
ПРОГРАМА	НА	КОНФЕРЕНЦИЈАТА:	
------------------------------------------------------------------------------------	
	
ПЕТОК	22.11.2013	
19:00	-	22:45ч..			
ГЕМ	клуб	
	
18:30	-19:00	
Кафе		
		
19:00-19:15ч.		
ВОВЕД:	Филип	Јовановски	и	Ивана	Васева	

	
19:15	-	21:30ч.		
СЕСИЈА	1:	ПРОМАШЕН	ГРАД		
Презентација	на	локални	и	регионални	активистички	практики		
	
Никола	Наумоски/	граѓанска	иницијатива	„Паркобрани“,	Скопје  
Борбата	за	парковите	кај	хотелот	Бристол	
Никола	Наумоски	е	магистер	по	политички	комуникации	и	долгогодишен	скопски	активист	кој	членувал	и	учествувал	во	
неколку	 различни	 организации	 иницијативи	 на	 фронтот	 на	 човековите	 права,	 трошењето	 на	 јавните	 пари	 и	 јавните	
простори.	Денеска	е	претседател	на	здружението	за	активизам,	теорија	и	уметност	"Плоштад	Слобода"	-	Скопје	познато	
по	борбата	против	проектот	Скопје	2014	од	самите	почетоци,	па	до	денес.	

	
Теодор	Целакоски	/	иницијатива	и	кампања	за	просторна	правда	„Право	на	град“,	Загреб	
Деформација	на	јавниот	простор,право	на	град	и	тактично	вмрежување		
Теодор	Челакоски	е	проектен	координатор	на	Мултимедијалниот	Институт	во	Загреб.	Во	последните	десет	години,	тој	
иницирал	 неколку	 проекти	 и	 платформи	 фокусирани	 на	 менување	 на	 хрватската	 политика	 за	 култура	 како	 Clubture,	
Zagreb	Culture	Kapital	of	Europe	3000,	Alliance	Operation	City.	Од	неодамна,	тој	е	ангажиран	во	кампањата	„Право	на	град“	
која	се	бори	против	уништувањето	на	јавните	простори	во	Загреб	и	Хрватска.	
	
Тадеј	Курепа/	културен	центар	„Рекс“,	Белград,	проект	„Кој	гради	град“	
Можноста	за	еднаквост	во	општество	на	нееднаквоста	
Тадеј	 Курепа	 е	дипломиран	новинар	–	 политиколог	 од	Белград.	 Во	 првата	 половина	на	 2013	 год.	 тој	 учествувал	 како	
соработник	 на	 панелите	 „Pametnija	 zgrada“	 во	 рамките	 на	 проектот	 „Ko	 gradi	 grad“.	 Од	 септември,	 2013	 год.	 тој	 е	
вработен	 на	 позицијата	 организатoр	 на	 програмата	 на	 културниот	 центар	 Рекс.	 Покрај	 тоа,	 тој	 се	 занимава	 со	
управување	на	комуникации,	издаваштво	и	кинематографија.	Член	е	на	Анархосиндикалистичката	иницијатива.	

	
Максим	Наумовски	и	Оливер	Илиевски/	иницијатива	„Го	сакам	ГТЦ“,	Скопје	
Го	сакам	ГТЦ	
Оливер	 Илиевски	 и	 Максим	 Наумовски	 се	 асистенти	 на	 Факултетот	 за	 Архитектура	 и	 дизајн	 на	 УАЦС	 (Универзитет	
Американ	колеџ	Скопје).	Тие	се	организатори	на	Скопската	Архитектонска	недела,	на	експерименталниот	проект	“Скопје	
Град	на	фрагменти,	Град	на	Ситуации“,	кој	представува	предизвикување	на	активности	преку	кои	се	испитуваат	формите	
на	 однесување	 на	 луѓето	 и	 се	 проблематизира	 физичкиот	 простор	 во	 одредени	 урбани	 фрагменти	 на	 градот	 и	 на	
иницијативата	„Го	сакам	ГТЦ“.	



Васко	Лазаревски	/	граѓанска	иницијатива	АМАН,	Скопје	
Јавен	простор	ili	Lebensraum?	
Васко	Лазаревски	е	дел	од	неформалната	коалиција	„70	години	антифашизам“	која	организира	паралелна	прослава	на	
11	 Октомври,	 денот	 на	 антифашистичкото	 востание	 во	Македонија.	 Еден	 од	 основачите	 е	 на	 левичарското	 движење	
„Солидарност“(2012).	 Во	 август	 2012	 активно	 учествува	 во	 организирањето	 на	 социјалните	 протести	 против	
поскапувањата	и	во	граѓанската	иницијатива	„АМАН“	со	која	се	собираат	над	13000	потписи	за	покренување	процедура	
за	измена	на	законот	за	енергетика	на	РМ.	По	24	декември	2012,	зема	активно	учество	во	кампањата	ОТПОР.	Во	2013	
станува	 дел	 од	 иницијативите	 „Паркобран“,	 „Борбата	 продолжува“	 и	 е	 дел	 од	 организаторите	 на	 Маршот	 на	
толеранцијата	„Македонија	има	љубов	за	сите“.			
	
	
20:00	-	21:30ч.	ДИСКУСИЈА	
Модератор:	Ивана	Драгшиќ	/	НВО	„Плоштад	Слобода“	
Ивана	Драгшиќ	дипломирала	на	Факултетот	по	 социологија	на	Универзитетот	 „Св.	Кирил	и	Методиј“	во	Скопје	а	исто	
така	престојувала	и	на	колеџот	"Бард"	во	Њујорк.	Покрај	тоа	што	се	занимава	со	уметност,	таа	е	активистка	и	е	дел	од	
организацијата	„Плоштад	Слобода“.	Досега	изложувала	во	културниот	центар	„Точка“,	Скопје;	културниот	центар	„ЦК“,	
Скопје;	Музеј	на	град	Скопје;	Stedefreund	Gallery,	Берлин;	мултимедијален	центар	„Мала	станица“	и	др.	
	
	
22:00	–	00:00	(пивница	Капан	ан)	
Вечера	само	за	учесници	на	конференција	
	

------------------------------------------------------------------------------------	
САБОТА	23.11.2013	
11:00	–	22:00ч.	
Бар	Менада	(доле)	
	
11:00		
Кафе	пред	почеток	на	конференција	
	
11:00	-	11:15ч.		
ВОВЕД:	Филип	Јовановски	и	Ивана	Васева	
	

11:15	-	12:00ч.		
СЕСИЈА	2:	ОРНАМЕНТОТ	Е	ЗЛОЧИН?	
Презентација	на	локални	и	регионални	современи	уметнички	практики		
Иницијатива	КООПЕРАЦИЈА/	само-финансирана	група	на	уметници,	Скопје	
"Кооперација	-	привремена	зона",	презентира	Слободанка	Стевческа	
КООПЕРАЦИЈА	е	иницијатива	чија	цел	е	активно	делување	вон	инертните	институционални	рамки	која	предлага	еден	
поинаков	 начин	 на	 создавање	 и	 доживување	 на	 современата	 уметност	 на	 територијата	 на	 Република	 Македонија.	
КООПЕРАЦИЈА	се	залага	за	поместување	и	редефинирање	на	границите	помеѓу	јавниот	и	личниот	простор	и	отворање	
на	 прашањето	 за	 активната	 улога	 на	 уметноста	 во	 контекст	 на	 централизираната	 културна	 политика	и	 општествените	
дискурси.	КООПЕРАЦИЈА	се	стреми	да	ја	поттикне		интеракцијата	во	релацијата	уметник	–	публика.	Основната	стратегија	
на	КООПЕРАЦИЈА	е	окупирање	на	привремено	слободни	простори	распрскани	по	урбаниот	пејсаж	и	јавно	изложување	
преку	 стратегија	 на	 блицкриг	 настапи.	 Замислена	 е	 како	 поттикнување	 на	 активен	 конструктивен	 дијалог	 во	 име	 на	
преиспитување	 на	 критичките	 позиции	 преку	 уметноста	 и	 создавање	 на	 поволна	 клима	 за	 продлабочување	 на	
можностите	 за	 слободна	размена	на	идеи,	искуства	и	 слобода	на	изразувањето.	 *КООПЕРАЦИЈА	е	 само-финансирана	
група	на	автори	отворени	за	соработка	со	други	домашни	и	странски	уметници.		



	
	
Борис	Бакал/	непрофитна,	меѓународна	уметничка	и	продукциска	платформа	„Shadow	casters	“,	
Загреб		
Презентација	на	резултатите	од	работилницата	„АУТОМАКЕДОНИЈА	–	сигурно	место?“	во	Скопје	
како	и	на	проектот	„Витич	плеше“	во	Загреб	
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.	
Борис	 Бакал	 е	 исто	 така	 visiting	 предавач	 на	 New	 York	 University,	 Stony	 Brook	 University,	 SACI	 Studio	 Art	 Centers	
International	 (Фиренца)	 и	 Columbia	 University.	 Тој	 е	 ко-основач	 на	 неколку	 уметнички	 и	 активистички	
платформи/асоцијации	 како	 на	 пример	 Shadow	 Casters,	 Flying	 University,	 Orchestra	 Stolpnik	 and	 Croatian	 Antiwar	
Campaign.	
Борис	 моментално	 работи	 на	 неколку	 филмски,	 интермедијални	 и	 театарски	 проекти:	 “Ex-position”	
(филм/постпродукција),	 “Concrete	 love”	 (филм/продукција),	 “Urban	 Hum”	 (театар/продукција)	 and	 “On	 the	 Verge	 of	
Reason“	(видео-веб-серијал/постпродукција).	
	
Немања	Цвијановиќ/	уметник,	Ријека	
The	sweetest	dream/	Applause!	/	The		Monument	to	the	Memory	of	the	Idea	of	Internationale/	W	IL	
POTERE	POPOLARE	
Во	 неговата	 уметничка	 практика,	 Немања	 Цвијановиќ	 ги	 користи	 речиси	 сите	 медиуми	 и	 техники	 на	 визуелните	 и	
перформативни	уметности.	Неговото	творештво	е	базирано	на	концептуален/пост-концептуален	контекст	и	е	развиено	
низ	 практиката	 на	 колективен	 перформанс,	 перформанс	 на	 интерактивни	 инсталации,	 видео	 продукција	 и	
мултимедијални	проекти,	слики,	фотографии	и	звук.	
Неговиот	фокус	на	интерес	е	преиспитување	и	откривање	на	механизмите	на	продукција,	манипулација	и	намалувањето	
на	 значење	 во	 постмодерната	 култура	 која	 е	 базирана	 на	 критичен	 однос	 кон	 идеолошките	 и	 естетски	 вредности	 на	
модернистичката	 култура	 и	 општество.	 Неговата	 критика	 е	 манифестирана	 во	 дела	 базирани	 на	 структуралниот	 и	
семантички	 ред	 на	 предпостоечките	 дела,	 историски	 настани	 или	 феномени,	 преку	 средства	 на	 мимезис	 и/или	
симулација	 како	 и	 употреба	 на	 мета-јазик.	 Цвијановиќ	 луцидно	 го	 поврзува	 минатото	 со	 сегашноста,	 паралелните	
реалности	на	различни	социјални	системи	и	различни	уметнички	стратегии.		
	
12:00	–	13:30	ч.		
ДИСКУСИЈА	
Модератор:	Елена	Вељановска,	историчарка	на	уметност	и	кураторка	
Елена	Вељаноска	е	независнна	кураторка	која	живее	и	работи	на	релација	Скопје	–	Берлин.	Во	2006	год,	дипломирала		
на	 Факултетот	 за	 историја	 на	 уметност	 и	 археологија	 во	 Скопје	 а	 моментално	 е	 запишана	 на	 магистерски	 студии	 на	
полето	студии	на	култура	на	Институтот	за	општествени	и	хуманистички	науки,	Скопје.	Од	2003	год,	активно	работи	на	
иницирање	проекти	од	областа	на	културата	и	изложби.	Таа	ја	користи	кураторската	практика	како	средство	за	критички	
пристап	 и	 создавање	 средина	 за	 проблематизирање	 теми	 кои	 се	 во	 нејзиниот	 поширок	 интерес	 и	 се	 во	 блиска	 или	
подалечна	релација	со	уметноста	како:	јавен	простор,	технологија,	политика	и	политика	на	меморија.		
Од	 2012	 год.	 таа	 активно	 е	 инволвирана	 во	 креацијата	 на	 Јадро	 -	 Асоцијацијата	 на	 незавината	 културна	 сцена	 како	
програмски	координатор	и	како	дел	од	бордот	за	донесување	одлуки	на	Асоцијацијата	и	работи	на	извршен	директор	
на	организацијата	за	култура	„Контрапункт“,	од	Скопје. 
	
13:30	–	13:45ч.	пауза	
	

13:45	-	16:00ч.		
СЕСИЈА	3:	ГРАДОТ,	ЦЕНТРАЛИЗИРАНА	МАРГИНА	



Презентација	на	локални	и	регионални	активистички	практики		
	
Никола	Гелевски/	портал	„Окно",	Скопје	
„Скопје	2014“	како	Дизниленд	
Никола	Гелевски	е	директор	на	книгоиздателството	„Темплум",	од	1989	год.	(од	самите	почетоци	на	издавачката	куќа),	
главен	 и	 одговорен	 уредник	 на	 списанието	 „Маргина"	 во	 периодот	 од	 	 1994	 год.,	 главен	 и	 одговорен	 уредник	 на	
списанието	 за	 стрип	 „Лифт"	 во	 периодот	 од	 1995	 год.	 до	 2000	 год.	 како	 и	 основач	 и	 главен	 и	 одговорен	 уредник	 на	
порталот	„Окно"	од	2009	год.	Во	рамките	на	граѓанските	активности,	Гелевски	е	член	на	УО	на	ФИООМ	(2002-2006),	тој	е	
основач	 на	 здружението	 „Контрапункт"	 (1999)	 и	 е	 еден	 од	 основачите	 на	 културниот	 центар	 „Точка"(2003-2009),	 на	
„Плоштад	 Слобода"	 (2009)	 и	 на	 здружението	 ГЕМ	 (Граѓани	 за	 европска	 Македонија)	 (2008).	 Тој	 бил	 колумнист	 во	
„Форум",	„Утрински	весник"	и	„Глобус",	а	е	добитник	на	наградата	„Борјан	Таневски"	за	2007	год.	за	„најпроминентен	
колумнист	на	годината".	
	

Катерина	Колозова	/	Институт	за	општествени	и	хуманистички	науки,	Скопје	
„Бунтот	на	урбаните	простори:	нов	модел	на	револуција?“	
Катерина	Колозова	е	професорка	по	родови	студии	и	филозофија	на	повеќе	универзитети	во	Македонија	и	странство.	
Авторка	е	на	дела	од	облата	на	политичката	теорија	и	феминизмот,	меѓу	кои	и	Cut	of	the	Real:	Subjectivity	in	
Poststructuralist	Philosophy,	во	издание	на	Columbia	University	Press	(NY:	2013).	

	
Горан	Јанев/	Универзитет	„Свети	Кирил	и	Методиј“	во	Скопје	
„Скопје	2014	или	Смртта	на	јавниот	простор	и	раѓањето	на	јавната	сфера“	
Горан	 Јанев	 предава	 социјална	 антропологија	 на	 Универзитетот	 „Свети	 Кирил	 и	Методиј“	 во	 Скопје.	 Вработен	 е	 како	
истражувач	на	Институтот	за	социолошки	и	политичко	правни	истражувања,	во	Центарот	за	етнички	односи	на	истиот	
универзитет.	 Завршува	 докторски	 студии	 по	 социјална	 антропологија	 на	 Универзитетот	 во	 Оксфорд.	 Дипломирал	 на	
катедрата	по	етнологија,	а	магистрирал	социологија	на	Универзитетот	„Свети	Кирил	и	Методиј“	во	Скопје.	Неодамна	ги	
завршил	пост-докторските	 студии	на	Макс	планк	Институтот	 за	 проучување	на	религиските	и	 етничките	различитости	
(Max	Planck	 Institute	 for	 the	Study	of	Religious	and	Ethnic	Diversity)	 во	 Готинген,	 Германија.	На	постдипломските	 студии	
организирани	 од	 ИСППИ	 д-р	 Јанев	 ги	 води	 предметите	 Социјална	 антропологија,	 Глобализација	 и	 комуникација	 и	
Културата	во	новиот	милениум.	Неговите	актуелни	истражувачки	интереси	се	во	областа	на	откривањето	на	врски	меѓу	
урбаните	 студии,	 јавната	 сфера,	 јавниот	 простор,	 урбаните	 добра,	 новите	 социјални	 медиуми	 и	 процеси	 на	
демократизација.	
	
14:30	–	16:00ч.	ДИСКУСИЈА:		
Модератор:	Артан	Садику/	левичарско	движење	„Солидарност“,	Скопје	
Артан	 Садику	 е	 активист	 и	 докторант	 по	 филозофија	 а	 негови	 примарни	 научни	 интереси	 се	 критичата	 теорија,	
филозофијата,	 теориите	 на	 културата,	 феминизмот,	 радикалните	 и	 алтернативни	 културни	 и	 политички	 пракси	 и	
уметноста.	Работи	во	Институтот	за	општествени	и	хуманистички	науки	–	Скопје	како	истражувач	и	предавач	на	одделот	
за	родови	студии	и	студии	на	културата	и	активно	делува	во	Левичарското	движење	„Солидарност“	и	Културниот	клуб	
„Синдиката“.Пишува	колумни	за	 „Утрински	весник“,	 „Нова	Македонија“	и	 „Коха“,	 во	кои	 се	 залага	 за	преку	 -	 етнични	
форми	 на	 политичко	 идентификување	 и	 мобилизирање	 во	 Македонија,	 за	 градење	 на	 култура	 на	 отпор	 кон	
неолибералните	трендови	во	економијата,	политиката	и	културата	и	е	еден	од	истакнатите	критичари	на	национализмот	
во	 Балканот.	Негови	 понови	 трудови	објавени	 во	меѓународни	 списанија	 и	журнали	 се:	 „Провокација	 за	 краен	 отпор	
навистината.	 Етика	 на	 еден	 еретички	 дискурс“,	 „Договарање	 на	 нова	 демократија	 за	 Балканот“,	 „Три	 контексти	 на	
Балканизација“.	

	
16:30-17:30	пауза	за	ручек	во	Менада	(само	за	учесниците)	
	
17:30	кафе	
	

17:30	–	19:45ч.	
СЕСИЈА	4:	ИМАМ	ИНСТИТУЦИЈА,	ЗНАЧИ	ПОСТОЈАМ?	
Презентација	на	искуства	од	различни	модели	на	институции	од	културата		



	
Зоран	Петровски/	Музеј	на	современа	уметност,	Скопје	
„Белиот	лебед:	Музејот	на	современата	уметност	помеѓу	катастрофа	и	утопија“	
Зоран	Петровски	e	кустос	во	Музејот	на	современата	уметност	и	директор	на	оваа	институција	од	1993	до	2000	година.	
Еден	 е	 од	 основачите	 на	 списанието	 Големото	 стакло	 и	 член	 на	 AICA-Македонија.	 Реализирал	 повеќе	 изложбени	
проекти,	меѓу	кои	и	македонското	учество	на	Биеналето	во	Венеција	(1993	и	2010)	и	Биеналето	во	Сао	Паоло	(1996).		
	
Славен	Тољ	/	Музеј	на	модерната	и	современата	уметност,	Ријека	
Место	и	улога	на	музеј	за	современа	уметност	во	локална	заедница	
Славен	Тољ	е	мултимедијален	уметник	и	куратор.	Тој	е		познат	по	неговите	ready-made	дела,	инсталации,	фотографии	и	
перформанси	 кои	 се	 однесуваат	 на	 политички	 прашања	 на	 специфичен	 начин.	 Тој	 учествувал	 на	 многу	 изложби	 во	
Хрватска	и	во	странство	како	Documenta	X	(Касел,	(1997),	“Body	and	the	East”,	Модерна	галерија	(Љубљана,	1998),	Музеј	
на	 современа	 уметност	 	 (Загреб,	 1998),	 Apex	 Art	 (Њујорк,	 2000),	 “Interrupted	 Games”,	 Galerie	 für	 Zeitgenössische	 Kunst	
(Лајпциг,	2004),	“Cosmopolis:	Microcosmos	X	Macrocosmos”,	Државен	музеј	на	современа	уметност	–	Колекција	Костакис	
(Солун,	 2004).	 Тољ	бил	 хрватски	 селектор	и	 куратор	на	 51.	 Венециско	биенале	 во	 2005.	 Тој	 е	 активен	на	 независната	
културна	сцена,	во	развојот	на	културните	политики	и	е	ангажиран	во	проектите	„Форум	за	простор„	и	„Срџ	је	наш“.			
Моментално,	тој	е	директор	на	Музејот	на	модерна	и	современа	уметност	во	Ријека	(Хрватска).	

	
Искра	Гешоска	/	Културен	центар	„Точка“,	Скопје	
„Еден	ден	ќе	се	сретнеме	-	знаци	покрај	калдрмата	или	обидот	на	сенката	да	го	најде	своето	
тело“	
Искра	Гешоска	е	културолог,	претседател	на	„Контрапункт	-	асоцијација	за	развивање	и	промовирање	на	нови	практики	
во	 културата,	 уметноста,	 критичка	 мисла	 и	 граѓанскиот	 активизам“	 и	 „Јадро	 -	 асоцијација	 на	 независната	 културна	
сцена“.	Пишува	есеи	и	анализи	на	социо-културните	феномени,	како	и	осврти	од	сферата	на	изведувачките	уметности.	
Спремна	е	за	битки	но	сака	и	тишина.	
	
18:15	–	19:45	ч.	ДИСКУСИЈА:	
Модератор:	Никола	Писарев	/	Центар	за	современи	уметности	(ЦАЦ),		Скопје	
кратка	презентација:	„Одговор	на	нефункционирањето	на	јавните	културни	установи“	
Никола	 Писарев	 е	 директор	 на	 Центарот	 за	 современи	 уметности	 во	 Скопје.	 Покрај	 други	 проекти	 тој	 е	 основач	 и	
менаџер	 на	 „Право	 на	 село“	 –	 платформа	 за	 социјален	 и	 културен	 развој	 на	 рирални	 и	 мали	 заедници	 во	 Западен	
Балкан,	 главен	проектен	менаџер	на	„Рурални	заедници	култура“	–	регионален	проект	во	земјите	во	Западен	Балкан,	
спонзориран	 од	 Швајцарската	 програма	 за	 култура	 и	 е	 главен	 на	 програмата	 за	 Развој	 на	 културата	 во	 руралните	
предели	на	ЦАЦ	од	Скопје.	
	
19:45	–	20:00ч.	
пауза	
	

20:00-22:15	
СЕСИЈА	5:	ГРАДОТ	ИМА	ЉУБОВ	СКОРО	ЗА	СИТЕ	
Презентација	на	локални	и	регионални	активистички	практики		
	
Дина	Јокановиќ/	организација	„Домино“,	Загреб		
„Јавни	места	и	ЛГБТ	идентитети“	
Дина	 Јокановиќ	 е	 новинарка	 и	 писателка.	 Таа	 студира	 филозофија	 и	 хрватски	 јазик	 на	 Факултетот	 за	 општествени	 и	
хуманистички	 науки.	 Нејзиниот	 главен	 фокус	 како	 новинарка	 е	 истражување	 на	 теми	 кои	 се	 однесуваат	 на	 ЛГБТ	
заедницата	 и	 во	 последните	 три	 години	 таа	 работела	 како	 помлад	 уредник	 за	 порталот	 Queer.hr	 и	 како	 филмски	 и	
издавачки	координатор	во	Домино.	
.	
	



	
Ирена	Цветковиќ/	 Коалиција	 „Сексуални	 и	 Здравствени	 права	 на	маргинализирани	 заедници“	
(СЗПМЗ),	Скопје		
„Евакуација	на	различности:	Чиј	е	јавниот	простор?“	
Ирена	Цветковиќ	е	магистер	по	родови	студии.	Моментално	работи	на	својата	докторска	теза	од	областа	на	родовите	
студии.	Како	млад	истражувач	работела	на	многу	истражувачки	проекти	од	областа	на	социологијата,	родовите	студии	и	
медиуми.	 Беше	 авторка	 на	 општествено	 ангажираниот	 блог	 Фемгерила,	 а	 потоа	 и	 колумнистка	 во	 дневниот	 весник	
Дневник.	 Таа	 е	 активистка	 за	 човековите	 права	 на	маргинализираните	 заедници,	 а	 особено	 се	 бави	 со	 активизам	 за	
правата	 на	 ЛГБТ	 лицата,	 корисниците/чките	 на	 дроги	 и	 сексуалните	 работници/чки.	 Исто	 така,	 активна	 е	 во	 неколку	
формални	 и	 неформални	 активистички	 здруженија.	 Во	 моментов	 работи	 како	 проект	 координаторка	 во	 Коалицијата	
„Сексуални	и	здравствени	права	на	маргинализираните	заедници“-	Скопје.	
	
Велимир	Жерновски/уметник,	Скопје	 	
„Сета	убавина	мора	да	умре!Поинаков	свет	е	возможен“	
Велимир	 Жерновски	 е	 на	 магистерски	 студии	 на	 одделот	 за	 студии	 на	 култура	 на	 „Евро-Балкан“	 Институтот	 за	
општествени	 и	 хуманистички	 науки	 во	 Скопје.	 Од	 2008	 год.	 Жерновски	 е	 ко-основач	 и	 претседател	 на	 Ф.Р.И.К	 –	
Формација	 за	 развој	 на	 иницијативи	 во	 културата	 која	 работи	 на	 поттикнување	 социјално	 –	 ангажирана	 уметничка	
продукција	и	демократизација	на	општеството	која	ги	надминува	предрасудите	и	стереотипите.		
Низ	медиумите	на	цртежи,	видеа,	инсталации,	инсталации	во	 јавен	простор,	пишување	и	издавање	уметнички	книги,	
Жерновски	 ги	 истражува	 идеите	 за	 идентитетот,	 урбанизмот	 и	 популарната	 култура	 како	 и	 сексуалноста	 и	 родовиот	
идентитет.	
	
	
20.45	-	22:15ч.	ДИСКУСИЈА:	
Модератор:	Кочо	Андоновски/	ЛГБТИ	Центар	за	поддршка,	Скопје	
кратка	презентација:	„Киднапиран	јавен	простор“	
Кочо	Андоновски	 	 (1972,	 Битола)	 е	 програмски	директор	на	ЛГБТИ	Центарот	 за	 поддршка,	 кој	 е	 засебна	програма	на	
Хелсиншкиот	 Комитет	 за	 човекови	 права	 на	 Република	 Македонија	 (МХЦ),	 активност	 која	 вклучува	 мониторинг	 на	
имплементацијата	на	Препораките	на	Советот	на	 Европа	 за	борба	против	дискриминацијата	 во	однос	на	 сексуалната	
ориентација	 и	 половиот	 идентитет	 како	 и	 документација	 на	 легалните	 и	 медицински	 практики	 кон	 менувањето	 на	
половиот	 идентитет.	 Андоновски	 е	 исто	 така	 и	 координатор	 на	 проектот	 „Подобрување	 на	 учеството	 на	 етничките	
заедници	 помали	 од	 20	 %	 во	 демократските	 процеси“	 поддржано	 од	 ЕИДХР	 како	 и	 предавач	 на	 работилници	 со	
локалните	 совети,	 администрација	 и	 невладини	 органзиации	 во	 сите	 84	 општини	 во	Македонија	 во	 рамки	 на	 истиот	
проект.	 Во	 холандскиот	 магазин	 „Мејт“,	 Кочовски	 беше	 на	 листата	 на	 500-те	 највлијателни	 геј	 мажи	 во	 светот	 во	
едицијата	од	2012	год.	
	
	
22:00	–	00:00	(пивница	Капан	ан)	
Вечера	само	за	учесници	на	конференција	
	
______________________________________________________________________________	
	
Филип	Јовановски	е	визуелен	уметник	и	граѓански	активист.	Дипломирал	на	Архитектонскиот	факултет	во	Скопје	(2010).	
Магистрант	на	Факултетот	за	ликовни	уметности,	отсек	–	сликарство	во	Скопје	(2012).	
Учествувал	 на	 повеќе	 групни	 изложби:	Биенале	 на	 млади	 уметници	(2009/2011/2013);	SEAfair	 (Саем	 на	
електронски	уметности)	-	 Музеј	 на	 современа	 уметност	 Скопје	 (2010);	 Фестивал	Перфорације	Загреб	 (2010);	
Фестивал	Синхронзирани	 градови	(2010)	 и	 на	 други	видео	 и	 театарски	 фестивали	 во	 земјава	 и	 странство	 (Приштина,	
Загреб,Белград,	Токио	и	Љубљана).	
Изработил	околу	20-тина	сценографии	за	театарски	претстави,	видео	,	документарни	проекти	и	самостојни	проекти			
Добитник	е	на	наградата	за	млад	ликовен	уметник	ДЕНЕС	2013.	
Претставник	 е	 на	Македонија	 на		 Прашкото	 квадриенале	 за	 сценски	 дизајн	 и	 простор	 (2011).	
Во	неговата	работа	ги	истражува	границите	меѓу	различните	медиуми	и	нивна	интердисциплинарната	врска	-	театарот,	
видеото,	 филмот	 и	просторни	 инсталации.	 Неговите	 дела	 претставуваат	 трансформација	 на	
политички	и	социјални	категориии		во	просторни	слики.	



Од	2007-ма	година	уметнички	директор	на	фестивалот	за	современа	уметност	АКТО	во	Битола,	исто	така		член	и	еден	е	
од	 основачите	 на:	 Иницијативата	КООПЕРАЦИЈА(2012-),	 	иницијатива	 за	 нови	 ликовни	 тенденции	 во	 	современата	
култура,	активистичката	организација	Плоштад	Слобода(2010-),		ЈАДРО(2012-)аоцијација	на	независната	културна	сцена,	
граѓанската	иницијатива	ГО	САКАМ	ГТЦ(2013)	
Исто	така	работи	како	куратор	на	интердисциплинарни	проекти	.	
	
Ивана	Васева	дипломирала	на	Факултетот	за	историја	на	уметност	при	Универзитетот	„Св.	Кирил	и	Методиј“	во	Скопје	
во	 2007	 година.	 Била	 една	 од	 учесниците	 на	 проектот	 „Расшколувано	 знаење“,	 колективно	 самообразование	 во	
уметноста	 и	 културата	 (во	 органиазција	 на	 „Теорија	 која	 Хода“	 од	 Белград	 и	 „Контрапункт“	 во	 Скопје).	 Има	
специјализирано	 во	 областа	 на	 кураторството	 на	 Кураторската	 програма	 (2011/2012)	 на	 de	 Appel	 arts	 centre	 во	
Амстердам,	Холандија.	
Таа	 е	 дел	 од	 тимот	 на	 непрофитната	 органиација	 ПРОЕКТЕН	 ПРОСТОР	 ПРЕС	 ТУ	 ЕГЗИТ	 (press	 to	 exit	 project	 space)	 од	
Скопје	а	претходно	има	работено	како	новинарка	во	дневен	весник	во	Македонија.	Фокусот	на	нејзиниот	кураторски	
интерес	 во	 последните	 години	 е	 насочен	 кон	 истражување	 и	 повторно	 испитување	 на	 улогата	 на	 уметноста	 во	
поширокиот	 социополитички	 и	 економски	 систен	 и	 потенцијалот	 кон	 стимулирање	 промени,	 дури	 и	 спекулативни	 и	
емотивни	во	различни	локални	контексти.	
	


