02″ 
ИГД.
Кон резерватот за птици Езерани во атарот 
на истоименото преспанско село, но наместо 
за покусо преку Подмочани, заталкани на 
Асамати.
А оди разбери го насловот! Давам камила за 
збор. Капираме ли што сме стокмиле? ... Аха! 
Координати! Северна географска ширина и 
источна географска должина. Езерани, пак, е 
токму на 41° 1′ 26″ N, 21° 1′ 20″ E.

     Калина. Калина мома убава, со црвени 
обравчиња и цициња ко јаболчиња, се вдала 
по момче Преспанче, престорена во огромна 
малина, оти биле по на цена.

     Подмочани, БТ-ВД-630.
Чупево е ко Лауда, ама Подмочани не е 
Битола. Еднаш така лудо ме возеше низ 
Битолата, што имало Господ да не срамниме 
ќоше од неокласиката, забодувајќи ми се 
право в чело, за памет со кого сум фатил 
работа. А кај ојме?!

     Капка. Капка по капка вир. Но в тревје род 
не бива. Нит Преспа мојт такво чудо!

     Партија шах на трева со Кондовски. 
Се раскажвит ли интуитивното? А Конде 
едноставно ми влета, ко од нигде никаде, ко 
и самово дописание.

     Подмочани 2014,... Како гледа индијанецот? 
- Ја става главата на чело. А како не гледа 
индијанецот?... Кога окото му истрчува пред 
срцето, иако го токмел за на газот. А кај ојме 
2? 

     Мунгосите доаѓаат! Тука се некаде. 
Резерватот на повидок. А кого очекуваш? Се’ 
ни изгледа недостојно...

     Здраво професоре. Еве ние, кон резерватот 
Езерани. - Само напред! Верувам веќе ви 
замирисува на пилешко? - Да, да, секако..., 
ни мириса, дури подзасмрдува. - Тоа е тао, 
верувај му на носот и не му се секирај, не 
ви гине просветлување. - Е, да! Уш малу 

Telephone and fictional communication with 
BYTHEWAYERS, created on the basis of pho-
tographs from the ByTheWayArt 2 event

Podmočani: 41°01′28″ N 21°03′02″ E.
Toward the bird reservation Ezerani near the 
eponymous Prespa village, but instead took a 
shortcut through Podmočani, lost somewhere in 
Asamati.
What does the title even mean?! I give a camel 
for a word. Do we get what we’ve written? … 
A-ha! Coordinates! North latitude and east lon-
gitude. Ezerani, is exactly at 41° 1′ 26″ N, 21° 
1′ 20″ E.
Kalina. Pretty Kalina, with red cheeks and ap-
ple-sized tities, is after a boy from Prespa, trans-
formed into a huge raspberry, because they were 
more expensive.

Podmočani BT-VD-630.
This girl is like Lauda, but Podmočani is not Bi-
tola. This one time she drove me so furiously 
through Bitola, that only God saved us from 
chipping neoclassicism, which pierced my fore-
head, so I’d never forget who I was hanging out 
with. And where are we goin’?!

Drop. Drop by drop – puddle. Where there’s 
weed, there’s no yield. Not even in Prespa can 
such a miracle happen!

A game of chess on the grass with Kondovski. 
Can the intuitive be narrated? And Konde sim-
ply came to me out of the blue, just as this ad-
ditional text.

Podmočani 2014… How does an Indian see? – 
He puts his head on his forehead. And how does 
an Indian not see?... When his eye runs in front 
of his heart, even though he meant to place it on 
his ass. And where are we goin’ 2?

The mongooses are coming! They are here 
somewhere. The reservation is in sight. And 
who do you expect? Everything seems unwor-
thy…

Hello professor. We‘re headed for the Ezerani 
reservation. – Go ahead! I believe you already 
smell chicken? – Yes, yes, of course…, we smell 
it, it even stinks a bit. – That’s it, trust your nose 
and don’t worry about a thing, enlightenment is 
imminent. – Oh, yes! We’ll be up in a bit, since 

  Се раскажвит ли интуитивното? / Can the intuitive be narrated? 

Езерани, Брајчино (Преспа), 27.10. 2013, учесници: Весна Дунимаглоска, Наташа Јакимовска и Ѓорѓи Крстески (зад  
мобилниот Станко Павлески)   
Ezerani, Brajčino (Prespa, Macedonia), 27.10.2013, participants: Vesna Dunimagloska, Nataša Jakimovska and Gjorgji 
Krsteski (on the phone Stanko Pavleski

ПатемАрт 2 / ByTheWayArt 2      
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станвиме, оти стемвнит, не се денит, а пустото никако 
да не израдвит. - Ќут! Молк! Само на хедонија фашташ, 
наместо од тоа шибјето уш по еден венец да си стокмите 
и крстот да го нарамите..., а шо си мислевте, така лесно 
ли бивало уметност од потрага по неа?! - Немојте така, 
драг професоре, ние просто уживаме во реава, како таа 
станвит по неподнослива, до потскоквење, толку ние 
посилно контемплираме, ви се молам. - Токму така, тоа е 
за очеквење од вас одбраните..., само, гледај стадото да не 
ти се удајт. Патем, како москитоси сте со тоа очилата. Ај 
сега, бркај работа, секако се слушаме. - Не се секирајте, 
се е под контрола, но ако пак затребит, ве барам, поздрав.

     Езерани ко да потона! - Ајде де, само машки! Резерват - 
за резерват, леб  - за леб, а без трактор гладен се останвит. 
Уш малу и ќе закачите знаменце.

     Мунгос тактика. - Супер место за шатори. Блузу езерото 
и точката на потрага. А и шумичката притребвит за многу 
нешта, што за завет, што за друга нужда, да не мора лице 
да се покриват. - Во дупкава?!

     Ниту езеро, ниту резерват. Обид 1! Ниту езеро, ниту 
резерват. Обид 2! Обид 3! Чудим ја!... И ја чудим!
... Чудиме! - Оти веќе сте тука, привршвит патешествието, 
баш во мочурливото. - ... Овде ќе не попапаат москитосите. 
Ниту оган, ниту бутур, ништо не помогвит! - Но, мили 
мои, дај погледајте и на предностите, ви се молам! Овде 
че имат и крапој, со раце да ги фашташ! А Ѓоле, ме 
слушаш ли, нешто зезат мрежава. Молк.

     Чуда! Ех, чудни ми чуда, си велите, но центарот на 
резерватот е токму тука и во околните ракави на водата. Од 
Асамати се’ до Сир Хан, низ дел од атарот на Подмочани, 
Езерани, Дрмени и Перово, а заштитната зона и 30-ина 
метри во езерото. https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F
%D1%80%D0%B8%D1%80%    
Но, ко молкот да ви зборвит, не ќе да ви е по ќејф, а?! 
Еми, подизлезите троа од фокусот на задоволствата, 
оти уметноста првенствено настанвела од болка, не 
заборавете на тоа. 
Баш таму негде, кај шо ми кажваш дека сте, е де, тоа 
мочурливото, можит тоа да е и поранешниот рибник, шо 
јас го знам, оти читав дека веќе не го стопанисвеле, та 
си ебал тоа мајчината и замочуриштил, за на птиците да 
им е поугодно. Но сигурно уште имат крапој, иако ти не 
вервиш, оти тие не така лесно се поништвет, природата 
ги челичела на разни мангуплаци за опстанок со човекот. 
Очекувај таму и некој ѕвер од крап, шо му знајш, дан те 
извајт од гаќи. 

     Да се фрлам или не?! Не чупе, пропадвиме ние без 
тебе, така да си знајш!

     Душа дало. Ти велев вервеј, не туку резонирај! 
Впрочем ти беше роб на визиите за невозможното.

     Љубојно ли е, Брајчино ли е? Кое и да е, мајчина 
му, луѓево си имале стил, а и троа отпојче камен 
печалбарски.

     А, како не гледа Милка? Проникнува во Ѓолета наш 
и се’ му се чуди. Уметници, си вели, шо друго..., да не 
мојш за ништо да се фатиш, ко чист воздух, нит за гла - 
нит за опаш, крај да не им се фаштало.

     Ве молиме поставете уште една бандера 
лево,_______________>. затоа што далеководот 
поминува низ мојот плац. - Пријателе, убав збор 
железни врати отворал, вистина, но во волкоебинава 
разумен совет не ќе да ти бркат работа.

     Преку Брајчина-ви/ни/ти. Се до рајот. Еми да, прво 
жената, та ако има место и мажот.

     "Кметот" - Што рече?! - Уметност?! - Да, бараме 
убо место за кампирање, за уметност! Овде вака, 
Брајчинсково. - Ќе цртате, значи! Пејзаживе овде, 
убајнава... - Не баш, туку перформанси, акции, видеа, и 
то! - Добро, добро, подисчистите ја шумата, така требит, 
саде пластика и најлони ја испоганија. Многу добро! 
- Ама не, ние... - Ех, молчи, не ми раскажви, се’ ве 
разбирам. Та ја во Шведија имам работано, убо ги знам 
овие работи. Таму се пензионисав и си реков, морам, 
нема бегање, се враќам да му поможам на народецов 
наш напатет, а овде и меанче им отворив за да уживаат, 
... та фатив да проширам малу паркингов, знајт овде и 
наезда на скопјани да фатит. ... Види, не дека пари ми 
требет, ами, ете, колку нешто да се работат.
- Убо, еве, ко и ние, едноставно, саде уметност си 
мислиме, какви пари, немојте така, ние дури ги 
презираме!
- Браво бе момче! Ма знаев ја, едноставно знаев дека 
Македонија има луѓе за иднина. Затоа и вјасавме назад 
со бабата, да не пропуштиме ни лач од сончевината ни 
идна.

     Најдовме се’ што не може. - Тоа што може, не се 
бара, тоа ни е дадено со природата и в човечувањето. А 
воспитанието е будалаштина од норми, јас синот го учев 
да не есапит ништо живо од она што му проповедаат.

Манастир Св. Петка. Чинам, погоре имаше уште четири – 
пет? Библиска ли Македонијо, толку славење на бога по 
квадратен километар, не ќе да има никаде на планетава, 

it’s gettin’ dark, the day is gone, and we still hadn’t found 
it. – Shush! Quiet! You only give a damn ‘bout hedonism, 
instead of making another wreath from the bush and take on 
the cross…, and what were you thinking, is sought-for art 
so easy to find?! – But please, dear professor, we are simply 
enjoying the stench, the more unbearable it gets, so much it 
makes you run for your life, the deeper our contemplation, 
please. – Nothin’ less is expected of you, the chosen ones…, 
just keep your herd from drownin’. By the way, you look like 
a bunch of mosquitoes with them sunglasses. Now off you go, 
we’ll talk later. – Don’t worry ‘bout it, it’s all good, I’ll call 
you if we need you. Take care.

Ezerani vanished into thin air! – Oh, come on, just be a man! 
Reservation – for reservation, bread – for bread, and if you 
ain’t got no tractor you stay hungry. Soon ya’ll even put up 
a flag.

Mongoose tactics. – Great spot to put up the tents. Close to 
the lake and the search point. And the forest comes in handy 
for many things, be it as a shelter be it for number two, so you 
don’t need to cover your face. – In this hole?!

Neither a lake, nor a reservation. Take 1! Neither a lake, nor a 
reservation. Take 2! Take 3! I wonder!... I wonder too!

… Everyone wonders! – Since you’re already here, the jour-
ney is drawing to an end, right in the swampy. – … Mosquitos 
will have a go at us here. Fire ain’t gonna help us! – But, my 
dears, let us look at the advantages too, please! There will be 
carp here, we could catch it with our bare hands! Ġole, I’m 
talking to you, there’s somethin’ wrong with this net. Silence.

Wonders! Oh, wonder of wonders, you’re saying to your-
selves, but the center of the reservation is right here and in 
the surrounding water sleeves. From Asamati up to Sir Han, 
partly around Podmočani, Ezerani, Drmeni, and Perovo, and 
the protected zone and 30-something meters in the lake.
h t t p s : / / m k . w i k i p e d i a . o r g /
wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%

But, your silence speaks for you. You don’t like it, do you?! 
Well, try to distance yourselves from pleasures, since art was 
originally created from pain, don’t forget that. Exactly in that 
place, where you’re telling me that you are, that it is, I mean, 
the swampy, can also be the former fishery, that I know, be-
cause I read that it had closed, then it went to hell and turned 
into a swamp, so the birds could be more comfortable. But it 
definitely has more carp, although you don’t believe it, they 
are not that easy to destroy, nature has trained them to survive 
man. Expect to also find a beast of a carp, you never know, 
don’t let it scare the shit outta you.

Should I jump in or not?! No girl, we’d be lost without you, 
you know that!

This is it. You better believe, don’t overthink it! As a matter 
of fact you were a slave to the visions of the impossible.

Is it Ljubojno or Brajčino? Doesn’t even matter, these 
folks used to have style, and quite the dough from working 
abroad.

And look at how Milka is looking at us? Almost as if she 
can see through Ġole and she’s wonderin’. Artists, she’s 
saying to herself, what else… so ephemeral, like air, can’t 
make heads or tails of ‘em.

Please erect  another   post  to  t he  left __________________> 
because the transmission line is going through my property. 
– Kind words will unlock an iron door, my friend, but in 
this God forsaken place reason ain’t gonna cut it.

To Brajčino with all of you! All the way to paradise. Of 
course the woman first, and then the man, if there’s enough 
room.

‘The mayor’ – Whatcha say?! – Art?! – Yes, we’re look-
ing for a nice place to set up camp, to do art! This here, 
this Brajčino place. – So, y’all be paintin’! The landscape 
here is amazin’…. – Not really, we’ll do performances, ac-
tions, videos, that kinda stuff! – OK, OK, clean up the for-
est a bit, that’s the way to go, them folks’ve thrashed it with 
plastic bags and containers. Good for you! – No, we actu-
ally… - Oh, say no mo’, I get it. I used to work in Sweden, 
I get it completely. I retired there and said to myself, I have 
to, there ain’t no running away, I’m goin’ back to help our 
struggling people, I even opened up a local pub for them to 
have a place to lay back… then I made the parking lot a bit 
bigger, there are a lot of folks swarming in from Skopje. … 
Not that I need the money, I just don’t wanna sit on my ass 
all day long.
– Great, just like us, we only think ‘bout art, money don’t 
interest us, please, we despise money!
– That’s my boy! I knew it, I just knew that there’re folks in 
Macedonia to ensure its bright future. This is why I and the 
old lady hurried back, we don’t wanna miss a single ray of 
our future bright sun.

We found everything that could not be found. – What can 
be found is not sought after, it’s given to us with nature 
and with coming to existence. And upbringing is a folly of 
norms, I taught my son to reject everything they preach.

St. Parascheva of the Balkans Monastery. If I’m not wrong 
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а за стари и прастари свети темели и да не праам муабет.

То е, шо можи.

Брајчино moments. Момент 1, момент 2, момент 3.

Шо бе ти?! Ти да виш ја!

 Але шо збораш?

 Ивица и Марица на Петковден. Тешко било..., но вистина 
имало и потешко.
Уба ни била земјава. Појче уста не ми се отворвит. 
Дефинитивно, тоа е, каде и да капнеме бива уметност, 
нели?!

 Гравче престорило вчуденово кутрулче. Но чувствувам 
возвишеност во приземјеноста, ко повикување духови во 
слава на уметноста. Страшно добра! Герил Брутски

there were four or five more up there. Biblical Macedonia, 
such praise of God by square mile can be found nowhere on 
the planet, and don’t even get me started on old and ancient 
sacred foundations.

It is what it is.

Brajčino moments. Moment 1, moment 2, moment 3.

What?! Wait till you see me!

What’re you talkin’ ‘bout?

Hansel and Gretel on St. Parascheva of the Balkans’ Day. 
Times are not good… but truth is they used to be worse.
We have such a beautiful land. I just want to sit quietly and 
stare. It’s true ain’t it?! Wherever we set foot, we turn it into 
art.

Look at her curved up in a ball like a freezing puppy. Earthi-
ness makes me feel exalted, like calling spirits to praise art. 
Damn good!  Guerril Brute
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Кон АнП6 / ПатемАрт 1-6, 2014, шест канална видео инсталација, 11’00”, ПатемАрт1: Кајче за манастир, Глобочица, 
Струшко: 3’45”, ПатемАрт2: Се раскажвит ли интуитивното? Езерани, Брајчино, Преспа: 3’13”, ПатемАрт3: 600 м 
над Магрит Белица, Порече: 4’57”, ПатемАрт4: Ако е бал нека е маскембал, Беровско езеро: 7’17”, ПатемАрт5: 
Богомила Герила, Богомила: 6’47, ПатемАрт6: Телографија, Битола, Лавци: 11’58”, монтажа: Весна Дунимаглоска, 
Ѓорѓи Крстески и Станко Павлески.
Tоwards AnP6 / ByTheWayArt1-6, 2014 six-channel video installation, 11’00 “ByTheWayArt1: A Boat for monastery, 
Globočica, Маcedonia, Struško: 3’45” ByTheWayArt2: Can the intuitive be narrated? Ezerani, Brajcino, Prespa, Macedonia: 
3’13 “ByTheWayArt3: 600 m above  Magritte, Belica, Poreče, Macedonia: 4 ‘57 “ByTheWayArt4: In for a penny, in for a 
pound, Berovo Lake, Macedonia: 7’17” ByTheWayArt5: Bogomila guerrilla, Bogomila, Macedonia: 6’47, ByTheWayArt6: 
Bodygraphy, Bitola, Lavci, Macedonia: 11’58 “editing by: Vesna Dunimagloska, Gjorgji Krsteski and Stanko Pavleski
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https://www.facebook.com/pg/patem365/photos/?tab=album&album_id=1043537059060835
Документарни фотографии / Documentary photography
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Видео кадар / Video still
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 Аудио транскрипција и фикции 
ПатемАрт 3

     Зборно место (демек раскрсница 
Кичево-Македонски Брод): Зелено како 
небо; ПатемАртПопат; Call/Call; Расксница 
Белица; Ех, кадар 1; Ништо без Петел; 
Velvet Underground, Чупа од 200 евра...; 
ТрансЗистор; Момче! Ич не се мисли!; Боки 
Дунимагла 5; И ти ли си мислиш на Весна, бе 
брат!!!; Има некој и знае!; Вратетео тутуно!!!; 
X амлагам; Бележење територија: Млаз 1, 
Млаз 2, Млаз 3; Отаде ридјено!; Три грации 
и ветер во магла; Пет грации и дунимагла; 
Oтворено ли - затворено ли?; Се што лета не 
се јаде!; Црвенкапи; 1300 на час под Магрит; 
АнП/ПатемАрт или Бојс или Џармуш; Храм 
Св. Спас; АртХибрид - предпотрошувачко 
вкрстување чатал и колбаси/ArtHibrid - pre-
consumer interbreeding of Y-stick and sausages; 
_._____._>\ !; Насекирани; Компензација и 
кондензација.

     Овде ко никој  никогаш да не бил - с. 
Белица, река Белица, куќата Девна... – 
Древна. За друга Белица да не мислевме? ... 
Избегаа од кадар. 
Куде иду дивље свиње (Кумановски?)
- Шојмет овде, зајци?
- Имет. И дива свиња имет. Имет и соби ако 
сакате. 
- Не бе! Нас ни е камп да си напрајме сами 
овде.
- Имет и големи пештери долу, покриени со 
мрежи се, под заштита, да не влегвет луѓе, а 
лилјаци может комотно да влегвет и лисици 
од помалите. 
- За место се токмиме, за тоа сме дојдени, 
камп на лето ко ќе нестуди и суво да е покрај 
реката, од селото понастрана да е, во некоја 
ливада. Имет такво нешто?
 - Стрико Никола треба да се праша. 
...Бабичката каде му е? Заминала од кај што 
нема враќање. Демек со синот си е, а тој во 
Брод си живејт. ... Дајте му нешто на  Никола!
- Не, не, Никола не пие ракија.  ... И незборвит. 
Сите букви ако ги собериш, еден збор не му 
се собира. …Ако Никола, маст да си пиеш 
ти. И не брзај!
- Над селото, над ридон, кај школото во 
нивите слободно е се’. Под сенките нивата не 
е орана, ама место има во нивата од Горана. 
Tаму е за камп, чиста интуиција! 

Audio Transcript and Fictions 
ByTheWayArt 3

 Meeting place (as if Kičevo – Make-
donski Brod crossroads): Green like the sky; 
ByTheWayArtOnTheWay; Call/Call; Belica 
Crossroads; Ah, frame 1; Nothing without the 
Rooster; Velvet Underground, A 200 euro 
girl…; TransZistor; Boy! No need to hesitate!; 
Boki Dunimagla 5; Are you too thinking of Ves-
na, man!!!; Some don’t know!; Give back the 
tobacco!!!; X amalgam; Marking of territory: 
Gush 1, Gush 2, Gush 3; Behind them hills!; 
Three Graces and cloudy vagueness; Five Grac-
es and artistic vagueness; Is it open is it closed?; 
All that glitters is not gold!; Red Ridinghoods; 
1300 per hour below Magrit; AtP/ByTheWayArt 
or Bojs or Džarmuš; The Church of the Ascen-
sion of Jesus; ArtHybrid – pre-consumer inter-
breeding of Y-stick and sausages; _._____._>\ !; 
Worried; Compensation and condensation.

 As if no one ever lived here – Belica 
village, Belica River, the house ambient… – 
Ancient. Did we have another Belica in mind? 
… They’re not in the frame any more.
Where do wild boars go? (Kumanovo dialect?)
– What do we have here, rabbits?
– Yes, also wild boar. There’re also rooms if you 
want ‘em.
– No! We wanna set up our own camp here.
– There are some big caves down there, covered 
in nets, protected, so folks don’t enter, but bats 
are free to enter, also smaller foxes.
– We are tryin’ to find a spot, this why we here, 
to set up camp here in summer when it ain’t cold 
and when it’s dry by the river, but we wanna 
be away from the village, in a meadow. Is there 
anythin’ like it?
– We should ask Mr. Nikola. ….Where’s his old 
lady? Gone to the place of no return. They say 
he’s with his son here, but he lives in Brod. … 
Give Nikola something!
– No, no, Nikola doesn’t drink. …. He ain’t 
talkin’ either. If you round up all them letters, 
you can’t make a single word with ‘em. … 
Don’t worry, Nikola, take care of yourself and 
do it slowly!
– Above the village, over that hill, by the school 
in the fields everything is available. Under the 
shadows the field hasn’t been ploughed, but 
there is space in Goran’s field. It’s the perfect 
spot for a camp, pure intuition!

600 м над Магрит / 600 m above  Magritte   

Бeлица, Порече, 23.11.2013, учесници: Весна Дунимаглоска, Наташа Јакимовска, Ѓорѓи Крстески, Љубомир 
Милошески, Станко Павлески
Belica, Poreče, Macedonia, 23.11.2013. Participants: Vesna Dunimagloska, Nataša Jakimovska, Gjorgji Krsteski, Ljubomir 
Milošeski, Stanko Pavleski
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живот работам во рибникон... Една ракија, узо, вино 
за вас?
- Ракија, да не мешам, да не паднам брзо? Ѓорѓи! Има 
време за ракија?
- Ова козјо да не е сирење? А ова карфиол е? 
Како ти беше името, Трајче? 
- Борче.
- Трајч..., поправо Борче - дур имат уште, да бараме 
една - да ојме Албанија у пичку мајчину? Сакаш? ... 
Економист е брат ми,  за подмотаџија го биват, ќе му 
пукниме пет - шест стотини и ќе си ја донесиш овде, ќе 
си работите заедно во Пешна, во рибникот во Извор..., 
не се многу пари!... Не е магаре! Жена е!... Не е многу, 
десет кила пастрма.
- Многу пари бе пастрмата?! 
- Машински? А На шо смер беше Трајче? 
- Борче! На заварување.
- Ајде Весна чукни се.
- Скапо е, требало невина да бидам. Ама ако биди за 
перформанс, јас мажо ќе си го купам. За да заќутам ми 
треба. 200 евра ќе си го платам и ПАТЕМ невеста ќе 
станам.
- Тури една, возам - да ги оплакнам очиве, а?
     Кадар - невеста слегува од ридот.
- Ајде на помош денот да е. А шо празник е?
- Завчера Св. Аранѓел беше, вчера Св. Петка, денеска 
ништо не е.
- Штом не работиме празник е. Дај тури брат уш по 
една.
-Ајде фотографирај не Трајче.
- Борче!!! 
- Не се мешај Весна, Даниела неморат да знајт.
- Весна сакаш кафе?
... Со кафе в рака уметност прат.
... Од Белица ако одиш за Прилеп, крајот на светот е, 
да не ојш. 
... Blue Blood Baby
    

– Rakija, I wouldn’t want to mix, I might lose it quickly? 
Gjorgji! Do we have time for rakija?
– Is this goat cheese? Is this cauliflower?
What did you say your name was, Trajče?
– Borče.
– Trajč…, sorry, Borče, while they still have ‘em, whatcha 
say we go in Albania and find one, to hell with it, huh? 
Whatcha say? … My brother is an economist, he can be 
very manipulative, we’ll give ‘em five-six hundred and 
you’ll have her here, you’ll work together in Pešna, in the 
fishery in Izvor…, it’s not a lot of money!... It’s not a don-
key! It’s a woman!... Not much, ten kilos of pastrami.
– Some expensive pastrami that is?!
– Mechanical engineering, eh? And what department, 
Trajče?
– Borče! Welding.
– C’mon, Vesna, chin-chin.
– That’s a lot of money, I should’ve stayed a virgin. But 
for performance sake, I’ll buy my man. I need him to 
shut me up. I’ll pay 200 euros for him and I’ll become a 
BYTHEWAY bride.
– Pour one for me, I’m driving, I wanna freshen up.
Picture this – a bride coming down the hill.
– May this day treat us good. And what holiday is it?
– The day before yesterday was St. Archangel, St. Para-
scheva of the Balkans was yesterday, there is no holiday 
today.
– If we ain’t working it’s a holiday. C’mon man, pour us 
another one.
– Take a photo of us, Trajče, will ya?
– Borče!!!
– Vesna, don’t interfere, Daniela doesn’t have to know.
– You want some coffee, Vesna?
… They make art with coffee in their hands.
… If you go from Belica to Prilep, it’s the end of the world, 
don’t go.
… Blue Blood Baby

- Абе тури му една на стрико Никола.
- Малиии, стриково дедо да не ти е? 
- Дедо ми на лов е на диви свињи, со приколка е ојден, 
плава или бела ја има исфарбано. 
- ... Ликовно кој ти предава?
- Четврто сум.
     Цело Поречје, така че бидит, кое по пет кујчи имат 
останато, кое и помалу. Убо е, ама нема народ. Со 
водата, изворон под патот, ко че стечит од планината... 
... Поминаја тие времиња, имаше пастрмки – парчиња! 
Ја сотреа, ја истребија, со мрежи ги исфатија, а имаше 
олкај, ејјјј! Е вака навечер, нема кај да ојш, ќе дојме - 
едно ракивче, водичка, да не зарибаме.
- Сите рибници се вака активни-----?
- Говорот Прилепски ти е? Ал не, Струшки ќе е. ... 
Сите работат, некој појако, некој послабо, Најгорниот 
прво еден од Скопје го купи, та го  продаде на еден 
од Драчево кој уствари од Брод бил, наш чоек! Ја 
работев во големиот рибник. Пред скоро две години 
од пензија  ко сум ојден... и оттукаа триесет години 
лупав секој ден, пеш. Тој пат го праеја, ... го остаја. 
До мостот Близанско со асфалт е, од мостот наваки 
неасфалтиран сејт, на две ленти до тука. 
- До езеро колку има? 
- Ако идеш со кола поблизу е, иначе саат време. 
- Вие од Скопје сте, така? ... Ела да сликниш нешто. 
- ... Печурка берите? 
- Саде Камен е овде. Напролет смрчки берат луѓето.  
Јас не ги распознавам. Ги јадат, поголеми – олкави - 
црвенкасти се одздола..., и тие сега есенско време се 
берат, под смрека, под бор.
- Ајде одиме! да го фатиме денот. Да прошетаме 
нагоре...
- Жити бога! Дали ја видовте лисицана?! Скокна 
навака!

Од женишчава нишчо немет!
     И другите влегвет внатре. ... Овдека незнајш кај 
да се свртиш, саде кочани врзулки..., висулки шо ги 
викат. Го демнат чупето - натокмени симболики. А 
еден минимализам кочанче со поголемо зрно шо има,  
пред ламбана свиснато, над Техниксон, гоооолемо ко 
дух се престорило и пред чупето се надрвило - така 
си стоит.
- Многу млади не женети имет, во селото више стара 
популација изумират. ... Немат од кај да се женит, 
немат кој да ги довезит, немет услови, школо немет...
- Вие сте звани Боки? Така ви се вика кооперацијата, 
па си реков... Женат да не сте? Од овдека сте?
- Не Боки, Борче. Од овдека сум, не сум женет. 
Машински имам Скопје завршено, тате вели на 
правен да бев ќе најдев некоја, вака во Пешна цел 

– Pour Mr. Nikola a shot.
– Hey, boy, is Mr. Nikola your grandpa?
– My grandpa went to hunt wild boars, he went with the 
trailer, he painted it blue or white.
– … Who’s your art teacher at school?
– I’m in fourth grade.
 All of Porečje will be like this, five houses left or 
less. It’s nice, but there’s no one here. With the water, the 
spring under that road, once it comes down the mountain… 
… Those times are now gone, there was monster trout here! 
They destroyed it, they wiped it out, they were fishing it 
with nets, and they were this big! Like this at night, there is 
nowhere to go, and we come here – have a few, water too, 
network a little.
– Are all fisheries this active-----?
– Is that a Prilep dialect? No, Struga. … They’re all wor-
kin’, some good, some not so good. A guy from Skopje first 
bought the one up there, then sold it to a guy from Dračevo 
who turned out to be from Brod, my man! I used to work 
in that big fishery. Up till my retirement two years ago… 
thirty years I took this road every day, on foot. They start-
ed workin’ on that road over there, … then they stopped. 
There’s asphalt all the way to the Blizansko bridge, and 
from the bridge there’s no two-lane asphalt to here.
– How far is the lake?
– Driving is better, otherwise it takes an hour.
– You folks came from Skopje, right? … Come here and 
take a picture of this.
– … You pick mushrooms?
– It’s all rocks here. In the spring folks pick them morels. 
I don’t recognize ‘em. They eat ‘em, bigger – this big – 
kinda red on the bottom…, and the time to pick them is 
now, in fall, under junipers, pines.
– C’mon, let’s seize the day! Let’s walk around…
– God, did you see that fox?! It just jumped toward us!

These wretched women are a waste of time!
 The others enter too. … There’s nowhere to stand 
here, cobs hanging everywhere. Prepared symbolism stalks 
the girls. And the minimalism of the big grain-cob, hanging 
before the lamp, above Tehnikson, biiiig as a spirit standing 
stiff in front of the girl.
– Many of ‘em young folks ain’t married, the old are a 
dyin’ breed in the village. … They can’t marry, no one to 
bring them wives, no conditions, they not even educated…
– They call you Boki? It’s the name of your shop, so I fig-
ured… Are you married? Are you from here?
– Not Boki, Borče. I’m from here, I ain’t married. Graduat-
ed at the Faculty of mechanical engineering in Skopje, papa 
says if I took up law I’d’ve found someone, and like this 
I’ve worked all my life in Pešna, in the fishery… Would 
you like a shot of rakija, ouzo, or wine?
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Towards AnP6 / ByTheWayArt 1-6, 2014 six-channel video installation, 11’00 “ByTheWayArt1: A Boat for monastery, 
Globočica, Маcedonia, Struško: 3’45” ByTheWayArt2: Can the intuitive be narrated? Ezerani, Brajčino, Prespa, Macedonia: 
3’13 “ByTheWayArt3: 600 m above  Magritte, Belica, Poreče, Macedonia: 4 ‘57 “ByTheWayArt4: In for a penny, in for a 
pound, Berovo Lake, Macedonia: 7’17” ByTheWayArt5: Bogomila guerrilla, Bogomila, Macedonia: 6’47, ByTheWayArt6: 
Bodygraphy, Bitola, Lavci, Macedonia: 11’58 “, editing by: Vesna Dunimagloska, Gjorgji Krsteski  and Stanko Pavleski

Кон АнП6 / ПатемАрт 1-6, 2014, шест канална видео инсталација, 11’00”, ПатемАрт1: Кајче за манастир, Глобочица, 
Струшко: 3’45”, ПатемАрт2: Се раскажвит ли интуитивното? Езерани, Брајчино, Преспа: 3’13”, ПатемАрт3: 600 м 
над Магрит Белица, Порече: 4’57”, ПатемАрт4: Ако е бал нека е маскембал, Беровско езеро: 7’17”, ПатемАрт5: 
Богомила Герила, Богомила: 6’47, ПатемАрт6: Телографија, Битола, Лавци: 11’58”, монтажа: Весна Дунимаглоска, 
Ѓорѓи Крстески и Станко Павлески
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Чин / дела: Чин 1 - Велвет андерграунд, невеста Дума Мир, 2013, електронска објава на ПАТЕМ случка – 
цртеж (29x39см.) и коментар-комуникација на Фб. мрежата 
Act / Parts: Act 1 – Velvet Underground, the bride Duma Mir, 2013, a post of  “By The Way” happening – drawing 
(29x39cm.) and comment – communication on Facebook

Весна Дунимаглоска / Vesna Dunimagloska



      Концепцијата на мојата проектност насловена како Blue Blood Baby, дел од ПАТЕМ случувањата, е позиционирање 
кон еден редок наследно - генетски, автоимуно – телесен но и друштвено – социолошки феномен, а се однесува на 
односот на единката и системот во целината. Тој  настанува како последица од  апсурден чин на нивната прекумерна 
меѓусебна привлечност, но на генетски некомпатибилни јадра во целината, при што самиодсебе се уништуваат и 
самоистиснуваат содржина - плод / тело / отпадок, надвор од својата системска целина. Едновременото градење 
и рушење на целината во системот е рамнотежата која си поигрува со поединецот и системот – индивидуален и 
институционален.   
         Blue Blood Baby е ритуална форма на лабораторија во друштво, структурирана игра на атрактивни хибридни 
целини на духовност, налик на биолошки процеси, со елементи од природа и општество,  најчесто врз авторовата 
телесност, подложни на визуелни и културни неподобности и емотивни нелагодности во/под сопствената кожа, во 
секој момент подложни  на рушење  од корен. Проектот го карактеризираат форми на процесуални перформанси 
со егзистенцијален набој, акумулиран од непредвидливи релации на единката/уметникот во систем на група. Во  
различни  медиуми, најчесто како фотографски и видео документ, автентичен или дополнително итервениран,  тој 
иницира предлог - идеја за одржвлив развој на системска фузија и вградување (инплантирање)  во  други постоечки 
структури како и во заедничкото живеење при престојувањето на одредени ПАТЕМ365 локации. 
Кон надвор од рамката на уметничкиот свет, ослободен од материјалната и институционалната потреба да создава 
уметност, се лебди низ етерот, барајќи ја есенцијалната потреба од создавање.  
      Водени лилјани и  Имплант - Цртеж / Вез ± 50%, се ритуални форми на контакт – перформанси  на краткотрајно 
поткожно накалемување на природни материјали најдени на локација (трнчиња, цветни ливчиња, лисја...) или 
преместување и инплантирање на свои телесени содржини врз  сопственото тело; конструкции на раскошни - 
иронични и апсурдни, но во суштина болни интервенции, налик на накит  и други аксесоари. Апсурдот и иронијата 
се судираат во зачудна убавина која гради имагинарна но, реалистичка слика на бруталната реалност на светот кој 
не опкружува.
         Во видеата Хипоксија хипертензија и Blue Blood Baby ја зафаќам психо - физичката изместеност и адаптиција 
/ аклиматизација на променети односи на телесните содржини, што од реален а што од сугестивен фактор за 
време на престојот во кој сум затекната на локации со голема надморска висина, ниски температури и други 
временски феномени. Низ перформички подвижни слики и манипулативни  медијски интервенции врз видео и фото 
документарен материјал, од тековниот создавам  подсилен креиран концепт на нова реалност, визуелни сензации на 
суровата  стварност со збунувачки сликовни моменти, што малку, а доволно ја  изместуваат природната претстава 
на овоземната гравитација и другите атмосферски сили.
     На патот кон ПатемАрт и ПАТЕМ365 се пројави дилемата за појавноста  на чин /делата: Чин 1 и Чин 2, за 
визуелниот говор кој ме води и кон други димензии: Дума, Дом, Мир, Смир, (В)Домување, документ за повеќе 
од уметност - комуникација / релација, иницијатива / хуманост, провокација / духовност. Навидум безинтересен 
пристап кон реалноста, но сместен во нејзиниот центар од логични/нелогични слики со неочекуван реалистичен 
исход; Чин/дела кои природно се провлекуваат низ рамките на дружење, релација, разговор како двоканална 
позиција, од точка А - затекната реалноста до точка Б - креирана реалност, интегрирани во сензација од социјален, 
емотивен, пријателски, еротски или други аспекти, блиски на друштвениот живот; холограмско препокривање на 
комуникативни слики со авторски и колективен карактер; ненаметливо позиционирање што збунува со прашања 
кои директно или индиректно се однесуваат на смислата и потребата од создавање и дообликување на јасна слика 
за проектноста, секвентно појавна низ мали пречки и шумови на тенката граница на оддржливост - точка во која се 
вкрстуваат фрекфенциите на комуникацијата (формата) и трансмисијата (идејата).
Во која друга димензија ќе премости визуелниот говор и ќе акумулира автохтона содржина на други нивоа? Повеќе 
е од вредно/неопходно за неговата суштина и не секогаш отелотворена во визуелниот облик / јазик / медиум.

Blue Bood Baby

              The conception of my projectness titled Blue Blood Baby, part of BYTHEWAY events, is a positioning toward one 
rare hereditary – genetic, autoimmune – bodily, but also a social – sociological phenomenon, and it is related to the relation-
ship of the individual and the system in the whole. It is created as a consequence of an absurd act of their excessive mutual 
attraction, but of genetically incompatible cores in the whole, and they are self-destructing and self-producing content – fruit 
/ body / waste, outside their system whole. Simultaneous building and destruction of the whole of the system is the balance 
that toys with the individual and the system – individual and institutional.
 Blue Blood Baby is a ritual form of laboratory in company, structured game of attractive hybrid wholes of spiritu-
ality, resembling biological processes, with elements of nature and society, most often on the artist’s physicality, subject to 
visual and cultural improprieties and emotional inconvenience in/under one’s own skin, at all times susceptible to thorough 
destruction. The project is characterized by forms of process performances with existential charge, accumulated from un-
foreseeable relations of the individual/artist in a group system. In different media, most often as a photographic and video 
document, authentic or additionally intervened, it initiates a proposition – an idea for a sustainable development of a system 
fusion and incorporation (implantation) in other existing structures, as well as in the living together as a group while staying 
at certain BYTHEWAY365 locations.
Toward the outside of the frame of the artistic world, free from the material and institutional need to create art, everything 
floats in the ether, in search of the essential need for creation.
         Water Lilies and Implant – Drawing / Embroidery ± 50%, are ritual forms of contact – performances of a short-term 
subcutaneous grafting of natural materials found on the location (thorns, petals, leaves…) or moving and implanting one’s 
own bodily contents on one’s own body; constructions of lavish – ironic and absurd, but essentially painful interventions, 
resembling jewelry and other accessories. Absurd and irony clash in a stunning beauty which constructs an imaginary, but 
realistic image of the brutal reality of the world that surrounds us.
        In the Hypoxia Hypertension and Blue Blood Baby videos I treat psycho – physical imbalance and adaptation / ac-
climatization to the changed ratios of body contents, partially real and partially suggestive during my stay in high-altitude, 
low-temperature locations, and also exposed to other whether phenomena. Through performing movable images and ma-
nipulative media interventions on video and photo documentary materials, from the current I generate a strengthened created 
concept of a new reality, visual sensations of the cruel reality with moments of confusing imagery, which little, but enough, 
disturb the natural idea of the earth’s gravity and other atmospheric forces.
        On the way to ByTheWayArt and BYTHEWAY365 rose the dilemma of phenomenality of an act/work: Act 1 and Act 
2, for the visual speech which leads me to other dimensions: Thought, Home, Peace, Reconciliation, Adoption, document for 
more than art – communication / relation, initiative, humanity, provocation / spirituality. Seemingly uninteresting approach 
to reality, but placed in its center of logical/illogical images with unexpected realistic outcome; Act/works which naturally 
linger in the frames of socialization, relation, conversation as a two-channel position, from point A – found reality, to point 
B – created reality; integrated into a sensation of social, emotional, friendly, erotic, or other aspects, close to social life, ho-
lographic overlapping of communicational images of artistic and collective character; unobtrusive positioning that confuses 
with questions which directly or indirectly are related to the sense and the need to create and shape a clear image of project-
ness, sequentially phenomenal through little obstacles and noises on the fine line of sustainability – a point where frequencies 
of communication (form) and transmission (idea) cross their paths.
In what other dimension will the visual speech bridge over to accumulate autochthonous content on other levels? It is more 
than worthy/necessary for its essence and not always embodied in the visual shape / language / medium. 
                                                                                                                                                                       Blue Blood Baby

Проектноста Blue blood baby во
ПАТЕМ на Весна Дунимаглоска

Projectness Blue blood baby in
BYTHEWAY  of Vesna Dunimagloska
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СтанкоСтанкоСтанко Павлески / Stanko Pavleski
Омаж на Олденбург - Чајна колбас со две дупки, 2013/2017, проект за споменик на ПАТЕМ365, 
планиран за плоштад Д. Т. У. У. БОКИ - 2004, Белица, Кичевско, а копии за АУРОРА РЕСОРТ & СПА 
и Вила Лина 2 во Берово, сликана бронза и постамент од камен, фотографија: 80х100см
Oldenburg homage - Pepperoni sausage with two holes, 2013/2017, project for Monument ByTheWay365, 
planned for Square C. T. H. S BOKI - 2004, Belica, Kicevo, Macedonia, and copies for Aurora Resort & Spa 
and Villa Lina 2 in Berovo, Macedonia, painted bronze and stone pedestal, photography 80x100cm
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 За проектноста во
 ПАТЕМ контекстите на Станко Павлески
 Mалите наративи на Павлески, фотографии и видеа, вклучително поставките со текст, насетени во/над 
предвидливите сензации и ограничувања од секаков вид, претпоставливи за локации и настани од карактерот на 
ПАТЕМ365 (вклучително ПатемАрт, 2013-2016), во полето на специфични појавности на природата и на природата 
на човекот, се парчиња опфатена и проектирана стварност и фикции, прекршени низ личната уметничка призма 
во перформичката, in situ и site specific продукција. Создавачка и естетска позиционираност што, во одредена 
смиосла, следи континуитет и со неговите проекти Секој ден парче уметност од Авторски низ појавното - Уметничко 
дејствување во природа, 2004 - 2013. 
ПАТЕМ продукцијата гравитира и кон линиите на неговите практики со книги или раскази (засебни или во релација 
со друга елементарност) и контекстуализирањето на визуелните сензации, интервенции и акции на локација.
     Патем, зад носечкот наслов Глава 55, сподед мајка ми и Сиоран..., низ ПатемАрт, кон “Радоста на живеењето” (израз 
на авторот), во потрагата по Глобочица присутен само со духот; Езерани - Брајчино и како дух - водич зад мобилниот; 
та Белица, ем физички ем создавачки со Омаж на Олденбург - Чајна колбас со две дупки, проект за споменик 
ПАТЕМ365 со плоштад БОКИ - 2004, планиран за средсело Белица, уметниковото најПАТЕМ дело, прикроено низ 
инвентивните скараџиски проблесоци на чатал, во краткотрајноста на пикник подмирување на желудникот, елегантно 
пародирајќи со алузиите кон опшествените монументалии и релативизирањето на уметничките вредности, честејќи 
се себе и Беличани монумент, иако планирал перформанс на спалување лист по лист на прекрасното издание АнП 1-5 
(оставајќи го за некое по посно време), како мантра за себе ослободување во сегашноста на сопствената уметничка 
проективност; во Берово со премијерната Глава 55..., пренесувајќи ја мислата до помладите дека по 55-тата е жално да 
се умира..., напишана на лист пакуваван во оригами превозни средства (авиончиња и бродчиња) што им ги подарува 
на патемците, всушност, симболичкиот објект за суштинско премостување во значењата на еманиранираните 
повеќеслојности на таквата сериозна порака, обелоденета токму на неговиот 55-ти роденден, како и во колективните 
Седум круга психоделии на спонтано креирање врз креветски чаршав на кујнска маса (случајно искористената 
двосмерно интригантна подлога, во замена за адекватна), на којшто ги заробуваат моменталните импресии, експресии 
и фрустрации, демонстрајќи се’ за уметност, оти таа била најотворената експериментална лабораторија за вербата во 
слободата на себе моќите, во интересот за нивно стимулирање и истражување вградени во генералната проектност 
на Друштвото...; во Богомила со текст и аудио расказот Историјата нема Градина, произлезен од проектната моб. 
комуникацијата со своите патемци: Рофјата, Клетото и Острото, своевидна повеќенасочна и слоевита пародија на 
Февруарскиот поход, на чија локација и се одвиваат дејствијата на настанот Богомила Герила, симулирајќи генерал 
на уметничката војска; во Битола со Телографија раскошот на Метрополис чупињата, во истоименото колективно 
дело, низ кастинг за модели, проектиран разговор за предизвиците и ризиците на младоста и младоста во модната 
индрустрија, вклучително пикник-журката на социјално дружење со моменти на едукативност и арт обиди. 
     Низ Патем365, Преспанското водено огледало ја стекнува улогата на неговиот “собирен предмет” за рефлектираната 
августовска околност, вклучително текстувањето на авторот врз водата, во Мека вода - Тврдо писмо, меморирано во 
неа, заробувајќи ги во фотографија, та кон целоста на делото и во расказот Есеј од патепис за Коњско и Иронијата 
собраните предвидени идеи што не стекнуваат материјална форма; сцената на февруарски замрзнатото Големо 
езеро, собирно опредметува во рабовите на својот опис, а во него и авторот со Големоезерско втекстување стапалки 
на снежната рамнина, а потем и “симнувањето” Ѕвезди на показалецот од пладневно сино небо, в грстувајќи ја 
нивната златна светлина; растреперените сетила и секаквите емоции во јулската издашност на Мијачката природа и 
специфичните искуства во соживувањето со парчето нејзина утроба, просто ја изродуваат св. Лилица, соѕвездувајќи 
ја влезната “купола” во пештерата Алилица со можностите на ласерот што интуитивно го предвидел за потребна 
алатка за таму изразувањето, престорувајќи го импровизираниот дом во храм, во слава на восхитот од околната 
убавина и особено од саможртвата на Лилица да не би паднала во рацете на не-исто-верниот што наумил можеби 
и да ја жени, инпресивно раскажана од магот Жежо Пеони (како што милуваше да го ословува), за подоцна и да ја 
меморира легендата во Длабоко втекстување, ласерски длабејќи го текстот во околна камена плоча, а потем, со ласер 
– зрак Водотрансфер-от (опредметен во фотографијата што ја бев видел и пред завршната слика на делото), посакува 
да може да ја премости бистрата вода од Тресонечка река, оти обезбедувањето вода до пештерата, по екстремно 
срмната угорнина, им било најмачното преживување, иако помладите речиси погинале тоа да не се почувствува; 
365-ката ја затвора со ласерско линеарно потврдување на Водорамна-та на гевгелиските Сифулајки, заезерени во 
импровизирана брана, славејќи го апсурдот, природата, човекот и животот. 
     Проектите што не се медиумски определени како фотографски, петте други, иако не се од еден настан, зажививуваат 
како Пет видео етиди... во истоименото видео, бидејќи се компатибилни во идејноста, пристапите и употребените 
изразни алатки.

     Та и ова, оти не сме совршени, Глава 55: Според мајка ми и Сиоран 5 - Големоезерскиот дух или кутија уметност 
за пријателите по височини, од пелистерската трилогија на Павлески, што се’ уште не добива конечна форма и 
изложбеност, иако материјалот е најобемен и највидео податлив за едно парче, веројатно и неа ќе ја притокми кон, 
веќе тогај, Шест-е видео етиди, верувајќи му на зборовите. 
     Неискажаното меѓу редовите и она во, за мене недопирливото и помалку искажливото, веројатно проблем на моето 
критичарско слепило за нијансираните зони на создавањето, за што со толку страст ми раскажуваше и приопштуваше 
уметнички контексти, ги оставам на вашата љубопитност и дух за проникнување во пукнатините на доживеаното и 
насетеното. Герил Брутски
 On Projectness in
 BYTHEWAY Contexts of Stanko Pavleski
 Pavleski’s short narratives, photographs and videos, including text-accompanied exhibits sensed in/above the pre-
dictable sensations and all kinds of limitations, presumable for locations and events of the BYTHEWAY365 kind (including 
ByTheWayArt, 2013–2016) in the field of the specific phenomenalities of nature and nature of man, are pieces of captured 
and projected reality and fiction, refracted through the personal artistic prism in the performing, in situ and site-specific 
production. Creational and esthetic positioning which, in a certain sense, follows the continuity of his projects Every Day a 
Piece of Art from the ‘Artistically through the Phenomenal – Artistic Action in Nature’, 2004–2013.
BYTHEWAY production gravitates also toward the lines of his practices with books or short stories (individual or related 
to another fundamentality) as well as toward the contextualization of visual sensations, interventions, and location actions.
     By the way, behind the main title Chapter 55, According to My Mother and Sioran…, through ByTheWayArt toward the 
‘Joy of Living’ (author’s expression) in the search of Globočica present only in spirit; Ezerani – Brajčino, both as a spirit-
guide behind the cell phone; and then Belica, both physical and creational with the Homage to Oldenburg – A Two-Hole 
Chorizo, BYTHEWAY365 monument project with a BOKI square – 2004, planned for the center of the Belica village, the 
artist’s mostBYTHEWAY work, shaped during the inventive barbeque glims of a Y-stick in the brevity of a picnic soothing of 
the stomach, elegantly parodying with allusions of social monumentalia and the relativization of artistic values, buying both 
himself and Beličani a monument, although he planned for a performance of burning the wonderful issue of AtP 1–5 page by 
page (postponing the idea until leaner times), as a mantra for self-liberation in the present of one’s own artistic proactivity; 
in Berovo with the premiering Chapter 55…, sharing with the young the thought that it is sad to die after 55…, written on a 
piece of paper transformed into origami vehicles (planes and boats) given as gifts to the bythewayers, actually, the symbolic 
object for essential bridging of the multilayered meanings emanating from such a serious message, revealed on his 55th 
birthday, as well as in the collective Seven Circles of Psychedelia of spontaneous creation on top of a bed sheet spread on 
a kitchen table (the accidentally used two-way intriguing base, instead of an adequate), on which they capture momentary 
impressions, expressions, and frustrations, demonstrating all for art, for it was the most open of all experimental laboratories 
for believing in the freedom of one’s own powers, in the interest for their stimulation and exploration embedded in the gen-
eral projectness of the Company…; in Bogomila with a text and the audio story History Has No Garden originated from the 
project cell phone communication with his bythewayers: Thunderbolt, Jinx, and Sharp, a multidirectional and layered parody 
of the February March on the location where all of the actions from the Bogomila Guerilla event are taking place, pretending 
to be a general of an army of artists; in Bitola with Bodygraphy the splendor of them Metropolis girls, in the collective work 
bearing the same name, through a model casting, projected conversation on challenges and risks of youth and youth in the 
fashion industry, including the picnic-party – a social gathering with moments of education and artistic attempts.
    Through ByTheWay365, the Prespa water mirror acquires the role of his ‘collection vessel’ for the reflected August 
surroundings, including the author’s texting on the water in Soft Water – Hard Letters, memorized in it, captured in a pho-
tograph, and toward the wholeness of the work in the story Essay of a Travelogue for Konjsko and Irony, the gathered pro-
jected ideas that are not materialized; the scene of the February frozen Great Lake, collectively objectifies in the edges of its 
description, and in it the author with the Great Lake-Intexting Footprints on the snowy plane, then also the ‘promising’ of 
Stars on the Index Finger in the afternoon blue sky, clutching their golden light; the quivering senses and all kinds of emo-
tions in July’s abundance of the Mijak nature and the specific experiences in the empathizing with the piece of her womb, 
simply give birth to St. Lilica, constellating the entry ‘dome’ in the Alilica cave with the possibilities of the laser that he had 
intuitively projected as a necessary tool for there-expressing, transforming the improvised home into a temple, into a praise 
for the worship of surrounding beauty and especially of Lilica’s self-sacrifice so she would not fall into the hands of the non-
same-believer that maybe intended to marry her, impressively narrated by the wizard Žežo Peoni (as he liked to call him), 
so he could later memorize the legend in Deep Intexting, imprinting the text with a laser into a near-by stone slab and then 
with a laser beam Watertransfer (materialized in the photograph that I had seen even before the final painting of the work), 
wishes to be able to bridge over the clear water of the Tresonče River, for supplying water to the cave on the extremely steep 
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uphill was the most toilsome ordeal, although the young made a huge sacrifice so it would not be felt; closes the 365 with a 
laser linear confirmation of the Waterlevelled of the Gevgelija Sifulajki, transformed into a lake with an improvised damn, 
praising absurd, nature, man, and life.
     Projects not defined as photographic, the five others, although from various events instead of only one, become the Five 
Video Etudes… in the eponymous video, because they are compatible with the ideas, approaches, and used expression tools.
And this, since we are not perfect, Chapter 55: According to My Mother and Sioran 5 – the Great Lake Spirit or Box of Art 
for Friends by Heights, from Pavleski’s Pelister trilogy, that has not yet been completed and exhibited, although the material 
is most ample and most video suitable for one piece, probably this would be included too and added to the then Six Video 
Etudes, trusting his words.
What was not said between the lines, and what, for me, is the untouchable and less statable – probably an issue of my critic’ 
blindness for the nuanced zones of creation of which he used to speak with so much passion while portraying artistic contexts 
– I leave to your curiosity and will to penetrate in the cracks of the experienced and felt. Guerril Brute
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Авантурите на По Лаб
     Тој безусловно никнува во нашиот ум. Со секое ново ‘ртење престорен во ново животно. 
Чиниш куче - волк заржува, дал чавка ил Гавранот, магаре ил змија, желка, зајак, мунгос..., 
сеопфатниот и бесконечен По, романтичарот. Што вдомен во eдните, тргнати од SU - BT - 
BE, што во другите од SK - VE - BE. Духот не пребирал душички.
     Едната, пред самото тргнување кон Балот..., ја наместил да го заборави клучот во бравата, 
за дури по пристигнувањето да се присети, та тогај веднаш самата да се протера од рајот во 
Вилата и да фати назад, та приквечер и триумфално да се врати во BE со Беровски компир 
од BT, целата среќна, иако патем, тој ја искушувал и рашетувал речиси до самиот пекол од 
неизвесности и предвидувања слики и дејанија за сенешто, ко за предупредување од можните 
негови следни чуда.
     Другата, надувана на Пјаф, за вечно ја заробува во амалгам од научна и лаичка фантастика, 
глумејќи и’ дека тој е самата жива решетка до реалноста.
     Третата, пак, фит оддувана, си ја пресвртел во непријател на убавото, вметнувајќи и’ во 
зборовите оган и пламен, кога ретко говореше, а уверена дека споделува медовина, се’ од 
милно - помилно.
     Четвртата ја поштедил од пороци и ризици, за баланс со друштвото, но, неговиот опфат 
во психологијата чинам има затаено, подзаборавајќи да ја нагрби со трошка револт и себе 
пројави.
     Првото “Мажјачиште” (проектната врска со содржините зад насловот на А. Жари, се’ до 
смртта Дишан ја криеше ко змија нозе), партнерот на Едната од погорниот однос на клучот и 
бравата, кулирачки си ја прифати местенката, оти си ќари резервен клуч од женски одаи, не 
дека вистина, баш за оној фамозен клуч во бравата дека се работело, што до збеснување го 
доведе духот По-ов, дури до помислата да се повлече од жртвувањето во племенитата мисија 
од про/никнувањето. 
     Второто мускулесто мажјачиште, го беше завел, на животецот мачен со широко отворени 
да му ѕирка низ клучалка, за мирно да си хедонира во уверувањето дека токму така ќе му 
светне вистинската слика на убајната, кон која се беше намерил, оти напати, дури и почесто 
од било што практикувано поинаку, тоа едноставно најдобро така му се случувало.
     Третото, пак, старо - мало, знаеше дека е непаметно да ризикува со провокации кон 
Никнувачот, за така омилостивен тој да не го ремети во индивидуализирањето свое, во 
кое се крстеше. Арно ама, Никулецот се’ нешто му чепкаше и претураше по зборовите и 
речениците, приморувајќи го да му се втренчи очи в очи, иако притоа, оној ниту затрепери, 
дури, ко да му намигна шеговито.
     Четвртото, што Глава даде да му поверуваме во изречената мудрост за животот и смрта, 
здиплена со листот каде ја имаше притокмено, толку го разгневи Духот, што в гуша се здавија 
луто, на клоци истуркувајќи се надвор, разменувајќи тешки зборови и тупаници, та и по 
стрмните скали од дворот до асфалтот го гневеа бесот крвнички, се’ до боројте од спротива, 
лизгајќи кон езерото... 
     До таму досегаше окото, потаму?..., ниту оној со Своето езеро на чело не ќе да можеше 
да го стокми исходот. Љубопитноста ли ги наврте, што всушност беше, но наслушував 
гласови. Си словеа чудесни прикаски, за минатото ил идното, во уво се бев претворил да не 
пропуштам нешто, замислен пред продолжената загатка. Си велев, сигурно се’ некаков знак 
до Никулецот и вистината за овдешноста, мајчина и’, но еве: На Плетвар со гео - карта од 
СФРЈ, 1985; Мариче Острото, Нено Бич и Стане Брутски Комитски го врват Штип; "Дива" 
по 46-тата (?); Оф мори мајко златна; - Абе шо праеш?! - Си свирам. (му велам збунето) - 
Абе шо праеш?!!! (ми развика ловџијата) - И свирам на срнава, да ти го турам у тоа газот! 
(луто му вратив на кретенот, пред да го застрелам); Просторен цртеж по Струмички; Молчи! 
Можевме Пирин да фатиме! (Џо Клетото, Нате Ѓаолот, Дуни Рофјата, Христи Четникот и 
Мош Пјафска); За Голема Македонија!; Топла Лина!; Зеленото брашно за питата Василица; 
Вајарски марифети и сликарски драпаници; Лелејјј! Курето на Пикасо!; Конспиративни 
Василичари во По Лабораторијата; Мене че ми паднит! Гарант!; Ако не питата, тогаш ние!; 
Ѓаолот скокна в тавче, фати крапче; Клето, не гувеј!; Изгубени во рајот; Од Стане за АнП 

Ако е бал нека е маскембал / In for a penny, in for a pound

Беровско езеро (Вила Лина 2), 13-16.01.2014, учесници: Весна Дунимаглоска, Наташа Јакимовска, Ненад Јолдески, 
Ѓорѓи Крстески, Елена Мошеска, Станко Павлески, Христиан Петковиќ и Марија Џунова
Berovo Lake (Villa Lina 2), Macedonia, 13-16.01.2014 Participants: Vesna Dunimagloska, Nataša Jakimovska, Nenad 
Joldeski, Gjorgji Krsteski, Elena Mošeska, Stanko Pavleski, Hristian Petkovik i Marija Dzunova

ПатемАрт 4 / ByTheWayArt 4      
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НОВА; Писателот Езерски; MKD 27 - 27 CZE...; Падната Модерна!; Ничкосавме! 
              Следи дополнителен материјал од настанот, по прекрстувањето во Балтимор..., Герил Брутски

Poe Lab’s Adventures
He unconditionally springs in our mind. With each new sprouting he’s transformed into a new animal. You think that a dog 
– a wolf growls, whether it is a rook or the Raven, Scylla or Charybdis, turtle, rabbit, mongoose…, the comprehensive and 
endless Poe, the romantic. He possessed the ones leaving from SU – BT – BE but also the others from SK – VE – BE. The 
spirit was not too picky with the little souls.
 He made one of them, before leaving for the Ball…, forget the key in the lock, and remember only after arriving, and 
then she had to immediately banish herself from paradise in the Villa and go back, then late at night to triumphantly return to 
BE with Berovo potatoes from BT, happy as she can be, although by the way he tempted her and made her walk all the way 
to hell and back with all the uncertainties and predictions of all kinds of images and actions, as if a warning for his possible 
future miracles.
 The other, high on Piaf, he forever trapped in an amalgam of science and layman fiction, making her think he is the 
very live grid next to reality.
 And the third, fit blown away, he turned into an enemy of the beautiful, inserting fiery flames in her words, rarely 
when she spoke, and convinced her that mead comes out of her mouth, soft as silk.
 The fourth he spared of vices and risks, to balance the group, but, his grasp on psychology seems to me to be lacking, 
since he forgot to burden her with a drop of revolt and strong presence.
 The first ‘Alpha male’ (the project connection to the content behind the title of A. Žari, Duchamp used to hide as the 
snake hides its legs for as long as he was alive), the partner of the One from the above relation of the key and the lock, very 
calmly accepted the set-up, because he scored a spare key from a ladies’ room, not that it was true that it was exactly all about 
that famous key in the lock, that angered the spirit of Poe, even made him consider to withdraw from sacrificing in the noble 
mission of permeation.
 The second muscular alpha male he seduced into staring through the keyhole of his toilsome life with eyes wide 
open, so he can peacefully hedonate believing that this is the way for the true image of beauty to shine, which he was aiming 
at, for ofttimes, even oftener that anything else practiced differently, it was simply the best way for him.
 And the third old and small, knew it was unsmart to risk provoking the Sprout, and feeling merciful he didn’t want 
to disturb his individualization in which he believed so fervently. However, Sprout kept rummaging and probing through his 
words and sentences, forcing him to stare at him, nevertheless he stayed as cool as a cucumber, it even seemed he winked at 
him jokingly.
 The fourth, who gave an arm and a leg to make us believe his stated wisdom about life and death, folded with the 
piece of paper on which he had written it, so angered the Spirit, that they threw at each other furiously, kicking each other 
out, exchanging heavy words and fists, and down the steep stairs from the yard to the asphalt their savage anger kept raging, 
until it reached the pine trees across the road, and then slid toward the lake…
 Only thus far the eye can see, and beyond?... neither the one with His own lake on his forehead could prepare for the 
outcome. Was it curiosity that turned them on one another, who knows, but I heard voices. They were exchanging wondrous 
stories, for the past or the future, I was all ears trying not to miss anything, thinking about the prolonged riddle. I was telling 
myself they must be some kind of a sign for Sprout and the truth for the hereness, to hell with it, but here: on Pletvar with a 
map of SFRY, 1985; Mariče the Sharp, Neno the Whip, and Stane Brute the Rebel walk through Štip; ‘Wild’ after ’46 (?); Oh 
mother; – What in God’s name are you doing?! – I’m playing. (I reply confused) – What in God’s name are you doing?!!!! 
(yelled the hunter at me) – I’m playing music to the fucking doe, motherfucker! (I replied angrily to the jerk, before shoot-
ing him); Spatial drawing Strumica style; Shut up! We could’ve gone on Pirin! (Joe Jinx, Nate the Devil, Duni Thunderbolt, 
Hristi the Comitadji, and Moš Piaf); Make Macedonia Great again!; Warm Lina!; The green flour for the pie on Old New 
Year; Sculptor skills and painter’s poppycock; Oh myyy God! Picasso’s little dick!; Conspirational Vasiličari  in Poe’s Labo-
ratory; My dick will fall off!  I bet! If not the pie, then we!; The devil jumped into the pan and caught himself a whale; Jinx, 
don’t just sit around and look pretty!; Lost in paradise; From Stane for AtP NOVA; The Lake Writer; MKD 27 – 27 CZE…; 
The Modern has fallen!; We’re dead!
 Additional material from the event follows, after renaming it Baltimore…, Guerril Brute
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Кон АнП6 / ПатемАрт 1-6, 2014, шест канална видео инсталација, 11’00”, ПатемАрт1: Кајче за манастир, Глобочица, 
Струшко: 3’45”, ПатемАрт2: Се раскажвит ли интуитивното? Езерани, Брајчино, Преспа: 3’13”, ПатемАрт3: 600 м 
над Магрит Белица, Порече: 4’57”, ПатемАрт4: Ако е бал нека е маскембал, Беровско езеро: 7’17”, ПатемАрт5: 
Богомила Герила, Богомила: 6’47, ПатемАрт6: Телографија, Битола, Лавци: 11’58”, монтажа: Весна Дунимаглоска, 
Ѓорѓи Крстески и Станко Павлески

Towards AnP6 / ByTheWayArt1-6, 2014 six-channel video instal-
lation, 11’00 “ByTheWayArt1: A Boat for monastery, Globochica, 
Маcedonia, Struško: 3’45” ByTheWayArt2: Can the intuitive be nar-
rated? Ezerani, Brajčino, Prespa, Macedonia: 3’13 “ByTheWayArt3: 
600 m above  Magritte Belica, Poreče, Macedonia: 4 ‘57 “ByTheWa-
yArt4: In for a penny, in for a pound, Berovo lake, Macedonia: 7’17” 
ByTheWayArt5: Bogomila guerrilla, Bogomila, Macedonia: 6’47, 
ByTheWayArt6: Bodygraphy, Bitola, Lavci, Macedonia: 11’58 “edit-
ing by: Vesna Dunimagloska Gјorgјi Krsteski and Stanko Pavleski
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Колективно дело /  Collective art
Седум круга психоделии, 2014 (Кон АнП 6 / ПатемАрт 4: Ако е бал нека е маскенбал), перформанс  на седум круга 
поединечни арт интервенции врз креветски чаршав, на сите учесници: Весна Дунимаглоска, Наташа Јакимовска, Ненад 
Јолдески, Ѓорѓи Крстески, Елена Моше, Станко Павлески, Христиан Петковиќ и Марија Џунова, дим. 220х150см
Seven circles of psychedelics, 2014 (Towards AtP 6/ TheWayArt 4: If it is a ball then it might as well be a masquerade ball), 
performance of seven circles of individual art interventions of all of the participants on a bed’s sheet: Vesna Dunimagloska, 
Nataša Jakimovska, Nenad Joldeski, Gjorgji Krsteski, Elena Moše, Stanko Pavleski, Hristian Petković and Marija Djunova, 
dim. 220х150cm
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Колективно дело /  Collective art
Седум круга психоделии / Seven circles of psychedelics



Весна Дунимаглоска / Vesna Dunimagloska
Чин / дела: Чин 2 - (В)Домување на Срна Патем, 2014, на ПАТЕМ средба со едно напуштено 
кутре и неговото посвојување, присуство на кучето Срна, фото инсталација (45x60см,30x30см,
30x90см,20x20см), фотографија Станко Павлески
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 Act / Parts: Act 2 – Accommodating / Dwelling of  Patem (doe) By The Way, a “By The Way” 
meeting with an abandoned puppy and its adoption, in the presence of the dog Srna, foto 
installation (45x60cm.,30x30cm.,30x90cm.,20x20cm), photographs Stanko Pavleski



СтанкоСтанко Павлески / Stanko Pavleski
 Глава 55. - според мајка ми и Сиоран 1, 14 јануари 2014, видео анимација од перформанс (2' 13")  на
 изработка и подарување на пловни објекти и летала за надживување, од хартија со текст-синтагма на
 авторот: “На свои 35. си бев предвидел 45. А потем и 55.! Оти над 55-тата е веќе тажно за умирање”,
 на денот на неговиот педесет и петти роденден, и од третирањето на подарокот од страна на сегашните
 сопственици на парчето дело: Весна Дунимаглоска, Наташа Јакимовска, Ненад Јолдески, Ѓорѓи
Крстески, Елена Моше, Христиан Петковиќ и Марија Џунова

 Chapter 55 - according to my mother and Cioran 1, January 14, 2014,
video animation from performance (2' 13") of making and gifting sail-

 ing vessels and aircraft for outliving, made of paper with the author’s
text – phrase: “When I was 35 I predicted 45. And then 55! Because dy-

 ing is already sad after 55”, on the day of his 55th birthday, and from the
 handling of the gift by the current owners of the piece [of] work: Vesna
 Dunimagloska, Natasha Jakimovska, Nenad Joldeski, Gjorgji Krsteski,
 Elena Moshe, Hristian Petkovic and Maria Dzunova
https://vimeo.com/165799887

Станко Павлески / Stanko Pavleski
Глава 55. - според мајка ми и Сиоран 1, 14 јануари 2014, видео анимација од перформанс (2' 13")  на 
изработка и подарување на пловни објекти и летала за надживување, од хартија со текст-синтагма на 
авторот: „На свои 35. си бев предвидел 45. А потем и 55.! Оти над 55-тата е веќе тажно за умирање“, на 
денот на неговиот педесет и петти роденден, и од третирањето на подарокот од страна на сегашните 
сопственици на парчето дело: Весна Дунимаглоска, Наташа Јакимовска, Ненад Јолдески, Ѓорѓи 
Крстески, Елена Моше, Христиан Петковиќ и Марија Џунова
Chapter 55 - according to my mother and Cioran 1, January 14, 2014, 
video animation from performance (2' 13") of making and gifting sailing 
vessels and aircraft for outliving, made of paper with the author’s text 
– phrase: „When I was 35 I predicted 45. And then 55! Because dying 
is already sad after 55“, on the day of his 55th birthday, and from the 
handling of the gift by the current owners of the piece [of] work: Vesna 
Dunimagloska, Natasha Jakimovska, Nenad Joldeski, Gjorgji Krsteski, 
Elena Moshe, Hristian Petkovic and Maria Dzunova 
 https://vimeo.com/165799887
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ShtakaTart, 2014 (Towards AtP 6/ TheWayArt 1-6), two А3 digital color photographs

Марија Џунова / Marija Djunova
ШтакаТарт, 2014 (Кон АнП 6 / ПатемАрт 1-6), две А3 дигитални колор фотографии
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ПОВИК / ANNOUNCEMENT
 
Се повикува сето здраво македонско граѓанство на февруарски ПатемАрт хепенинг 
(потрага по локација за АнП 6 - лето 2014-то). 

Совпаѓањето со 70 годишнината од Февруарскиот поход не е случајна. 

Исклучително напорното ПатемАрт патешествие, со секаквите попатни при(е)пукувања 
на/со сопатниците, борбено ќе дејствува до и од слободната територија - базата Мотел 
Ѕидан Мост, Богомила (www.facebook.com/MotelBogomila), во правец на Богомилскиот 
тунел и Орешка чука, на 15-16 февруари 2014.

Герилски – секој со своето арт-оружје (ко на сопствена територија), што го смислил, создал 
и најдобро го владее – дејствува организирано или инцидентно, агилно, подвижно, изненадно, 
на препад, без пардон, дрско, арогантно, агресивно, кому-како и колку му сече, формациски 
флексибилно, слободно – како доликува на посветена герила, тренирана на инвенција, 
креативност, инпровизација, создавачки вештини, обликување, реконструктивност, 
комбинирање, инсценација, артикулација,... што возбудува, инспирира, провоцира, мотивира 
или, пак, хендикепира и секако потпомага во доотскривањето на специфичните позиции на 
ПатемАрт естетиката, како и во определувањето на атрактивна слободна територија за 
АнП 6 дејанијата.       

Во базата треба да се биде во 12 ч (пеш, или, како веќе?), а цената за ноќевање и заедничка  
храна е 450 ден. (специјално за ПатемАрт герилата).

Сите соборци, освен борбен дух и топло облечени, со вреќа за спиење опремени (иако имаме 
“топло“ сместување), нарамени со арт возбуда, треба да наточат и полче (1/2) ракија и 
толку вино, та да притокмат и две-три конзерви за теренско преживување.

Тренираните и борбено воспитани, да се најават во  инбокс: https://www.facebook.com/ 
patem365/ или на тел. на Ѓорѓи Крстески Клетото: 075611504 
We call on each reasonable Macedonian citizen to join us in the February AtP Happening (search 
for an AtP 6 location for the summer of 2014).

This date corresponding to the 70th anniversary of the February March is not a coincidence.

In the exceptionally demanding adventure with a plethora of sho/u/otings of/among fellow travel-
ers, AtP will act feistily to and from the free territory – the base of Dzidan Most Motel, Bogomila 
(www.facebook.com/MotelBogomila), in the direction of the Bogomila Tunnel and Oreška Čuka on 
15-16 February 2014.

Guerilla style – everyone with their own art-weapon (as if on their own territory), that have them-
selves devised, created, and handle best, acts in an organized manner or incidentally, agilely, mo-
bile, surprisingly, unexpectedly, shamelessly, rudely, arrogantly, aggressively, whimsically, for-
mationally, flexibly, freely – fit for a dedicated guerilla soldier trained to be inventive, creative, 
improvising, in possession of creative skills, able to shape, reconstruct, combine, stage, articulate... 
one that excites, inspires, provokes, motivates or handicaps and, certainly, helps in the final un-
winding of the specific positions of the ByTheWayArt aesthetics, as well as in the location of an 
attractive free territory for the AtP 6 actions.

Report to base at 12:00 hrs (on foot, or however you prefer?), and the price per night and shared 
food is 450 MKD (special price for the ByTheWayArt Guerrilla).

Богомила герила / Bogomila guerrilla

Богомила, 15-16 февруари 2014, учесници: Снежана Алтипармак, Весна Дунимаглоска, Наташа Јакимовска, Пеце 
Клечкароски, Ѓорѓи Крстески, Никола Матоски, Љубомир Милошески, Спасе Перовски, Станко Павлески, Христиан 
Петковиќ, Горан Ристовски, Благојче Стојчевски, Симе Узуноски
Bogomila, Macedonia, 15-16 February 2014, Participants: Snezana Altiparmak, Vesna Dunimagloska, Nataša Jakimovska, 
Pece Klečkaroski, Gјоrgji Krsteski, Nikola Matoski, Ljubomir Milošeski, Spase Perovski, Stanko Pavleski, Hristian Petko-
vik, Goran Ristovski, Blagojče Stojčevski, Sime Uzunoska

ПатемАрт 5 / ByTheWayArt 5 
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All comrades, aside from the feisty spirit and warm clothes, equipped with sleeping bags (although 
we have ‘warm’ accommodation), adorned with art excitement, are required to also bring with 
them half a liter of rakija and the same quantity of wine each, and pack two-three cans of food for 
surviving in the field.

The trained and the feisty can register via Facebook: https://www.facebook.com/ BYTHEWAY365/ 
or call Gjorgji Krsteski Jinx at 075 611 504.

Towards AnP6 / ByTheWayArt1-6, 2014 six-channel video installation, 11’00 “ByTheWayArt1: A 
Boat for monastery, Globočica, Маcedonia, Struško: 3’45” ByTheWayArt2: Can the intuitive be nar-
rated? Lakes Brajcino, Prespa, Macedonia: 3’13 “ByTheWayArt3: 600 m above  Magritte, Belica, 
Poreče, Macedonia: 4 ‘57 “ByTheWayArt4: In for a penny, in for a pound, Berovo Lake, Macedonia: 
7’17” ByTheWayArt5: Bogomila guerrilla, Bogomila, Macedonia: 6’47, ByTheWayArt6: Bodygra-
phy, Bitola, Lavci, Macedonia: 11’58 “editing by: Vesna Dunimagloska Gjorgji Krsteski and Stanko 
Pavleski

Кон АнП6 / ПатемАрт 1-6, 2014, шест канална видео инсталација, 11’00”, ПатемАрт1: Кајче за 
манастир, Глобочица, Струшко: 3’45”, ПатемАрт2: Се раскажвит ли интуитивното? Езерани, 
Брајчино, Преспа: 3’13”, ПатемАрт3: 600 м над Магрит Белица, Порече: 4’57”, ПатемАрт4: 
Ако е бал нека е маскембал, Беровско езеро: 7’17”, ПатемАрт5: Богомила Герила, Богомила: 
6’47, ПатемАрт6: Телографија, Битола, Лавци: 11’58”, монтажа: Весна Дунимаглоска, Ѓорѓи 
Крстески и Станко Павлески
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Весна Дунимаглоска, Ѓорѓи Крстески / Vesna Dunimagloska, Gjorgјi Krsteski
Подмет крв и грав, 2014 (Кон АнП 6 / ПатемАрт 5: Богомила Герила), хепенинг и инсталација од 16 
платна, 45х45см – подметки со монограми од секој од учесниците; индивидуални арт  интервенции врз 
нив, поттикнати од разговорите за и околу уметноста за време на настанот и фото документ
Subject blood and beans, 2014 (Toward AtP 6 / By The Way Art 5: Bogomila Guerilla), happening and exhibi-
tion consisted of 16 canvases 45x45cm – monogram pads by every artist; individual art interventions on the 
monogram pads, motivated by and around the discussions on art during the event and photograph document
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Пеце Клечкароски, Благојче Стојчевски / Pece Klečkaroski, Blagojče Stojčevski
Атонално месечарење, февруари 2014 (Кон АнП 6 / ПатемАрт 5: Богомила Герила), 
музички перформанс, видео анимација: Ѓорѓи Крстески, аудио микс: Христиан 
Петковиќ    Atonal moonwalk, February, 2014 (Towards AtP6 / ByThe WayArt 5: Bogomi-

la Guerilla), music performance, video animation: Gjorgji Krsteski, audio mix: 
Hristian Petković
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ПатемАрт 6 / ByTheWayArt 6
Телографија / Bodygraphy 

Лавци, Битола, 04. 2014, учесници: Весна Дунимаглоска, Ѓорѓи Крстески, Станко Павлески
Lavci, Bitola,  Macedonia, 04. 2014, participants: Vesna Dunimagloska, Gjorgji Krsteski, Stanko 
Pavleski

Кон АнП6 / ПатемАрт 1-6, 2014, шест канална видео инсталација, 11’00”, ПатемАрт1: Кајче за манастир, Глобочица, 
Струшко: 3’45”, ПатемАрт2: Се раскажвит ли интуитивното? Езерани, Брајчино, Преспа: 3’13”, ПатемАрт3: 600 м 
над Магрит Белица, Порече: 4’57”, ПатемАрт4: Ако е бал нека е маскембал, Беровско езеро: 7’17”, ПатемАрт5: 
Богомила Герила, Богомила: 6’47, ПатемАрт6: Телографија, Битола, Лавци: 11’58”, монтажа: Весна Дунимаглоска, 
Ѓорѓи Крстески и Станко Павлески
Towards AnP6 / ByTheWayArt1-6, 2014 six-channel video installation, 11’00 “ByTheWayArt1: A Boat for monastery, Globo-
chica, Маcedonia, Struško: 3’45” ByTheWayArt2: Can the intuitive be narrated? Ezerani, Brajčino, Prespa, Macedonia: 3’13 
“ByTheWayArt3: 600 m above  Magritte, Belica, Poreče, Macedonia: 4 ‘57 “ByTheWayArt4: In for a penny, in for a pound, 
Berovo Lake, Macedonia: 7’17” ByTheWayArt5: Bogomila guerrilla, Bogomila, Macedonia: 6’47, ByTheWayArt6: Bodyg-
raphy, Bitola, Lavci, Macedonia: 11’58 “, editing by: Vesna Dunimagloska, Gјorgјi Krsteski and Stanko Pavleski
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       Bodygraphy is a trilogy of researching the body and spirit in 
the medium of the fashion industry, articulated through PATEM-
philosophy of art and working through aspects of art tools: per-
formance - casting for models (Metropolis Bitola, 15 march 2014) 
with Atp questions about inner beauty, plastic makeup, nutrition 
and anorexia, perfect body and looks, the categories number and 
personality, the aspects of personality expression and the philos-
ophy of living, kinds of explition of the body, early aging and the 
challenges and risks of the fashion industry, idolatry, shopping ma-
nia, brand slavery...; AtP happening (Lavci, 16 march 2014) is a 
picnic hangout with models in nature and their on the spot acquain-
tance with gardening, sampling, mowing, taking videos, photos, 
BythewayArt art and other manifestations of touch in the world 
of fashion industry and art; Election of AtP/BythewayArt beauty, 
within the AtP/BythewayArt show 1-6 (Kamarite - Bitola, 13 April 
2014). This event is following the continuing interest of Author-
ing through apparition to connect authors and conduct research in 
fields related to art as well as fields from wider cultural context.

                Телографија е трилогија за истражувањето на телото и духот 
во медиумот на модната индустрија, артикулирано низ  ПАТЕМ 
филозофијата за уметноста и дејствувањето низ аспектите на 
арт алатките: перформанс – кастинг за манекени (Метрополис 
Битола, 15 март 2014) со АнП прашања за внатрешната убавина, 
за пластичното разубавување, за исхраната и анорексијата, за 
совршеното тело и изгледот, за категоријата број и личност, 
за аспектите на изразувањето на личноста и филозофијата на 
живеењето, за видовите експлоатација на телото, за прераното 
созревање и предизвиците и ризиците во манекенството, 
за идолатријата, за шопингманијата, за робувањето на 
брендовите...; АнП хепенинг (Лавци, 16 март 2014) на 
пикник дружење со манекенки во природа и нивно попатно 
запознавање со градинарство, кроење, косење, снимање видео, 
фотографирање, ПатемАрт уметност и други манифестации 
на допир на светот на уметноста и манекенството; Избор на 
АнП/ПатемАрт убавица, во рамките на изложбата АнП 6/
ПатемАрт 1-6 (Камарите - Битола, 13 април 2014). Настанот 
го следи континуираниот интерес на Авторски низ појавното 
да вклучува автори и да истражува со блиски области на 
уметноста и со области од поширок културолошки контекст. 

Весна Дунимаглоска, Ѓорѓи Крстески, Станко Павлески, Телографија, 2014 (Кон АнП 6 / ПатемАрт 6: Телографија), 
видео 11’58”, објект од картонски кутии и фото инсталација од 50 фотографии (А3, А4 и А5)
Vesna Dunimagloska, Gjorgji Krsteski, Stanko Pavleski, Bodygraphy, 2014 (Towards AtP6 / ByThe WayArt 6: Bodygraphy),
video 11’58”, an object of carton boxes and photo installation of 50 photos (А3, А4 и А5)
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ВеснаДунимаглоска, Ѓорѓи Крстески, Станко Павлески,Телографија, 2014
Vesna Dunimagloska, Gjorgji Krsteski, Stanko Pavleski, Bodygraphy, 2014
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ПАТЕМ365, 2015/16
ByTheWay365, 2015/16



ПАТЕМ365 / ByTheWay365: 
Мит во огледалo / Myth in the mirror
Коњско и Стење, Преспа, 26 - 29. 08. 2015, учесници: Весна Дунимаглоска (ликовен уметник), Ѓорѓи Крстески 
(ликовен уметник), Елена Моше (актер), Станко Павлески (ликовен уметник), Христиан Петковиќ (музичар) / Kon-
jsko and Stenje, Prespa, Macedonia, 26 - 29. 08. 2015, participants: Vesna Dunimagloska (artist), Gjorgji Krsteski (artist), 
Elena Moshe (actor), Stanko Pavleski (artist), Hristian Petkovic (musician)

       Пет вкрстени стрели и еден бастун, фрлени во 
рефлексијата на рајот, пронаоѓаат запис од нивната 
блиска иднина:
Мит во огледало
- кога твоето нескротливо битие се претвора во глина
- кога опиен од магија, истураш авторски крици
- кога се тркалаш во неколку паралелни света
- кога мислата ја плакнеш со езерска вода
- кога уво забораваш во сребрена тишина, на остров 
- кога место крап, вечераш летна манџа.
Ехото од сеќавања им остана за векови. Фисо 
       Five intercrossed arrows and a cane, thrown in the re-
flection of paradise, find a writing from their near future:
Myth in the mirror
- when your untamable being turns into clay
- when drunk with magic, authorial cries pour out of you
- when you roll through several parallel worlds
- when you immerse your thought in lake water
- when you forget your ear in silver silence, on an island
- when instead of carp, you have mish mash for dinner
The echo of memories stayed with them for ages. Fiso

.
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ПАТЕМ365, 
документарно видео, 
18’ 54”, Мит во 
огледало, 2015, Коњско 
и Стење, Преспа, 4’ 
34”, видео монтажа: 
Ѓорѓи Крстески, камера: 
Весна Дунимаглоска,  
фотографија: Весна 
Дунимаглоска, Ѓорѓи 
Крстески, Станко 
Павлески 
ByTheWay365, documen-
tary video, 18’ 54”, Myth 
in the mirror, Konjsko 
and Stenje, Prespa, 4’ 34”, 
2016, video editing: Gjorgji 
Krsteski, camera: Vesna 
Dunimagloska, photogra-
phy: Vesna Dunimagloska, 
Gjorgji Krsteski, Stanko 
Pavleski

Фото документација
Photo documentation



 

Waterlilies, 2015, an animated video performance, subcutaneous grafts of rose’s petals and thorns, 2’ 51"

Весна Дунимаглоска / Vesna Dunimagloska
Водени лилјани, 2015, анимиран видео перформанс, поткожни калеми на цветни ливчиња со трнчиња,  2’ 51"
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Весна Дунимаглоска / Vesna Dunimagloska
Водени лилјани / жолта ракавицa, 2015, перформанс, поткожни калеми на цветни ливчиња со трнчиња 
од див трендафил, две фотографии 30x45см и eдна 60x90см, фотографии Станко Павлески
Waterlilies / a yellow glove, 2015, performance, subcutaneous grafts of rose’s petals and thorns, two photographs 
30x45cm and one 60x90cm., photographs Stanko Pavleski
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Always on the edge
I step on the blade 
On one side – zen
On the other – Christianity  
Left of me – an anthill 
On the right – boon
Up above – heavenly loneliness  
Down bellow - nymphs with cheeky smiles 
My thought has erected… 
Damn! I don`t have a condom! 

Gjorgji Krsteski, Mezzanine π/4, 2015/16, four poetical video performances, 5’10”
... spiritual masonry, spiced with comedy, upward, downward, through water...

Ѓорѓи Крстески, Мезанин π/4, 2015/16, четири поетски видео перформанси, 5’10”
... духовна масонерија, зачинета со комедија, пругоре, прудолу, подвода... 

Секогаш на границата
газам на сечилото
од една страна зен

од друга православие
лево од мене мравјалник

десно благодет
горе небесна самотија

долу нимфи со безобразни насмевки
мислата ми се надрви...

ух, повторно немам кондом!

Мезанин π 1-2- Уметникот испосник,
2015, Стење, Преспа, Македонија, камера: Весна Дунимаглоска, аудио  продукција: 
Сашо Кленкоски, видео монтажа: Ѓорѓи Крстески, превод на англиски: Ивана 
Балоска и Ненад Јолдески   

Mezzanine π 1-2-  The Artist Ascetic, 
2015, Stenje, Prespa, Macedonia, camera: Vesna Dunimagloska, audio production: Saso Klenkoski, 

video editing: Gjorgji Krsteski, 
translation: Ivana Baloska, Nenad Joldeski
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Ѓорѓи Крстески, Мезанин π, поетски видео перформанси
Процес на создавање видео перформативна збирка на поезија, која е инспирирана, напишана, изведена и аудио 
- видео документирана на различни локации низ Македонија. Започната е 2014 година во рамките на проектот 
Авторски низ појавното 6 (АНП6), с. Вишни, Струшко, од каде произлегува нејзиниот прв дел Мезанин π/5, кој се 
состои од пет поетски видео перформанси. Вториот дел, кој е застапен во оваа книга - каталог Мезанин π/4, сега во 
проектот ПАТЕМ365, се состои од четири поетски видео перформанси, реализирани на четири локации: с. Стење, 
(Преспа), 2015.; Големо езеро (Пелистер), пештера Алилица (с. Тресонче) и Сифулајки (Гевгелиско), 2016. 
Мезанин π е простор помеѓу објективната и субјективната реалност, простор за нивно преиспитување, мешање, 
прочистување, каде мислата и духот во бесконечната кружница стануваат едно. Поетика фатена под рака со Дада, на 
прошетка низ етерот од комедија, иронија, живот, надреалнoст, а сепак вистинита, излезена од авторското соочување 
со себе си и светот.

Gjorgji Krsteski, Mezzanine π, poetic video performances
A process of creation of video performative collection of poetry, which is inspired, written, performed, and audio – video 
documented in various locations throughout Macedonia. It was initiated in 2014 as a part of the ‘Artistically through the 
Phenomenal 6’ (ATP6) project, village of Višni, Struga, where its first part ‘Mezzanine π/5’, consisting of five poetic video 
performances, originates from. The second part which is included in this book – catalogue ‘Mezzanine π/4’, now in the 
BYTHEWAY365 project, consists of four poetic video performances realized in four locations: Stenje village (Prespa), 2015; 
Great Lake (Pelister), Alilica Cave (Tresonče village), and Sifulajki (Gevgelija), 2016.
‘Mezzanine π’ is a space between the objective and subjective reality, space for their revisiting, mixing, purification, where 
the thought and the spirit become one in the infinite circle. Poetics hand in hand with Dada, on a walk through the ether of 
comedy, irony, life, surreality, and still remaining true – a result of the author facing himself and the world.
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Од расказот Есеј од патопис за  Коњско и Иронијата
Слободните за заведување, патем престоруваме во машини за се’ престорување.  
Неретко и во прашината прилегната по мојата уметност, во нејзиното неотстранливо присуство загледувам црна 
магија. Тоа знае и со денови да ме фокусира и да ми ги растура проекциите. … не ќе и’ e белки мерак да се шегачи 
со мојот хроничен кусок време и со молитвите за спасение од постојаната обновливост на минливостите, како неа.
А местото? - баш аура од Природна природа, ко проста вистина - обичното до нестварно најобично што станувало.
Имало магија колку и реалност што ти имало. Но, независно, што и да ни се престорува или присторува, опулените 
секако си го кркаме стапот, која и мена да не’ стрефи во прикаскава за помирување на сите светови. Дал Самовилата 
- како кому возвишна, дал Ѓаволот - како кому бременит, дал Жената - кому како, дал господ од се’ по нешто на 
кантарот со болката.

Станко Павлески / Stanko Pavleski
ГЛАВА 55 - според мајка ми и Сиоран 3: Мека вода - Тврдо писмо, август 2015, 
фотографија од перформанс на пишување врз вода и расказ Есеј од патопис за Коњско 
и Иронијата (11 стр.) со неколку пишувани проекти иницирани за настанот, Коњско, 
Преспанско езеро, дигитален печат, 101x130см, фотографија: Ѓорѓи Крстески
https://www.scribd.com/document/317376316/Pavleski-Esej
Chapter 55.  -  according to my mother and Cioran  3: Soft water - Hard letter, 2015, 
photography of performance of writing on water and story Essay from travelogue for 
Konjsko and the Irony (11 p.) with several projects initiated for the event, Konjsko, 
Prespa lakes, Macedonia, digital print, 101x130cm, photography: Gjorgji Krsteski 
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From the short story Essay of a Travelogue for Konjsko and Irony
 The ones available for seduction we transform by the way in machines for all-transformation.
Often even in the dust covering my art, in its unremovable presence I see black magic. It can hold my focus for days and ruin 
my projections… I hope she’s not enjoying playing with my chronic shortage of time and with the prayers for salvation from 
constant renewability of transiencies, like her.
 And the spot? – it is an aura from Natural nature, like simple truth – the usual that became the most usual next to the 
unreal.
 There was as much magic as there was reality. But, however it may seem or shift, we the aware, are always getting 
the worst of it nonetheless, whichever phase hits us in this story of reconciliation of all worlds. Whether the Fairy – to some 
sublime to some not, whether the Devil – to some burdensome to some not, whether the Woman – different for everyone, 
God put a little bit of everything on the balance of pain.
 … it doesn’t make a difference if the critics in the meantime believed or not in the power of works of written art to 
be equal to their eventual material reality, although comparison is wrong and useless.
… I gathered feathers on the beach, I gathered also on Golem Grad1 although I needed only one to write my Hard Letters on 
the Soft Water. … I also cut three rods from a yet unformed reed near the coast, although from them too I needed only one. … 
I almost believed that the writing with six or eight feet long reed would be more striking because of the less real, as opposed 
to completely normal writing using a pelican quill, although not goose. I realized in time, and I have since long ago known, 
that in the frame only one seduction will be enough with the shifting of phenomenal, material, or object functions and mean-
ings, and the water has already acquired that surreality as if it is a writing paper. … And the text on top of the water I expe-
rienced as an inscription of sorts following the trajectories of its memory capacity and so transferrable to the historic Mega 
meta memory for deciphering worlds, whatever phases may man endure on the way to becoming the future superhuman. …
 And is it important who read art or not?
We have been vacationing since 2004 / We were vacationing before Denegri
The statement refers to the Artist on Vacation project, 2012 – 2016…, Poreč, Croatia, in relation to the AtP experience (Ar-
tistically through the Phenomenal – Artistic action in nature), … 2004 – 2015 (in locations around Macedonia). …
 The used variant of the double expression seems more suitable and more enigmatic, since Ješa Denegri is the 
project-author and curator of the Artist on Vacation, and his last name related to Vacationing is a readily readable direction 
toward the very essence of the Statement. …
 Despite the clumsy title AtP, which suggests some imperative creational position of the authors toward the project 
closure of the event I stated that ‘Artistically through the Phenomenal…, defined as an artistic action in nature, stems from 
the idea to stay (live) in nature, without the commitment to create art, which in fact emphasizes the stay itself and the ex-
pected events as art in their own rite’. … and the project feasible and historically transferable. The perceived weakness of the 
AtP title juxtaposed to its true project content appears as a weakness in the opposite direction in Artist on Vacation, actually, 
from a creationally non-imperative title, the projectness is founded on the fact that the artist really never rests, as can be seen 
from the About section on their Facebook profile … ‘This project redefines the concept of vacation, artistic creation, and 
tourism. We are aware that Avant-Garde artists constantly have an urge to create, and this is why we offered them a vacation 
in a great hotel in a beautiful location, which they will quickly turn in their unofficial atelier.’
 The statement, not excluding the importance of the conclusion of the indicated inappropriateness of both titles, espe-
cially focuses on almost the entire artistic philosophy of the project …, and emphasizes the time of their creation, excluding 
pride, it is a fact that the AtP actions are 8 years older. …
https://www.facebook.com/%D0%90%25%20-Artistically-through-the-phenomenal-190237861156121/timeline/
     https://www.facebook.com/ArtistOnVacation/info?tab=page_info
     http://www.instituteavantgarde.com/en/projects/uno/
Group Test of Invention
or On the Streits of the Artistic and Creational Nature
 The idea is based on the conviction that art can be created from everything and from every starting point and on the 
inability of the artist to touch the right solution in some personal ideas, most often the consequence of a personal blindness 
of sorts or a rigid stance regarding certain contexts, media, and resulting expressionism, and the same initiations, passing 
through the prism of another artist, may show potential for creation of a work.
 The colleagues in the group share their own ideas inspired by the event, in which they don’t completely believe… 
… and at the same time they show interest in and start bidding on their colleagues’ offers they would be willing to ‘adopt’… 
1Big Citadel also known as Snake Island
___________________________

     … сеедно дали во меѓувреме критичарите поверувале или не во силата на делата пишувана уметност за истоветна 
на нивната евентуална материјална реалност, иако споредувањето е погрешно и непотребно. 
     … Собирав пердуви по плажата, собирав и на Голем Град, иако само еден ми беше потребен за да го испишам 
моето Тврдо Писмо врз Меката Вода. …Исеков и три прачки од се’ уште недооформената трска на крајбрежјето, иако 
и од нив ми требаше само една. … за малку ќе поверував дека пишувањето со два - дваипол метри трска би било 
повпечатливо, поради помалкустварното, отколку сосема нормалното пишување со пеликан пердув перо, иако не 
гускино. Навреме сфатив, а дамна утврдено, дека во кадарот доволно ќе биде само едно заведување со изместување 
на појавни, материјални или предметни функции и значења, а водата веќе ја стекна таа нестварност на небаре хартија 
за пишување. … А текстот врз водата го доживував како своевиден запис по траекториите на нејзиниот мемориски 
капацитет и така пренослив до историската Мега мета меморија за дешифрирање светови, какви и мени да претрпи 
човкот до идното човечиште. …               
     А зарем е важно кој тоа читал уметност или не?
Одмораме од 2004 / Одморавме пред Денегри
     Изјавата го поставува во релација проектот Уметникот на одмор (Umjetnik na odmoru), 2012 - 2016..., Пореч, 
Хрватска, визави АнП искуството (Авторски низ појавното - Уметничко дејствување во природа), … 2004 (- 2015, на 
локации низ Македонија. мз). …
     Употребената варијанта во двојниот исказ се чини и по соодветена и по загатлива, бидејќи проектноста и 
кураторството на Уметникот на одмор се на Јеша Денегри, та неговото презиме во контекст на Одморање e веќе 
читлива насока кон самата суштина на Изјавата. …
     И покрај несреќно избраниот наслов АнП, што сугерира некаква императивна создавачка позиција на авторите, 
кон проектното затворање на настанот бев навел дека “Авторски низ појавното..., определено како Уметничко 
дејствување во природа, произлегува од идејата да се престојува (домува) во природа, без определена обврска да се 
создава уметност, што всушност го акцентира самото престојување и очекуваните случувања како доволно уметност 
по себе”. … a проектот остварлив и историски пренослив. Согледаната слабост на АнП насловот во однос на неговата 
вистинска проектна содржина, во Умјетник на одмору се јавува како слабост во обратна насока, всушност, од 
создавачки неимперативниот наслов, проектноста темели на тоа дека уметникот всушност никогаш не одмора, како 
што произлегува и од абаутот на нивниот Фејсбук профил ... “Ovim projektom redefinira se pojam odmora, umjetničkog 
stvaralaštva i turizma. Znamo da avangardni umjetnici neprestano imaju potrebu za stvaranjem i zato smo im ponudili odmor 
u prestižnom hotelu na predivnoj lokaciji koju će oni ubrzo pretvoriti u vlastiti neslužbeni atelje”. 
     Изјавата, не исклучувајќи ја важноста на констатацијата за посочената несоодветност на двата наслови, особено 
ја има во предвид речиси истата проектна уметничка филозофија…, а го потенцира времето на нивното настанување, 
што, исклучувајќи ја горделивоста, факт е дека АнП дејанијата се 8 години постари. …
     https://www.facebook.com/%D0%90%25%20-Artistically-through-the-phenomenal-190237861156121/timeline/
     https://www.facebook.com/ArtistOnVacation/info?tab=page_info
     http://www.instituteavantgarde.com/en/projects/uno/
Групно тестирање инвенција 
или за теснеците на природата на авторот и создавањето
     Идејата базира на убедувањето дека од се’ и од секаква појдовност бивало уметност и на неможноста на авторот во 
некои сопствени идеи да допре вистинско решение, најчесто последица на своевидно лично слепило или крут став 
кон одредени контексти, медиуми и произлегувачка изразност, а истите иницијации, поминати низ друга авторска 
призма, да е можно да покажат потенцијал за дело. 
     Колегите во групата споделуваат свои идеи произлезени за настанот, во кои што не се доволно убедени… … а 
воедно пројавуваат желба и лицитираат која од понудите на колегите би ја “присвоиле”... Понудените иницијални 
идеи потребно е да бидат во текстуална форма, а прифатливи се и само наслови... …Услов е “позајмувачот”, во 
својот поглед кон делото во настанување, да гравитира во контекстот на иницијалноста, па дури и кога отстапува да 
реферира на нејзината контекстуалност, независно естетиката, медиумот и алатките со кои би ја изразиле. ...
...
Хаику проектност: Метафокус - Паралелна линија над големата водата го потврдува и фактот во уметноста дека 
не била апсурд; Сензација - Со линија ја сечам водата што повторно зарамнува низ криви на болката што ги памети; 
Искуство - Најсилно зафрлам Прачка и верувам во чудата пропелер да ја сторат; Обиди - Во играта престојува 
Музата што нема друг да ми ја прибере; Надживување - Умувајќи со нагоните сторив крила што не подгоруваат од 
сонцето; Ретровизор - Ко од мајка родени ја мериме слободата и ја токмиме за на век; Инвенција - Почетна идеја е 
мост од неа никнат до крајот нејзин.
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The initial ideas offered need to be written, and titles only are also acceptable… The condition is that the ‘borrower’ in their 
view of the work in progress, gravitates in the context of initiality, and even when they are deviating they should refer to its 
contextuality, regardless of the esthetics, the medium, and the tools used to express it. …
…
Haiku projectness: Metafocus – A parallel line above the great water confirms also the fact in art that it was not an absurd; 
Sensation – I use a line to cut through the water that levels again through the curves of the pain it remembers; Experience – 
As hard as I can I swing the Rod and I believe that by some miracle it will turn into a propeller; Attempts – The Muse is here 
in the game and no one will steal her away from me; Outliving – Rationalizing instincts I created wings that don’t burn in the 
sun; Rearview Mirror – We measure freedom stark naked and prepare it for eternity; Invention – The first idea is a bridge 
springing from it, ending where it ends.



Христиан Петковиќ / Hristian Petkovik
Да, да, таа е патеката, 2015, звучно говорна композиција, 5 мин., mp3 плеер, слушалки /
Yes, yes, that’s the pathway, audio speech composition, 5min., mp3 player, headphones
https://www.youtube.com/watch?v=Rtxq3XNtXEo&feature=youtu.be
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             Синевина 
         26. 02. 2016. 14.00ч. Мисија Угоре длабоко. Температура на воздухот - 20 / - 30 C°, брзина на ветарот 
130км/ч, крвен притисок 60/90. Пет членови од екипажот ПАТЕМ365 го освојуваат Големо Езеро, 2218 м.н.в. 
Хипервентилираме на  Границата меѓу нормалниот страв и бесмислениот страв. Страв од веќе доживеаното и страв 
од непознати разумни причини, страв од многу работи истовремено, за на крај да не ти се верува... 
          Завеани во метар снег, тоа е веќе вистинска клаустрофобија. Нема мрдање!
- Вакво чувство на свои 22 - 23 години не ми беше познато. Но дали сега заради годините сѐ ме убедува дека 
планината и не е така наивна. Оддалечување лево - десно може кобно да биде. Вака изгледа навидум сѐ е рамно, на 
млади години се чувствуваш спремен за било што, а на гладно не се пие. Елиминираме опасности.
- До годините мислиш ли дека е?
- Па, како?! Ги немаш или помалку ги имаш тие стравови, искуства? А сега да направиш нешто сѐ е проблем. 
26. 02. 2016. 21.30ч. Пет членови на ПАТЕМ 365 длабоко во ноќта. Големоезерскиот дух од мајка му и Сиоран 
пакува кутија со звезди со пријателите. Жед за воздух во мирување. Блага главоболка 40% која не реагира на било кој 
вообичаен медикамент на лечење, несоница 30%, пореметување на спиењето, општа слабост, умор 30%, поспаност. 
кашлање, слабост или намалување на физичка способност, стегање во градите или загушливост, ноќно хрчење или 
шиштење во градите. 
          Пепо раскажува:
Пепо: Месарот беше молчалив по природа, доаѓаше со  години овде крај езерото. Еднаш ја потцени планината, се 
напи на гладно, неразбирливо промрморе краток виц, собра лажна самодоверба и се оддалечи од групата за прв да 
се искачел до врвот. По друг пат ќе одел. Никој ништо цела година немаше слушнато за него, а и никој не се ни сети 
дека го нема. Сите мислеа дека тоа се должи на неговата незабележителна природа од човек. 
27. 02. 2016. 15.00ч.  Тројца членови од екипажот го освојуваат врвот Ветерница, 2420 м., од другата страна 
на Големо  Езеро.  Промена и забрзување на пулсот, обилно потење, топли бранови, појава на неразбирлив говор, 
зголемена жед за сѐ. Мезанинот ја идентификува Надморска.
    Јоцо: Следната зима Самојадот на Пепо неколку пати сит се врати од Ветерница, нему вообичаената прошетка до 
врвот, од другата страна над езерото и мирно си заспа без око да фрли на лебот искиснат во гулашот, што остана од 
вечерта. Пепо задумано зазјапан помеѓу кашата од остатоци од месото и носот од полузаспаното  куче, потајно се 
присети на Месарот. 
- Не сакавме да поверуваме во неговиот сомнеж дека Месарот му бил суден на Самојадот. Беше премногу трилерски 
за верување. 
28. 02. 2016. 12.30 ч. Истражување на Платото на Големо езеро. Немоќ на контролирање на стравот, губиток на 
координација и пореметување на видот, бело слепило, халуцинација, стапалки од Големоезерскиот дух кој низ магла 
симнува звезди од ведро небо. Под површината,  Blue blood baby успорено ги полни капиларите со бледила синевина. 
Ладна леплива кожа, пад на телесната температура, хибернација,  хипоксија, хипертензија  го отуѓуваат телото. 
28. 02. 2016.  14.00 ч. Принудно спуштање на Германија на 0 м. н.в. Апатија, анксиозност, паника, желба за бегство, 
привид, страв од губиток на контрола, промена на психичката состојба, вознемиреност, конфузија.
- Но Пепо беше човек што сакаше авантура, сакаше  да помага. За арно за лошо тој не правеше разлика. Само да има 
ситуација за која ќе раскажува.
29. 02. 2016. 12.00 ч. Состанок на ПАТЕМ365 за спуштање на 0 м. н. в. Чувство на несвестица,  болка во градите, 
губиток на способноста за донесување на одлуки 30%, вртоглавица 20%, желудечна мачнина 5%, симптоми на грип 
без симптоми на грозница, тахикардија, аритмија на срцето, хипотензија.
-  Неколку месеци подоцна во едно пекол летно попладне, разлутената кучка Срна цепејќи се надве ме разбуди 
со главоболка од попладневна дремка. Од прозорецот на третиот кат го гледам Пепо качен на врвот од борот кај 
комшијата, облечен  во комплет планинарско - спасувачка опрема, комбинезон со долги ракави и флуоросцентни 
маркации,  јаже за спасување, скапи планинарски чевли и шлем накривен на страна поради тешкото пробивање низ 
гранките од борот. Тој херојски го спасува Том кој пркосејќи ѝ на Срна со својата неприкосновена слобода, собрал 
лажна самодоверба како и Месарот на Големо Езеро, се качил до врвот, само  Пепо да може да му помогне. Тоа беше 
втор пат да го видам Пепо повторно не на земја, угоре високо, во невообичаена ситуација, после настанот Угоре 
длабоко на Големо Езеро, кога се посомневавме за мистериите што ги раскажуваше околу исчезнувањето на Месарот. 
Но кога видовме дека Пепо од преголема желба  и ја има таа среќа да се најде на сред најчудни, речиси тешко за 

ПАТЕМ365 / ByTheWay365: 
Угоре длабоко / Upwards deep 
Големо езеро, Пелистер, 26 - 29 февруари 2016
Учесници: Весна Дунимаглоска (ликовен уметник), Ѓорѓи Крстески (ликовен уметник), Станко Павлески 
(ликовен уметник), Ирена Паскали (ликовен уметник)
Big Lake, Pelister, Macedonia, 26 - 29 February 2016
Participants: Vesna Dunimagloska (artist), Gjorgji Krsteski (artist), Stanko Pavleski (artist), Irena Paskali (artist)
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               Blueness
             26.02.2016. 14:00 hrs Mission Upwards Deep. Air temperature -20/-30°C, wind speed 130 km/h, blood pressure 
60/90. Five members of the BYTHEWAY365 crew are conquering the Great Lake, 2218 m above sea level. We are hyper-
ventilating on the line between normal and irrational fear. Fear of the already experienced and fear for unknown reasonable 
reasons, fear of many things at the same time, at the end it’s unbelievable…
 Under a 1 meter thick cover of snow kicks in true claustrophobia. No escape!
– I never knew this feeling when I was 22-23 years old. Is it because of my years now that everything convinces me that the 
mountain is not so naïve? Wandering left or right can be fatal. It just seems so that everything is flat, when you’re young you 
feel like there’s nothing you can’t do, and you can’t drink if you haven’t eaten. We’re eliminating dangers.
– Is it the years?
– What else could it be? You either don’t have or have less of those fears, experiences? And now everything is a problem.
26.02.2016. 21:30 hrs. Five members of BYTHEWAY365 deep into the night. The Great Lake Spirit of his mother and 
Sioran packs a box with stars with the friends. Thirst for still air. Mild headache 40% which doesn’t go away with any usual 
medication, insomnia 30%, disturbed sleep, general weakness, fatigue 30%, drowsiness, coughing, weakness or reduced 
physical ability, chest tightness or lack of air, night snoring or wheezing in the chest.
 Pepo is telling a story:
Pepo: The butcher was quiet, for years he used to come here down the lake. Once he underestimated the mountain, he got 
drunk without having eaten anything, he unintelligibly muttered a short joke, mustered false confidence and distanced him-
self from the group so he’d be the first to summit. He wanted to take a different trail. Nobody had heard of him for a year, 
and no one noticed that he was gone. They all thought it was due to his inconspicuous nature.
27.02.2016. 15:00 hrs. Three crew members conquer Veternica, 2420 m above sea level, on the other side of the Great 
Lake. Pulse change and acceleration, profuse sweating, hot flashes, unintelligible speech, increased thirst for everything. The 
mezzanine identifies Above Sea Level.
 Joco: The following winter Pepo’s Samoyed returned full from Veternica a couple of times, he used to summit the 
mountain frequently, on the other side above the lake, and he fell sound asleep without even so much as looking in the direc-
tion of the bread soaked in goulash – left over from dinner. Pepo staring absently between the leftover meat stew and the nose 
of the half-asleep dog, secretly remembered the Butcher.
– We didn’t want to believe his assumption that the Butcher and the Samoyed were meant to be. It sounded too thrillerish.
28.02.2016. 12:30 hrs. Exploring of the Great Lake Plateau. Powerless to control fear, loss of coordination and visual im-
pairment, white blindness, hallucination, footprints from the Great Lake Spirit picking stars from the clear skies through the 
fog. Below the surface Blue Blood Baby slowly fills the capillaries with pale blueness. Cold sticky skin, body temperature 
drop, hibernation, hypoxia, hypertension – estrange the body.
28.02.2016. 14:00 hrs. Forced descent on Germany 0 meters above sea level. Apathy, anxiety, panic, desire to run away, 
illusion, fear of losing control, change of psychological condition, distress, confusion.
– But Pepo loved adventure, he loved to help. He was there for better or for worse. He just wanted to be able to tell a story 
after.
29.02.2016. 12:00 hrs. Meeting of BYTHEWAY365 for decent at 0 meters above sea level. Feeling of dizziness, chest pain, 
loss of decision-making ability 30%, vertigo 20%, nausea 5%, flu symptoms without fever symptoms, tachycardia, heart ar-
rhythmia, hypotension.
– A few months later in a hellishly hot afternoon, Srna the angry bitch, barking at the top of her lungs woke me up with a 
headache from my afternoon nap. On the third floor window I see Pepo standing on the top of the neighbor’s pine tree, in 
rescue equipment from head to toe, long-sleeved overalls with fluorescent markings, rescue rope, expensive hiking boots, 
and a helmet tilted to the side by the thick branches. He heroically saves Tom who defying Srna with his undeniable freedom, 

верување, како  трилерски случки, поверувавме  во тоа што  навистина му се случило на Месарот, а беше таинствено 
поврзано со Самојадот. Само овојпат Пепо не можеше да му помогне на Месарот, како што му помогна на Том. Ако 
Пепо се сетеше и порано зошто Самојадот сит се враќа од планината, ќе можеше да сочува повеќе од Месарот. Тоа 
го доживуваше како радост за споделување, еднакво на планинар кога  на дланка пред него го здогледува врвот. И 
покрај сѐ, не можевме да разбереме со каква радост во неговиот говор ни раскажуваше како раното утро, завеаното 
во мраз езеро на површината ја исфрлило сенката од бутната коска на левата нога на Месарот, но поверувавме. Јоцо 
беше од иста крв на Пепо и тој радоста ја споделуваше. Беа луѓе кои ги беа  прележале  сите болести и стравови што 
во нас се собрани.
              Не се работeше за халуцинација, туку за чиста вистина. Blue Blood Baby

mustered false confidence just like the Butcher on the Great Lake, and summited, only Pepo can help him. It was the second 
time that I saw Pepo away from the ground, upwards high, in an unusual situation, after the ‘Upwards Deep’ event on the 
Great Lake, when we suspected his mysterious stories about the disappearance of the Butcher. But when we saw that Pepo’s 
intense wish brings him the luck to find himself among the weirdest, almost hard to believe, thrillerish cases, we believed 
in what really happened to the Butcher, and it was mysteriously related to the Samoyed. Only this time Pepo could not help 
the Butcher like he helped Tom. If Pepo figured out earlier why the Samoyed keeps coming back from the mountain full, he 
would’ve been able to preserve more of the Butcher. To him this was a joy to be shared, same as when a mountaineer sees the 
summit as if sitting on the palm of their hand. Despite everything, we couldn’t understand the joy in his voice when he told 
us that in the early morning the icy lake pushed to its surface the shadow of the Butcher’s left femoral bone, but we believed 
him. Joco was just like Pepo and he shared his joy too. Those were people that have survived all illnesses and fears that lurk 
inside us.
 It wasn’t a hallucination, it was pure truth. Blue Blood Baby
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Фото документација
Photo documentation

ПАТЕМ365, документарно видео, 18' 54", Угоре длабоко, Големо езеро, Пелистер, 7' 03", 2016, монтажа: 
Ѓорѓи Крстески, камера: Весна Дунимаглоска и Ирена Паскали, фотографија: ПАТЕМ365
ByTheWay365, documentary video, 18' 54", Upwards deep, Big Lake, Pelister, Macedonia, 7' 03", 2016, 
montage: Gjorgji Krsteski, camera: Vesna Dunimagloska, photography: ByTheWay365
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Hypoxia Hypertension, 2016, video animation from a documented material of a 
performance, 2’7", camera: Irena Paskali

Хипоксија Хипертензија, 2016, видео анимација од документарен 
материјал од перформанс, 2’7", камера; Ирена Паскали
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Весна Дунимаглоска / Vesna Dunimagloska



Blue Blood Baby, 2016,  видео-објект и фотографија, 3’4", 70x90 см
Blue Blood Baby, 2016, video-object and a photograph, 3’4", 70x90 смВесна Дунимаглоска / Vesna Dunimagloska
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Ѓорѓи Крстески, Мезанин π/4, 2015/16, четири поетски видео перформанси, 5’10”
... духовна масонерија, зачинета со комедија, пругоре, прудолу, подвода... 

Мезанин π 1-3- Над морска,
2016, Големо езеро, Пелистер, Македонија, камера: Весна 

Дунимаглоска, аудио  продукција: Сашо Кленкоски, 
видео монтажа: Ѓорѓи Крстески, превод на англиски: 

Ивана Балоска и Ненад Јолдески   

Mezzanine π 1-3- Above see levels, 
2015, Large Lake, Pelister, Macedonia, camera: Vesna Dunimagloska,
audio production: Saso Klenkoski, 
video editing: Gjorgji Krsteski, 
translation: Ivana Baloska, Nenad Joldeski

Gjorgji Krsteski, Mezzanine π/4, 2015/16, four poetical video performances, 5’10”
... spiritual masonry, spiced with comedy, upward, downward, through water...

Мачното урбано
мравјалник на секој континент
времето горе не постои
само ѕвездите
Просторот го создава
секој според своја замисла
Длабочината на душата,
на повисоко, станува се поголема
стојам променет во бело
... нешто ме влече за ногата
Еј!
Комедијата ме касна!

Urban hardship
Anthills on every continent
Time doesn’t exist up above
Only the stars
Each one of us creates
The space through his own concepts
And the depth of the soul
Becomes bigger the higher it goes
Here I stand all in white
Something is tugging at my leg
Hey!
The comedy bit me!
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Станко Павлески / Stanko Pavleski 
Пет видео етиди за радоста на живеењето, ПАТЕМ365 2015/2016 
Five video etudes about the joy of living, ByTheWay365 2015/2016 (4' 54"):
Глава 55 - според мајка ми и Сиоран 6: Големоезерско втекстување стапалки, февруари 2016, 
видео перформанс (1' 22") на пишување со стапалки на сцената на замрзнатото Големото Езеро, 
Пелистер, фотографија: Ѓорѓи Крстески, камера: Ирена Паскали;

Пет видео етиди за радоста на живеењето, 
ПАТЕМ365 2015/2016 
Five video etudes about the joy of living,
ByTheWay365 2015/2016 (4' 54"):
Глава 55 - според мајка ми и Сиоран 7: Ѕвезди на показалецот, февруари 2016, видео перформанс 
(48") на "симнување" на жолти оригами ѕвезди од попладневното небото над Големото Езеро, 
Пелистер, фотографија: Ѓорѓи Крстески, камера: Весна Дунимаглоска;
Chapter 55. - according to my mother and Cioran 7: Stars on the forefinger, February 2016, video 
performance (48") of making a handful of yellow origami stars, "downloaded" from the midday sky 
above Pelister, Macedonia, photography: Gjorgji Krsteski, camera: Vesna Dunimagloska;
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Кон Пет видео етиди за радоста на живеењето,
ПАТЕМ365 2015/2016   
Towards Five video etudes about the joy of living,
ByTheWay365 2015/2016 (4' 54"): 
Глава 55. - според мајка ми и Сиоран 5: Големоезерскиот дух или кутија уметност за 
пријателите по височини, февруари 2016, видео перформанс (+?) на изработка жолти оригами 
ѕвезди и регистрирање на патем создадената скулптуралност, до нивното крајно формирање, 
подарувањето на учесниците на ПАТЕМ 365 - Угоре длабоко и пакувањето во ESPRIT кутија, 
вклучително нејзиното задскривање крај Големо езеро - Пелистер, за пронаоѓање на минувачите
Chapter 55. - according to my mother and Cioran 5: The big-lake spirit or art box for friends of heights, 
February 2016, video performance (+?) of making yellow origami stars and registering sculptures created 
along the way, to their final form, the gift to the participants of PATEM 365 - Upwards deep and packaging 
in an ESPRIT box, including its hiding near the Great lake - Pelister, (Macedonia), to be found by passersby
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2202 м, 2016, видео HD, 3 мин.
2202 m, 2016, video HD, 3 min.

Ирена Паскали / Irena Paskali
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            Ирена Паскали / Irena Paskali
        На планината на Запад / 2202, сонцето пркосејќи на падините,  прикажува крстосници од чекори во снегот 
на секоја страна.  Некој бил тука пред мене, во овој кревет веќе спиел некој, покривката топла се протега, мојата 
перница е врамена од нечиja глава,  како соништата на  Langton Hughes 
„… Држете се цврсто за соништата,  
Зoшто, ако соништата умрат 
Животот е како  скршенa крилатa птицa
Коja не можe да лета. … “
Конечно слобода – избегани од цивилизација – ослободени од сите ограничувања. Иако планините понекогаш 
изгледаат дека се непријателски настроени, сепак тие ни создаваат чувство на заштитеност, да се биде разбран, 
сакан, сочуван. Целата природа директно не’ изложува на копнежот за повисоки достигнувања - кон белиот врв, 
подлабоко дишење на реткиот воздух, повеќе стапала/траги да се втиснат на новиот снег...
Лебдењето на покривката на ветрот дава едно мистично постоење на местото, каде се буди новата надеж и останува 
старата мисла, во еден циклус на одење и останување. Постои една мала црква - духовност - така непристапното 
место станува пр истапно за оние кои ги достигнаа изворите на подлабокото знаење.
... Чевли/апостолки, кои никој не ги поседува повеќе, стапалки во снегот – започнување на еден нов живот..., кој 
треба да биде патување и достигнување цел...
On the mountain in the West / 2202, the sun uncovers crossroads of footprints in the snow on each side in defiance to the 
slopes. Someone was here before me, in this bed someone had already slept, the warm cover spreads, my pillow has been 
framed by someone else’s head, like the dreams of Langston Hughes
‘… Hold onto dreams
For if dreams die
Life is like a broken-winged bird
That cannot fly. …’
Freedom at last – escaped from civilization – free of all limitations. Although mountains sometimes seem hostile, still they 
create a feeling of protection in us, to be understood, loved, preserved. The entire nature directly exposes us to the yearning 
for higher achievements – to the white top, deeper inhalation of the thin air, more footprints/traces embedded in the new 
snow…
Floating on the cover of the wind renders the place mystical, a place where new hope is awoken and the old thought remains, 
in a cycle of leaving and staying. There is a little church – spirituality – an inaccessible place becomes accessible for those 
that reached the springs of deeper knowledge.
… Shoes/flip-flops that no one owns any more, footprints in the snow – the beginning of a new life…, which should be a 
journey and achievement of a goal…
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ПАТЕМ365: Фолдер со чардак / ПАТЕМ365: Folder with a veranda
Пештера Алилица (с. Тресонче), 15 – 19 јули 2016, учесници: Иванка Апостолова (ликовен антрополог и авторка 
на стрипови), Весна Дунимаглоска (ликовен уметник), Иван Жежовски (спелеолошко друштво Пеони), Ѓорѓи 
Крстески (ликовен уметник), Станко Павлески (ликовен уметник), Стојан Павлески (архитект и ликовен уметник), 
Александра Петрушевска (ликовен уметник), Иванчо Талевски (ликовен уметник) / Alilica cave near village of 
Tresonče, 15 – 19 јули 2016, participants: Ivanka Apostolova (artist, anthropologist/art historian), Vesna Dunimagloska 
(artist), Ivan Žežovski (speleological society"Peoni"), Gjorgji Krsteski (artist), Stanko Pavleski (artist), Stojan Pavleski 
(architect, artist), Aleksandra Petruševska (artist), Ivančo Talevski (artist)

Тоа беа осум светови пронајдени на иста оска, гушнати од 
залудената природа, разголени и оставени на сопствените 
волшебства. Секоја вечер легнуваа во пештера полна 
ѕвезди. Се будеа во вилински сон. Нурнуваа длабоко во 
утробата на Земјата, каде ги видоа зачетоците на љубовта. 
Беа сведоци на самовилска песна, која место ноти, 
мелодично си зарива набодени лисја со трње во кожата. 
Во длабочината облак поезија. Здивот полн подвизи, 
опасности, авантури... Градеа мостови за да ги надминат 
препреките кои им ги подметнуваше суровиот пат. Се 
вивнуваа во екот на младоста, каде желбата успеваше 
отсутноста да ја натопи со присутност. Љубопитноста им 
го бришеше заморот, а предизвикот им даваше снага.
Чудесии! Фисо
They were eight worlds found on the same axis, hugged by 
crazy nature, naked and left to their own magic. Each night 
they would lie down in a cave full of stars. They would wake 
up in a fairy dream. Diving deep into the Earth’s womb where 
they saw the beginning of love. They heard the fairy song, 
which instead of notes, melodically stabs leaves with thorns 
in the skin. A cloud of poetry in the deep. The breath is full of 
feats, dangers, adventures… They built bridges to overcome 
hurdles that the cruel path used to set for them. They soared 
in their prime where desire succeeded to immerse absence in 
presence. Curiosity wiped away their fatigue, and challenge 
gave them strength.
Wondrous! Fiso

..

125124



Фото документација
Photo documentation

ПАТЕМ365, документарно 
видео, 18’ 54”, Фолдер со 
чардак, пештера Алилица 
(с. Тресонче), 4’ 34”, 
2015, видео монтажа: 
Ѓорѓи Крстески, камера: 
Весна Дунимаглоска  
фотографија: Весна 
Дунимаглоска, Ѓорѓи 
Крстески, Станко 
Павлески, Александра 
Петрушевска, Иванчо 
Талевски
ByTheWay365, docu-
mentary video, 18’ 54”, 
Folder with a veranda, 
Alilica cave near village of 
Tresonče, Macedonia, 4’ 
34”, 2016, video editing: 
Gjorgji Krsteski, camera: 
Vesna Dunimagloska, 
photography: Vesna Dun-
imagloska, Gjorgji Krsteski, 
Stanko Pavleski, Aleksan-
dra Petruševska, Ivančo 
Talevski
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Колективно дело 
Јонизирани, 2016., градење 
скала за радост на Жежо 
Пеони, водопад на Тресонечка 
река, две фотографии, 
80x60см., фотографии: Весна 
Дунимаглоска, Ѓорѓи Крстески  
Collective art
Ionized, 2016., building a ladder 
to a joy of Žežo Peoni, waterfall of 
Tresonče River, two photographs 
80x60cm,  photography: Vesna 
Dunimagloska, Gjorgji Krsteski
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Иванка Апостолова / Ivanka Apostolova
1. Од другата страна на мовта: Само јас паднав во реката
Дигитален принт/дигитален фото-цртеж, црно-бело, хартија, А4, 2016
2. Од другата страна на мовта: Пет дена без урбана хигиена. 
Дигитален принт/дигитален фото-цртеж, колор, хартија, А4, 2016
3. Од другата страна на мовта: Само јас се изгорев на огнот 
Дигитален принт/дигитален фото-цртеж, колор, хартија, А4, 2016.
1. From the Other Side of the Moss: Only I splash down in the river 
Digital print/digital photo drawing, black and white, paper, A4, 2016
2. From The Other Side of the Moss: Five days without urban hygiene
Digital print/digital photo drawing, color, paper, A4, 2016
3. From The Other Side of the Moss: Only I burn myself on the fire
Digital print/digital photo drawing, color, paper, A4, 2016

Иванка Апостолова / Ivanka Apostolova
Од другата страна на мовта (серија на дигитални фото-цртежи)
Анти - манифест за алпинистичка неподготвеност:
1. Неподготвеност за алпинистички пристап до пештерата Горна Алилица и тресење на нозете поради неискуство 
и немање кондиција. 
2. Одличен фокус на суво, ужасен дефокус на вода и шлапнување во реката. 
3. Кога имате многу битки на рамно, не ви треба јакнење на карактерот во алпинистичко опкружување.
4. Сакам рекреативно планинарење, не сакам алпинизам. 
5. Кога ќе се изгорите од оган, нема ни да почувствувате, кога искра ќе ве изгоре тогаш многу пржи и пече. Тогаш 
правите разлики помеѓу новостекнатите лузни.  
6. До пештерата спиете во џемпер, со сета облека на вас, во зимска вреќа за спиење и со студенилото од пештерата 
од вашата лева страна. Спиете тенко, слушате хрчења, малку течности конзумирате за да не ви се оди повеќе од 
еднаш во „ВЦ‘‘. 
7. Имате нов начин на одржување хигиена: малку вода во мини пластично шише, со кое си го попрскувате 
лицето, на памукче ставате малку домашна ракија и ги чистите вратот, лицето и подпазувите. Со едно стапче за 

On the other side of the moss (a series of digital photo-draw-
ings)
Anti-manifesto for alpinist unpreparedness:
1. Unpreparedness for alpinist access to the Gorna Alilica 
cave and leg-shaking because of inexperience and lack of 
condition.
2. Extraordinary focus on land, horrible defocus in water and 
splashing in the river.
3. When one has so many battles on flat, one does not need 
character-strengthening in alpinist surroundings.
4. I like recreational hiking, I don’t like alpinism.
5. If you burn yourself with fire you will barely feel it; but if 
you’re burned from a spark it hurts and stings a lot. Then you 
make a difference between newly acquired scars.
6. Next to the cave you sleep in a sweater, every shred of 
clothing you have with you – you’re wearing, a winter sleep-
ing bag and the coldness from the cave to your left. You sleep 
light, hear the snores, drink less so you don’t have to visit the 
‘bathroom’ more than once.
7. You have a new way of keeping hygiene: a little water in a 
miniature plastic bottle, you splash it on your face, put a little 
bit of homemade rakija on a cotton ball and wipe the neck, 
face, and armpits. With one cotton bud soaked in water and 
with another dry you keep ear hygiene.
8. Clean air with all the intensive smells of nature, drinking 
perfect spring river water – you’re not sweating, you don’t 
stink, you aren’t getting greasy, and gradually you are cozy-
ing up to the fact that you don’t have to change your clothes 
every day, that you don’t need to take a bath every day, no 
make-up every day, that gradually you become naturally free.
9. Urban humans can experience a serious crisis in nature, 
only because of city habits and routines.
10. Enjoy superiority of nature, the natural unpretentious 
intensiveness is purified joy. Let the summer moss become 
your second nature.
Inhaled deeply and wrote down Ivanka Apostolova, Skopje, 
2016.

уши натопено во вода и со друго суво стапче за уши, 
одржувате дневна ушна хигиена.   
8. На чист воздух со сите интензивни мириси на 
природата, пиејќи совршена изворска-речна вода - не 
се потите, не смрдите, не се мастите и постепено ви 
станува удобно во растеретувањето што не менувате 
облека секој ден, што не се капете секој ден, што не се 
шминкате секој ден, што постепено станувате природно 
ослободени.  
9. Урбан човек доживува сериозна криза во природата, 
само поради гратските навики и рутини.  
10. Уживајте во супериорноста на природата, 
природната непретенциозна интензивност е прочистена 
радост.  Претопете се во мовта на летото.  
Длабоко вдиша и запиша - Иванка Апостолова, Скопје, 
2016
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Калем ±5%: Наметка со калаисани 
краеви, 2016, дoкументарни фото-
графии од перформанс на поткожни 
калеми со суви лисја и трнчиња од 
див дрендафил, дигитални принтови, 
90x50см,45x60см, фотографија: 
Ѓорѓи Крстески  
Reel ±5%: a tippet with tin-plated 
ends, 2016, documented photographs 
of a performance of subcutaneous grafts 
with dry leaves and wild rose’s thorns, 
digital prints 90x45cm, 45x60cm, pho-
tography: Gjorgji Krsteski 
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Пораснат нероден
со жолт цвет
Зачаден од варовник
се борам во неа
Стрмна мисла ме чува 
да не паднам
а тонам... тонам се подлабоко
во праисториското срце на маќеата
што решила да стане мајка
мислев, ќе собирам полжавчиња
но, станав колекционер на вистини!

Ѓорѓи Крстески, Мезанин π/4, 2015/16, четири поетски видео перформанси, 5’10”
... духовна масонерија, зачинета со комедија, пругоре, прудолу, подвода... 

Мезанин π 1-4- Ларва, 
2016, Пештера Алилица, с. Тресонче,
Македонија, камера: Весна Дунимаглоска,  
аудио  продукција: Сашо Кленкоски, 
видео монтажа: Ѓорѓи Крстески, превод на 
англиски: Ивана Балоска и Ненад Јолдески   

Mezzanine π 1-4- Larva, 
2016, Alilica cave near village of Tresonche, 

Macedonia, camera: Vesna Dunimagloska, 
audio production: SasoKlenkoski, 

video editing: Gjorgji Krsteski, translation: 
Ivana Baloska, Nenad Joldeski

Gjorgji Krsteski, Mezzanine π/4, 2015/16, four poetical video performances, 5’10”
... spiritual masonry, spiced with comedy, upward, downward, through water...

Grown unborn
with a  yellow flower
Smoked by limestone
I fight in her
A steep thought keeps me
from falling
and I sink… deeper and deeper
in the primeval heart of a stepmother
who has decided to become a mother
I thought I would collect little snails
but instead I have become collector of 
truths!
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Станко Павлески / Stanko Pavleski  
Пет видео етиди за радоста на живеењето, 
ПАТЕМ365 2015/2016 
Five video etudes about the joy of living,
ByTheWay365 2015/2016 (4' 54"):
Глава 55 - според мајка ми и Сиоран 8: Св. Лилица, 
јули 2016, видео перформанс (56") на соѕвездеување 
со ласерски зрак на влезната купола во пештерата 
Алилица, Тресонче, фотографија: Ѓорѓи Крстески, 
камера: Весна Дунимаглоска;
Chapter 55: According to my mother and Cioran 8 – 
St. Lilica, July 2016, video performance (56’’)  of mak-
ing stars with laser light at the entrance dome of the 
Alilica cave near Tresonche. Macedonia, photography: 
Gjorgji Krsteski, camera: Vesna Dunimagloska;
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Станко Павлески / Stanko Pavleski  
Пет видео етиди за радоста на живеењето, 
ПАТЕМ365 2015/2016 
Five video etudes about the joy of living,
ByTheWay365 2015/2016 (4' 54"): 
Глава 55 - според мајка ми и Сјоран 9: Длабоко втекстување, јули 2016, видео перформанс (1' 17") на 
пишување со ласер на камена површина непосредно до влезот во пештерата Алилица, Тресонче, 
фотографија: Ѓорѓи Крстески и Весна Дунимаглоска; 
Chapter 55: According to my mother and Cioran 9 – Deep texting, 2016, video performance (1' 17") 
of laser texting on stone surface at the entrance of the Alilica cave near Tresonche. Macedonia, photog-
raphy: Gjorgji Krsteski and Vesna Dunimagloska;

138 139



Станко Павлески / Stanko Pavleski
ГЛАВА 55 - според мајка ми и Сиоран 10: Водотрансфер, август 2016, фотографија 
од перформанс на успешно ласерско водоснабдување од Тресонечка река до пештерата 
Алилица, Тресонче, дигитален печат, 270x94см, фотографија: Ѓорѓи Крстески
Chapter 55: According to my mother and Cioran 10: Watertransfer, 2016, photography 
of a performance of successful laser water supply from the Tresonche river to Alilica cave, 
Tresonche, Macedonia, digital print, 270x94cm, photography: Gjorgji Krsteski
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Stojan Pavleski
Relations context – presence, state – absence, revisiting – confirming, and their layering, generate the work, manipulating 
with the relations topic – conception, shape – symbol. The author, infiltrating in the set (that even in the original surpasses 
the canons), upgrading it with a reflection of its silhouette, offers explicit metaphor expressed though the form (capsule) – 
while on the next level brings into question its imminence (of a drug), because of the burden of authorship (is it a skill or an 
inspiration).

Стојан Павлески / Stojan Pavleski
ОТСУТНА ПРИСУТНОСТ (лек потребен за учество во ликовен проект), 2016, дигитален печат на плексиглас, 210х6.5см 
ABSENT PRESENCE (a necessary medicine for participating in an art project), 2016, a digital imprint on a plexiglas, 210x6.5cm

Стојан Павлески
Релациите  контекст - присутност, состојба - отсутност, преиспитување - потврдување  и нивното наслојување, го 
генерираат делото, манипулирајќи со релациите тема - концепција, облик - симбол. Авторот, инфилтрирајќи се 
во сцена (која и во оригинал ги надминува каноните), надоградувајќи ја со рефлексија на нејзината силуета, нуди 
експлицитна метафора изразена преку формата (капсула) - додека на следното ниво ја доведува во прашање неговата 
неминовност  (на лекарство), поради бремето на авторството (дали е вештина  или вдахновение).
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Александра Петрушевска / Aleksandra Petruševska
Good place-no place, 2016, фотографија, варијабилни димензии 
Good place-no place, 2016, photography, variable dimensions
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Александра Петрушевска / Aleksandra Petruševska
„Суштествата однадвор го менуваа својот изглед од свиња 
во човек, и од човек во свиња, и повторно од свиња во 
човек: и веќе не се знаеше кој е свиња, а кој човек.“ 
Кога се има предвид дека поголем процент од луѓето живеат 
предодредено, со поставени морални и етички правила, сѐ 
со цел да не настане одреден хаос, особено во денешни 
услови кога контролата е подостапна преку развојот на 
технологијата, очигледно е дека дури и познатата реченица 
дека само уметноста е слободна е дискутабилна, бидејќи 
таа во најчести случаи го докажува спротивното. Може да 
се воспостави дека уметноста е слободна само доколку 
уметникот е изолиран од социјално – општествениот 
систем, што е невозможно. Доколку авторот се соочува 
со морално правните или, пак, со економски и политички 
норми изразувајќи го својот слободен став, веднаш ќе се 
соочи со одредени предизвици. Тоа има голема поврзаност 
со човечкото освестување и дека секој интелектуалец има 
свој сопствен став во однос на работите кои го опкружуваат, 
не дозволувајќи притоа да биде манипулиран.
Клучните прашања кои се составен дел од човековата 
претстава за сопствената и за општествената иднина се: 
Каков свет сакаме? И како најбезболно да се дојде до него?  
Зошто е важно да се размислува рационално како не би 
имале последици за време на прогрес. Волерстин (Imma-
nuel M. Wallerstein) сублимира три доблести како одговор 
на она што би било идеално: благосостојба и удобност; 
либерална политичка структура и продолжување на 
животниот век. Ваквиот начин на размислување е 
многупати дефиниран, јасен, но останува само како 
напишан есеј за луѓето и научните сознанија во блиска 
или во далечна иднина, правејќи една безвременска, 
бесконечна и вечна состојба. Утопиското размислување 
ја привлекува нашата мисла кон бесконечноста во што се 
состои брилијантноста на една таква смела замисла, која 
историски ја добива својата целина и ја прави она што е. 
Да се размислува идеалистички и утописки во денешни 
услови e утопија. Но, како поинаку би размислувале 
уметниците и хуманистите пред сè? Идеалот за совршена 
заедница и живот мора пред сè да се прифати како реалност, 
а потоа како фантазија и уметност. Во самата етимологија 
на зборот утопија, создаден од Томас Мор, се упатува 
на значењето дека доброто е некадe на друго место или, 
пак, никаде (good place – no place), што е контроверзно, 
контрадикторно прашање кое е поврзано со човековата 
аспирација за социјална перфекција.

‘The creatures outside looked from pig to man, and from 
man to pig, and from pig to man again: but already it was 
impossible to say which was which.’ 
When one takes into consideration that a large number of 
people live predestined lives, with a set of moral and ethical 
rules, so to evade complete chaos, especially today when 
control is more available through the technological devel-
opment, it is obvious that even that well known line that 
only art is free is open to discussion, for in most cases there 
is evidence to the contrary. It can be said that the art is free 
only as long as the artist is isolated from the social system, 
which is impossible. If the author faces the moral and legal, 
or, economic and political norms while freely expressing 
their views, they will immediately face certain challenges. 
This is largely related to human awareness and with the fact 
that each intellectual has their own view of things that sur-
round them, not allowing to be manipulated.
The key issues which represent an integral part of the human 
idea of the future of the individual and the society are: What 
kind of world do we want? What is the most painless way to 
get to it? Why is it important to think rationally so we would 
not have any consequences in times of progress? Immanuel 
M. Wallerstein sublimates three virtues in an attempt to 
describe the ideal: wellbeing and comfort; liberal political 
structure, and longer lifespan.  This way of thinking has 
been defined on numerous occasions, it is clear, but remains 
only as a written essay about people and scientific knowl-
edge in near or in distant future, creating a timeless, infinite, 
and eternal state. Utopian state of mind directs our thought 
toward infinity which is in fact the brilliance of such a bold 
idea that historically obtains its whole and makes it what it 
is. To think idealistically and in a utopian manner in today’s 
conditions is itself a utopia. But what other choice do artists 
and humanists have above all? The ideal of a perfect com-
munity and life has to be accepted as a reality before it is 
accepted as a fantasy and art. According to the etymology of 
the word utopia, created by Thomas More, the emphasis is 
on the meaning that the good is somewhere in a good place 
or in no place, which is a controversial, contradicting issue 
related to human aspiration for social perfection.

_______________________________
1  Џорџ Орвел, Животинска фарма, Икона, Скопје, 2012, стр. 
135
2  Имануел Волерстин, Утопистика или историските избори 
на 21-иот век, Суштински рационален свет или може ли 
повторно да се создаде рајот? Темплум, Скопје 2002, стр. 69, 
70. 

_______________________________
George Orwell, Animal Farm, The University of Adelaide Li-
brary, University of Adelaide, Australia.
  Immanuel Maurice Wallerstein, Utopistics: Or Historical 
Choices of the Twenty-First Century, Essential rational world 
or can Paradise be recreated? Templum, Skopje 2002, pp. 69-
70.
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The work of Ivančo Talevski is a ma-
terialization of the urge to create an in-
ventive space for possible associations 
and new relations of grasping and 
manners of expression.
The drawing has a central role as an 
access to research of his topic of inter-
est.
The drawing is a mental tool that ena-
bles observation, thinking, and ex-
ploration of things. Everything is a 
subject of constant revision and trans-
formation.
The drawings often result in artistic 
expressions and graphics, initiating 
creation of objects, sculptures, instal-
lations, and performances for which 
the author collaborates with compos-
ers, musicians, and other artists.
In his latest projects he transforms the 
exhibition space in a collaborationist 
and performationist platform which 
enables discussion, contradictions, 
and disagreement, in the search for 
new visual forms.
Part of the topics of his work originate 
from, and at the same time call for a 
review of: current and historical cent-
ers and systems of power; challenges 
that result from coexistence of contra-
dicting and opposed histories; person-
al memories, and the memory of the 
community as a subject for process-
ing; and on top of everything he firmly 
believes in the need for processing 
the observed fragments from his sur-
roundings.

Иванчо Талевски / Ivančo Talevski
ДВЕ СКАЛИ, 2016, јаглен на хартија, 56 x 56см.
СТРАВ. БЕЛИЛО, 2016, јаглен на хартија, 56 x 56см.
ПРАЗНОТИЈА. Да Те Има. АНГЕЛОТ ОД ТАРКОВСКИ, 2016, јаглен на хартија, 56 x 56см
ОТКРОВЕНИЕ, 2016, јаглен на хартија, 56 x 56см

Иванчо Талевски / Ivančo Talevski
Творештвото на Иванчо Талевски 
е материјализација на порив за 
создавање на инвентивен простор за 
можни асоцијации и нови релации 
на согледување и начини на 
изразување. Цртежот има централна 
улога како пристап на истражување 
кон проблематиката со која тој се 
соочува. Цртежот е мисловна алатка 
која овозможува набљудување, 
размислување и испитување на 
нештата. Сe'е субјект на константна 
ревизија и преобразба. Често 
црежите резултираат во сликарски 
изрази и графики, кои иницираат 
креација на објекти, скулптури, 
инсталации и перформанси во кои 
авторот соработува со композитори, 
музичари и други уметници.
Во неговите понови проекти тој го 
трансформира изложбениот простор 
во колаборативна и  перформативна 
платформа која овозможува дискусија, 
контрадикции и несогласувања, 
трагајќи по нови визуелни форми.
Дел од темите во неговото 
творештво произлегуваат а и 
воедно повикуваат на преглед на: 
моменталните и историски центри 
и системи на моќ; предизвиците кои 
произлегуваат од коегзистенција на 
контрадикторни и спротиставени 
истории; личното сеќавање, она на 
заедницата како субјект за обработка; 
а и згора на се, тој длабоко верува 
во потребата од обработка на  
набљудувани фрагменти од неговото 
опкружување.

Two ladders, 2016, charcoal on paper, 56 x 56cm.
White Fear, 2016, charcoal on paper, 56 x 56 cm.
Absence. You, here. Tarkovsky's Angel, 2016, charcoal on paper, 56 x 56cm, 
Revelation, 2016, charcoal on paper, 56 x 56cm. 
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Тихување   
Надоаѓа! Неповратно! Од јадрото на Сонцето. Црвенкаста кристална сила се пресврте и од утробата се истисна. 
Арсеничен етер, чедо од сончева неутрина, мионска претворба, чуда неземски од своето тело изроди. Не 
опседна,  во прав без тежина од чиста суштина, не прероди. Се што беше вредно од нас да остане, во честици 
од зачуден  полнеж не престори. Јадра на сомнеж, не до крај разјаснети како од зачудна светлина исфрлени, во 
слава на Сонцето, напола заслепени, низ силен одблесок лебдиме.
Х омега -  блесок, насочен млаз на неутрината. Чиста светлина во непокретна мета удира, пиони и каони 
создава и неповрат исчезнува во долг тунел од темна маса - тешка вода за мирување. 
Z бозон - одблесок, неутрина без маса, привид од сива зона испливува. Решително, со три спина во три партнер 
- честици енергија разгорува, од Сонцето и сите звезди се напојува, маса што гори создава или  патем, текот ќе 
го менува. Отаде Сонцето кон Месечината. 
D алфа омега (+) - молскавица, елементарна хемија сочинета од две неделиви честици. Низ етерот спектрални 
линии повлекува, магнетен полнеж и привлечна енергија со високи резолуции и фини структури на орбити.
D алфа омега (-) - егзотична тешка честица на  два миони неделливи, во едно судрени и заробени. Главата  им 
апсорбира нестабилни честици - мисла опседната. Талог им напластува матната омега.
L ладна (+) - траги од пепел прашина, помеѓу двојни ѕидови, заглавени. Глава со глава притиснати, едни до 
други наглавени, со ограничен замав се одбиваат и распрснуваат како лута пареа. Пепелна топлина пропуштаат. 
B линфоцит - темна материја, бесконечно мирува, од другата страна на чистата светлина. Непозната маса, од 
сето ништо се во себе собрала. Длабоко мирува в дупка фрлена. А од ништото што во неа дупка отвара, само 
траг во мракот, ете, само осет, трепет, дума, дека постои.
Надоаѓа! Неповратно! Blue Blood Baby  
Silencing
Surging! Relentlessly! From the core of the Sun. Reddish crystal power turned around and squeezed itself out of the 
gut. Arsenious ether, the child of a sunny dismorning, mion transformation, unearthly wonders, freaks of their own 
bodies. It haunted us, in weightless dust made of pure essence, reincarnated us. Everything valuable in us to remain, in 
particles of wondrous charge to transform us. Doubt cores, not quite clarified, as if emitted from wondrous light, prais-
ing the Sun, half blind, we float through strong reflections.
X omega – flare, focused gush of dismorning. Pure light in a still target hits, creating pawns and kaons and forever 
disappears in a long tunnel of dark matter – hard water for resting.
Z boson – reflection, dismorning with no mass, a grey zone illusion surfaces. Decisively with three spins in three part-
nered particles sparks energy, from the Sun and all the stars it charges, mass that burns creates or by the way, changes 
the course. Beyond the Sun to the Moon.
D alpha omega (+) – flashes, fundamental chemistry comprised of two indivisible particles. Through the ether spectral 
lines draws, a magnetic charge and attraction energy with high resolutions and fine orbit structures.
D alpha omega (-) – exotic heavy particle in two mions indivisible, in one clashed and trapped. Their head absorbs 
instable particles – a haunted thought. The foggy omega accumulates sediment.
L cold (+) – traces of ash dust, between double walls, stuck. Pressed head to head, heads stuck, with limited swing they 
repulse each other and burst like angry steam. They radiate ashy warmth.
B lymphocyte – dark matter, endlessly still, on the other side of pure light. Unknown mass, from the entire nothing it 
gathered everything in itself. It rests profoundly in a hole thrown. And the nothing opens a hole inside of it, only a trace 
in darkness, there, just a feel, tremble, thought, that it exists.
Surging! Relentlessly! Blue Blood Baby
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ПАТЕМ365, документарно видео, 18' 54", Родилка без TIAsS2, Сифулајки, 2' 33", 2016, монтажа: Ѓорѓи 
Крстески, камера: Весна Дунимаглоска, фотографија: ПАТЕМ365



Фото документација
Photo documentation
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Дамјан Ѓуров / Damjan Gjurov Дамјан Ѓуров / Damjan Gjurov



Весна Дунимаглоска / Vesna Dunimagloska
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Весна Дунимаглоска / Vesna Dunimagloska
Инплант - Цртеж / Вез ± 50%, 2016, фото документ од перформанс, подкожно инплантирање на конци од природна 
коса врз бедро, дигитални принтови, 20x30см, 60x80см, 60x110 см., фотографијa: Ѓорѓи Крстески

Implant – Drawing / Embroidery ± 50%, 2016, a photo document of a performance,  subcutaneously implanted hair in a 
thigh, digital prints, 20x30 cm, 60x80cm, 60x110cm., photography: Gjorgji Krsteski
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Разбуден во срце,
кое, наместо крв,

пумпа епоксидна смола
Во рацете држам одливок

од душата своја
Го кршам од твојата глава!

Ѓорѓи Крстески, Мезанин π/4, 2015/16, четири поетски видео перформанси, 5’10”
... духовна масонерија, зачинета со комедија, пругоре, прудолу, подвода... 

Мезанин π 1-5- Невреме, 
2016, Сифулајка, Гевгелија, Македонија, 
камера: Весна Дунимаглоска,  аудио  
продукција: Сашо Кленкоски, 
видео монтажа: Ѓорѓи Крстески, превод на 
англиски: Ивана Балоска и Ненад Јолдески   

Mezzanine π 1-5- Storm, 
2016, Sifulajka, Gevgelija, Macedonia, camera: Vesna 

Dunimagloska, audio production: Saso Klenkoski, 
video editing: Gjorgji Krsteski, translation: Ivana Baloska, 

Nenad Joldeski

Gjorgji Krsteski, Mezzanine π/4, 2015/16, four poetical video performances, 5’10”
... spiritual masonry, spiced with comedy, upward, downward, through water...

Awaken in a heart
which, instead of blood,

pumps epoxy resin
In my hands I hold a mold

of my own soul
I break your head with it!
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Stanko Pavleski / Станко Павлески
Five video etudes about the joy of living
ByTheWay365 201  /20165

Пет видео етиди за радоста на живеењето
ПАТЕМ365 2015/2016 (  ' ")4 54

Chapter 55: According to my mother and Cioran 11 – Horizontal line above the water, 2016,
video performance (53 ) of emitting a laser beam parallel to the lacustrine waters of Sifulajki,"
Gevgelija, Macedonia photography: Gjorgji Krsteski, camera: Vesna Dunimagloska,
Глава 55 - според мајка ми и Сиоран 11: Водорамна, август 2016, видео перформанс (    ")53
на емитирање паралелен ласерски зрак над заезерената вода на речниот слив Сифулајки,
Гевгелија, фотографија Ѓорѓи Крстески, камера Весна Дунимаглоска: :
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ТУТОРИЈАЛ
Да!
Да не дозволиме да ни ја ќарат лошо. Да ја погалиме најпрво со поглед 
што ќе ја вдише без повреда. Да ја допреме несоблечена од зад грб, 
да нè почувствува дека сме тука. Па да започнеме разговор. Да ѝ 
зборуваме. Да ѝ кажуваме нешта. Да осети како ја загледуваме и кога 
помеѓу реченици кратко ќе замолчиме. Патем да ѝ се наклониме блиску 
впивајќи го нејзиното ветре од праменот кој ќе го преместува за да не 
слушне, да ја слушне намерата што ќе ѝ ја подариме низ шепот. Да ѝ 
речеме дека ќе ѝ насликаме слика и дека ќе ѝ напишеме песна и дека 
ќе ја стегнеме меко во скулптура, дека ќе ја фотографираме и наутро 
и на дење и на голо и во кола и на месечина и во супермаркет и дека 
ќе ја има и во филм. И потем да ја фатиме заводнички за рака и да ја 
поведеме меко кажувајќи ѝ да знае дека е добредојдена, диво сонувана 
и страстно, сосема питомо посакувана. Да ја поведеме природата за 
рака и да ја внесеме во урбана средина.

TUTORIAL
Yes!
Not to let her to be got badly. To caress her at first with a look that will 
breathe her in without a failure. To touch her unstripped from behind, to 
feel that we’re here. And then to start a conversation. To talk to her. To tell 
her things. To realize that we stare at her and when in between sentences we 
make a short stop. Incidentally to lean her closely to soak her breeze up from 
the tuft that she’ll move to hear us, to listen to the intention that we’re going 
to give her through a whisper. To tell her that we’re going to paint a picture 
for her and that we’re going to compose a song and that we’re going to 
tighten her gently into a sculpture, that we’ll take photos of her in the morn-
ing and during the day naked or in a car, on the moon and in the supermarket 
and that she’s going to be in a film. And then to grasp her seductive for the 
hand and to lead her gently telling her that she is appreciated, wildly and pas-
sionately dreamt of, quite tame desired. To lead the nature by the hand and 
to bring her into an urban environment.

Стефчо Стефанов / Stefčo Stefanov
Туторијал, 31 октомври 2015, поетски перформанс (Координација на 
интеракција помеѓу публика и билка - 12 мин.), изложба на Мултимедија 
Центар „Природата во урбан контекст“,  галерија „Амам“ – Гевгелија.
Tutorijal, 31st  October 2015,  poetical performances, ( Coordination of in-
teraction between an audience and a plant – 12 min.)  Exhibition of Multime-
dia Centre, A nature in urban context, gallery Amam – Gevgelija  

Реактуализација на поетскиот перформанс за ПАТЕМ365, 2016 
Re - actalization  of the  poetical performance for ByTheWay365, 2016
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Владимир Фрелих / Vladimir Frelih  
SILENCE (тишина), 2016, видео 2 мин.
SILENCE, 2016, 2 min.



ПАТЕМ настани:
ПатемАрт 1: Кајче за манастир, Глобочица, Струшко, 9 септември 2013 
ПатемАрт 2: Се раскажвит ли интуитивното?, Езерани - Брајчино, Преспанско, 27 октомври 2013 
ПатемАрт 3: 600 м над Магрит, Белица, Порече, 23 ноември 2013 
ПатемАрт 4: Ако е бал нека е маскенбал, Вила Лина, Бероввско езеро, 13-16 јануари 2014 
ПатемАрт 5: Богомила Герила, Богомила, Велешко, 15 и 16 февруари 2014 
ПатемАрт 6: Телографија, Битола, Лавци - Битолско, 14-17 и 13 април 2014
Патем365: Мит во огледало, Коњско, Стење и остров Голем град, Преспанско, 26-29 август 2015
Патем365: Угоре длабоко, Големо езеро, планина Пелистер, 26-29 февроари 2016
Патем365: Фолдер со чардак, пештера Алилица, Тресонечко, 15-19 јули 2016
Патем365: Родилка без TIAsS2, Сифулајки, Гевгелиско, 5-11 август 2016
Изложби:
2014 - Битола, ПатемАтр 1-6, Алтернативен изложбен простор Камарите
- Осијек (ХР), Свежа како домат (Авторски низ појавното 1-5 и ПатеmАрт 1-6), Галерија Казамат (ХДЛУ Осијек)      
2016 - Загреб (ХР), ПАТЕМ365 - 2015/2016, Галерија АЖ
By TheWayArt Events:
ByTheWayArt 1: A boat for a monastery, Globočica, Struga, Macedonia, September 9, 2013
ByTheWayArt 2: Can the intuitive be narrated? , Ezerani – Brajčino, Prespa, Macedonia, October 27, 2013
ByTheWayArt 3: 600 m above Magritte, Belica, Poreče, Macedonia, November 23, 2013
ByTheWayArt 4: In for a penny, in for a pound, Villa Lina, Berovo Lake, Macedonia, 13-16 January 2014 
ByTheWayArt 5: Bogomila Guerrilla, Bogomila, Veles, Macedonia, 15-16 February 2014
ByTheWayArt 6: Bodygraphy, Bitola, Lavci, Macedonia, 14-17 and April 13, 2014
ByTheWay365: Myth in mirror, Konjsko, Stenje and island Big city, Prespa, Macedonia, 26-29 August 2015 
ByTheWay365: Upwards deep, Big Lakes, Pelister Mountains, Macedonia, 26-29 February 2016
ByTheWay365: Folder with veranda, cave Alilica, Tresonče, Macedonia, 15-19 July 2016
ByTheWay365: A woman in labor without TIAsS2, Sifulajki, Gevgelija, 5-11 August 2016
Exhibitions:
2014 - Bitola, BythewayArt 1-6, alternative exhibition space Kamarite 
- Osijek (HR), Fresh as a tomato (Artistically through the Phenomenal 1-5 and BythewayArt 1-6), Gallery Kazamat             
(HDLU Osijek)
2016 - Zagreb (HR), ByTheWay365 - 2015/2016, AZh Gallery

Биографии на учесниците / Biographies of the participans
            
       Иванка Апостолова (Скопје, 1973) е авторка на стрипови, ликовен антрополог и историчар на уметност. Во 
2010 таа докторира на ИСХ-Факултета за хуманистични штудиј во Љубљана (Оддел: Историска антропологија на 
ликовното). Од 2011 до 2013 работеше како истражувач, доцент предавач и раководител на Катедрата за Студии 
на културата во Институтот Евро Балкан, Скопје. Од 2014 таа е визитинг професор на Факултетот за арт и дизајн, 
Европски универзитет, Скопје, каде што предава Историја на уметност, Историја на дизајн и Современа уметност. Таа 
е иницијатор и уредник на проектот и стрип албум Personal Futurism / Public Politics, 2013. Работеше како истражувач 
и координатор на тимот при изработката на Стратегијата за култура со Акционен план (2012-2015) на Град Скопје.  
Таа е автор, ко-автор и учесник/соработник во многу локални и меѓународни проекти - самостојни групни изложби  
(стрипови, цртежи, илустрации), театарски проекти на кои работеше како сценограф и костимограф - од 1997 до 
2016, во Скопје, Љубљана, Постојна, Загреб, Дунајварош, Берлин, Прага, Призрен, Сан Франциско, Познан, Ангулем 
и др. Таа е член на меѓународните академски мрежи RCAC Загреб и европската COST/ISTME. Иванка е наградена 
со наградата Љупчо Филипов (Стрип центар на Македонија-Велес) за меѓународна промоција на македонскиот 
современ стрип во 2011. Како проектен координатор, од 2015 до 2016 таа работеше на разни проекти за Агенцијата 
за филм на РМ, Фестивалот на филмска камера-Браќа Манаки, Проектот: Скопје 2027 потенцијална престолнина на 
европската култура; како програмски директор на петтото издание на Скопје креатива 2016 – Фестивал за креативни 
индустрии (Hub me with creativity). Периодов таа е раководител на Македонскиот центар на ИТИ-International Theat-
er Institute (2012/2016; 2017/2020) и комесар на Македонскиот павиљон на Венециското биенале за архитектура 2016 
(Проект: Ничија земја на архитектите Стоун дизајн од Скопје). 
Контакт: ivankaapostolova@gmail.com

Веб. https://eurm.academia.edu/ivankaapostolova
       Ivanka Apostolova (Skopje, 1973) is comic artist, art historian, anthropologist of arts. Since 2010 she holds PhD in 
Historical anthropology at ISH, Ljubljana, Slovenia. From 2011 until 2013 she was working as researcher, assistant professor 
and head of Department of Cultural studies at the Institute of Humanities and Social sciences / University Euro-Balkan. From 
2014 she is visiting professor at the Faculty of Art and Design / European University Skopje, and she teaches Art History, 
Design History and Contemporary Art. She is initiator and editor of the comic book Personal Futurism / Public Politics, 2013. 
She was researcher and team coordinator for the Strategy for Culture of the City of Skopje with Action plan (2012-2015). 
She was part of many artistic, local and international projects, several solo and group exhibitions (comics, drawings, illustra-
tions), theater projects as set and costume designer (2016-1997 in Skopje, Ljubljana, Postojna, Zagreb, Dunauvaros, Berlin, 
Prague, Prizren, San Francisco, Poznan, Angouleme …). She is member of two international academic networks RCAC Za-
greb and COST/ISTME, Europe. Ivanka was awarded with Ljupco Filipov Prize for international promotion of Macedonian 
contemporary comics in 2011. She was working on various projects for the Macedonian Film Agency (2015), ICFF-Manaki 
Brothers (2015), EcoC Skopje 2027; program director of Skopje Kreativa 2016/Hub me with creativity-Festival for creative 
industries in Macedonia (2016). Currently she is head of Macedonian Center of International Theater Institute (2012/2016; 
2017/2020) and commissioner of the Macedonian Pavilion, 15. Venice Biennial-Architecture 2016 (No man`s land by Stone 
Design, Skopje).  
Contact: ivankaapostolova@gmail.com 
Url. https://eurm.academia.edu/ivankaapostolova 
       Весна Дунимаглоска e родена 1976 во Битола, Р. Македонија. Дипломира во 1999 на ФЛУ-Скопје. 2005 стекнува МА/
Мултимедија на УУ-Белград. Работи како професор по ликовно образование. Адреса: Е.Кардељ 30/33, 7000 Битола. 
e-маил:vduni@уahoo.com. Oстварува  резиденции ( КК-Вена, МЦ Њујорк, Касино Луксембург, ИФАИ Москва),  
7 самостојни изложби (две во Скопје и Белград, Виена, Битола, Осијек),  многубројни групни изложби (Њујорк, 
Луксембург,  Минеаполис, Тирана, Осијек ...),  национални селекции (Контекст Европа  Виена, Лион, Уметникот 
во Разговор, Канабел Хамбург...), меѓународни биеналиња (Вршац и Скопје). Со изложбата “Избор 2002“ АИКА ја 
сврстува во 6 најдобри автори од Македонија во периодот 1999-02. Историчарот на уметност Мишко Шувакович 
го запишува нејзиното име во неговиот “Поимовник на современата уметност“ како пример  за македонска 
поставангарда. Од 2013 до 2015 со група на автори, го организира и концептно го надоградува  проектот (АнП) 
Авторски низ појaвното во КонАнП6/ПатемАрт1-6 - концептуализирано дружење и уметничко дејствување во 
природа, во кое се вклучени ликовни уметници и автори од области блиски на ликовната уметност. Во  2015 Весна 
заедно со Ѓорѓи Крстески и Станко Павлески  го трансформираат проектот КонАнП6 / ПатемАрт 1 – 6 во актуелното 
ПАТЕМ365 - Друштво со ограничена одговорност и од тогаш тие константно работат на проектот.
       Vesna Dunimagloska is born in 1976 in Bitola, where she lives and works. She graduated in 1999 from the Faculty of 
Fine Arts in Skopje. In 2005 she obtained an MA in Multimedia Art at the Art University of Belgrade. She currently works 
as a professor of art education. She has participated in art residences (CC-Vienna, MC New York City, Casino Luxembourg,  
Moscow IFAI), seven solo exhibitions (two in Skopje  and Belgrade, one in Vienna, Bitola, Osijek), numerous group exhibi-
tions (New York, Luxembourg, Minneapolis, Tirana, Osijek, Zagreb…), exhibitions with national art teams (Context Europe, 
Vienna, Lyon; The Artist in Conversation, Canabel, Hamburg, Imago Mundi Lucianno Benneton collection), international 
biennials (Vrsac and Skopje). The exhibition Selection 2002 AICA put her among the six best artists in Macedonia in the 
1999/2002 period. Аrt historian Mishko Shuvakovic mentions her work  in his "Glossary of contemporary art".as an exam-
ple of Macedonian post- avant-garde art. Since 2012 till 2015 with a group of artists organize and conceptually upgrade the 
project “Artistically through the Phenomenal” in Toward AtP / By The Way Art 1-6 - conceptual socializing and artistic acts 
in nature, where artists and authors from the field of fine arts are invited to participate.  In 2015  Vesna, with Gjorgji Krsteski 
and Stanko Pavleski transform the art project “By The Way Art” into the current “By The Way 365” – an association with 
limited responsibility and since then thay've been constantly working on the project. E-mail : vduni@yahoo.com
       Дамјан Ѓуров е роден 1979 година во  Гевгелија ,  Р Македонија. 2007. дипломирал  на Факултет за ликовни 
уметности во Скопје на одделот за Скулптура, каде што моментално ги следи постдипломските студии. 2011 - 2013 
работи како професор по ликовна уметност во СОУ Јосиф Јосифовски, Гевгелија, а од 2013 година е директор на 
ЈОУ Библиотека  Гоце Делчев, Гевгелија. Самостојно изложува 2008. во Скопје и 2015 во Гевгелија, а учествувал на 
повеќе изложби и колонии во Македонија. Членува во Мултимедијалниот центар Гевгелија и работи како предавач 
во проектот - Ликовна работилница. 2009 - 2012 е во тимот на Мултимедијалниот  фестивал БОШ во Гевгелија. 2006. 
станува  Член на ДЛУГ - Друштво на ликовни уметници - Гевгелија.Има реализирано скулптури во јавен простор: 
2008. скулптурата ”Малиот Принц”, поставена во Младинскиот културен центар во Скопје, а 2009. скулптурата 
“ДРВО”, поставена во центарот на Скопје.2006. добива диплома за постигнати најдобри резултати во студиите во 
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одделот за скулптура на Факултетот за ликовни уметности во Скопје. 2008. добива трета награда за идејниот проект 
за подигање спомен обележје на Цар Самоил, а 2010. прва награда за  изработка на споменик на револуционерот 
Ѓорче Петров.
Адреса: ул. Скопска бр: 24, 1480 Гевгелија, Р Македонија
E-mail:d_gjurov@yahoo.com, Мобилен: +398 72 266 910
          Damjan Gjurov is born in 1979 in Gevgelija, Republic of Macedonia. He graduated in 2007 in Sculpture at the Faculty 
of Fine Arts, where he currently is a postgraduate student. From 2011 to 2013 he is an Art professor in the Josif Josifosvski 
Elementary in Gevgelija and since 2013, he is the Director of Goce Delchev’s Library in Gevgelija. He had individual exhi-
bition in Skopje in 2008 and in Gevgeilja in 2015. He has been a part of many group exhibitions and art colonies throughout 
Macedonia. He’s a member of the Multimedia Center in Gevgelija and works as a lecturer in the project – Art Workshop. 
From 2009 to 2012 he was a part of the team of the Multimedia Festival BOSH in Gevgelija. In 2006 he becomes a member 
of the  Pinter’s Association “DLUG” in Gevgelija. He exhibited sculptures in public places: “The Little Prince” sculpture in 
2008, exhibited at the Macedonian Culture Center in Skopje. “TREE” sculpture exhibited in Skopje downtown. In 2006 he 
received a diploma for  best results at the Department of Sculpture at the Faculty of Fine Arts in Skopje. In 2008 he wins 3rd 
place for the conceptual project on building the Tsar Samuel’s monument and in 2010 he wins the 1st place for the Gjorche 
Petrov’s monument.
 Adress: ul. Skopska br: 24, 1480 Gevgelija, Republic of Macedonia
E-mail:d_gjurov@yahoo.com, 
          Златица Илин е родена 1984 во Гевгелија. 2011/2012. ги следи студиите по скулптура на   Факултетот за ликовни 
уметности во Скопје. 2012. се запишува на Факултетот за ликовни уметности и дизајн, скулптура во Љубљана, 
Словенија и истите се во тек. Еден семестар 2014/2015. студиите ги продолжува на Универзитетот за ликовни 
уметности во Куенка, Шпанија. Еден семестар 2015/2016. студиите ги продолжува на Академијата за уметност, 
архитектура и дизајн (UMPRUM) во Прага, Република Чешка, каде моментално обавува Еразмус стажирање во "Ex 
Post" Галерија. 
Од 2012 година редовно учествува на настаните на Мултимедијалниот центар и БОШ фестивалот во Гевгелија, како 
и на студентските скулпторски изложби и настани организирани од Факултетот за ликовни уметности во Љубљана. 
2013. изложува и во настан во рамките на Скопско лето, Скопје, МКД, а 2014. на Арт фестивалот "Слама" Land Art 
фестивал во Бели Манастир, CRO и  на Фестивалот на песочна скулптура во Лопар, CRO.
Адреса: Маршал Тито 190, 1480 Гевгелија, Македонија
E-mail: zlatica_i@hotmail.com 
        Zlatica Ilin is born in 1984 in Gevgelija. In 2011 and 2012 she studies Sculpture at the Faculty of Fine Arts in Skopje. 
In 2012 she enrolled at the Academy of Fine Arts and Design, in the department of Sculpture in Ljubljana. Slovenia, where 
she currently studies. In 2014/2015, she continues her studies at the Faculty of Fine Arts and Design in Cuenca, Spain. In the 
2015.2016 semester she transfers at the Academy of Fine Arts, Architecture and Design (UMPRUM) in Prague, the Czech 
Republic, where she’s currently doing her internship at the “Ex Post” Gallery. Since 2012, she regularly participates at the 
events organized by the Multimedia center and the “BOSH” festival in Gevgelija, as well as at the student’s sculpture ex-
hibits and events organized by the Faculty of Fine Arts in Ljubljana. In 2013 her works are displayed at the Skopje Summer 
Festival, at the “Slama” Land Art Festival in Beli Manastir in Croatia in 2014 and at the Sand Sculpting Festival in Lopar, 
Croatia. 
Adress: Marshal Tito 190, 1480 Gevgelija, Republic of Macedonian
E-mail: zlatica_i@hotmail.com 
        Пеце Клечкароски е роден е во Струга, 1988. Студира на Музката Академија во Штип, оддел: Класична музика. 
Вокал е на повеќе локални рокендрол групи и дел е од актерската група Везденски.
         Pece Klečkaroski, born in Struga, 1988. He is studуing at the Music Academy in Štip, department: Classic music. He 
is lead singer of a many local rock and roll bands, and a part of an acting group Wezdensky.
      Ѓорѓи Крстески e роден 1976 година во Струга. Дипломирал на Машинскиот факултет во Скопје во 2002 
година, оддел взаварување и заварени конструкции. 2010 дипломирал на Факултетот за ликовни уметности во 
Скопје, педагошки оддел, насока Вајарство, во класата на Станко Павлески. Под менторство на проф. Павлески, на 
Факултетот за ликовни уметности во Скопје, ги привршува неговите постдипломските студии.
Крстески е еден од основачите на групата Wezdensky (отворено арт здружување) и  здружението за афирмирање 
на културата ИНКА (Иницијатива за независен културен активизам) и двете од Струга. Во 2013. заедно со Весна 
Дунимаглоска и Марија Џунова го организираат и концепциски го надоградуваат  проектот „Авторски низ појавното“ 
во КонАнП6 / ПатемАрт 1 - 6, кое претставува концептуализирано дружење и уметничко дејствување во природа, во 

кое се вклучени ликовни уметници и автори од области блиски на ликовната уметност. 2015. со Весна Дунимаглоска 
и Станко Павлески го трансформираат ПатемАрт во актуелното ПАТЕМ365 - Друштво со ограничена одговорност.
          Gjorgji Krsteski is born in 1976 in Struga. He graduated at the Faculty of Mechanical Engineering in Skopje in 2002 at 
the department of welded constructions. In 2010 he graduated at the Faculty of Fine Arts in the department of Fine Art Peda-
gogy and Sculpture, under the professor Stanko Pavleski.  Under the mentorship of professor Pavleski, Gjorgji finished his 
post-graduate studies. He is one of the founders of the Wezdesnsky group (an open art association) and also the association 
for affirmation of culture INKA (Initiative for independent cultural activism), both resided in Struga. In 2013, Gjorgji, Vesna 
Dunimagloska and Marija Djunova organize and conceptually upgrade the project “Artistically through the Phenomenal” in 
Toward AtP / By The Way Art 1-6. The project can be described as conceptual socializing and artistic acts in nature, where 
artists and authors from the field of fine arts are invited to participate. In 2015, Gjorgji along with Vesna Dunimagloska and 
Stanko Pavleski transform “By The Way Art” into the current “By The Way 365” – an association with limited responsibility. 
        Станко Павлески e роден 1959. во Ерековци, Прилеп, Македонија. Факултет за ликовни уметности завршува 
во Скопје во 1984. година. Магистрира на Факултетот за ликовни уметности во Белград во 1992. година. Професор 
е на Факултетот за ликовни уметности во Скопје. 
Адреса: Македонска преродба 100, 1000 Скопје, Република Македонија. 
E-mail: pavleskis@gmail.com
Тој се изразува во областа на скулптурата, проблематизирајќи со минимализмот и неоминималистичките искуства, 
сведувајќи ја до знак и амбиент.
Во нео/пост/концептуалните остварувања по 2002., дела засновани во прв ред на книги и брошури, но и различни 
акции во природа, инсталации, перформанси проследени со документарни фотографски и видео записи, тестирајќи 
ја рамката на уметноста, ќе реализира и неколку книги (нарација и тело), своевидно презентирани како самостојно 
дело или, пак, користени во скулпторската целост на делото: Ненапишана книга до посредувачот (2002); Книга 
над кориците: Моја антологија – македонската уметност и критика: 1954-2004 (2004); Проект Предговор - Како да 
напишам добра критика како што пишуваат ликовните критичари (2005, со превод на англиски); Јас Птоломеј МКД 
& Н. В. Ништото (2009, со превод на англиски) и Пишувана уметност (Токму проект, 2011, раскази).
Од самите почетоци на неговата кариера, Павлески е вклучен во неколку важни селекции на поранешна Југославија. 
Учествува на изложбата на скулптури во Панчево (1991. ја добива првата рамноправна награда), на Биеналето 
на мала скулптура во Мурска Собота (1987), како и на Биеналето на млади во Риека (1991. ја добива наградата 
за скулптура), на изложбата Југословенска Документа во Сараево (1987 и 1989 година), на изложбата Геометрии 
(избор 1990) и други. Во 1996. во Горњи Милановац ја добива специјалната награда на жирито на 4 Меѓународно 
биенале на минијатурна уметност, а учествува на Меѓународното биенале во Мурска Собота (1995) и  во Цетиње ( 
1997).
Застапуван е во повеќе пртетставувања на македонската уметност во странство и други кураторски проекти. Три 
пати бил наградуван на Биеналето на младите во Скопје, во 1991 година со Гранд - При, а на изложбите на ДЛУМ 
со наградите за скулптура "Нерешки мајстори" и "Јордан Грабул".
1992. самостојно изложува во Белград, 1995 година, во Брисел, во 1997, 2007 и 2008 година во Њујорк, 2009 година, 
во Александрија и во 1987, 1991, 1993, 1998, 2006,2009 и 2012 година во Скопје, како и на повеќе групни изложби 
во земјата и странство.
Павлески е еден од основачите на Уметничкото дејствување во природа - Авторски низ појавното (АнП, 2004) и се 
до денес е посветен на таквата идеја и практика, што од 2013 година, со Весна Дунимаглоска и Ѓорѓи Крстески, 
низ модифициран концепт на проектот, како и зголемена динамика на настаните, го трансформираат во ПатемАрт и 
ПАTEM365 - Друштво со ограничена одговорност.
        Stanko Pavleski is born in 1959 in Erekovci, Macedonia. He graduated at the Faculty of Fine Arts in 1984 in Skopje. 
He got his master’s degree at the Faculty of Fine Arts in Belgrade in 1992. Currently, he is a professor at the Faculty of Fine 
Arts in Skopje.
He expresses in the field of sculpting, expounding with minimalism and neo-minimalistic experiences, reducing it to a sign 
and ambient. After 2002, in his neo/post/conceptual accomplished works, that are based mainly on books and brochures, but 
also on different actions in nature, installations and performances followed by documented photographs and video record-
ings, testing the frame of art. He is also an author of several books (narration and body), peculiarly exhibited independently 
but also as part of a sculptural entirety of the work. 
His books are: The Unwritten book to the mediator (2002), Book above the book covers: My Anthology – Macedonian art 
and critique: 1954-2004 (2004); Project Preface – How could I write a critique as good as that by the art critics (2005, with 
translation into English);
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I, Ptolemy MKD & N.B. Nothingness (2009, with translation into English) and written art (Tokmu Project, 2011, Short 
stories).
Since the beginning of his career, Pavleski is a part in several important selections of ex-Yugoslavia. He participates at the 
Sculpture exhibition in Panchevo (1991) where he receives his first award as equal. At the biennial for small sculpture in 
Murska Sobota (1987) and the Youth Biennial in Rieka (1991) he receives the award for sculpture. He is also a part of the 
exhibition Yugoslavian Documenta in Sarajevo (1897, 1989) and the Geometrish exhibition (1990 selection) etc. In 1996, 
in Gornji Milanovac at the fourth International biennial in miniature art, he receives the special award by the jury, he also 
participates  at the International biennial in Murska Sobota (1995) and in Cetinje (1997). 
He is represented in many exhibits of Macedonian art abroad and in other curators projects. He has been three times awarded 
at the Youth Biennial in Skopje in 1991, with Grand Prix; and at the exhibits at DLUM with the awards for sculpture “Neresh-
ki Majstori” and “Jordan Grabul”.
He has independent exhibits in Belgrade in 1992, Brussels in 1995, New York in 1997, 2007 and in 2008, Alexandria in 2009 
and in Skopje in 1987, 1991, 1993, 1998, 2006,2009 and 2012, as well as other group exhibits both in Macedonia and abroad. 
Pavleski is one of the founders of the Art activity in nature – “Artistically through the Phenomenal”  (AtP, 2004) and until 
today he is devoted to such idea and practice. Since 2013,Pavleski, Vesna Dunimagloska and Gjorgji Krsteski, through the 
modified concept of the project, as well as the increased dynamics of the events, transform the “ByTheWayArt” and “BY 
THE WAY 365” into an Association with limited responsibility. 
Adress: Makedonska prerodba 100, 1000 Skopje, Republic of Macedonia.
E-mail: pavleskis@gmail.com
       Стојан Павлески e роден во Скопје во 1976 година. Дипломирал на Архитектонскиот факултет  на Универзитетот 
Свети Кирил и Методиј во Скопје, како и на Факултетот за ликовни уметности во Скопје.
Во моментов ги следи постдипломските студии на Архитектонскиот факултет во Скопје.
Автор и куратор на "Ничија земја" - претставник на Република Македонија на 15-то Меѓународно биенале на 
архитектура во Венеција, 2016 година. Учествува на БИМАС, 2012., Скопје, со Стоун Дизајн во Музејот на град 
Скопје, 2005., на Биенале на младите, Музеј на современа уметност во Скопје, 2005. и на 6-то Меѓународно студентско 
арт биенале во Музејот на град Скопје, 2005.
        Stojan Pavleski is born in 1976 in Skopje. He has graduated at the Faculty of Architecture and at the Faculty of Fine 
Arts in the University of Ss. Cyril and Methodius in Skopje. Currently, he is a post-graduate student at the Faculty of Archi-
tecture in Skopje. He is an author and a curator of “No Man’s Land” - a representative of the Republic of Macedonia at the 
15th International Biennial in Architecture in Venice, 2016. He participated in BIMAS, 2012 in Skopje, with Stone Design 
at Skopje Museum in 2005, the Youth Biennial at the Museum of Modern Art in Skopje in 2005 and at the 6th International 
Student Art Biennial at the Skopje Museum in 2005. 
        Ирена Паскали е родена 1969, Охрид, Македонија; 2007. MFA, Kunsthochschule für Medien Köln, Deutschland; 
2000. Факултет за ликовни уметности, Скопје, Македонија; 1995. PMF Скопје, Македонија.
Стипендии: 2008. Њујорк, САД; 2007. Парис, Франција; 2004. Хал ин Тирол, Австрија; 2001. Веимар, Германија. 
       Irena Paskali, born in 1969, Ohrid, Macedonia; 2007, MFA, Kunsthochschule für Medien Köln, Deutschland; 2000 
Faculty of Fine Art Skopje, Macedonia; 1995 . PMF Skopje, Macedonia
Scholarship: 2008 New York, USD; 2007 Paris, France; 2004 Hall in Tirol, Austria; 2001 Weimar, Germany     
Нагрди/ Awards : 2016. Golden Osten Award, Osten Bienale na crtez; 2009. Митвеида, Германија “Swan Lake Moving 
Image & Music Awards, 3rd Price – animacija; Белград, Србиј, „Mal Format“, Kulturni Centar Grocka, Prise von der 
Jury; 2006. Бремен, Германија, "Uggacchanta" International University Bremen, 3rd Price; 2004. Анталија, Турција, 
"Antalya Short Film Festival" Antalya Golden Orange Best Documentary Award; Лондон, Англија, "Halloween Film Festi-
val", Institut of Contemporary Arts, 3rd Pangaea Award; 2002. Скопје, Македонија Grand-Prix "6th Youth Biennial"; 2001. 
Гипузкоа, Шпанија Di-Da Web Колекција/ Collection ; International Contemporary Art Center | CAM MUSEUM, Cardito. 
Селектирани самостојни изложби/ Selected solo exhibitions: 2014. Ноерупин, Германија,  “OutSightIn 4”; 2012. 
Стразбург, Франција, “Human Cites”, The Council of Europa; 2010. Цетиње, Црна Гора, „East t(w)o West“, videoin-
stallation; 2008. Виена, Австрија, ArtSpace; 2007. Нинберг, Германија; 2006. Скопје, Македонија, Мала Станица, 
Национална Галерија; 2004. Скопје, Македонија, Музеј на современа уметност Скопе; Хал ин Тирол, Австрија; 
2001. Веијмар, Германија, ”Between”, Performance; 1998. Васа, Финска; 1995. Скопје, Макеодонија, Prints “Construc-
torHouse”.
Селектирани групни изложби/ Selected group exhibitions : 2014. Скопје, Макеодонија, “Permanent Exhibition: 50 
Years of the Collection of the Museum of Contemporary Art Skopje”; 2013. Виена, Австрија, “Brot und Salz“, Zeit-
genössische Kunst aus Mazedonien; 2011. Дебреќен, Унгарија, “View ti the Lichthof”, Eastern-european video art MO-

DEM; 2010. Келн, Германија,  ART. FAIR 21-Messe für Aktuele Kunst, Staatenhaus am Rheinpark; 2009. Висбаден, 
Германија, “6.Wiesbadener Fototage”; 2008. Порто, Португалија, “5.Festival Audiovisual Black & White”; 2007. Нови 
Сад, Србија, Balkan art 07; 2006. Торонто, Канада, "Long Distance Relationship"; 2005. Сан Педро, Калифорнија САД,  
“Art Links 2004-Bread and Salt”; 2003. Женева, Швајцарија, "10 Biennale de l'Image en Mouvement"; 2002. Нагоја, 
Јапонија,  “ISEA 2002”, 11th International Symposium on Electronic Art; 2001. Стразбург, Германија, “Regards Projects”- 
Festival d’art Video; 2000. Бостон, САД, "Root, Water, Nest, Bird", Performance of the Macedonia - American Group of 
Authors,MOBIUS.
       Ана Петрович, мултимедијален уметник, во своето дело ги истражува границите на медиумите. Таа е родена 
во 1985 година во Бјеловар. 2011. дипломирала на Уметничката академија во Осиек. Од истата година е асистент во 
областа на уметноста, уметничко поле на ликовната уметност, уметничка гранка анимиран филм и нови медиуми 
УАОС, член на HDLU Осиек и фотограф за Галеријата Казамат, издаваштво HDLU Осиек. Коосновач е на уметничката 
организација POPUP која работи од 2012. со цел да се прошири свеста за современата уметност во алтернативни 
изложбени простори. Изложува дела на самостојни и групни изложби во земјата и во странство.Живее и работи во 
Осиек.
E-mail: petrovic.ana.uaos@gmail.com
Адреса: J. J. Strossmayera 194, Osijek
Моб.: 099 402 5770
        Ana Petrovič, a multimedia artist. In her works she explores the media’s boundaries. She is born in 1985 in Bjelovar. 
She graduated at the Academy of Arts in Osijek in 2011 where now she is an assistant in the field of art, animated movies 
and new media “UAOS”. She is a member of “HDLU” Osijek and a photographer for the Kazamat Gallery, “HDLU”  Osijek 
Publishing. She is a co-founder of the Art organization “POPUP” that works since 2012 in order to increase the awareness 
on the contemporary art at an alternative exhibit places. She has individual and group exhibitions in Croatia and abroad. She 
lives and works in Osijek
E-mail: petrovic.ana.uaos@gmail.com
Adress: J. J. Strossmayera 194, Osijek
Phone number.: 099 402 5770
      Александра Петрушевска (1981, Скопје), дипломира на Факултетот за ликовни уметности во Скопје (2005). 
Од 2011 година е запишаna на докторски студии на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје, Институт за 
македонска литература, оддел за културологија. Таа е визуелен уметник и доцент на Меѓународниот балкански 
универзитет, Факултетот за арт и дизајн, од 2009 година. Активности во кои неодамна учествувала: Real presence, 
Музејот на применета уметност, Белград (2005),  Биенале на млади уметници, Музеј на современа уметност, Скопје, 
The Lost Highway Expedition, меѓународен проект инициран од Марјетица Потрч и Кјонг Парк, организирана во 
Скопје од страна на press to exit project space, (2007);           Weil Gallery, A & M University - Корпус Кристи, Тексас; 
Прима Центар Берлин, Берлин (2010); Refound Time, MC gallery, Њујорк (2010); Skuc Галерија - Љубљана, Куратор: 
Горанчо Георгиевски; Project (or) Art Fair, Ротердам, 8то Биенале на визуелна уметност во Варна. Има земено учество 
на неколку меѓународни резиденции како што се: “Artist in Residence” - од KulturKontakt во Виена, Австрија, Les Jeux 
de la Francophonie, Бејрут, Либан (златен медал за сликарство), Европската фондација за култура, "Чекор подалеку" 
“STEP beyond’ Mobility Fund, патувачко - истражување во Холандија...
       Aleksandra Petruševska (1981, Skopje) graduated at the Faculty of Fine Arts in Skopje (2005). Since 2011 had en-
roll to PhD studies at University “Ss. Cyril and Methodius”  in Skopje, Institute of Macedonian literature, Department of 
Cultural Studies. She is visual artist and asst.prof. at International Balkan University Faculty of Art and Design.  Her recent 
exhibitions include Real presence, Museum of Applied Arts, Belgrade (2005), the 7th, 8th and 9th  biennial of young artists, 
Museum of contemporary Art, Skopje, The Lost Highway Expedition, an international project initiated by Marjetica Potrc 
and Kyong Park, organized in Skopje by press to exit project space, (2007); Weil Gallery, A & M University – Corpus Christi, 
Texas; Many colored patterns Prima Center Berlin Berlin (2010); Refound Time, MC gallery, New York (2010); Skuc Gal-
lery – Ljubljana, Slovenia, Curator: Gorancho Georgievski; Project (or) Art Fair, Rotterdam and the 8th Biennial of Visual art 
in Varna. She participated on art residencies such as: “Artist in Residence” - by KulturKontakt, in Vienna, Austria, Les Jeux 
de la Francophonie, Beirut, Lebanon (golden medal for painting), European Cultural Foundation, “STEP beyond’ Mobility 
Fund, Travell - Research in The Netherlands; 
        Стефчо Стефанов ја објави новелата„- Сакам да ти кажам нешто. – Слушам. Чекај само да земам чаши драг 
лустеру!“ (2008) во издание на „Темплум“. Ја публикува и неговата популарна идеја за џебен лексикон – книга 
толковник на зборови од гевгелискиот дијалект -  „Гевгелексикон“ (2014) во издание на здружението за локален 
уметнички и културен развој „Арт Еквилибриум“ од Гевгелија. Третата, книга поезија „Стихови со црвени намери“ 
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(2016) ја објави во издание на Библиотека „Гоце Делчев“ – Гевгелија.Пишува, чита и објавува свои стихови често 
потпишувајќи се и како Аџамија. Има објавувано своја поезија во списанието „Маргина“, во првото македонско 
списание за хаику поезија „Мравка“, кратки раскази во национални дневни весници, има објавувано поезија 
и текстови во електронското списание за урбани мисли „Чивилук“ каде што исто така е еден од креаторите и 
уредувачите. Со негови текстови и режија на театарскиот перформанс „Бројки“, како дел од гевгелиската аматерска 
театарска трупа „Кабаре 6“, има настапувано и на фестивалот за алтернативен театарски израз „FAKI“ во Загреб 
(2006, 2009). Иницијатор и реализатор е на „ПАК Филмови“ летни проекции на арт кратки филмови и анимации 
во Гевгелија (2007-2010). Еден е од основачите на мултимедијалниот арт фестивал „БОШ“ (2009-2016). Објавува 
поезија во локалните годишни изданија на проектот „Метрички карван“ реализиран од Градската библиотека „Гоце 
Делчев“ уште од неговото основање, а дел е и од македонските изданија на глобалното движење „100 000 поети за 
промена“ (2015, 2016).
Предава психологија во средно.
Жив е.
Мрда.
          Stefčo Stefanov  published his novel "- I want to tell you something. – I’m listening. Hold on just let me take cups, dear 
chandelier!" (2008), edition of "Templum". He published his popular idea of a pocket lexicon - book with words from dialect 
of the town Gevgelija - "Gevgeleksikon" (2014), published by the association of local artistic and cultural development "Art 
Equilibrium" from Gevgelija. The third book of his is a poetry book, "Verses with red intentions" (2016), published by the 
Library "Goce Delchev" - Gevgelija.He writes, read and publish his lyrics often signing as Adzamija. He has published his 
poetry in the magazine "Margin". Also, in the first Macedonian haiku magazine "Ant", short stories in national newspapers, 
has published poetry and texts in electronic alternative art magazine for urban thoughts "Chiviluk", in which he appears as 
one of the creators and editors. With his written and directed theater performance 'Numbers', as part of Gevgelija amateur 
theatrical troupe "Cabaret 6", has performed at the festival of alternative theater expression "FAKI" in Zagreb (2006, 2009). 
Has been initiator and organizer of the festival "PAK movies" - summer screenings of art films and short animations in 
Gevgelija (2007-2010). Also, he is one of the founders of the multimedia art festival "BOSH" (2009-2016). Published poetry 
in local annual editions of the "Metric caravan" realized by the City Library "Goce Delchev" - Gevgelija since its inception, 
and is part of the Macedonian editions of the global movement "100,000 Poets for Change" (2015, 2016).
Teaches psychology in high school.
He’s alive.
Budges. 
           Благојче Стојчевски е роден во Велес, 1990. Студира музичка теорија и педагогија во Штип./ Blagojče Stojčevski 
is born in Veles, 1990. He is studying  theory and pedagogy in Štip.
         Иванчо Талевски, e роден 1983 г. во Битола, а живее и работи како активен уметник во Филаделфија, С.А.Д.
Неговиот пристап на работа опфаќа широк спектрум на теми и начини на изразување. Цртежот има централна улога 
во неговиот пристап кон проблематиката со која се занимава. Често цртежите се претворени во сликарски дела, 
графики, инсталации и перформанси во кои соработува со композитори и музичари. Дел од темите во неговото 
творештво произлегуваат а и воедно повикуваат на преглед на: моменталните и историски центри и системи на 
моќ; предизвиците кои произлегуваат од коегзистенцијата на контрадикторни и спротиставени истории; личното 
сеќавање, а и она на заедницата како субјект за обработка; а и згора на се, тој длабоко верува во излагање на 
набљудувани фрагменти од неговото опкружување. Неговите дела и проекти биле представени во Центарот за 
Графика во Филаделфија, Галеријата Наполеон во Филаделфија, Интернационалниот Центар за Графика во Њујорк, 
Сеул Музејот на Уметност во Јужна Кореја, Гуанлан Музејот за Графика во Кина, Националниот Музеј за Уметност 
во Тајван, ЕмСи Галеријата во Њујорк, Прима Центарот во Берлин и други. Неговите дела се наоѓаат во приватни и 
јавни колекции во Република Македонија, Сооединетите Американски Држави, Кина, Јапонија, Ватикан, Република 
Грузиjа, Норвешка, Италија, Шкотска, Канада и Република Грција. Последните 8 години предава на Факултетот за 
Ликовни Уметности при Училиштето за Дизајн на Универзитетот на Пенсилванија во Филаделфија. Неколку години 
е гостин професор на Ликовното училиште Тајлер (Tyler School of Art), на Темпл Универзитетот во Филаделфија и 
Институтот и Колеџ за Ликовна Уметност на Мериленд (Maryland Institute College of Art) во Балтимор, САД.
         Ivančo Talevski is born in 1983 in Bitola. He lives and works as an artist in Philadelphian U.S.A.
His work approach has a wide spectrum of themes and manners of expressing. The drawing has main role in his approach to 
the problems. Often, his drawings are transformed in paintings, graphic arts, installations and performances in collaboration 
with composers and musicians. Part of the themes in his works are inspired by and also invite the audience to examine: the 
modern and historical centers and systems of power; the challenges originated in the coexistence of contradictory and op-

posing histories; the personal memory and that of a community as a subject for elaboration; most of all, he deeply believes 
in exhibiting observed fragments in his environment. 
His works and projects were exhibited in the Centre for Graphic Art in Philadelphia, the art gallery Napoleon in Philadelhia, 
the International Graphic Art centre in New York, the Seoul Museum of Art in South Korea, the Guanlan Musum of Graphic 
Art in China, the National Museum of Art in Taiwan, the MC Gallery in New York, the Prima Center in Berlin etc. His works 
can be found in public and private collections in Republic of Macedonia, the U.S.A., China, Japan, Vatican, Republic of 
Georgia, Norway, Italy, Scotland, Canada and in Republic of Greece. For the last 8 years he gives lectures at the Faculty of 
Fine Arts at the Pennsylvania College of Art & Design in Philadelphia. For several years he has been a visiting professor at 
the Tyler School of Art at the Temple University in Philadelphia and at the Maryland Institute College of Art in Baltimore, 
U.S.A.
          Владимир Фрелих Роден во Осијек. Од 1994 од 2000 студира и 2002 магистрира на Уметничката академија Kuns-
takademie Düsseldorf - мултимедијалната класа за проширена скулптура и инсталација,  Проф. Магдалена Јетелова.
Од 2008 до 2014 доцент, од 2014 вон. проф.  на Уметничката академија во Осијек, предава Фотографија, Видео и 
Филм, Мултимедија.
Од 2010. предава Методи на уметничко истажување на Академијата за уметност во Нови Сад.
Sjenjak 127, 31000 Osijek, Croatia
Mail frela@gmx.de
         Vladimir Frelih Born in Osijek.  From 2004 to 2000 he studied and 2002 post graduated  at  the Kunstakademie in Düs-
seldorf – multimedia department for expanded sculpture and installation, prof. Magdalena Jetelova.
From 2008 to 2014 he was a docent  and from 2014 he is an associate  professor at the Academy of Arts in Osijek, where he 
teaches video, film and photography. From 2010 he teaches the subject Methods of the arts and visual culture at the Academy 
of Fine Art in Novi Sad. 
Селектирани изложби / Selected exhibitions: 
’15- Загреб, Галерија Академија модерна, Implant,curator Damir Sokic,’14 - Stuttgart, Gast Zimmer, Tote Mitte, coa.Ana 
Petrović, curator Daniel Sigloch, Ulm, Donaufest, Flimmern der Farbe/Трепети на бојата, production Donu Büro Ulm, kat. 
Pula, Museum of contemporary art  Pula, deEvolucija part2,  curator Marijan Lucić, kat. Split, Multimedia cultural center, 
deEvolucija part1, Curator  Jasna Glushic, kat.’13 -, Novi Sad, Galerija  Podrum/Dunavski Dijalozi, VIDEO sam u BOJI, 
kat.’12 Zgreb, Galerija Žitnjak, Newer ending Story, curator Kata Mijatović, kat.’11 -, Grac, Galerija Zentrum, Grosse 
Schritte kleine Bewegung/, ’10 -, Rovinj, Zavičajni muzej, Dve dela jedna ideja, curator Dario Šošći, ’09 -, OsijekGalerija 
likovnih umetnosti, deGeneric, kat.,   -, Novi Sad, Galerija Zlatno Oko, Mileniumski pomeštanja, kat.,’07 -, Zagreb, Galerija 
B.O.P., Maslo je maslo, kat. -, Mönchengladbach, Galerie Noack, coa., Enrik Hüpeden, ’06 -, Düsseldorf, UBERBAU Pro-
jekt, coa., Enrik Hüpeden, kat., ’05 -, Düsseldorf, Galerie T40, Face to Facе, -, Leverkusen, Galerie im Forum, Aufprall, 
’02 -, Aachen, Galerie Rot, Schöne Grüsse aus Aachen, ’01 -, Düsseldorf, SITE Ausstellungsraum, Katalog projekt,  - Za-
greb, Galerija  Križik Roban, GASTARTBEIT, Lost Amigos, coa., Leo Vukelić, kat., - Zagreb,  Galerija Matica Hrvatska, 
GASTARTBEIT, coa., Leo Vukelić Kristijan Kožul, kat.,’00 -, Düsseldorf, Kunstverein Düsseldorf, It`s the beginning of a 
very good friendship Akcija “Horten Vs. Site“, ’99 - Düsseldorf, Hitsville, 001 M.O.S. entertainment, Aktion,  Autogramm 
¼ Stunde, -Düsseldorf, Kultecke, Kultkuss, ’98 -, Düsseldorf, Horten, Razgovori o umjetnosti, coa., Sandra Voets, ’95 -Düs-
seldorf, AK47, The kids are alright, coa., Emanuel Mir
        Марија Џунова е родена 1984 во Велес. 2012 дипломирала на Факултетот за ликовни уметности во Скопје.
        Marija Dzunova  is born in 1984 in Veles. 2012 graduated at the Faculty of Fine Arts in Skopje. e-mail: marijadjunova@yahoo.com
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