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Проектот	СЕЌАВАЊЕ	НА	ЕДЕН	ГРАД:	Микроутопии	и	 стварности	 подразбира	регионална	
конференција	и	работилница	„Аутомакедонија	–	сигурно	место?“	со	Борис	Бакал	(Shadow	Casters,	
Загреб)	 со	 цел	 да	 поттикне	 дијалог	 не	 само	 меѓу	 експерти	 туку	 и	 со	 пошироката	 јавност	 за	
прашања	 поврзани	 со	 јавниот	 простор	 како	 и	 местото	 на	 поединецот	 во	 него	 и	 неговата	 лична	
одговорност	во	време	на	негово	целосно	редефинирање,	комодифицирање	и	контролирање.	
Јавниот	 простор	 е	 сé	 повеќе	 узурпиран	 од	 неолибералните	 сили	 како	 приватизацијата	 и	
комерцијализацијата	 но	 и	 од	 државната	 контрола	 и	 идеолошки	 апарат	 при	 што	 се	 органичува	
идејата	за	заеднички,	отворен	и	дискурзивен	простор	што	доведува	до	сериозно	нарушување	на	
граѓанскиот	идентитет	со	крајно	сериозни	политички	импликации	врз	демократијата.	
Преку	 разгледување	 на	 различни	 типови	 на	 	 активистички	 и	 граѓански	 проекти	 кои	 го	
преиспитуваат	 моделот	 за	 јавен	 простор	 како	 отворена	 платформа	 за	 граѓанско	 делување,	 во	
рамките	на	различните	презентации,	дискусии	и	работилница,	овој	проект	се	стреми	да	ги	постави	
но	и	разгледа	прашањата:	што	е	 јавен	простор	и	чиј	е	 јавниот	простор	и	од	друга	страна,	што	си	
замислуваме	(или	посакуваме)	дека	треба	да	биде	јавен	простор?	
	
Конференцијата	 е	 составена	 од	 кратки	 презентации	 на	 иницијативи	 и	 проекти	 продуцирни	 	 во	
земјава	и	регионот	со	цел	пошироко	да	се	поразговара	за	прашања	поврзани	со	јавниот	простор	а	
во	корелација	со:	
1.	Граѓански	активизам	ПРОМАШЕН	ГРАД	–	кои	се	местата	од	јавен	карактер	и	што	тие	им	нудат	на	
активистите?	Јавниот	простор	како	место	каде	се	одвиваат	движењата	за	социјална	правда;	
2.	 Современи	 уметнички	 практики	 во	 јавен	 простор	 ОРНАМЕНТОТ	 Е	 ЗЛОЧИН?	 –	
(не)инволвираноста	 на	 уметниците	 и	 работниците	 во	 културата	 во	 менувањето	 на	 јавниот	
простор;	
3.	 Современата	 критичка	 теорија	 и	 перцепцијата	 на	 јавниот	 простор	 ГРАДОТ,	ЦЕНТРАЛИЗИРАНА	
МАРГИНА;	
4.	 Институциите	 на	 културата	 и	 уметноста	 како	 актери	 во	 јавната	 сфера	 ИМАМ	 ИНСТИТУЦИЈА,	
ЗНАЧИ	ПОСТОЈАМ?	–	место	на	инклузивност,	партиципација	и	отворена	дебата.	
5.	Правата	на	маргинализирани	заедници	-	ЛГБТ	заедница	ГРАДОТ	ИМА	ЉУБОВ	СКОРО	ЗА	СИТЕ–	
јавното	место	како	антагонистичко	место	составено	од	многу	различни	светогледи	и	како	извор	на	
легитимитет	на	различни	општествени	групи;	
	
Во	 време	 кога	 идејата	 за	 правото	 на	 град	 стана	 силен	 императив	 предизивикан	 од	 насилната	
желба	за	конструкција	на	нов	урбан	идентитет	проследен	со	бројни	закани	по	урбаното	живеење,	
ургентна	е	потребата	од	контруирање	на	нови	механизми	со	кои	граѓаните	ќе	и	се	спротистават	на	
оваа	 ситуација.	 Во	 последните	 години,	 сведоци	 сме	 на	 насилна	 узурпација	 на	 градскиот	 живот	
преку	различни	(пред	сé	физички)	форми	на	бришењето	на	историјата	и	меморијата	на	едно	веќе	
дефинирано	 градско	 јадро,	 коешто	 се	 одразува	 како	 метастаза	 и	 во	 други	 области	 (не	 само	
физички)	од	градот	коишто	го	дефинираат	неговиот	културолошки	идентитет.		
Слични	 проблеми	 се	 препознаени	 во	 регионот,	 каде	 машинеријата	 на	 државниот	 капитализам	
безмилосно	ги	поттиснува	правата	на	граѓаните	чии	механизми	за	отпор	остануваат	заглавени	во	
доминантните	владеачки	позиции	во	силен	спрег	со	моќта	на	пазарот.	
Во	таа	смисла,	овој	проект	се	стреми	да	отвори	нов	простор	за	разговор,	дискусија,	размена	на	
искуства	со	цел	да	се	создадат	нови	идеи	за	решенија	и	видливост	на	проблемите.		
За	крај,	само	ќе	се	потсетиме	на	едно	предавање	на	архитектот	Живко	Поповски	од	пред	10-тина	
години,	во	кое	изјави	„	Скопје	ја	изгуби	професијата	шетач,	професијата	шетач	во	еден	град	е	
многу	сериозна	работа“.	Е,	така	некако	го	доживуваме	овој	град,	шетачите	се	изгубија,	градот	
остана	празен,	доволен	на	самиот	себе.	
Филип	Јовановски,	Ивана	Васева	



РАБОТИЛНИЦА	
АУТОМАКЕДОНИЈА	–	сигурно	место?	
Борис	Бакал	(Shadow	casters,	Загреб)	
	
	
Во	денешно	време	кога	поимот	сигурност	и	сигурно	место	е	целосно	доведен	во	прашање,	и	во	
фигуративно,	односно	пренесено	значење,	но	и	во	секојдневнието,	испитувањето	и	проучувањето	
на	значењето	на	сигурноста	е	речиси	императив/предизвик.	
Некои	од	прашањата	 кои	 ги	 адресира	оваа	работилница	 се:	Што	 е	 сигурност?	Како	 сме	 сигурни	
дека	сме	сигурни?	Што	е	сигурно	место?	Зашто	е	градот	(не)сигурен?	Што	е	тоа	што	нас	не	прави	
несигурни	(во	себе)?	Кој	или	што	нас	не	осигурува	и	зашто?	Зашто	(не)сакаме	(не)сигурност?	Како	
изгледаме/	делуваме	кога	сме	сигурни?	
Овие	 и	 слични	 прашања	 ќе	 се	 разгледуваат,	 дискутираат	 и	 доведуваат	 во	 прашање	
(воспоставувајќи	 стварносна	 проверка	 на	 сите	 споменати/	 напишани	 зборови	 и	 термини/	
синтагми)	 низ	 една	 урбано/антрополошка	 работилница	 за	 вистинските,	 виртуелни	 и	
магиски/поетски	аспекти	на	сигурноста	(просторот/	градот).	
Работилницата	тргнува	и	се	движи	од	и	околу	едно	реално	место	во	градот	Скопје	и	се	одредува	
според	него,	како	кон	место	како	локација(location/site)		и	како	простор	(space).		Ова	место	е	едвај	
забележливо	 модернистичко	 дело	 од	 50-тите	 години	 на	 минатиот	 век	 познат	 како	
Аутомакедонија.	
Во	текот	на	работилницата	ќе	се	откриваат	неговите	урбанистички,	сеизмички,	статички	и	естетски	
квалитети	 и	 мани,	 но	 и	 неговото	 симболично	 значење	 за	 градот.	 Ќе	 се	 фокусира	 на	 неговите	
реални	 но	 и	 имагинативни	 наративи,	 со	 неговата	 историја	 и	 акупунктурна	 важност	 за	 градот	
Скопје,	македонската	култура,	но	и	можното	значење	за	регионот	во	контекст	на	промислување	на	
градот,	сигурноста	,	заедништвото/соживотот/солидарноста.	
	
Борис	Бакал	 (Загреб)	 е	 театарски/филмски	режисер	и	 актер,	интермедијален	 уметник,	 активист.	
Низ	 неговата,	 речиси	 триесетгодишна	 кариера,	 тој	 бил	 автор	 на	 театарски	 и	 филмски	 проекти,	
перформанси,	 инсталации	 и	 мултимедијални	 уметнички	 дела	 кои	 биле	 претставувани	 на	
фестивали	и	изложби	во	над	20	 земји	низ	 светот	 (вклучувајќи	 	 Bologna	Cultural	 Capital	 of	 Europe	
2000,	Steirischer	 Herbst,	Bollwerk	 Beluard	 International,	Eurokaz,	Urbanfestival,	 Thealter,	Bitef,	
Interferences,	MESS	и	други).	
Неговата	 работа	 меѓу	 другото	 е	 обележана	 со	 изразено	 истражување	 на	 специфичноста	 на	
одредено	место/време	и	на	интерактивните	елементи	на	уметноста.	
	
	
*Овој	проект	се	надоврзува	на	настанот	„СЕЌАВАЊЕ	НА	ЕДЕН	ГРАД“	составен	од	две	јавни	дикусии	
и	работилница	одржани	во	НУ	Центар	за	култура	-	Битола,	во	јануари,	оваа	година.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Организацијата	 Факултет	 за	 работи	 што	 не	 се	 учат	 (ФРУ)	 е	 формирана	 2001	 година	 како	
уметнички	 проект	 чие	 официјално	 функционирање	 започнува	 во	 2001	 година	 во	 Галеријата	
„Место	"	на	„359	-	Мрежа	на	локални	и	субалтерни	херменевтики“	во	Скопје.	
Денес	Факултет	за	работи	што	не	се	учат	функционира	како	платформа	за	проекти	од	областа	на	
современата	 култура	 и	 уметност.	 Во	 2006-	 та	 година	 ФРУ	 го	 организира	 АКТО	 фестивалот	 за	
современа	уметност	во	Битола.	
Фестивалот	 Акто	 за	 современи	 уметности	 е	 регионален	 фестивал	 којшто	 вклучува	 визуелни	
уметности,	 изведувачките	 уметности,	 музика	 и	 теорија	 на	 култура.	 Целта	 на	 фестивалот	 е	 да	 ги	
отвори	 културните	 рамки	 на	 едно	 современо	 општество	 преку	 нивно	 рекомпонирањето	 	 и	
редефинирање	во	еден	актуелен	социјален	и	културен	контекст.		
Web	адреса	:	www.aktofestival.com	
	
Shadow	Casters	е	уметничка	и	продукциска	платформа	основана	во	Загреб,	во	2002	година.	Таа	е	
посветена	на	интердисциплинарна	соработка,	создавање	и	рефлексија,	како	и	на	трагање	по	нови	
креативни	јазици	пред	сѐ	на	полето	на	перформансот,	урбаната	и	јавна	уметност,	новите	медиуми	
и	нивните	хибриди.	Shadow	Casters	ги	преиспитуваат	постоечките	концепти	на	индивидуалните	и	
колективните	 идентитети,	 работејќи	 со	 сите	 видови	 на	 социјална,	 политичка	 и	 културна	
нетолеранција	и	сегрегација,	поттикнувајќи	дебата	за	природата	и	противречностите	на	тековните	
глобализациски	процеси.	
За	својата	работа,	Shadow	Casters	имаат	добиено	различни	меѓународни	признанија	и	награди	а	
своите	остварувања	и	проекти	биле	претставени	и	се	продуцирани	во	повеќе	од	30	земји	и	на	три	
континенти	(Азија,	Европа,	Северна	Америка). 
	
	
	
	
Проектот	е	во	организација	на	партнерските	организации	:	
Факултет	за	работи	што	не	се	учат	(ФРУ)	во	соработка	со	Shadow	Casters	-Загреб	
	

										 	
	
	
	
	
	

	
	
Проектот	е	поддржан	од	Фондацијата	Отворено	Оштество	Македонија	(ФИООМ)	со	поддршка	
на	програмата	Исток-Исток	за	меѓугранична	соработка	
	


