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 Кога би се сеќавале на првиот растеж во 
вжарената утроба на нашата мајка, можеби би 
го почувствувале значењето на првобитното 
во вистинска смисла, чие бидување и искуство 
е пра-елементот на нашето постоење. 
Примус- бидејќи е прв обид, прв здив во 
ноздрите на оваа хартија која дише и кажува, 
пренесува! Примусот експериментира и 
пронаоѓа,за да открие-оган! 

 Ова експериментално наше списание ги 
отчитува нашите мисли и согледби: во ова 
прво издание- како експеримент од зборови, 
идеи, критика, уметност, исцрпена од биенале 
на млади уметници (2018); и понатамошен 
развој и продлабочување на други теми 
поврзани со уметноста, времето и самите 
автори. 

Првобитното секогаш останувало мистично, 
љубопитно и со низа на неодговорени мали 
предизвикувачки прашања чии одговори 
не секогаш мораат да бидат осознаени, па, 
во прилог на оваа мисла, следниот Примус 
нека биде возбуда и светол прашалник ‘се до 
првиот допир и отворена утроба на нашиот 
следен примерок.

                                                          ВикторијаААА

Неколку искрени реченици за списаниево 
кое се створи... :



Не би сакала да романтизирам во ниту 

еден случај за текстот кој следен ќе го 

прочитате, можеби би филозофирала 

и секако би ги споделила своите моите 

најискрени мислења, разбирања и чувства 

кон биеналето на млади 2018 година, и 

за самата уметност денес, тоа е речиси 

неизбежно. 

Како млада индивидуа и студент кој 

веќе е запознаен со кругот и светот на 

уметноста и луѓето-да не ве залажувам но 

имам уште многу за осознавање во овој 

свет, сепак особено имам забелешки за 

самото однесување и пристап од страна 

на луѓето, поточно кажано-уметниците. 

Нивните дела, начинот на разбирање 

(посебно кон уметноста), размислување, 

дискурзивност и знаење, и моето 

моментално размислување и збор околу 

тие нешта.
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 Прво би започнала со дел од своите забелешки и 

набљудувања, за да можам да бидам што е можно повеќе 

разбрана и појасна за биеналето на млади кое се оддржа 

неодамна. Забелешки кои ги запишувам секојдневно 

на било каков лист кој ми е во предвид, и кои најчесто 

ми се запижуваат во умот, секако со текот на времето и 

стекнатото знаење тие се трансформираат, надоградуваат, 

и ако е потребно рушат.

Вистина е дека нашето образование, особено кога станува збор за уметноста, е критично наназад. Имаме големи недостатоци на култура, недостаток на ‘кондиција‘ за читање книги, недостаток на почувствувањето на своето јас и потребите, проблеми со слухот, гласот, видот, допирот, умот, его (!) и така натаму... Сепак, не верувам дека треба целосно да се обвини образованието исто како и што верувам во тоа дека треба секоја индивидуа да се запрашува самата себеси, да пронајде одговори, и притоа да делува.

Не можеме да одречиме дека со текот на годините добиваме способност и свест да избереме што би биле и како би биле, благодарејќи пред се на самиот чин на стекнување знаење, искуство и чувствување, и токму поради тоа има доволно време да се одбере да се превземат поголем дел од мерките во име на уметничкиот, умствениот и духовен раст. 



Тоа е неподносливо и неприфатливо 
од моја страна особено кон 
студентите на ликовната академија 
низ која ги слушам тие оддекнувања 
на ехо по ходниците, атељеата, 
изложбите и дури обичните 
дружби каде секогаш мора да се 
најде проблемот, виновникот за 
оваа штета во нашето образование 
и авторитетите!

Доволно јасно ми е дека имаме проблем 
со тоа што ‘уживаме’ да бидеме ‘жртви‘, 
и некако по самиот процес на сето тоа да 
дозволиме да се изгубиме самите себеси 
и допирот кон уметноста, обвинувајќи 
други за тоа што не напредуваме, и 
секако ја разбирам таа комфортна зона 
и убавината на само-пожртвуваноста и 
чувството кое се стекнува на масивно 
хранење его додека критикуваме, а 
самите одбираме да не бираме. 

Ова може да води и кон нешто 
добро, односно ова нешто што 
се критикува сега, може да 
стане значајно и да помогне 
во понатамошниот развој на 
историската свест. Кога веќе 
критикував за принтови, не сакав 
да кажам дека ниту едно дело на 
биеналето не беше добро. Далеку 
од тоа, имаше и добар дел кои ми 
се допаднаа, генерално нивната 
идеја, замисла за истото, но сепак 
сметам дека беше недовршена. 
Сметам дека требале повеќе да 
поработаат на замислата за да се 
поубедливи.

Сепак, учесниците на 
биеналето не беа единствените 
кои беа неразбирливи за мене. 
Гостинот од регионов, односно 
од Србија, Данило Прњат 
почна да го објаснува своето 
творештво за кое морам да 
признаам, се чувствував како 
да сум на некоја конференција 
во момент на опишување 
на економски и политички 
погледи. 

Сепак, ќе се навратам на 
нашата уметничка сцена за 
која кураторите сметаат дека 
е раздвижена и во поглед на 
продукција и во однос на 
форми на самоорганизираност. 
Колку, не знам и дали е, треба да 
истражам и размилам. Она што 
сакаат да го постигнат активните 
чинители на уметничката сцена 
е меѓусебна соработка, бидејќи 
„никогаш не е доцна за процесот 
на преиспитување и градење на 
нова институционална мрежа“ 
(Владимир Јанчевски, 2018).                                                                                                  

Ако еден од најголемите 
напори на МСУ не е само 
презентирање, туку и 
посведочување на најновите 
пракси на современата 
уметничка сцена, тогаш зошто 
уметниците не се задоволни 
од институцијата? Слушнав 
многу жалби од страна на 
учесниците како „музејот 
не ги почитува уметниците“ 
(Доротеј Нешовски, 2018), или 
дека нивните патни трошоци 
не се покриени (за оние кои 
престојуваат во странство), 
што навистина не е праведно, 
но е навистина жално е што 
најголем дел од учесниците не 
ги ни видов на изложбата, туку 
на видеа. А што е со жалбата 
за хонорарот што требаше да 
го добијат учесниците бидејќи 
беа повикани да учествуваат?

Плус нивното недоволно 
објаснување, или барем за мене 
беше недоволно, направи да се 
почувствувам како да нема начин 
тие дела за мене да се разбирливи. 



Оваа вина е неизбежливо  
обострана, блудни се авторитетите 
и самите студенти, особено кога 
се јавува судирот помеѓу старите 
и новите гледања на уметноста во 
оваа академија. Тој судир создава 
една тегобна анксиозност која 
верувам дека се шири во мозокот, 
градниот кош и самите раце, со што 
тоа го имам забележано кај повеќето 
колеги кои имаат голема страст кон 
реализирање на сопствените идеи 
и уметноста. Прашањето е „но, 
како?“.

Почнувајќи со помирувањето 
кон критиките, канализирањето 
на информациите во умот и 
проучувањето и експериментирање 
во полето на уметноста, 
разбирањето дека кај нас се уште не е 
совршено развиена културата и дека 
поголемиот дел од народот се чини 
дека е огорчен. Треба да се пронајде 
сопствениот глас и чувство, и потоа 
творењето на уметност која може 
да биде предизвикана од гнев, среќа 
и сите останати емоции и водена 
од чиста интуиција со подсвесни 
влијаниа од мајсторите од минатото 
и сегашноста.

Судирот помеѓу тие две 
гледишта не би можела 
да ги осудам бидејќи и 
двете страни се секако 
легитимни, но не можам 
да разберам зошто да не 
може уметност да се твори 
со малку материјал/труд, 
а сепак да предизвика 
шок на гледачот, со 
добро осмилена идеа 
која може да прекрши 
некои табуа? „Уметноста 
е револт, протест кон 
истребувањето.“



Поентата ми е, треба да се твори уметност од тој 
внатрешен глас кој ни шепоти, а ако научиме да го 
слушаме тој ќе вреска, безпотребно е да обвинуваме 
авторитети и да седиме во комфортната зона 
обвинувајќи друг за нашата стагнација. Човекот 
е познат по тоа да ги комплицира ситуациите во 
животот кои се наменети да бидат едноставни, истото 
се случува и со уметноста-таа е толку едноставна, 
тука нема правила, тука нема две страни туку има 
бесконечни (создади си сопствена). Затоа критиките 
и пофалбите не се од некоја корист додека самиот 
уметник не се почувствува што и како прави.   
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Како и да е, последното среќавање и дебатирање, претставување на делата од страна на учесниците слободно би кажала дека не ми остави никаков впечаток 
поради тоа што се создаде една атмосфера која веќе ми е позната и статична, каде почусвствував едно нетрпение и одбивност. Делумно кај некои од учесниците, го увидов недостатокот на знаење и разбирање на сопствените дела и пошироко, тоа ми пречеше додека дослушував внимателно поради нивната одбивност и срамежливост кон микрофонот.
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Делот каде што уметниците ги презентираа нивните дела остана на еден начин 
неразјаснет, недоловен момент кој не оддаде апсолутно никакво задоволство, што дури при крајот на самото тоа 

се запрашав „дали беше 
потребно ова?“, бидејќи 
самата несериозност и несигурност која ја почувствував ме оттуѓи 

се повеќе од пријатноста. 
Сакам да разберете, не е тоа до јас да се почувствувам пријатно или непријатно, туку тоа 

е истакнувањето на еден 
проблем кој им пречи на 
повеќето кои се во кругот 
на уметноста.

 Искрена да бидам, биеналето на млади 
уметници кое се оддржа оваа 2018 година, ме 
остави некаде на катот на рамнодушноста. Затоа 
не би имала некои дрски критики, ниту искрени 
пофалби, не би постапила арогантно кон 
учесниците ниту самата институција-музејот на 
современа уметност која беше искритикувана од 
страна на учесниците поради патните трошоци, 
недоволно добар институт, хонорари итн. 
Верувам дека е време да се соочиме со вистината 
поврзана со тука каде што живееме, и да се 
помириме со тоа или да смениме барем нешто 
минимално или револуционерно.



Арогантноста, самоувереноста и полнењето его се 
ирелевантни и далеку од легитимни кога немате знаење 
и информации за да имате основа на одбрана и право во 
било која дебата или аргумент.

На тоа биенале делумно го почувствував недостатокот на 
искреноста на уметноста, нејзината разиграна сериозност 
и чистота, како поголемиот дел да се оттуѓиле од нејзината 
вистинска суштина. „За да се избегне разочарувањето во 
уметноста, таа не треба да се третира како кариера.“

Повеќето дела беа поставени естетски пријатно, но 
уметниците не ги доловија и објасниа нивните идеи 
на начинот на кој очекував, дури почувствував едно 
избегнување од тие нешта. Иако лично, ги прифаќам делата 
и без објаснениа и верувам дека тоа е сосема легитимно 
бидејќи исто како и некои ситуации подобро е да владее 
молкот одколку беспотребно да се трошат зборови, така 
верувам дека некогаш и уметноста треба да биде третирана. 
Делата творени со интуиција често пати ја празнат нашата 
енергија, што тука зборовите повеќе и немаат многу 
значајна улога колку што има ударниот момент на енергија. 
Според ова сопствено мислење верувам дека некои 
презентации требаа да бидат премолчени. 

Ова што го напишав беше моето најискрено рамнодушно 
мислење и искуство, можеби рамнодушно поради тоа што ми 
недостига искра која ќе создаде огромен пламен во уметноста, 
рамнодушност поради тоа што тие учесници оставија впечаток 
на непромисленост и површност (нешто што највеќе ми пречи)-
но секако, ќе напоменам дека сето тоа не се однесува кон сите 
учесници.

Самандова



Откако излегов од музејот, ми се сврте една 
мисла, како се одлучува кој ќе учествува на 
биенале на млади уметници. Бидејќи секако 
дека не се овие 25 единствени млади уметници 
во Македонија, тогаш според што баш тие се 
поканети. 

Бидејќи не е отворен повик, не се селектираат 
дела, тогаш дали значи и дека нема критериуми 
(но, кога да видиш според кои критериуми 
да се бираат делата?). Сепак дали изложбата 
би била според мене подобра доколку до 
учеството би се стигнувало на друг принцип, 
не би знаеле. 

Точно е дека цело време 
се копнее по нешто ново, 
по нова уметност, начин 
на изразување и сл. Па 
затоа од моја студентска 
перспектива, храбро, 
скоро секаква мисла, 
шега, станува реалност, се 
изложува само да се дојде до 
тоа нова, па како буквално 
и да не е битно што е.. дали 
има некое значење или не, 
и баш поради тоа толку 
извештачено и под притисок 
ми делува уметноста, со 
разни трикови, кои ќе 
послужат да се дојде до 
слава, барем за момент.

Но, сепак јас како студент 
на факултет за ликовни 
уметности, на прашањето 
што е уметност, одговорот 
е индивидулен, секој со 
свој став.. Така, се додека не 
се дојде до еден конкретен 
одговор, кој буквално го 
нема, уметноста ќе нема 
граници.

Мартина Спасовска





Бев доста љубопитна кога сите збореа за Биенале на млади 
уметници годинава. 

Поточно, бев љубопитна и во глава најмногу ми се вртеа  овие 
три прашања:

1.
 Првобитното и најискрено, беше прашањето Што 
ќе ни приложат овогодинешните автори? Читајќи го 
терминот ‘млади’ споен со ‘уметници’, мене лично, а 
верувам и на повеќето други студенти од ФЛУ, ми звучеше 
и раѓаше чувство на удобност, еден вид конекција  која го 
носи зборот ‘младина’. Овој збор, делејќи го на неколку 
нивоа во една пирамида, верувам, и ние и сите идни млади 
автори, припаѓаме во некои од нивоата на пирамидалната 
скала, студирајќи, осознавајќи, работејќи на нашата 
вистина и благодет, за еден ден да се најдеме на високите 
скалила каде се сега сегашните млади автори кои го 
поминале патот за да се искачат на горните  нивоа.

2.  Вториот аспект  кој ми разбуди љубопитност  исто така беше 
до каде сме ние, и дали лесно ќе ја “соџвакам” оваа изложба..дали 
ќе ја разберам? Разберам, во смисла на сетилно разбирање кое едно 
уметничко дело има компетенција да му го понуди на гледачот.
Разберам, во смисла на едно психолошко разбирање кое може да 
се спореди со некакво искуство, како на пример, психолошкото 
разбирање кон делата на виенските акционисти кои ги видов 
претходното лето во Болзано, во Музејот на современа уметност.
 Никогаш не сум судела според тематиките на допаѓањето, она 
мало т.н. естетско  чувство, кое буди кратка сензација на WOW-
ефект, а кое после неколку недели здосадува и доаѓа втората 
помисла -„Ништо посебно..”

3.
И третиот прашалник кој ми стоеше над глава беше 

за дискурзивната програма која се одржуваше после 

изложбата: Како тие ќе се претстават? Како ќе ги 

претстават своите дела и ставови? Дали воопшто ќе 

сакаат да зборуваат на таа тема?  

......

Барав конекција, врска која ќе 
се создаде помеѓу мене и делата, 
едноставно да се растрепери дел 
во мене. Го разбирам фактот дека 
треба да се твори во склад со 
времето, но ми недостасуваше таа 
конекција набљудувач-дело. Ми 
недостасуваше енергија, потегот 
на четка, вложено трпение, време. 
Ги сакам прашањата со одговорите 
што потсветно се создаваат додека 
се набљудува делото. Ги сакам 
впечатоците кои цврто ќе се залепат 
за мене, и ќе врескаат некое време.

Влегувајќи ентузијастично во музејот 
таа вечер, бев ептен нестрплива 
додека да ги видам изложените дела, 
бидејќи самиот наслов на биеналето 
ми звучеше многу примамливо ,,Ќе 
биде ли доцна, ако времето запре’’. 
Почнувајќи да разгледувам, се 
почувствував како search алатка, како 
да барав дело пред кое ќе застанам 
со подотворена уста, пред кое ќе се 
подразмислам некое време, додека 
некој од посетителите не ме турне, 
бидејќи посетителите и онака оставаат 
впечаток како да се во брзање. Дали 
е до делата, останува да видимр. Се 
задржував на секое дело максимално, 
колку што ми дозволува душата, 
помислувајќи дека ќе преговорат, 
дека ќе видам нешто скриено во нив, 
мал дел што ќе ме задржи, барем уште 
некој момент повеќе.



Откако завшри ‘се, размислував какви одговори ми се 
всадија од овие три прашања.

 За првото прашање, за кое спомнав дека чувствував 
чуден вид на удобност и конекција- се излажав. Всушност, сета 
таа конекција ја почувствував само меѓу делата на авторите 
кои изложуваа. Почувствував конекција во медиумот кој 
го избрале, во порталот на современите збиднувања кои 
моментално се творат и уметникуваат насекаде низ светот, 
исто така пронајдов конекција во концептуалната уметност 
и нејзините карактеристики, видео-артот и фотографијата, 
пристапот на повеќето дела кој за мене беше доста сличен, 
итн.. Како во сета поставка да владееше една иста магма, 
една иста аура над МСУ која излегува од делата, еден вид на 
баланс од чекор во чекор, низ изложените ѕидови. Со други 
зборови, не достигнав кулминација, ко да недостигаше едно 
дело кое ќе го растресе овој мој баланс и оваа еднолична аура 
и ќе даде контраст и акцент во мојот ум.

1.



Во ова резиме решив да спојам мои импресии и да ја опишам  мојата голема слика и импресија од целото биенале. Исто така, ги оттргам моите пранги и моите фаворити, како од поединечни наши и светски автори, така и од сите уметнички правци, движења, медиуми.. Кога појдов и ја разгледав изложбата, ги оттргнав сите мои омилени теми, и пробав да ја разгледам како една чиста бела тетратка со беспрекорно бели листови на кои никој ништо не испишал или нацртал. Трудејќи се да останам на овој план до крај, го почувствував отсуството на жар, на топлина, на работна енергија и човечки здив кој дише позади делото, отсуство на страст, опоеност, бес, нервоза, среќа. ‘Се ми изгледаше толку хоризонтално и еднолично, еднобојно.  После сето мое очекување на конекција и удобност, после целокупното разгледување на делата, се почувствував дисконектирана.

Се прашував зашто е тоа така, секако очекував 

поголемиот дел од делата да го следат современиот 

израз на уметноста, бидејќи тоа и е младината- 

младината јури во своето време, го живее своето време, 

ги користи алатките на своето време, неизбежно впива 

се што оди во прилог на своето време.. си помислив, 

можеби е академскиот пристап, кој, како студенти на 

ФЛУ го работиме и проучуваме, и покрај тоа што имам 

искочено од тој свет и сум истражувала и гледала и од  

сето она што го донесе дваесеттиот век.. но, не, не, не 

може да е тоа.
И одеднаш ме обви студенило, студенило 

кое ми пробуди страв и ме потресе, 

студенило кое го примив од повеќето 

дела на Биеналето на млади уметници. 

Студенило од објкетите, инсталациите, 

зборовите, звуците, боите. Ми 

недостигаше јадрото, првичниот врел 

круг кој размножува и зближува. 



2.

 Одејќи проследно од точка 1 кон точка 2- 

првото видување на неколку од делата не успеав 

да го “соџвакам” лесно и да воспоставам некаков 

вид на контакт. Додека, другиот дел од делата кои 

ги доживеав како попрецизни ми воспоставија 

психолошка конекција и размисли, неколку 

прашања, дадоа неколку ставови.

На прашањето да дознаам до каде сме ние, “ние” употребено во смисла на ние- младината, и што таа има да каже и пренесе, како што веќе спомнав отсуство на жар, морам да спомнам дека сум присуствувала на многу подобри и поенергични, интензивни, пркосни изложби од исто така наши сегашни млади автори. Навраќајќи се пак на пирамидалните нивоа и употребувајќи ја оваа шема за да доловам едно мое мерило на неколку изложби од млади автори годинава, за жал овој настан го сместувам во пониските скалила.

Сите овие автори се изразија на 
различни теми, но добив впечаток 
‘ко да користеле еден ист јазик, еден 
ист ум кој ги изумил сите точки 
кои тие ги употребиле во нивните 
уметнички дела.

 Ивана овде. Беше некакво неопходно 
чувство и потреба. Оваа линија, што ја повлеков.

Црвената боја како нешто што подсвеста ја 
одбира во период на криза и одбивност кон 

самата институција и луѓето околу мене. 
Недостатокот на сериозност и духовност, 

потребата за дивина и загубената непослушност.

Ателјеата се наменети да остават трага, 
педантноста во ова време прераснува во еден 

аматерски и претенциозен гест кој ствара 
гадливост во мојот стомак. Кој го означува 

ограничувањето на уметноста.
Нема потреба за повеќе објаснување.  



3.  Околу дискурзивната програма, присуствував на 
последниот, трет ден од собирот, чиј мој краен соглед ми 
остави два впечатоци: едната половина од авторите кои 
беа поканети да разговараат за своите дела и творештво 
го сторија тоа доста прецизно и не отскокнувајќи од 
темата, воведувајќи и насочувајќи ни примери и детали 
од концептот кои ја доловуваа суштината и вистината на 
делото, додека, пак, вториот впечаток кој го добив беше 
дека некои од авторите воопшто не беа расположени 
за подетални информации. Која е причината поради 
тоа: бунт, различни ставови и пристапи, или можеби 
некоја сосема друга причина. Во овој случај не би 
поддржала ниту една страна- останувам неутрална, 
бидејќи сум сигурна дека секој поединечно различно 
размислува околу оваа програма, па според сопствените 
размислувања и сопствена критика- имаме различни 
рефлексии.

Извлекувајќи ја белата и црната страна од дискурзивната 
програма, сметам дека е добар гест за секој млад уметник 
поединечно да го пушти својот глас и да зборува за својата 
уметност. Ова буди нови запознавања и видувања и умее да 
спои и отвори нови граници меѓу творечките идеи на младите 
уметници, а исто и на сите присутни. Од друга страна, 
пак, се прашував дали е сепак потребен еден таков вид на 
“парламент”? Дали е некаков вид на тест и конечен резултат, 
од дали сите ние посетители сме ја разбрале изложбата и 
сечија идеја поединечно?

Дали авторите кои говореа го поддржале извршувањето 
на дискурзивната програма? На крајот од зборувањето 
останаа многу нејасни точки, кои верувам во иднина ќе бидат 
прецизирани и практикувани во нивната вистинска смисла и 
природа.

Викторија Митева

Црвено како жар, дали е квар?

 Хаосот може да поттикне 
креативност, комоција, но 
понекогаш и револт. Просторијата 
беше доведена до точка наречена 
празно-животна т.е. безживотно 
полна. Ме гушеше, давеше и 
вознемируваше, а истовремено ме 
оставаше безволна и рамнодушна. 
Посакав во еден момент да се смени 
тоа. Истата тензија ја чувствуваше 
и мојата соученичка- колешка 
Ивана која откако извадив неколку 
бои за да ја започнеме промената 
таа ја зграби баш црвената.

Црвена како жар, како 
изгореници од сонце од кои 
потекува крв, црвена како 
револуција и револт, тоа беше 
таа црвена на бунт против тој 
безволен дух на нашето неуредно 
ателје. Стрчавме да побараме 
четки кај колегите од соседноте 
ателје, една од нив беше љубезна 
па ни го понуди тоа што го имаше. 
Речиси со брзина на светлината се 
вративме во нашето безживотно 
засолниште во кој момент 
настана преродбата.

Ивана почна да ја повлечува, а 
јас ја довлекував таа врескава 
линија по ѕидовите, вратите, а 
потоа продолживме и на старите 
прозори од кои се прозираше уште 
поинтензивна боја, мислиш ги 
слушаш пискоците и крекањата на 
нивните стакла. Бојата на љубовта 
во тој момент во врати животот на 
нашето речиси духовно изгубено 
ателје. Таа го пресече целиот 
простор на половина, а сепак успеа 
да ја закрепне истата не-целина.

 Неумислено, а сепак од наша страна смислено , прозорите 
го одвлекоа вниманието на деканот и администацијата на 
институтот и ги изреволтира, баш она што нас не инспирира да 
дојдеме до таа бунтовна линија. 
Бевме принудени да ги избришеме старите и уништени прозори 
кои по изложбата ќе летаат во ѓубрето, доволно апсурдно или? 
Рекоа ги вознемирувало. 
За да биде уште поголем апсурдот линијата треба самите да 
ја отстраниме од ѕидовите по изложбата бидејќи е забранет 
вандализмот во школската просторија.

Ангела Савевска



И
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 Овогодинешното биенале на млади мене лично ми 
остави помешани чувства. Најпрвин не ми се допадна тоа 
што сите дела беа концептуални иако немаше определен 
правец во кој што требаше да се движи.

Друга работа што не можев да ја занемарам е фактот 
што речиси ниедно дело не беше направено со помош 
на сликарска или било каква друга вештина туку се се 
сведуваше на идеја и на принт (USB-уметност).

Друга работа што не ми се допадна е тоа што поголем број од 

делата иззгледаа некако избрзано, како авторите да ги правеле 

во последен час. Затоа секое дело треба да зборува за себе и 

подлабоко да продрува со значењето. Би требало уметникот 

свесно и со намера да направи некаква интервенција за тоа да 

биде забележано, доколку не е така или работеите ни нему не 

му се јасни или се работи за некој уметник кој е Ahead of his 

time.

Самите автори не успејаа на нас гледачите да ни 
ги дообјаснат делата и на тој начин не оставија нас 

со својата имагинација да претпоставуваме за што 

всушност се работи.



 Овогодинешното биенале на млади мене лично ми 
остави помешани чувства. Најпрвин не ми се допадна тоа 
што сите дела беа концептуални иако немаше определен 
правец во кој што требаше да се движи.

Друга работа што не можев да ја занемарам е фактот 
што речиси ниедно дело не беше направено со помош 
на сликарска или било каква друга вештина туку се се 
сведуваше на идеја и на принт (USB-уметност).

Друга работа што не ми се допадна е тоа што поголем број од 

делата иззгледаа некако избрзано, како авторите да ги правеле 

во последен час. Затоа секое дело треба да зборува за себе и 

подлабоко да продрува со значењето. Би требало уметникот 

свесно и со намера да направи некаква интервенција за тоа да 

биде забележано, доколку не е така или работеите ни нему не 

му се јасни или се работи за некој уметник кој е Ahead of his 

time.

Самите автори не успејаа на нас гледачите да ни 
ги дообјаснат делата и на тој начин не оставија нас 

со својата имагинација да претпоставуваме за што 

всушност се работи.

Но како и да е, сепак постои дело кое мене ми остави 

впечаток а тоа беше делото на Гордан Ристовски / Седи да 

бидеме отсутни.

Интересен ми беше моментот со сликите во позадината 

и значењето. Дали доколку седнам на било кое столче ќе 

станам отсутен или пак постои веќе определено столче 

што ќе ми го овозможи тоа. Дали ќе станам отсутен таму 

во музејот или пак ќе станам отсутен каде што е сликта од 

столчето. Тоа ми беше интересно дело но за жал не добив 

одговор на поставените прашања.

Според мене едно уметничко дело одзема многу време најпрвин да се осмисли а потоа и да се реализара но како и да е овдека изгледаше како за реализацијата да биле потребни не повеќе од 2 дена, и тоа ми беше некако чудно и кај речиси сите други дела почувствував некако недостасување, некоја празнина како нешто да фали. Дали делата не допреа до мене како што било предвидено, или едноставно не беа добри сеуште не можам да си објаснам.

Дарко 

Трајковски
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3.  Околу дискурзивната програма, присуствував на 
последниот, трет ден од собирот, чиј мој краен соглед ми 
остави два впечатоци: едната половина од авторите кои 
беа поканети да разговараат за своите дела и творештво 
го сторија тоа доста прецизно и не отскокнувајќи од 
темата, воведувајќи и насочувајќи ни примери и детали 
од концептот кои ја доловуваа суштината и вистината на 
делото, додека, пак, вториот впечаток кој го добив беше 
дека некои од авторите воопшто не беа расположени 
за подетални информации. Која е причината поради 
тоа: бунт, различни ставови и пристапи, или можеби 
некоја сосема друга причина. Во овој случај не би 
поддржала ниту една страна- останувам неутрална, 
бидејќи сум сигурна дека секој поединечно различно 
размислува околу оваа програма, па според сопствените 
размислувања и сопствена критика- имаме различни 
рефлексии.

Извлекувајќи ја белата и црната страна од дискурзивната 
програма, сметам дека е добар гест за секој млад уметник 
поединечно да го пушти својот глас и да зборува за својата 
уметност. Ова буди нови запознавања и видувања и умее да 
спои и отвори нови граници меѓу творечките идеи на младите 
уметници, а исто и на сите присутни. Од друга страна, 
пак, се прашував дали е сепак потребен еден таков вид на 
“парламент”? Дали е некаков вид на тест и конечен резултат, 
од дали сите ние посетители сме ја разбрале изложбата и 
сечија идеја поединечно?

Дали авторите кои говореа го поддржале извршувањето 
на дискурзивната програма? На крајот од зборувањето 
останаа многу нејасни точки, кои верувам во иднина ќе бидат 
прецизирани и практикувани во нивната вистинска смисла и 
природа.

Викторија Митева

Црвено како жар, дали е квар?

 Хаосот може да поттикне 
креативност, комоција, но 
понекогаш и револт. Просторијата 
беше доведена до точка наречена 
празно-животна т.е. безживотно 
полна. Ме гушеше, давеше и 
вознемируваше, а истовремено ме 
оставаше безволна и рамнодушна. 
Посакав во еден момент да се смени 
тоа. Истата тензија ја чувствуваше 
и мојата соученичка- колешка 
Ивана која откако извадив неколку 
бои за да ја започнеме промената 
таа ја зграби баш црвената.

Црвена како жар, како 
изгореници од сонце од кои 
потекува крв, црвена како 
револуција и револт, тоа беше 
таа црвена на бунт против тој 
безволен дух на нашето неуредно 
ателје. Стрчавме да побараме 
четки кај колегите од соседноте 
ателје, една од нив беше љубезна 
па ни го понуди тоа што го имаше. 
Речиси со брзина на светлината се 
вративме во нашето безживотно 
засолниште во кој момент 
настана преродбата.

Ивана почна да ја повлечува, а 
јас ја довлекував таа врескава 
линија по ѕидовите, вратите, а 
потоа продолживме и на старите 
прозори од кои се прозираше уште 
поинтензивна боја, мислиш ги 
слушаш пискоците и крекањата на 
нивните стакла. Бојата на љубовта 
во тој момент во врати животот на 
нашето речиси духовно изгубено 
ателје. Таа го пресече целиот 
простор на половина, а сепак успеа 
да ја закрепне истата не-целина.

 Неумислено, а сепак од наша страна смислено , прозорите 
го одвлекоа вниманието на деканот и администацијата на 
институтот и ги изреволтира, баш она што нас не инспирира да 
дојдеме до таа бунтовна линија. 
Бевме принудени да ги избришеме старите и уништени прозори 
кои по изложбата ќе летаат во ѓубрето, доволно апсурдно или? 
Рекоа ги вознемирувало. 
За да биде уште поголем апсурдот линијата треба самите да 
ја отстраниме од ѕидовите по изложбата бидејќи е забранет 
вандализмот во школската просторија.

Ангела Савевска



2.

 Одејќи проследно од точка 1 кон точка 2- 

првото видување на неколку од делата не успеав 

да го “соџвакам” лесно и да воспоставам некаков 

вид на контакт. Додека, другиот дел од делата кои 

ги доживеав како попрецизни ми воспоставија 

психолошка конекција и размисли, неколку 

прашања, дадоа неколку ставови.

На прашањето да дознаам до каде сме ние, “ние” употребено во смисла на ние- младината, и што таа има да каже и пренесе, како што веќе спомнав отсуство на жар, морам да спомнам дека сум присуствувала на многу подобри и поенергични, интензивни, пркосни изложби од исто така наши сегашни млади автори. Навраќајќи се пак на пирамидалните нивоа и употребувајќи ја оваа шема за да доловам едно мое мерило на неколку изложби од млади автори годинава, за жал овој настан го сместувам во пониските скалила.

Сите овие автори се изразија на 
различни теми, но добив впечаток 
‘ко да користеле еден ист јазик, еден 
ист ум кој ги изумил сите точки 
кои тие ги употребиле во нивните 
уметнички дела.

 Ивана овде. Беше некакво неопходно 
чувство и потреба. Оваа линија, што ја повлеков.

Црвената боја како нешто што подсвеста ја 
одбира во период на криза и одбивност кон 

самата институција и луѓето околу мене. 
Недостатокот на сериозност и духовност, 

потребата за дивина и загубената непослушност.

Ателјеата се наменети да остават трага, 
педантноста во ова време прераснува во еден 

аматерски и претенциозен гест кој ствара 
гадливост во мојот стомак. Кој го означува 

ограничувањето на уметноста.
Нема потреба за повеќе објаснување.  



Во ова резиме решив да спојам мои импресии и да ја опишам  мојата голема слика и импресија од целото биенале. Исто така, ги оттргам моите пранги и моите фаворити, како од поединечни наши и светски автори, така и од сите уметнички правци, движења, медиуми.. Кога појдов и ја разгледав изложбата, ги оттргнав сите мои омилени теми, и пробав да ја разгледам како една чиста бела тетратка со беспрекорно бели листови на кои никој ништо не испишал или нацртал. Трудејќи се да останам на овој план до крај, го почувствував отсуството на жар, на топлина, на работна енергија и човечки здив кој дише позади делото, отсуство на страст, опоеност, бес, нервоза, среќа. ‘Се ми изгледаше толку хоризонтално и еднолично, еднобојно.  После сето мое очекување на конекција и удобност, после целокупното разгледување на делата, се почувствував дисконектирана.

Се прашував зашто е тоа така, секако очекував 

поголемиот дел од делата да го следат современиот 

израз на уметноста, бидејќи тоа и е младината- 

младината јури во своето време, го живее своето време, 

ги користи алатките на своето време, неизбежно впива 

се што оди во прилог на своето време.. си помислив, 

можеби е академскиот пристап, кој, како студенти на 

ФЛУ го работиме и проучуваме, и покрај тоа што имам 

искочено од тој свет и сум истражувала и гледала и од  

сето она што го донесе дваесеттиот век.. но, не, не, не 

може да е тоа.
И одеднаш ме обви студенило, студенило 

кое ми пробуди страв и ме потресе, 

студенило кое го примив од повеќето 

дела на Биеналето на млади уметници. 

Студенило од објкетите, инсталациите, 

зборовите, звуците, боите. Ми 

недостигаше јадрото, првичниот врел 

круг кој размножува и зближува. 



Откако завшри ‘се, размислував какви одговори ми се 
всадија од овие три прашања.

 За првото прашање, за кое спомнав дека чувствував 
чуден вид на удобност и конекција- се излажав. Всушност, сета 
таа конекција ја почувствував само меѓу делата на авторите 
кои изложуваа. Почувствував конекција во медиумот кој 
го избрале, во порталот на современите збиднувања кои 
моментално се творат и уметникуваат насекаде низ светот, 
исто така пронајдов конекција во концептуалната уметност 
и нејзините карактеристики, видео-артот и фотографијата, 
пристапот на повеќето дела кој за мене беше доста сличен, 
итн.. Како во сета поставка да владееше една иста магма, 
една иста аура над МСУ која излегува од делата, еден вид на 
баланс од чекор во чекор, низ изложените ѕидови. Со други 
зборови, не достигнав кулминација, ко да недостигаше едно 
дело кое ќе го растресе овој мој баланс и оваа еднолична аура 
и ќе даде контраст и акцент во мојот ум.

1.

XII  Од 28 февруари до 28 март во Музејот на современа уметност во Скопје се одржа 12то. издание на Биеналето на млади уметници, годинава беше курирано од тројца куратори-соработници: Ивана Васева, Бојана Јанева-Шемова и Владимир Јанчевски, дефинирано преку три сегменти кои опфаќаат изложба и презентации на млади уметници од земјава, како и интернационална дискурзивна програма.

Под насловот „Ќе биде ли доцна, ако 

времето запре?“, на годинашното 

издание изложуваат 25 уметници.

07.04.17 се обидувам да се 

присетам на биеналето, 

не дека не ми било битно, 

баш напротив, со голем 

ентузијазам го очекував, 

бидејќи сепак се однесува 

на нас, младите. Настанот 

кој се случуавше на 

неколку дела, кој се обидел 

да даде шанса на 25мина. 

Е, сега, кој колку можел и 

знаел, се покажа.



Барав конекција, врска која ќе 
се создаде помеѓу мене и делата, 
едноставно да се растрепери дел 
во мене. Го разбирам фактот дека 
треба да се твори во склад со 
времето, но ми недостасуваше таа 
конекција набљудувач-дело. Ми 
недостасуваше енергија, потегот 
на четка, вложено трпение, време. 
Ги сакам прашањата со одговорите 
што потсветно се создаваат додека 
се набљудува делото. Ги сакам 
впечатоците кои цврто ќе се залепат 
за мене, и ќе врескаат некое време.

Влегувајќи ентузијастично во музејот 
таа вечер, бев ептен нестрплива 
додека да ги видам изложените дела, 
бидејќи самиот наслов на биеналето 
ми звучеше многу примамливо ,,Ќе 
биде ли доцна, ако времето запре’’. 
Почнувајќи да разгледувам, се 
почувствував како search алатка, како 
да барав дело пред кое ќе застанам 
со подотворена уста, пред кое ќе се 
подразмислам некое време, додека 
некој од посетителите не ме турне, 
бидејќи посетителите и онака оставаат 
впечаток како да се во брзање. Дали 
е до делата, останува да видимр. Се 
задржував на секое дело максимално, 
колку што ми дозволува душата, 
помислувајќи дека ќе преговорат, 
дека ќе видам нешто скриено во нив, 
мал дел што ќе ме задржи, барем уште 
некој момент повеќе.



Колегите со обид да ни ја 
покажат низ нивната призма 
уметноста, моите очекувања не 
беа задоволени на изложбата, 
ги одложив своите очекувања за 
дискурзивата која беше со цел да 
ги дообјасни делата. Со исклучок 
на дел од колегите кои успешно 
го направија тоа, поголем дел ми 
оставија впечаток дека првин 
не го ценат нивното учество 
на еден престижен настан кој 
се случува тука во Македонија. 
Како де го почитуваат времето на 
публиката која беше дојдена да ги 
сослуша, и доколку имаме некое 
прашање, ќе треба да почекаме 
за одговорот или пак воопшто 
и да не го добиеме(нивното 
изјаснување беше преку видео 
бим со причина-финансиски 
проблем). Така навикнати цело 
време да критикуваме, проблемот 
да го бараме во друг, забораваме 
да уживаме во работата која 
ја работиме без разлика на 
околностите.

Влијанието на технологијата си 
го прави своето, дигиталните 
дела преовладуваат, баш 
поради тоа се запрашав: каде 
ги покажуваат цртачките, 
сликарските и вајарските 
вештини кои претходно ги 
учеле со чија помош треба да го 
изразат внатрешниот дух. Дали 
пак насловот е всушност доцно 
работење на делата, без време 
за повеќе да им се посветат. 
Бидејќи и ако времето запре, 
можеби пак би било доцна да 
им се посветат на делата, во 
тој случај можеби тогаш би 
можеле повеќе да не задржат, 
нас, посетителите. Гледајќи ги 
со или без подотворена уста од 
не/воодушевување, секако дека 
насловот нема таква намера



Откако излегов од музејот, ми се сврте една 
мисла, како се одлучува кој ќе учествува на 
биенале на млади уметници. Бидејќи секако 
дека не се овие 25 единствени млади уметници 
во Македонија, тогаш според што баш тие се 
поканети. 

Бидејќи не е отворен повик, не се селектираат 
дела, тогаш дали значи и дека нема критериуми 
(но, кога да видиш според кои критериуми 
да се бираат делата?). Сепак дали изложбата 
би била според мене подобра доколку до 
учеството би се стигнувало на друг принцип, 
не би знаеле. 

Точно е дека цело време 
се копнее по нешто ново, 
по нова уметност, начин 
на изразување и сл. Па 
затоа од моја студентска 
перспектива, храбро, 
скоро секаква мисла, 
шега, станува реалност, се 
изложува само да се дојде до 
тоа нова, па како буквално 
и да не е битно што е.. дали 
има некое значење или не, 
и баш поради тоа толку 
извештачено и под притисок 
ми делува уметноста, со 
разни трикови, кои ќе 
послужат да се дојде до 
слава, барем за момент.

Но, сепак јас како студент 
на факултет за ликовни 
уметности, на прашањето 
што е уметност, одговорот 
е индивидулен, секој со 
свој став.. Така, се додека не 
се дојде до еден конкретен 
одговор, кој буквално го 
нема, уметноста ќе нема 
граници.

Мартина Спасовска



Арогантноста, самоувереноста и полнењето его се 
ирелевантни и далеку од легитимни кога немате знаење 
и информации за да имате основа на одбрана и право во 
било која дебата или аргумент.

На тоа биенале делумно го почувствував недостатокот на 
искреноста на уметноста, нејзината разиграна сериозност 
и чистота, како поголемиот дел да се оттуѓиле од нејзината 
вистинска суштина. „За да се избегне разочарувањето во 
уметноста, таа не треба да се третира како кариера.“

Повеќето дела беа поставени естетски пријатно, но 
уметниците не ги доловија и објасниа нивните идеи 
на начинот на кој очекував, дури почувствував едно 
избегнување од тие нешта. Иако лично, ги прифаќам делата 
и без објаснениа и верувам дека тоа е сосема легитимно 
бидејќи исто како и некои ситуации подобро е да владее 
молкот одколку беспотребно да се трошат зборови, така 
верувам дека некогаш и уметноста треба да биде третирана. 
Делата творени со интуиција често пати ја празнат нашата 
енергија, што тука зборовите повеќе и немаат многу 
значајна улога колку што има ударниот момент на енергија. 
Според ова сопствено мислење верувам дека некои 
презентации требаа да бидат премолчени. 

Ова што го напишав беше моето најискрено рамнодушно 
мислење и искуство, можеби рамнодушно поради тоа што ми 
недостига искра која ќе создаде огромен пламен во уметноста, 
рамнодушност поради тоа што тие учесници оставија впечаток 
на непромисленост и површност (нешто што највеќе ми пречи)-
но секако, ќе напоменам дека сето тоа не се однесува кон сите 
учесници.

Самандова
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Посетувајќи го овогодишното 
Биенале на млади, дванаесето 

по ред, прво нешто што ми 
беше воочливо е насловот „Ќе 

биде ли доцна, ако времето 
запре?“.          Сето тоа наведува 

на поттик да се истражи, 
преиспита и анализира 

феноменот на задоцнетост/
задоцнување, ненавременост 

во поглед на историскиот 
развој на општествените 

прилики во земјава во рамките 
на уметничкиот систем и 

уметничките парадигми и 
начинот на кој се одразува во 

сите негови сегменти.  

Искрено мора да кажам дека многу ми се допадна што кураторите одбрале токму тема што се занимава со ликовната ситуација во творештвото на младите, не само презентирајќи селекција на автори, туку и можноста да ги искажат проблемите со кои тие се соочуваат. Кога би се решиле тие проблеми  би се појавиле, можеби, услови за развој на мислата, креирањето и пренесувањето на знаењето, бидејќи и онака веќе „касниме со нова мисла, стратегија, поглед “(Ивана Васева, 2018).

Ангела Савеска



Тоа значи дека со 
презентирање на делата 
на учесниците на 
биеналето можеби ќе 
пронајдеме некои битни 
промени во творештвото 
токму сега. Но, ова 
презентирање траеше 
малку подолго...                                                                           

Според програмата која 
ја направиле кураторите, 
изложбата требаше да се 
види, да се слушне и да 
се прочита. Тоа значеше 
дека треба да се посети 
во три дена, не еден за 
разгледување, друг за 
слушање и трет за читање, 
туку првите две работи во 
еден ден, а следните денови 
само второто - младите 
учесници  објаснувајќи ги 
своите дела, а колегите од 
регионот -„регионалната 
дискурзивна програма“ 
во Музејот на современа 
уметност.

 Читањето следеше со излегување 
на каталогот. За жал пропуштив две 
презентации од лични причини, 
но бев на последната и ја следев до 
самиот крај со внимание. Искрено 
бев разочарана што најголем дел 
од учесниците како да направија 
пропуст во своето објаснување и дел 
се загубија во водите на премногу 
теорија, а дел во необјаснетост, 
немајќи доволно аргументи, или 
пак воопшто која им е целата, ако ја 
имале. Веднаш в мисли се соочувам 
со прашањето: Како уметникот си 
ја разбира својата уметност? Ако 
секоја генерација има право на своја 
уметност тоа значи дека имаме 
промена на односот кон уметноста и 
уметникот.

Читајќи повеќе коментари 
уште пред да бидат 
презентирани делата се 
судрив со забелешките 
за тоа каде се изгуби 
с а м о р а з б и р л и в о с т а , 
самоговорот на уметничкото 
дело. 



Дали по секоја цена делото треба само од 

себе да зборува или пак, дополнително 

објаснување ќе биде сосем доволно? 

Ако веќе таквото време на самоговор 

поминало, дали значи дека ова сега е време 

на комбинации? Јас сум за дообјаснување 

на делата, се согласувам дека треба да биде 

тука вниманието насочено и кон уметникот 

како што писоарот не би бил од исто значење 

без неговиот автор, Марсел Дишан. 

Но прочитав и коментар од типот: „Авторот е мајка која го создала делото кое потоа треба да си добие свој персоналитет и да има свој живот. Ако нон стоп му е давано родителска или стручна грижа, тогаш тоа значи дека ние се однесуваме со него како е дете со посебни потреби“ (Александар Кондев, 2018). Можам да кажам дека дефинитивно се согласувам со тоа делото да е самостојно, без постојан надзор, на младите треба да им се отстапи простор којшто самите треба да си го освојат.

Но, што е со зголемувањето на принтаните дела, 

дигитални дела? Дали ќе изумрат традиционалните 

техники, користењето на вистинска боја, а не отпечатена? 

Дали бројот на дигиталниот печат ќе се зголеми толку 

многу што сликарите веќе ќе немаат потреба од сликање 

со вистинска боја чувствувајќи ја под ноктите?  И дали 

сепак претпоставката за USB Art, предвестува појава 

на нов правец USBism? Дали тука стануваше збор за 

USBiennial како што вели проф. Небојша Вилиќ во 

неговата критика напишана уште пред презентациите 

на биеналето?



Ова може да води и кон нешто 
добро, односно ова нешто што 
се критикува сега, може да 
стане значајно и да помогне 
во понатамошниот развој на 
историската свест. Кога веќе 
критикував за принтови, не сакав 
да кажам дека ниту едно дело на 
биеналето не беше добро. Далеку 
од тоа, имаше и добар дел кои ми 
се допаднаа, генерално нивната 
идеја, замисла за истото, но сепак 
сметам дека беше недовршена. 
Сметам дека требале повеќе да 
поработаат на замислата за да се 
поубедливи.

Сепак, учесниците на 
биеналето не беа единствените 
кои беа неразбирливи за мене. 
Гостинот од регионов, односно 
од Србија, Данило Прњат 
почна да го објаснува своето 
творештво за кое морам да 
признаам, се чувствував како 
да сум на некоја конференција 
во момент на опишување 
на економски и политички 
погледи. 

Сепак, ќе се навратам на 
нашата уметничка сцена за 
која кураторите сметаат дека 
е раздвижена и во поглед на 
продукција и во однос на 
форми на самоорганизираност. 
Колку, не знам и дали е, треба да 
истражам и размилам. Она што 
сакаат да го постигнат активните 
чинители на уметничката сцена 
е меѓусебна соработка, бидејќи 
„никогаш не е доцна за процесот 
на преиспитување и градење на 
нова институционална мрежа“ 
(Владимир Јанчевски, 2018).                                                                                                  

Ако еден од најголемите 
напори на МСУ не е само 
презентирање, туку и 
посведочување на најновите 
пракси на современата 
уметничка сцена, тогаш зошто 
уметниците не се задоволни 
од институцијата? Слушнав 
многу жалби од страна на 
учесниците како „музејот 
не ги почитува уметниците“ 
(Доротеј Нешовски, 2018), или 
дека нивните патни трошоци 
не се покриени (за оние кои 
престојуваат во странство), 
што навистина не е праведно, 
но е навистина жално е што 
најголем дел од учесниците не 
ги ни видов на изложбата, туку 
на видеа. А што е со жалбата 
за хонорарот што требаше да 
го добијат учесниците бидејќи 
беа повикани да учествуваат?

Плус нивното недоволно 
објаснување, или барем за мене 
беше недоволно, направи да се 
почувствувам како да нема начин 
тие дела за мене да се разбирливи. 



 Прво би започнала со дел од своите забелешки и 

набљудувања, за да можам да бидам што е можно повеќе 

разбрана и појасна за биеналето на млади кое се оддржа 

неодамна. Забелешки кои ги запишувам секојдневно 

на било каков лист кој ми е во предвид, и кои најчесто 

ми се запижуваат во умот, секако со текот на времето и 

стекнатото знаење тие се трансформираат, надоградуваат, 

и ако е потребно рушат.

Вистина е дека нашето образование, особено кога станува збор за уметноста, е критично наназад. Имаме големи недостатоци на култура, недостаток на ‘кондиција‘ за читање книги, недостаток на почувствувањето на своето јас и потребите, проблеми со слухот, гласот, видот, допирот, умот, его (!) и така натаму... Сепак, не верувам дека треба целосно да се обвини образованието исто како и што верувам во тоа дека треба секоја индивидуа да се запрашува самата себеси, да пронајде одговори, и притоа да делува.

Не можеме да одречиме дека со текот на годините добиваме способност и свест да избереме што би биле и како би биле, благодарејќи пред се на самиот чин на стекнување знаење, искуство и чувствување, и токму поради тоа има доволно време да се одбере да се превземат поголем дел од мерките во име на уметничкиот, умствениот и духовен раст. 

Да, навистина и тие треба од нешто да 

живеат, но кога веќе се согласиле да 

учествуваат, зошто критикуваат? Ги 

разбирам нивните потреби, тие и треба 

да бараат добри услови во кои можат да 

се презентираат и координираат себеси.

Сепак, нешто што можеби на некој 

начин навистина ме разлути е 

моментот кога тие беа прашани 

од кураторката Васева: „каква 

институција сакате вие?“, а тие 

одговорија со „не знам“?! Зошто 

воопшто би барале нешто од 

институцијата ако не знаат што е 

тоа? Каква само дебата очекував во 

тој момент, барања за подобрување, 

некаков си чекор да се преземе 

нешто. 

Барем се надевам дека и покрај тоа не знаење во блиска иднина ќе добијат институција во која ќе се почувствуваат како дома и на време. И се разбира, да се општествено освестени и социјално проникливи индивидуи способни за остварување и проширување на к о л а б о р а т и в н и о т простор.



Не би сакала да романтизирам во ниту 

еден случај за текстот кој следен ќе го 

прочитате, можеби би филозофирала 

и секако би ги споделила своите моите 

најискрени мислења, разбирања и чувства 

кон биеналето на млади 2018 година, и 

за самата уметност денес, тоа е речиси 

неизбежно. 

Како млада индивидуа и студент кој 

веќе е запознаен со кругот и светот на 

уметноста и луѓето-да не ве залажувам но 

имам уште многу за осознавање во овој 

свет, сепак особено имам забелешки за 

самото однесување и пристап од страна 

на луѓето, поточно кажано-уметниците. 

Нивните дела, начинот на разбирање 

(посебно кон уметноста), размислување, 

дискурзивност и знаење, и моето 

моментално размислување и збор околу 

тие нешта.

ИС Р С
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