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ПРОСТОРНА ЕКСТЕНЗИЈА НА УМЕТНОСТА

Ликовната колонија „Галичник“ од почетокот во 1990 година ги следи рецент ните 
случувања во визуелните уметности со учество на македонски и, пред сè, на интер
национални уметници, при што во амбиентот на западниот дел на Македонија, во 
ре канскиот крај, се создаваат уметнички творби што остануваат во наследството 
на ма кедонската културна и уметничка ризница. Една од особеностите на ликов
на  та колонија „Галичник“ е тоа што постојано ги следи ак туелните текови во 
умет носта, особено во уметноста на новите визуелни практики во последните 
де сетина години и е една од ретките во регионот и пошироко во која уметниците 
работат во некласични ликовни медиуми, т.е. творат во таканаречената уметност 
на новите медиуми, така што со право може да се каже дека оваа колонија може 
да го носи називот мултимедијален центар на уметноста.  

Познато е здружувањето на уметниците од периодот на импресионизмот и на сли
кањето во природа под отворено небо  пленер (pleinair), за кое мо же да се каже 
де ка е претходник на организацијата на денешните ликовни коло нии. Терминот 
коло нија во минатото (а и денес во одредени делови во светот) означува/ло со
бир на луѓе на територија надвор од својата, како инструмент на ширење на 
моќ та на империјалистичките држави... Моќта на интернационалните ликовни 
ко лонии се содржи во здружувањето на уметниците од разни краишта на светот 
и во создавањето уметничкоутописка држава во времето без политичка или 
при  времена власт, каде што владее идеологијата на креативноста и каде што се 
разменуваат и се шират мислења, теории, работа и искуства на полето на ви зу
ел  ните уметности. Гледано од историски, геополитички и социокултурен ас пект, 
уметничката колонија „Галичник“ како проекција на апсолутистичко вла де
е ње на концептите и идеите на и за уметноста е доживување на неопходноста 
за естетизирање на светот околу нас, што е и императив  на уметноста. Колони
зацијата на уметноста од овој аспект е полезна во нашето општество, со што оваа 
уметничка колонија или работилница (workshop) ја прави една од најзначајните 
со циокултуролошки феномени во денешнината во Македонија, регионот и 
пошироко.

Во изминативе три години во Галичник твореа млади уметници од Македонија 
(Ана Лазаревска, Дијана Богдановска, Инес Ефремова, Илина Чолак...) од регионот; 
Европа и од останатиот свет (Криси Бароус, Дилјана Стоименова, Дујгу Сезгин, 
Ирмак Донмез, Јетон Муја, Маурин Бахаус, Павел Павелка, Урош Ѓуриќ и др.) 
во различни медиуми: концептуална фотографија, дигитална уметност, видео, 
перформанс, стрип..., при што уметниците водени од своите идејноконцепциски 
вокации оставија дела со кои се збогатуваат фондот и продукцијата на уметнички 
дела во современиот визуелен артистички израз во Македонија. 

Горанчо Ѓорѓиевски
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SPATIAL EXTENSION OF THE ART

Art Colony Galicnik from the very beginning in 1990 has been following the current de
velopments in visual arts with participation of Macedonian and above all international 
artists where in the ambient of the western part of Macedonia, in the Reka region, 
works of art are created that remain as Macedonian cultural heritage and artistic trea
sure. One of the characteristics of Galicnik Art Colony is that it continuously follows 
the current happenings in art, especially the art of new visual practices emerging in 
the last ten years, and is one of the few in the region and beyond where artists work in 
nontraditional artistic mediums i.e. they work in the socalled new media art, so it can 
rightly be said that this colony can carry the title multimedia art center.

The joining of the artists is well known from the period of impressionism and painting 
in the open – pleinair, which can be said is the precursor of the organization of the 
today’s art colonies. The term colony in the past (and even today in some parts of the 
world) is/was a gathering of people outside their territory, as a means of spreading the 
power of the imperialist countries... The power of the international art colonies consists 
of joining of artists from different parts of the world and creation of artistic and utopian 
state in time without political or provisional authority, governed by the ideology of 
creativity, where opinions, theories, work and experiences in the field of visual arts 
are exchanged and disseminated. Seen from a historical, geopolitical and sociocultural 
aspect, Galicnik Art Colony as a projection of the authoritarian rule of the concepts and 
the ideas of and about art is experiencing the need for aestheticising the world around 
us, which is imperative to art. The colonization of art in this regard is beneficial in our 
society making this art colony or workshop one of the most important sociocultural 
phenomena present in Macedonia, the region and beyond.

During the last three years in Galicnik have created young artists from Macedonia 
(Ana Lazarevska, Dijana Bogdanovska, Ines Efremova, Ilina Cholak…), from the region; 
Europe and the rest of the world (Chrissie Burrows, Dilyana Stoimenova, Duygu Sezgin, 
Irmak Donmez, Jeton Muja, Maureen Bachaus, Pavel Pavelka, Uros Djuric etc.) in 
various media: conceptual photography, digital art, video, performance, comic book… 
where artists guided by their conceptual vocation have left works which enrich the 
fund and the production of works of art of the contemporary visual artistic expression 
in Macedonia.

Gorancho Gjorgjievski
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Родена на 5 мај 1984 година. 2009 година дипломирала на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, 
Факултет за ликовни уметности, оддел сликарство и курс за конзервација и реставрација во класата 
на професорот Антони Мазневски – Скопје. Од 2012 ги посетува Родовите студии на Институтот за 
Општествени и хуманистички науки – Скопје во класата на Катерина Колозова. Самостојно изложува: 
2013 – „Пост-хумани коски“, Отворено графичко студио, Музеј на град Скопје; 2014 – Самостојна 
изложба во Виена, Австрија; 2015 – персонална изложба во Кичево, Македонија. Учествувала на 
многубројни групни изложби во земјата и во странство.

Born on 5 of May 1984. 2009- Ss. Cyril and Methodius at the Faculty of Fine Arts, Department of Painting and 
course of conservation and restoration in class of Antoni Maznevski –Skopje. 2012 - Gender Studies at the In-
stitute of Social Sciences and Humanities-Skopje in the class of Katerina Kolozova. Solo exhibition: 2013-“Post 
human bones” Open Graphic Studio, Museum of the City of Skopje; 2014 – Solo exhibition in Vienna, Austria; 
2015 – Personal show in Kicevo, Macedonia. Participated on many group shows in the country and abroad.

Дијана Богдановска
Dijana Bogdanovska

ДГ - 1, 2, 3, 4 / DG - 1, 2, 3, 4, 2012
дигитална фотографија / digital photography
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Инес Ефремова е родена во 1986 година во Скопје, Македонија. Во 2013 година дипломира на 
Факултетот за ликовни уметности во Скопје на катедрата по ликовна педагогија, отсек графика. 
Присутна и активна на локалната уметнична сцена, досега била дел од повеќе групни изложби, 
колонии, работилници и останати културни настани. Исто така, од 2013 година е член на бордот на 
директори на Интернационалниот театарски институт ITI, Скопје и зад себе има неколку соработки 
на театарски проекти. Во своите слики го истражува начинот на која масовните медиуми и 
маркетингот го менуваат светот во нас и светот околу нас. Во инсталациите пак, најчесто ја истражува 
интерактивноста, со-односот автор-дело-реципиент, а инкорпорира и социјално ангажирани 
тематики. Што се однесува до техничкиот израз, Инес најчесто твори преку користење на дигиталните 
медиуми кои ги комбинира со традиционални ликовни техники.

Ines Efremova was born in 1986 in Skopje, Macedonia. In 2013 she received a Bachelor’s degree in Art Peda-
gogy from the Faculty of Fine Arts, Ss Cyril and Methodius, Skopje. She is active on the local art scene, 
and has participated in number of group exhibitions, art colonies, work-shops and other cultural events. 
Also, since 2013 she is a member of the board of directors of the International Theatre Institute ITI, Skopje. 
In her paintings she explores the way in which mass media and advertising alter the world within us and 
the world around us. In her installations, she explores the interaction, the co-relation between the artist-
artwork-recipient, and often incorporates social issues and themes. Media-wise, Ines combines digital and 
traditional artistic media.

Назад кон корените 1, 2, 3 / Back to Basics 1, 2, 3, 2012
дигитални фотографии / digital photography

Инес Ефремова
Ines Efremova
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Ирмак Донмез
Irmak Donmez

Родена во Истанбул, Турција, 1987 година. Завршила средно училиште за ликовна уметност Kadıköy, 
сликарство. Дипломирала на Ишик Универзитетот, Школа за ликовна уметност, сликарски оддел, 
а потоа магистрирала на истиот универзитет, на Школата за општествени науки, како најдобар 
студент, со професорот Балкан Наџи Ислимјели. Имала колективни изложби, домашни и странски. 
Селектирани изложби: 2014 - „On Screen Project”, Сачи галерија, Лондон; „Конфузија“ Teşvikiye Sanat 
Galerisi, Истанбул; 2013 „Биполар, уметничка клиника“, Mine Sanat Galerisi, Нишанташи, Истанбул; 2012 
Салцбург Меѓународна летна Академија за ликовна уметност, Милена Драгичевиќ, „Фатална форма“, 
Австрија и многу други.

She was born in Istanbul/Turkey, in 1987. She went to Kadıköy High School of Fine Arts where she gradu-
ated painting. Finished BA from the Isık University School of Fine Arts, Department of Painting and earned 
MA from the Isik University Graduate School of Social Sciences, as a beneficiary student; with the professor 
Balkan Naci Islimyeli. She attended collective exhibitions, domestic and abroad. Selected Exhibitions: 2014: 
“On Screen Project”, Saatchi, London: “Confusion“, Teşvikiye Sanat Galerisi, İstanbul; 2013: Bipolar, Art Clinic, 
Mine Sanat Galerisi, Nişantaşı, İstanbul; 2012: Salzburg International Summer Academy of Fine Arts, Milena 
Dragicevic, “Form Fatale”, Austria and others. 

Гласни жици / Voice cords, 2012
дигитална графика / digital graphics
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Роден 06.10.1982 година во Травник, Босна и Херцеговина. Живее во Сараево каде завршил и средно 
училиште за применета уметност на отсек за графичка опрема на книги. Дипломира на Академијата за 
ликовни уметности во Сараево, во класата на професорот Халил Тиквеш. Магистрирал на истата Академија, 
графика. Покрај самостојни изложби учествувал и на многубројни културни настани и колективни изложби 
како автор, а и како ко-организатор  на проекти. Значајни проекти и изложби: Изложба на графики на АЛУ, 
Сараево, 2008; Изложба на дигитални графики „Илуминации“, Галерија Буренце, Архитектонски факултет 
Сараево 2010; Изложба на современа фотографија, Куршумли медреса, Сараево 2010; „Во меѓувреме“, Аса 
уметничка галерија, Сараево, 2010; 19 +1, Галерија Роман Петровиќ, Сараево 2011 и други.

Born 06.10. 1982 in Travnik, Bosnia and Hercegovina. Lives in Saraevo where he finished High school for applied 
arts at the department for graphic preparation of books. Graduated from the Academy of Fine Arts in Saraevo, 
with the proffessor Halil Tikves. He gained his masters on the same Academy, graphic department. Beside solo 
exhibitions he have participated on many cultural events and collective exhibitions, as an autor as well as an co-
organizer of the projects. Important projects and exhibitions: Exhibition of graphics at ALU, Saraevo, 2008; Exhibi-
tion of digital graphics „Illuminations“, Gallery Burence, Architectonic Faculty, Saraevo, 2010; Exhibition of contem-
porary photography, Kurshumli medresa, Saraevo 2010; „In the meantime“, Asa Art Gallery, Saraevo, 2010; 19 + 1, 
Gallery Roman Petrovic, Saraevo 2011 and others.

Мачката и езерцето 1, 2, 3, 4, 5, 6 / The cat and the Pond 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2012
дигитална графика и стрип / digital graphic comics

Павел Павелка
Pavel Pavelka
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Роден 1964 година, живее и твори во Белград, Србија. Активно изложува од 1989 година. Низ годините, 
неговите дела биле претставени во Jeu de Paume во Париз, Куќа на уметноста Фридерицианум во 
Касел, Австриски културен форум во Њујорк, Куќа на уметноста во Виена, Галерија Захета во Варшава, 
Frankfurter Kunstverein, Музеј на модерната уметност во Сент Етјен, Сецесија Виена, Катсен уметнички 
центар во Вашингтон, Културен центар Tecla Sala во Барселона, Музеј на модерната уметност Sam-
mlung Ludwig во Виена, Форум Stadtpark во Грац, Кловичеви двори во Загреб, Национална галерија 
на Македонија и други. Соработувал со Харал Шиман, Рене Блок, Марина Гржиниќ, Герал Мат, 
Ленка Клодова, Томас Трумер, Габриеле Макерт, Тоби Мајер, Јара Бубнова, Томас Мисганг, Викториа 
Комбалиа, Јиржи Шевчик, Мица Гергешу, Горанчо Ѓоргиевски. Неговите дела се наоѓаат во многу јавни 
колекции, а исто така и во многубројни приватни колекции низ цела Европа.

Урош Ѓуриќ
Uros Djuric
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Павел Павелка / Pavel Pavelka, 2012
дигитална фотографија / digital photography

Born 1964, lives and works in Belgrade, Serbia. Actively exhibiting since 1989. Over the years, his works 
were presented in Jeu de Paume in Paris, Kunsthalle Fridericianum in Kassel, Austrian Cultural Forum in 
New York, Kunsthalle Wien, Zachęta gallery in Warszawa, Frankfurter Kunstverein, Musée d’art modernede 
Saint-Étienne Métropole, Secession Wien, Katzen Arts Center in Washington, Centre Cultural Tecla Sala in 
Barcelona, Museum Moderner Kunst Sammlung Ludwig Wien, Forum Stadtpark in Graz, Klovićevi Dvori in 
Zagreb, National Gallery of Macedonia and elsewhere. Collaborated with Harald Szeemann, René Block, Ma-
rina Gržinić, Gerald Matt, Lenka Klodová, Thomas D. Trummer, Gabriele Mackert, Tobi Maier, Iara Boubnova, 
Thomas Mießgang, Victoria Combalia, Jiří Ševčík, Mica Gherghescu, Gorančo Gjorgjievski... His works are 
part of various public collections, as well as part of many private collections around Europe.
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Дилјана Стоименова е родена во Ќустендил, Бугарија, 1981 година. 2010 – 2013 Магистрира уметничка 
фотографија на Новиот бугарски универзитет, Софија. 2013 Концептуална фотографија на Ивајло 
Стојанов магистерската класа, Фотографска школа на Софија. Изложби: 2011 и 2012 „Современа 
концептуална фотографија“, Месец на фотографијата, Црвена куќа на културата и Дебатен центар 
Софија; 2011 „Хуман фактор“, Прв експериментален европски месец на фотографијата во Софија, 
Софијанско Арсенале – Музеј на современата уметност (САМСА); 2012 „Академски средби“, Здружение 
на бугарски уметници во Пловдив; 2014 „Човечка природа“, недели на современа фотографија, 
галерија Синтезис, Софија; 2015 „Зимски хитови“, изложба на мастер класата на Ивајло Стојанов, 
Црвена куќа на културата и Дебатен центар Софија.

Dilyana Stoimenova was born in Kyustendil, Bulgaria in 1981. 2010 - 2013 Master of Photography Art in 
New Bulgarian university, Sofia.2013 Conceptual photography in Ivaylo Stoyanov Master class, Photogra-
phy school of Sofia. Exhibitions: 2011 and 2012 “Contemporary Conceptual Photography”, Month of Pho-
tography, The Red House Culture and Debate Center in Sofia; 2011 “The Human Factor”, First Experimental 
European Month Of Photography in Sofia, Sofia Arsenal - Museum For Contemporary Art (SAMSA); 2012 
“Academic Meetings”, Union Of Bulgarian Artists in Plovdi; 2014 “Human, Nature” Weeks of Conceptual 
photography, Synthesis gallery, Sofia; 2015 “WINTERHITS”, Ivaylo Stoyanov Master class Exhibition, The Red 
House Culture and Debate Center in Sofia.

P.A., 2015
инсталација од дигитални фотографии / installation with digital photography

Дилјана Стоименова
Dilyana Stoimenova
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Родена е во Скопје, во 1987 година и средно образование завршила во Средното уметничко училиште 
„Лазар Личеноски“. Илина Чолак живее и твори во Љубљана, Словенија, каде што и дипломирала на 
Oтсекот за дизајн на облека и текстил, на тема „Цртање со светлина“ кај професор доктор Маријетка 
Годлер. Ги привршува магистерски студии кај професор доктор Карин Кошак на тема „Костимографија 
во film noir“. Во текот на студиите се запознала и длабоко се посветила на мултимедиските техники на 
претставување како фотографија и видео-монтажа. Илина гордо си поигрува со окото на публиката 
преку симпатични монтажи и мултиплицирање на мотивите во своите фотографии (што го користи 
како постапка и во модната фотографија). 

Born in Skopje, 1987. She have gratudated from the Art High School “Lazar Licenoski” in Skopje. Ilina Colak 
lives and works in Ljubljana, Slovenia, where she have gained her BA from the Art Academy in Ljubljana, 
Design of cloths and textile department, with the proffessor Marijetka Godler. She is finishing her MA stud-
ies with the professor Karin Koshak on a topic “Costimography in the film noir”. During the studies she has 
found out and dedicated to the multimedia techniques of representation as photography and video – mon-
tage. Ilina proudly plays with the eyes of the recipient through simpatic montage and multiplications of the 
motives in her photographies (that she uses as a proceses in her fashion photography as well).

Урош / Uros, 2012
Дигитални фотографии / Digital photographies

Илина Чолак
Ilina Colak
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Маурин Бахаус е мултимедијален уметник од Мастрихт, Холандија. Академија за ликовни уметности 
завршила во Мастрихт, Холандија. Постдипломски студии по концептуална уметност завршува во 
Амстердам, Холандија. Таа обработува социјални теми низ лична перспектива; целата нејзина работа 
е базирана врз истражување на личните размислувања на луѓе од различни култури со различно 
потекло. Есенцијални теми низ делата на Бахаус се човековата психа, слободата на експресија, 
човековиот идентитет. Таа собира „мисли“ преку социјални медиуми и ги преведува во интерактивни 
и меѓународни видео проекти, фотопринтови и асамблажи, инсталации и скулптури. Последни 
проекти: Галерија Де Бјук Гент Белгија, уметнички проект „Кадавре Еквис“, 2015; Докуфест / Докупаст, 
интерактивен видео проект, Призрен, Косово, 2015; БИО50 24-то Биенале / МАО Музеј во Љубљана, 
интерактивен видео проект; „Граници/препреки“, БИО50 отелски проект, Љубљана, Словенија

Maureen Bachaus is an multimedia artist from Maastricht, Netherlands. She graduated from the Academy 
of Fine Arts, Maastricht Netherlands. Finishes conceptual Post-graduate academy in Amsterdam, Nether-
lands. Maureen Bachaus enlightens social themes through personal perspective; all her work is based on 
research of the personal thoughts of people from different cultures with different backgrounds.Essential 
themes throughout Bachaus’ work are the human psyche, the freedom of expression, the human identity. 
She collects ‘thoughts’ through social media and translates them into interactive & international videoproj-
ects, photoprints & assemblages, installations and sculptures. Recent & current Projects: Gallery De Buck 
Gent Belgium, art project ‘Cadavre Exquis’, 2015; Dokufest / DokuPast, interactive video project, Prizren, 
Kosovo, 2015; BIO50 24th Biennale / MAO Museum Ljubljana, interactive video project ‘Borders/Boundaries’, 
BIO50}hotel project, Ljubljana, Slovenia, 2014. www.maureenbachaus.com

Проект Слобода I, II, III / The Freedom Project I, II, III, 2013 
Интерактивен видео и смарт телефон проект / Interactive video & smartphone project

Маурин Бахаус
Maureen Bahaus
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Во потрага по светлината / Searching for the Light, 2013 
видео / video
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Јоана Пиару е мултидисциплинарна романска уметница, која живее и работи во Лондон, Велика 
Британија. Во нејзините последни проекти ја истражуваат идејата за несвесниот цртеж и за рушењето 
на границите помеѓу цртеж и скулптура. Претходните проекти се конструирани околу предметот на 
другостам истражувајќи ја релацијата меѓу идентитетот и перцепцијата во современото општетство. 
Од 2012 соработува со Дејвид Голденберг на разни проекти околу концептот на Пост Автономија. Во 
Романија, таа е претставена од страна на Уметничката галерија Ен. 

Ioana Pioaru is a multidisciplinary Romanian artist currently living and working in London, U.K. Her recent 
projects explore the idea of doodle and breaking the boundaries between drawing and sculpture. Previous 
projects are constructed around the subject of otherness, investigating the relation between identity and 
perception in contemporary society. Since 2012 she has collaborated with David Goldenberg on various 
projects around the concept of Post Autonomy. In Romania, she is represented by AnnArt Gallery.

Јоана Пиару 
Ioana Pioaru  
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Дејвид Голденберг е уметник базиран во Лондон. Неговите истражувања се концентрирани на 
концептот за Пост Автономија, развиен во неколку изложби одржани во важни интернационални 
институции: Сценарија за Пост Автономија (во соработка со Јоана Пиару); Студиото,  Glenda Cinque-
grana, Милано, Италија (2012); Просторот на Пост Автономијата, Arts Depot, Виена (2011); Plausible Art-
worlds, Basekamp, Филаделфија, САД (2010); Времето на Пост Автономијата е сега,  VanAbbemuseum, 
Аиндховен, Холандија (2009) и други.

David Goldenberg is a London based artist. His research is concentrated on the Post Autonomy concept, 
developed in a number of shows held at important international institutions: The Scenarios of Post Au-
tonomy, [with assistance from Ioana Pioaru], The studio: Glenda Cinquegrana, Milan, Italy, (2012); The Space 
of Post Autonomy, Arts Depot, Vienna (2011); Plausible Artworlds, Basekamp, Philadelphia, USA (2010); The 
Time of Post Autonomy is Now, Your space, VanAbbemuseum, Eindhoven, Holland (2009) and others.

Дејвид Голденберг 
David Goldenberg 

Дисекција на уметноста / Disecting Art (2014-2015)
Инсталација која се состои од видео, печатени графикони и интервјуа одржани со учесниците на Галичката ликовна колонија 2014 

Installation consisting of a video, printed graphs and interviews carried out with the participants of Galichnik Art Colony 2014
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ОПА (Опсесивно посесивна агресија) е формирана во 2001 година од ликовните уметници Слободанка 
Стевческа (*1971, Скопје) и Денис Сарагиновски (*1971, Скопје). Двајцата студирале на Факултетот за 
ликовни уметности во Скопје. Работат на границите на ликовната, уметноста на новите медиуми 
и перформансот. ОПА, до сега, има самостојно изложувано во Македонија, Естонија, Словенија, 
Хрватска, Франција, Германија, САД и Холандија. Има учествувано на повеќе групни изложби и 
фестивали како Трансмедиале, Берлин; Трансеуропа - Европски театарски и перформанс фестивал, 
Хилдесхајм; Freewaves - Биенале на нови медиуми, Лос Анџелес; Биенале на современи уметности, 
Москва; итн. Има остварено резиденцијални престои во Франција, Естонија, Германија, Швајцарија 
и Холандија. ОПА е добитник на Наградата за интердисциплинарност „Драгиша Наневски” на АКТО 
Фестиваaлот за современи уметности во Битола (2010) и на Годишната награда за млад ликовен 
уметник ДЕНЕС (2004). Од 2012, ОПА е со-основач на иницијативата Кооперација. / www.o-p-a.org

OPA (Obsessive Possessive Aggression) was founded in 2001 by the visual artists Slobodanka Stevceska 
(*1971, Skopje, Macedonia) and Denis Saraginovski (*1971, Skopje, Macedonia). Both of them studied at the 
Faculty of Fine Arts in Skopje and are working on the borderline of art, media and performance. OPA has 
had solo exhibitions in Macedonia, Estonia, Slovenia, Croatia, France, Germany, USA and the Netherlands 
and has exhibited widely in group exhibitions and festivals such as Transmediale, Berlin; Transeuropa - Eu-
ropean Theatre- and Performance Festival, Hildesheim; Freewaves’ Biennial of New Media Arts, Los Angeles; 
Moscow Biennale of Contemporary Art; etc. OPA received residency fellowships in Estonia, France, Germa-
ny, Switzerland and the Netherlands. OPA received Dragisa Nanevski Award at AKTO Festival of Contempo-
rary Arts, Bitola (2010) and Young Visual Artists Annual Award DENES (2004). Since 2012 OPA is co-founding 
member of Kooperacija Initiative. / www.o-p-a.org

Нема да правам повеќе политичка уметност / I will not make any more political art, 2014
video (loop)

ОПА 
OPA
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Фиторе Исуфи / КОЈА е родена 1982 во Гњилане. Дипломирала и магистрирала на Универзитетот во 
Приштина, Факултет за уметности, сликарство. Нејзините дела се најчесто концептуални. Користи 
различни медиуми како цртеж, слика, текстови, инсталации, видео и перформанси. Во нејзините 
дела таа третира социјални и културни теми, инспирирани од земјата каде твори. Нејзините дела 
се изложени на многубројни проекти, индивидуални и групни изложби, презентации и различни 
работилници, на локално и меѓународно ниво. Покажала интерес и во презентирање на нејзините 
дела преку јавна уметност на јавен простор. Работи како професор на Еволутивната Академија во 
Приштина. Живее и работи во Приштина.

Fitore Isufi / KOJA is born 1982, in Gjilan. She completed her studies, both bachelor and master studies, at 
University of Prishtina, Faculty of Arts, Picture. Her work of art is mostly conceptual. She uses various me-
diums such as drawing, paintings, writings, installations, video and performances. In her work she treats 
social and cultural topics which she combines with her personal experiences, as a reflection of the social, 
historical, cultural, and political climate, imposed by the country she operates at. Her work has been shown 
in various projects, individual and collective exhibitions, presentations and different workshops, at a local 
and international level. She has found interest also in presenting her work through public art in public ar-
eas. She currently teaches at the Evolution Academy in Prishtina. Lives and works in Prishtina. 

Среде никаде / In the middle of nowhere, 2013
Фотоинсталација / 9 дигитални фотографии / Photo installation / 9 digital photos

Фиторе Исуфи - Која
Fitore Isufi - Koja
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Роден 1988 во Гњилане/ Косово. Завршил магистерски студии, на одделот за скулптура при Факултетот 
за ликовни уметности во Приштина, Косово. Одржал неколку самостојни изложби: Експоарт 40/
Приштина, 2010; Експоарт/Приштина, 2011; Галерија Линденхоф, Цирих, 2013; Перформанс Тест 1,2...1,2, 
во дворот на Националната галерија во Косово. Учествувал на многубројни групни презентирања во 
земјата и во странство.

Was born in 1988 in Gjilan/Kosovo. He earned his MA in sculpture during the years 2006/2011 at the Faculty 
of Fine Arts in Pristina, Kosovo. Hold few solo exhibitions: Expoart.40/ Prishtina, 2010; Expoart.40/Prishti-
na.2011; Galerie am Lindenhof 2013 , Zurich; Performance, Test 1,2…1,2, in courtyard of National Gallery of 
Kosovo. Participated on numerous group exhibitions in the country and abroad.

Манипулација / Manipulation, 2013
инсталација од 4 платна 50 х 50 см / installation made of 4 canvases with dimensions 50 x 50

Куштрим Зекири
Kushtrim Zequiri 
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Родена во Чанаккале, Турција. Дипломирала на Факултетот за ликовни уметности на Ишик 
Универзитетот, оддел за визуелни уметности. Нејзина специјалност е графичкиот дизајн. 
По дипломирањето работела како уметнички директор во повеќе маркетинг компании. Ги привршува 
своите пост-дипломски студии на Ишик Универзитетот, оддел за визуелни комуникации и дизајн.

Born in Çanakkale in Turkey. Graduated from the Fine Art Faculty at the Işık University, Visual Arts depart-
ment. Her specialty is Graphic Design. After graduation worked as an art director in various advertising 
agencies. She is finishing her Master studies at Işık University, department of Visual Communication and 
Design. 

Волкот човек / The wolfman, 2013
дигитална графика / digital graphic

Дујгу Сезгин
Duygu Sezgin
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Бригита Антони е родена 1987 во Бар, Црна Гора. Завршила основно и средно училиште во Улцињ, 
Црна Гора. Дипломирала графички дизајн на Факултетот за ликовни уметности во Цетиње, Црна Гора 
во 2010. Била наградена со прва награда за слободен цртеж на Факултетот за ликовни уметности 
во Цетиње и награди за постери „Победување на градот“ ФИАТ и „Ноќи на европски истражувања“ 
Подгорица, 2010. Одржала многубројни самостојни изложби и учествувала на групни изложби во 
земјата и во странство. Живее и љуби во Подгорица, Црна Гора. http://brigeeu.tumblr.com

Brigita Antoni was born in 1987 in Bar, Montenegro. She completed elementary and  secondary school in 
Ulcinj, Montenegro. She graduated in Graphic design at the  Faculty of Fine Arts in Cetinje, Montenegro 
in 2010. She was awarded for the Prize of Free Drawing at the Faculty of Fine Arts in Cetinje and prizes for 
posters “Conquering the City” FIAT, and “European Resercheas’ Night” Podgorica, 2010. She held few solo 
exhibitions and participated on many group exhibitions in the country and abroad. She lives and loves in 
Podgorica, Montenegro. http://brigeeu.tumblr.com

Внатрешен пејзаж / Inner landscape
анимирано видео / animated video

Бригита Антони
Brigita Antoni
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Родена 1976 година во Аман, Јордан. 1999 дипломирала, а 2002 магистрирала на Факултетот за 
ликовни уметности во Белград, отсек сликарство. Во 2006 година специјализира на педагошкиот 
факултет во Белград, смер методика на настава по ликовна култура. 2008 запишува докторски студии 
на истиот факултет. Самостојно изложува: 1999 – „Зошто моето небо не е сино’, Биркагарден центар, 
Стокхолм; 2000 – „Од кукла до личност“, изложба и промоција на календар, излог на зградата на ФЛУ, 
Белград; 2002 – „Од маска до личност“, галерија на Домот на млади, Белград; 2010 – „Мртва природа“, 
Галерија на културниот центар, Шабац. Учествувала на многубројни групни претставувања во земјата 
и во странство. 

Born 1976 in Aman, Jordan. In 1999 graduated and in 2002 earned her MA from the Faculty of Fine Arts in 
Belgrade, painting department. In 2006 she had specialized at the Faculty od Pedagogy in Belgrade, de-
partment of methodics of education in fine arts. In 2008 she has started her PHD at the same Faculty. Solo 
exhibitions: 1999 – “Why my sky isn’t blue”, Birkagarden, Stochkolm; 2000 – “From dall to a person”, exhibi-
tion and promotion of a calendar, show window of the building of the Faculty of fine arts, Belgrade; 2002 
– “From mask to a person”, Gallery of the Youth Center, Belgrade; 2010 – “Still life”, Gallery of the Cultural 
Center, Sabac. Participated on many group exhibitions in the country and abroad.

Без наслов / Untitled, 2014
комбинирана техника / mixed media

Катарина Бунушевац
Katarina Bunusevac
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Ајсберг Фернандез е уметник, режисер и истражувач родена во Билбао (Шпанија) и базирана во Лондон 
(Велика Британија). Во време на последната декада, таа истражува во доменот на партиципативната 
уметност и специфичноста на различните медиуми, како на пример, самопроцесирачки 16 мм 
целулоид, интернет видео-конференции и мобилната технологија, или со други зборови, двата краја 
на Историјата на движечката претстава. Моментално ги завршува своите докторски студии базирани 
на централниот Сент Мартин Универзитет за уметност во Лондон, Велика Британија.

Iceberg Fernandez is an artist, filmmaker and researcher born in Bilbao (Spain) and based in London (UK). 
During the last decade, she has been exploring participatory art and the specificity of different media, 
such as, hand-processed 16mm celluloid, Internet video-conferencing and mobile technologies, or in other 
words, the two ends of the History of the moving image. Currently, she is completing a practice-based PhD 
at Central Saint Martins, University of the Arts London (UK). 

Now&Here=Everywhere, 2014
меѓународен колаборативен интернационален видео мозаик на материјал снимен со мобилни телефони
International collaborative mobile phone video mosaic

Ајсберг Фернандез
Iceberg Fernandez
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Беким Корча е роден 1975 година во Гњилане, Косово. Дипломирал на Факултетот за ликовни умет-
нос ти во Приштина, на одделот за графички дизајн, а магистрирал на истиот факултет, на одделот 
за сликарство. Одржал неколку самостојни изложби и перформанси, а учествувал на многубројни 
групни изложби во земјата и во странство.

Bekim Korca was born 1975 in Gnjilan, Kosova. Graduated from the Faculty of Fine Arts in Pristina, graphic 
department and earned his MA at the same Faculty, painting department. He has held few solo exhibitions 
and performanses and participated on several group exhibitions in the country and abroad.

Ономатопеја / Onomatopea, 2014
stop motio video

Беким Корча
Bekim Korca
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Јетон Муја е роден 03.04.1983 во Гњилане, Косово. 2001 – 2004 дипломирал на Факултетот за ликовна 
уметност во Приштина, Косово, графички оддел. 2004 – 2007 магистрира на истиот факултет, 
графичка уметност. Самостојни изложби: 2013 – КЦ Град, Белград, Србија; 2010 – Национална галерија 
Приштина, Косово; 2008 – Експо перформанс – ЦНДА, Париз, Франција; 2006 – Национален Музеј 
Тирана, Албанија. Учествувал на многубројни групни изложби во земјата и во странство. 

Jeton Muja was born in 03.04.1983 in Gjilan- Kosovo . 2001-2004 graduated from the Faculty of Art, Prishti-
na, Kosovo, department of Graphic art . 2004-2007 earned his Master of Fine Arts, in Graphic art. Solo  ex-
hibitions : 2013-  KC GRAD ,Beligrad -Serbia ; 2010- National Gallery –Prishtinë- Kosovo ; 2008- Expo-Per-
formance- CNDA- Paris –France; 2006 - National  Museum- Tiranë -Albania . Participated on many group 
exhibitions in the country and abroad. 

Проект Портрет / Portrait Project, 2014
дигитална фотографија / digital photography

Јетон Муја
Jeton Muja
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Дипломирала визуелни уметности на Норвич Универзитетот за уметност, Велика Британија, во 2012 
година, а се здобила со магистерска титула на Раскин Универзитетот, во 2015 година. Изложувала: 
2012 – Завршна изложба, Зградата на Св. Џорџ, Норвич, Велика Британија; 2012 – Хартиена девојка 
од Норвич, Стју галерија, Норвич; 2011 – Тука и таму, Birdcage, Норвич; 2011 – Sweetopia, Плоштад 
Магдален, Норвич, Велика Британија. Нејзините дела се наоѓаат во неколку јавни и приватни колекции.

Graduated with Bachelor Degree on the Norwich University of the Arts in 2012. Masters Degree earned 
from the Anglia Ruskin University in 2015.  Exhibition: 2012- NUA Degree Show, St George’s Building, Nor-
wich, UK; 2012 - Papergirl Norwich, STEW Gallery, Norwich, UK; 2011 - Here and There, The Birdcage, Nor-
wich, UK; 2011 - Utopia, Norwich University of the Arts, Norwich, UK; 2011 - Sweetopia, Magdalen Square, 
Norwich, UK. Her works are part of many public and individual collections.

 Останав без зборови / Words escape me, 2013
дигитална фотографија / digital photography

Криси Бароус
Crissie Barows
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Стоев пред хотелот „Неда“ во Галичник, облечена во моминска носија со послужавник во рацете во кој имаше 
парчиња домашна погача и солца, со кои ги пречекував гоститеуметници како чин на добредојде. Имав само 
12 години. Ги поздравив со насмевка и со добредојде чичко Баже, чичко Јован, чичко Жарко, чичко Димитар, 
тетка Жани, тетка Симонида... (Благоја Маневски, Јован Шумковски, Жарко Јакимовски, Димитар Манев, 
Жанета Вангели, Симонида ФилиповскаКитановска). И така почна мојата приказна со Ликовната колонија 
„Галичник“, соживувањето и преплетувањето со нејзината идеја и суштинско постоење. Така почна и мојата 
суд бинска импостација на уметноста во секоја пора од мојата кожа, во секој јазол од мојот нервен систем, во 
секој милимикрон на мозокот. Постепено, но сигурно, уметноста стана мојот живот и начин на размислување 
и егзистирање. Поинаку и не можев да мислам и да промислувам. Бидејќи да растеш со една ваква ликовна 
ма ни фестација, како што е Ликовната колонија „Галичник“, не земајќи го предвид фактот на растење покрај 
ликовен уметник – татко ми Нове Франговски, значи вистинско соочување со уметничката есенција. „Фрлена“ 
од мали нозе во вителот на уметноста, многу млада созреав за сѐ што всушност значи таа: и радост, и смеа, и 
забава,  и игра, но и тага, и болка, и револт, и борба. По дефиниција, целта на уметноста (можеби повеќе порано 
одошто сега) била да разубавува, да создава естески сензации и да одушевува. И веројатно е така ако не сте 
сведоци на приказната зад сцената. А кога сте таму, „зад сцената“, во вистинска смисла го сфаќате процесот 
на творење, на креирање, на создавање, бидејќи тој креативен процес не е чиста механика, не е занает, не е 
исполнување на работната задача и очекувања. Тој е дуел сам со себе, со средината, со околината, со медиумот 
на ликовна егзегеза, со потегот, со концептот, со реализацијата, со исполнувањето на сопствените стандарди... А 
уште поголем е притисокот што таа битка ја „споделуваш“ со други, ја соголуваш, ги мериш своите способности 
на уметничко фунционирање и творење во специфични услови, надвор од загарантираната безбедност на 
сопственото студио, во поинаква средина на природа што дава поинакви естетски доживувања, па оттука 
(иако не нужно) ги „мати“ чистите мисли и идеи или веќе „извојуваните“ битки и сигурниот терен, а да не збо
руваме за ограничената временска рамка во која треба сите овие споменати аргументи да се избалансираат и 
да се стават во една уметнички дефинирана „рамка“, во едно издржано уметничко дело. Интригантен е овој 
процес. А во меѓувреме, во паузите од креативното понирање, следат долгочасовни интермеца во разговори 
и смеа со останатите креативци. Од раскажување вицеви и загатки, до сериозни дискусии за лични концепти, 
генерално за уметноста и за нејзината философска сушност или, пак, на трета страна големи политички 
расправи за меѓудржавни односи и разрешување или продлабочување на проблемите. Љубовта, присутна во 
различни облици и форми, танцот, незаменлив содвигател во сите премрежиња и релаксирања,  традицијата 
и фолклорот, изникнуваат од секој агол и од секоја пора на куќите, на местата, на природата на чудесниот 
Галичник. Размената на енергија е повеќедимензионална. Се дава и се зема во различни насоки и движења. 
Исполнет си, одморен си, но во исто време си испразнет и изморен. Полн со многубројни нови информации 
што те збунуваат. Афектација на позитивно лудило и емоција, до испразнетост и анемија... Чудесна е при
казната... која тука не запира... ова е само сведоштво на набљудувач зад сцената... останува приказната на 
продуцентот, на режисерот, кој сето тоа го организира за да има приказни и зад и пред сцената... Приказната 
на Нове и на Ана, и во многу случаи и на нивната фамилија, потесна и поширока. 25 години живееш со фактот 
на одговорност за организација и за успешна реализација на оваа ликовна манифестација, која се одржува 
помеѓу 8 и 12 денови во годината. На многумина организатори на сродни манифестации приказна позната, но 
за обичните набљудувачи иреална бидејќи отстрана сѐ изгледа едноставно и забавно зашто таков впечаток и 
се остава, впечаток на леснотија, насмевка, забава. Исклучувајќи го периодот на организирање и подготовки, 
селекција на уметници, договори, преговори, барање поддржувачи, спонзори (кои е речиси невозможно да 
се најдат), периодот на времетраењето на ликовната колонија, за нас значи ставање на услуга за потребите на 
оваа манифестација. Не се штеди ни време, ни енергија, ни средства, ни обврски, ни личен живот, туку стануваш 
едно со функцијата на организатор кој треба да биде сѐ, и проектен менаџер, и возач, и аниматор, и планер, 
и модератор, и готвач (во последните години на намалување на поддршката од државата), и иницијатор, и 
водич по спомениците на националната култура, и „мајка“ и „татко“, и миротворец, и прва помош и ... Мора 
да се смееш и кога не ти е до смеа, и да се дружиш и кога не ти е дружба, и да глумиш дека сѐ е супер кога се 
соочуваш со проблеми од различен карактер (а пред сѐ финансиски, „како ќе ја дотуркам работава до крај?“), 
да јадеш и кога не ти се јаде, да пиеш кога не ти се пие, да пееш, да се забавуваш, да шириш позитивна енергија 
и тогаш кога си издуван како балон... Зашто така си скроен да одржуваш нешто што веќе е почнато и негувано и 
кое прераснува во традиција... од задоволство дека правиш нешто добро за својата професија... воден со мисла 
дека ја промовираш сопствената култура, фолклор, традиција... со интенција дека меѓународниот карактер 
на манифестацијата создава неуништливи мостови од кои изнедруваат многубројни реципрочни проекти 
и вмрежувања... потврдувањето на квалитетот ти дава енергија и мотив за одново и одново да ја отвораш 
страницата на нова сесија на ликовната колонија, за одново да ја почнеш новата годишна приказна... и така 
25 години... а на пат сме да ја отвориме и дваесетишестата... И во миговите на страшна економска криза, 
која се провлекува во последните десетина години, кога сериозно размислуваш за смислата на огромниот 
индивидуален влог во оваа приказна, не можеш да се одвоиш од оваа приказна од твојот живот, која ти создала 
своевидна зависност, која го дига адреналинското ниво и која со сигурност прави многу за македонската 
култура и уметност. А нам ни дарила непобитно животно искуство, пријателства, контакти и знаење што ниту 
една материјална добивка не може да ги замени.

Да живее Ликовната колонија „Галичник“!

Ана Франговска
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I was standing in front of hotel Neda in Galicnik, dressed in a traditional girl’s costume holding a tray with slices of 
homemade bread and salt, giving a warm welcome to the guests – artists. I was only 12 years old. With a smile I greeted 
and welcomed uncle Baze, uncle Jovan, uncle Zarko, uncle Dimitar, aunt Zani, aunt Simonida… (Blagoja Manevski, Jovan 
Sumkovski, Zarko Jakimovski, Dimitar Manev, Zaneta Vangeli, Simonida Filipovska  Kitanovska). And this is how my 
story with Art Colony Galicnik began, my identification and interweaving with its idea and essential existence. So began 
my predestined embedding of art in every pore of my skin, in each node of my nervous system, in each millimicron of 
the brain. Gradually but steadily, art became my life and way of thinking and existence. I could not think and reflect 
differently. Because growing up with such an art event, like the Art Colony Galicnik, not taking into account the fact of 
growing up beside an artist  my father Nove Frangovski, means real confrontation with the artistic essence. “Thrown” 
since very young age in the whirlwind of art, I matured at a very young age for what it actually means: joy, laughter, 
fun, play, but also sorrow, pain, anger, and struggle. By definition, the purpose of art (perhaps more in the past than 
now) was to beautify, to create aesthetic sensations and to enchant. And it probably is so if you do not witness the 
story behind the scenes. And when you are there, “behind the scene”, you truly understand the process of Creation, 
because that creative process is not pure mechanics, it is not a craft, it is not meeting the task and the expectations. It 
is a duel of one with himself, with the environment, with the surrounding, with the medium of art exegesis, with the 
move, with the concept, with the realization, with the fulfillment of their own standards... And the pressure is even 
greater that you “share” that struggle with the others, you denude it, you measure your abilities of artistic creation 
and functioning in specific circumstances, outside of the guaranteed security of your own studio, in a different environ
ment of nature that gives different aesthetic experiences, and hence (even though not necessarily) it “stirs up” pure 
thoughts and ideas, or the already “fought” battles and safe ground, not to mention the limited time frame in which all 
these mentioned arguments need to be balanced and put in an artistically defined “framework”, in a valid work of art. 
This process is intriguing. And in the meantime, in the breaks of creative insight, follow long interludes in conversation 
and laughter with other creative minds. From telling jokes and puzzles, to serious discussions about personal concepts, 
generally about art and its philosophical essence, or on a third side, big political debates about interstate relations 
and resolving or deepening problems. Love, present in different forms and shapes, dance, an indispensable force in all 
ordeals and relaxations, tradition and folklore, emerge from every corner and every pore of the houses, the places, the 
miraculous nature of Galicnik. The exchange of energy is multifaceted. It is given and taken in different directions and 
movements. You are fulfilled, rested, but at the same time emptied and tired. Full of many new information that con
fuse you. Affectation of positive madness and emotion, to emptiness and anemia... It is a marvelous story… that does 
not stop here… this is only a testimony of an observer behind the scenes... still remaining is the story of the producer, 
of the director who organizes everything, in order to have stories behind and on the scene… The story of Nove and 
Ana, and in many cases of their closer and wider family. 25 years living with the fact of responsibility for organization 
and successful realization of this art event, held between 8 and 12 days a year. For many organizers of similar events, a 
familiar story, but for the ordinary observers a surreal one, because looking from the side everything looks simple and 
fun, since such an impression is also left, impression of lightness, smile, fun. Excluding the period of organization and 
preparation, selection of artists, contracts, negotiations, looking for supporters, sponsors (which is almost impossible 
to find), the period of duration of the art colony for us means putting into service the needs of this event. There is no 
saving of time, energy, means, responsibilities, personal life, instead you become one with the function of organizer 
who needs to be everything, project manager, driver, animator, planner, facilitator, chef (in the recent years to reduce 
the support of the state), initiator, guide to the monuments of national culture, “mother” and “father”, peacemaker, 
first aid… You have to smile when you don’t feel like it, to socialize when you don’t feel like socializing, to act like every
thing is great, when you face problems of different nature (primarily financial, “how will I lead this thing to the end?”), 
eat when you are not hungry, drink when you are not thirsty, sing, have fun, spread positive energy even when you are 
deflated like a balloon… Because you are made to maintain something that has already been started and nurtured and 
which grew into a tradition... with the pleasure that you’re doing something good in your profession... guided by the 
thought that you promote your own culture, folklore, tradition... with the intention that the international character of 
the event creates indestructible bridges connecting numerous reciprocal projects and networks... the confirmation of 
quality gives you energy and motivation over and over again to open the page of a new session of the art colony, to 
start the story of the new year again... and so for 25 years... and we are on our way to open the twentysixth… Even 
in the moments of terrible economic crisis that has been dragging on for the last 10 years, thinking seriously about 
the meaning of the huge personal stake in this story, you cannot detach yourself from the story of your life, which had 
created a kind of addiction, which elevates the adrenaline level, and that certainly does a lot for Macedonian culture 
and arts. And which has granted us undeniable life experience, friendships, contacts and knowledge that no material 
gain could replace.

Long live Art Colony Galicnik!

Ana Frangovska



Здружение на граѓани Ликовна колонија Галичник
Партизански одреди 111/2-13

Тел.: + 389 (0)2 30 62 753
Факс: + 389 (0)2 31 09 566

Просторна екстензија на уметноста
Национална галерија на Македонија, 

Мултимедијален центар Мала станица, Скопје
јуни 2015 

Издавач: Ликовна колонија Галичник
За издавачот: Нове Франговски, раководител

Куратори на колониите и изложбата: Ана Франговска
Текст: Горанчо Ѓоргиевски

Ана Франговска
Превод на англиски: Наташа Димитровска

Дизајн: Игор Сековски
Фотографии: од архивата на уметниците

Лектура: Кирил Ангелов
Печат: Промедиа, Скопје

Тираж: 300

Поддржано од Министерството за култура на 
Република Македонија

Спонзори:
А.Д. Пивара – Скопје

Феријален дом - Скопје
АБЦ рент а кар
Вардар градба

Благодарност до: 
Блашко Јосифовски, Самоил Филиповски,  

Кузман Брезовски, Марјан Ѓорѓиев, Бојана Јанева Шемова, 
Горанчо Ѓорѓиевски и Игор Сековски

Citizens assosiation Art colony Galichnik
Partizanski odredi 111/2-13, 1000 Skopje
Tel.: + 389 (0)2 30 62 753
Fax: + 389 (0)2 31 09 566
Spatial Extension of Art
National Gallery of Macedonia, 
Multimedia center Mala stanica, Skopje
June 2015

Publisher: Art colony Galichnik
For the publisher: Nove Frangovski, director
Curator of the workshops and exhibition: Ana Frangovska
Text: Goranco Gjorgievski 
Ana Frangovska
English translation: Natasa Dimitrovska
Design: Igor Sekovski
Photography: From the Archive of the Artists
Edited by: Kiril Angelov
Printed by: Promedia, Skopje
Copies: 300

Supported by the Ministry of Culture of 
the Republic of Macedonia

Sponsors: 
AD Pivara – Skopje
Youth hostel - Skopje
ABC rent a car
Vardar gradba

Special thanks to:
Blasko Josifovski, Samoil Filipovski,
Kuzman Brezovski, Marjan Gjorgjiev, Bojana Janeva Semova,
Goranco Gjorgjievski and Igor Sekovski

CIP - Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски”, Скопје

 
7.037/.038.091(497.7)”1990/2015”(06.064)

7.022.82.091(497.7)”1990/2015”(06.064)
 

ЃОРГИЕВСКИ, Горанчо
   Просторна екстензија на уметноста : 25 години Ликовна колонија    

Галичник : 2012/2013/2014 сесии : Национална галерија на Македонија, 
Мултимедијален центар Мала станица, Скопје јуни, 2015 / [текст       

Горанчо Ѓоргиевски, Ана Франговска ; превод на англиски Наташа       
Димитровска] = Patial extension of the art : 25 years Art colony    

Galicnik : 2012/2013/2014 session : National Gallery of Macedonia,   
Multimedia center Mala stanica, Skopje June 2015 / [text Goranco     

Gjorgievski, Ana Frangovska ; translation into English Natasa        
Dimitrovska]. - Скопје : Ликовна колонија Галичник ; Skopje : Art  

colony Galichnik, 2015. - 32 стр. : илустр. ; 23 см
 

Текст напоредно на мак. и англ. јазик
 

ISBN 978-9989-9811-6-6
1. Франговска, Ана [автор]. -  I. Gjorgievski, Goranco види      

Ѓоргиевски, Горанчо
а) Ликовна колонија Галичник - 1990-2015 - Каталози од изложби

COBISS.MK-ID 98837770


