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...ВОВЕДчечечече (ама сочно)

За жал, денес сме стигнати до “епидемично 
зрачење без референци”, што укажува дека 
теоријата на вредности динамички се 
изменила...Лоцирањето на проблемот не 
претставува и негово решавање, но самото 
споменување на истиот барем не доведува до 
момент кога го оживуваме и со прашања го 
опсипуваме. Тука самата свесност поттикнува 
чувство на акција.  А, таа свесност не води 
до вратите со конечниот одговор, барем 
засега.
Да, сега. Овој фестивал ни овозможи да 
видиме нешто ново, да искусиме нешто добро, 
барем за самиот почеток и повеќе од добро.
Уметноста таму ја сретнавме по улиците, 
Широк сокак, кај Офицерскиот дом. 
Целиот запуштен, речиси уништен, беше 
просторот каде се градеше заедницата преку 
активности организирни од група уметници, 
музичари и луѓе заинтересирани за промени. 
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Детаљ од 
цртеж:И. 
Самандова

 Општеството, културата, сиот наш живот 
е во шепите на општествениот парадокс кој 
не се дефинира во загрозената линеарност 
на чувствата на некакви си „историски 
цели”,туку се раствора во самиот човечки 
живот. Затоа имаме потреба од претходни 
референци, знаење за претходни случувања.



Културно ориентирани кадри ние речиси и 
немаме, па не е ни чудо што тие решиле да 
го направат својот чекор надвор од галерија 
или музеј. 
Не е уметност тоа на ѕид туку тоа меѓу 
луѓето. 

Релации и односи на луѓето.

 Чувството дека уметноста на нашето 
време не е во надлежност на какви било 
компетентни лица или организации или, 
пак, ограничени дискурси создава страв 
кај уметникот дека може да биде одбиен, 
неприфатен, па се поголема е склоноста кон 
комерцијала држејќи се до неговата комфорт 
зона.

А, ако излезе од неа? Вреди ли на овие 
простори ризикот надвор од кутијата? 
Енормни порции на дневната политика прават 
елементарна непогода. Даваат циркуско 
чувство за заедница, настан и култура. 

Таа е банално ништожество.

Колаж и 
вовед:Ангела 
Савевска
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„ПЛАМЕНО ЧКОРЧЕ“
     Ангела Савевска

Дарко 
Трајковски
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Дарко Трајковски 
 „ОСВРТ“
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 Акто фестивалот 
во Битола беше еден 
голем собир на 
уметници, теоретичари 
и визионери кои што 
отворено дискутираа 
на различни, обемни 
теми. Најважно од сè 
е дека сето тоа беше 
поврзано со уметностa, 
слушањето како еден 
уметник го објаснува 
своето дело, процесот 
на изработка и изворот 
на идејата. 
Узуновски Никола се 
претстави со своето 
дело „Соларна кујна“ 
од која, како што 
кажува насловот, со 
помош на сонцето тој 
готвеше храна што 
подоцна се делеше 
на учесниците. Тие 
всушност стануваа 
учесници во 
уметничкото дело кое 
впрочем е создадено 
со помош на научни 
сознанија.

Поставено беше 
криво огледало кое 
концентрира светлост 
во одредена точка на 
ринглата за да се 
создаде топлина со 
која ќе може да се 
подготви храната, 
а лебот беше црн 
поради својството 
на апсорбирање на 
сончевите зраци. 
Ова беше класичен, но 
не и единствен пример 
на интерактивна 
уметност.

Дарко Трајковски:скеч 
од Андреа Гроплеро 

Се запознавме и со 
италијанскиот режисер 
Андреа Гроплеро кој го 
има режирано филмот  
“Comunismo Futuro”. 
Во овој филм тој ги 
поддржува ставовите 
на италијанскиот 
Марксистички теоретичар 
и активист по име 
Франко Берарди Бифо, 
правејќи ретроспектива 
на речиси целиот 
дваесетти век, односно 
последните 100 години 
почнувајќи од руската 
револуција од 1917 па 
до денес. Сè започнува 
со абдикацијата на цар 
Николај II и доаѓањето 
на Владимир Ленин на 
чело на државата. 
Причината поради која 
се случило ова е 
сиромаштијата и глад 
помеѓу луѓето додека 
царот живеел луксузно. 
Токму поради ова Ленин, 
кој се коси со ставовите 
на тогашниот цар, налага 
земјата и богатството 
да бидат поделени на 
народот.

Тој ги поддржувал 
ставовите на Карл Маркс 
и се стремел да создаде 
социјалистичко општество 
каде што нема да има 
класи во општеството и 
со самото тоа нема да 
има поделба меѓу луѓето. 
Главната цел на ова 
движење е еднаквата 
распределба на 
богатството помеѓу 
луѓето. Идеологијата на 
Маркс настанала како вид 
на контра-реакција на 
тогашниот капитализам.

Според Маркс 
капитализмот имал голема 
маана бидејќи во трката 
кон профит капиталистите 
верувале дека работата 
е добра, а слободното 
време лошо и дека 
материјалните работи ќе 
нè направат среќни. 
Тие се стремеле кон 
масовно производство 
лишувајќи ги работниците 
од уживање во работата 
и во исто време 
експлотирајќи ја 
работничката класа.
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Наместо тоа тој сака 
да создаде општество 
во кое ќе има: 
еднакво богатство, 
јавна сопственост и 
бесплатно образование. 
По неговата смрт 
оваа идеологија ќе 
ја превземе Ленин  и 
комунизмот ќе стане 
глобално движење, но 
утописката идеја за фер 
и еднакво општество 
нема да успее да се 
спроведе. Комунизмот 
ќе го тиранизира и 
осиромаши својот 
субјект и ќе доведе 
до смртни последици, 
односно десетици 
милиони невини луѓе ќе 
страдаат поради ова.

Денеска во светот 
владее капитализмот, 
и глобалната разлика 
помеѓу сиромашните и 
богатите непрестајно 
расте. Маркс предвидел 
дека богатите постојано 
ќе се збогатуваат а 
сиромашните ќе останат 
сиромашни.

Исто така тој бил во 
право кога рекол дека 
капитализмот ќе доведе 
до економски бум и 
глобализација, односно 
дека мал број на фирми 
ќе имаат огромна пазарна 
доминација. Денешницата е 
таква што имаме огромна 
технолошка и економска моќ 
што човекот полека станува 
бескорисен, бидејќи колку 
што повеќе зависиме од 
вештачката интелигенција 
толку повеќе стануваме 
глупави. Како и да е, 
на светот му е потребна 
промена и редистрибуција 
на богатството. Бифо го 
подржува доаѓањето на 
нов комунизам бидејќи во 
периодот по економската 
револуција со доаѓањето 
на новите машини луѓето 
биле толку фрустрирани 
што почнале да ги кршат и 
напаѓаат машините бидејќи 
им ја земале работата 
и со самото тоа тие го 
губеле работното место. 
Но денеска за разлика од 
тогаш ние треба да ги 
искористиме машините за 
побрзо и поефикасно да 
работиме, на крај давајќи 
си на себе слободно време.

На Акто фестивалот беа присутни 
луѓе кои што застапуваа свои 
идеи и начини на гледање на 
светот, многу од нив беа 
различни, па често се случуваше 
од една дебата на одредена тема 
да се прескокне на друга и да се 
развијат длабоки полемики. Тука 
ќе ги споменам Владан Јеремиќ 
и Рена Радле чија што работа е 
доста слична на идеологијата на 
Бифо. 

Оваа акција беше споена со 
делото на Филип Јовановски, 
на која се придруживме и 
ние делејќи ги весниците 
насловени „Текстилец“.

Нивното дело на Акто 
фестивалот беше всушност 
акциона уметност преку 
која на јавноста и се 
пружи можност да ги види 
условите за работа на 
текстилните работници. 
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Влада и Рена носеа рачно изработени маски, 
декорирани од нив и држеа банер на кој беше 
претставена бруталноста и нехуманоста на 
работодавците врз работниците во фабрики за 
текстил. Движејќи се низ улицата на Широк сокак 
одвреме навреме застануваа и гласно рецитираа 
исповед на една од работничките за ужасните 
услови во фабриката која звучеше како поема. 
Сето тоа беше со цел случајните минувачи 
да увидат што се се случува зад ѕидовите на 
фабриките. Борбата за еднакви права е темелот 
на нивната работа, па токму поради тоа ги 
обработуваат тие теми.

------------------
А, сега во врска со:
ЈАНЕЗ ЈАНША И МАРКО МАРКОВИЌ
од
ИВАНА САМАНДОВА И ДАРКО ТРАЈКОВСКИ
              (И/Д)

И: Тројца уметници, од кој само еден успеа да 
дојде и учествува од нив на Акто фестивалот, 
Јанез Јанша, Јанез Јанша и Јанез Јанша се 
уметници кои го имаат сменето своето име и 
презиме во сите можни лични документи, го 
менуваат своето име по премиерот на Словенија 
Јанез Јанша откако се зачленуваат во СДС 
партијата. „Колку повеќе од нас нè има, толку 
сме поблиску до нашата цел. “(претседнико Јанез 
Иван Јанша) 

Д: Во овој период тие се вклучуваат во сите 
активности на партијата како нејзини членови. 
Но по промена на името тие му пишуваат писмо 
на премиерот во коешто му ја соопштуваат веста 
за промената и притоа очекуваат негов одговор, 
но премиерот не одговорил на нивното писмо. 
Потоа пратиле писмо до партијата барајќи да се 
заменат партиските книшки со тогашните имиња 
во сегашното Јанез Јанша, но повторно одговор 
нема. Ова пасивно однесување на премиерот 
уметниците го сфатиле како одобрување, па затоа 
и продолжиле со овој проект. Самиот факт што не 
знаеме дали делото е политичко или не, всушност 
го прави да биде политичко.

“Jaz sem Janez 
Janša”.
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И: Поентата која сакаат да 
ја доловат со менувањето на 
имињата е тоа што се случува 
потоа околу нив откако сето 
тоа ќе излезе јавно. Set the 
world on fire and watch it 
burn.

Д: Еден од тројцата Јанша решава 
да се жени и тоа со новото име. 
Оваа свадба не е уметничко дело 
туку е првиот допир на пошироката 
публика со самиот проект, односно 
поголем број на луѓе вклучувајќи ги 
роднините на младоженецот кои токму 
тогаш дознаваат дека тој го сменил 
името. Оваа вест за венчавката се 
проширила многу брзо, па така низ 
медиумите веднаш протекла веста со 
наслов “Се ожени Јанез Јанша”. Да 
бидат работите уште позбунувачки 
премиерот Јанша во овој период бил 
во долгогодишна врска, но не бил 
оженет, па така веста директно се 
одразила на него. Луѓето мислеле 
дека станува збор за него, а не за 
уметникот.

И: Бидејќи станува збор за вмешување во 
политиката, особено со ’значајна’ политичка 
фигура во општеството, се јавуваат прашања помеѓу 
луѓето како од типот ’дали е тоа дозволено? Дали 
е воопшто можно тоа?’, апсурдни прашања поврзани 
со идентитетот кои индиректно даваат одговори 
дека тоа е само нешто што ни дава можност да 
класифицираме и препознаваме индивидуалци во 
општеството. Зошто да не е можно уметниците да 
се преименуваат во име и презиме Јанез Јанша, 
кој исто така го носи висока политичка личност? 
Што е тука толку шокантно, дури да се запрашаме 
дали е тоа дозволено иако поголемиот процент 
од човештвото низ светот го носат истото име 
некаде далеку или блиску? Дали индентитетот, 
името, е нешто што не можеме да го направиме да 
биде интимно, бидејќи не сме единствените кои го 
поседуваме? 

Д: Менувањето на имињата е интимна одлука, а со 
оваа одлука тие го бришат форматот на овој проект 
и поигруваат со идентитетот. Прашањето е дали 
користењето на туѓо име значи дека го крадеме 
неговиот идентитет, или значи дека името е празно 
во неговата суштина и не претставува ништо на што 
налетуваме во секојдневниот живот.
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Д: Хрватскиот уметник Марко Марковиќ е уште 
еден учесник на Акто, како и Јанша со тема 
– идентитет. Марковиќ се претстави со еден 
перформанс којшто наликуваше на презентација, но 
не беше презентација. Во еден музеј во Белград 
една руска кураторка била воодушевена од една 
скулптура чијшто автор бил Марковиќ. Таа го 
исконтактирала, објаснувајќи му ја ситуацијата 
со скулптурата и  го поканила да учествува на 
една изложба во Русија. Но овој Марко Марковиќ 
не бил автор на тоа дело, авторот е всушност 
истоименуваниот уметник Марко Марковиќ од 
Србија. И покрај тоа Марко се согласил и отишол 
во Русија каде што сите поверувале дека станува 
збор за истиот уметник со скулптурата бидејќи 
не го познавале како изгледа. Како што реков, 
темата на неговата работа е идентитет и тоа 
колку лесно може да дојде до забуна. А делото е 
перформанс токму поради тоа што Марко Марковиќ, 
присутниот уметник на Акто фестивалот за време на 
перформансот зборуваше како да е оној српскиот, 
а потоа по еден разговор ни откри дека е 
хрватскиот.

Забеле
шка: п

ерформ
анс!

се сервира за самиот уметник да го конзумира како 
еден вид на метафора во човештвото каде често се 
превземаат драстични потези во саможртвувањето 
за животната средина/статус кој се наметнува врз 
нивната слобода.
Но на Акто фестивалот имаше друга презентација, 
каде накратко, ни кажува како добива неочекувана 
покана на неговиот мејл за учевство на изложба во 
Москва и сето тоа звучи сосема во ред, се додека не 
се забележи дека впрочем се реферира кон потполна 
друга индивидуа по име Марко Марковиќ-од Белград, 
Србија.

Без разлика на тоа тој сепак заминува на изложбата 
знаејќи дека не е тој Марко Марковиќ од Србија, туку од 
Хрватска, поставувајќи големи прашања за идентитетот. 
Можностите за ова недоразбирање можеле да бидат многу, 
како судење за кражба на идентитет до кое не дошло, а 
можело, туку со само една неочекувана покана за изложба 
се овозможува шанса за да се преиспита ранливоста/
кршливоста на идентитетот, и секако по двата проекта 
на Јанез и Марко лично разбирам дека човечкото битие 
без идентитет ќе се најде во една изгубена состојба, 
еден вид на душевно безредие, колку и да е независно, 
има име и спомени кои ги гради низ текот на сопствениот 
животен век и едноставно без неговото име или пак името 
од каде потекнува, тој настанува изгубен фантом без 
сопствената лична приказна.

И: Марко Марковиќ  преку неговиот проект 
кој ја опфаќа истата тема поврзана со 
идентитетот, ни укажува всушност колку 
е ранлив и кршлив самиот идентитет на 
човечкото битие. Марко Марковиќ е уметник од 
Хрвтска познат по своите перформанси-еден 
кој се нарекува „SELFEATER/hunger“, каде 
делче од неговата рака се отсекува и



Дарко Трајковски16 17
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КОНЦЕПТ : СИМБОЛИКИ

ИСКРЕНОСТ : ВОЗДРЖАНОСТ

СОВРЕМЕНО : ИСТОРИЗИРАНО

РЕЛАЦИИ : АСОЦИЈАЦИИ

ЕКСПЛИЦИТНО : ИМПЛИЦИ
ТНО

ЛЕВА : ДЕСНА
ИДЕОЛОГИЈА/ПАРТИЈА 

: 

РЕЛИГИЈА

ПОЛИТИЧКО БЕГСТВО : 
ПОЛИТИЧКИ СТАВ

КРИТИКА : ШТО 
ПОСЛЕ?

АФЕК
Т : 

ЕФЕК
Т

НЕОЛИБЕРАЛИЗАМ

ШАМАНИЗАМ

КАПИТАЛ
ИЗАМ

СОЦРЕАЛИЗАМ

СОРОС РЕАЛИЗАМ

СИМБОЛИ
ЗАМ

ГЛОБАЛИЗАМ

ФЕМИНИЗАМ

ТОТАЛИТАРИЗАМ

СТАЛИ
НИЗАМ

НАЦ
ИЗА

М

ФЕУДАЛИЗАМ

МАРКСИЗАМ

КРИТИКА НА ФАШИЗАМ

БОРБА ПРОТИВ КАПИТАЛИЗАМ

ИДИОТ
ИЗАМ

ОПОРТУНИЗАМ

ОПОРТУН
ИЗАМ

НОВО ОПШТЕСТВО/НОВА
 ДРЖАВА : 

КОНЦЕПТ НА ОДБИВАЊЕ
 РАБОТА

ПОАГРЕСИВНА И ДИСТОПИСКА 
: ПОЗИТИВНА И УТОПИСКА

КОМУНИЗАМ
 ДО СРЕЌН

О ОПШТЕСТ
ВО

ПОСТИСТОРИСКО

ИНТЕ
РНАЛ

ИЗИР
АНО

ФИЛАНТРОПИЈА
ТРАНЗИЦИЈА

ДЕМОКРАТИЈА

НАЈБРУТАЛНА ЕКСПЛАТАЦИЈА

АКТИ
ВИСТ

И

Ситуационисти
ИЛ
УМ
ИН
АЦ
ИИ

ПАРТИЦИПАЦИИ

КОМЕ
РЦИЈ

АЛА

КЛАСНА РАЗЛИКА

УЛОГА НА УМЕТНОСТА

ВРЕДНОСТ 
ВО УМЕТНО

СТА

ПОЛИТИЧКО ВО УМЕТНО
СТА

УМЕТНИЧКИ СИНДИКАТ

УМЕТН
ИЧКА 

ПРОПА
ГАНДА

СОЦИЈАЛИСТИЧКА УМЕТНОСТ

ШТО Е 
УМЕТНОСТА?

УБЕДУВАЊЕ

ЕТАБЛИР
АЊЕ

РЕЦ
ИКЛ

ИРА
ЊЕ
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*Користен вокабулар на 
работилниците на Акто 



КАКО СЕ СОЗДАВА, ФИНАНСИРА?

РАЗБИВАЊЕ НА НОРМАТИВИ

ЗАЕДНИЦА  СОЗДАВАЊЕ 

ПРЕКУ АКТИВНОСТ

СЕБИЧНОСТ ДОВЕДУВА ДО СТАБИЛНОСТ

ПРИТИСОК

МРЕЖА ЗА ПОБРЗО 
ПРИФАЌАЊЕ

СТА
ВСТРАВ

ТРКА

ПОТРЕБА

ЗРАЧЕЊЕ

АУРА

ВИ
КИ
ЛИ
КС

АРТЛИКС

АГО
РА

Колаж:Ангела 
Савевска

Колаж: Ивана 
Самандова
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Записник на 
терминологија: 
Ангела Савевска

колаж: Ангела 
Савевска



Колаж:Ангела 
Савевска

Колаж:Ивана 
Самандова
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Ивана 
Самандова:

Овогодинешново биполарно лето... 
БрРРРр ХА.
 Покрај останатите дискусии, 
дискусијата со Андреа Гроплеро 
на Акто Фестивалот поврзанa 
со политиката во општеството 
и уметноста, во мојот ум се 
споија повеќе точки во кругот 
и светот во кој што талкам и 
толкувам дека:

Свесна сум дека уметноста 
е една од најзначајните 
документирања од почетокот 
на нашата цивилизација 
која минува низ транзиции-
уметнички правци кои се 
раѓаат и врежуваат во 
историјата-белези, а можеби 
и загатки-често загатки кои 
се поттик за понатамошно 
толкување и развивање на 
идеи.

.... Минувајќи низ неа го 
чувствувам парадоксалниот сплав 
на интереси и искуства, нејзината 
духовност, експресивност, еротика, 
проблематики, религиозност која 
кај некои е дефинитивна, а кај 
некои се’ уште трагачка, нејзината 
вклученост со приземноста на 
светот при вмешувањето со милите 
убавини како и гротескната 
дисторзија на општественото.
Ја чувствувам слободата која 
е нејзината главна состојка и 
нешто што можеме многу лесно 
да дозволиме да биде лишено од 
нашиот ум и дух.

На оваа почва на која што газам и 
посебно воздухот кој го вдишувам 
од досега изживеаниот живот, 
разбирам дека неизбежно е да не 
ја занемарам одбивноста која е 
присутна и илузорно моќна за да 
надвладее во корумпирањето на 
младите умови и духови, одбивност 
која е вешта во лишувањето на 
слободното размислување кое 
мислиме дека го поседуваме, а 
всушност сето тоа е далеку од 
слободно, тоа е ограничено.
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Кога го чувствуваш тој 
потсвесен недостаток, 
пукнатина во ѕидовите, 
следи долго дешифрирање на 
чекај малку, што се случи, 
како, но зошто, АХА, чекај 
што?
Тоа е таа одбивност кон 
самата уметност. Не е 
доволно, не е јасно, што 
е тоа што се нуди и зошто 
е прашањето околу неа 
толку искомплицирано? 
Што е тоа што правиме 
со неа, ги тестираме ли 
само нашите способности 
во полето на техниката 
развивајќи го чувството на 
празното платно, внесуваме 
ли доволно енергија, 
размислуваме ли за идеите?
... Како ли беше поврзана 
уметноста со тоа што се 
случува денес, што ни се 
случува кога алгоритамот 
на владеење во овие 
денови кои пропагираат 
комерцијализирање и 
интриги, предрасуди, 
кога седнувањето со 
гости  главната тема се 
преобразува

во бистрење на 
политики или идиотски 
теории на заговор, 
кога институциите го 
деградираат подмолно 
умот на младиот, 
посебно во уметноста?

Во оваа земја 
каде економските, 
еколошките, 
финансиски, етнички, 
социјални статуси ги 
разјадуваат луѓето, 
зошто уметноста 
станува неприфатлива 
и конзервативна за 
младите луѓе да творат 
во име на општеството 
надвор од  рамките на 
квадратот?

Би го земала за пример уметникот кој стана 
значаен во мојата лична реалност-Јозеф Бојс (Jo-
seph Beuys), кој има специфичен истенчен начин на 
гледање кон светот и уметноста што највеќе ми го 
привлече вниманието и ми ги обзема мислите.

Неговите говори околу уметноста и општеството ги 
интерпретирам и разбирам, тоа што го чувствувам 
како заборавено во човештвото на кое Бојс дава 
фокус – скоро нечујниот внатрешен примитивен 
шепот кои ние луѓето отсекогаш сме го поседувале, 
но со масовната инвазија на материјализмот, 
егоизмот и препуштањето на непромислената 
конзумација, шепотот – чувството на природата 
станува речиси митолошки, фантастичен поим и 
поради тоа мислите најчесто се сведуваат во 
необјаснива/неочекувана нихилистичка бездна и 
незадоволство ширум измеѓу отуѓеното човештво.

Затоа Бојс верувал дека уметникот е битие кое 
треба да биде инволвирано духовно и социјално 
во општеството кое според него е една гигантска 
социјална скулптура над која уметниците поседуваат 
моќ да ја реконструираат и обликуваат – дека секој 
човек е уметник, но не во смисла дека е сликар, 
вајар, графичар, туку уметник во смисла што ја има 
способноста да ја обликува иднината која ни претстои 

на сите нас и овој свет со своите постапки. 
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Човештвото кое е константно во 
очајна потрага по обновената 
надеж во иднината, Јозеф Бојс 
укажува дека уметноста го содржи 
тој лековит потенцијал за да 
ја обнови надежта, генијален 
и неочекуван момент на еден 
спој преку еколошкиот систем и 
човековото битие.

Преку неговиот најпознат перформанс 
„Како да се објаснат слики на мртов 
зајак“ цитирам   

„За мене зајакот е симбол за инкарнација, 
бидејќи зајакот во реалноста го прави 
тоа што човекот само го може во мислата. 
Тој самиот си копа јама. Се инкарнира во 
земјата и тоа само по себе е битно. Со 
медот на мојата глава, јас природно правам 
нешто што е поврзано со мислата. Човечкиот 
капацитет не е да снабди со мед, туку да 
размисли, да донесе идеи. Како резултат 
мртвите мисли се повторно оживеани... Медот 
е без сомнеж жива супстанца. Човечката 
мисла може да биде исто така жива, но таа 
може да биде интелектуално смртоносна, и да 
остане мртва. На пример може да се покаже 
како смртна во полето на политиката или 
педагогијата.“ (1)

...
 Во овој момент верувам дека Бојс создава 
еден фантастичен свет кој е истовремено реален, 
навраќањето на заборавените сетила на луѓето 
преку митолошките и древни енергии кои светот на 
животните и природата заедно со луѓето отсекогаш ги 
делеле на потполно еднаков начин и коегзистирале.

Едни без други не би постоеле, човекот како 
креативно и интелигентно битие не би се 
еволуирало без еко системот од кој неизбежно 
внесуваме информации во нашиот ум преку сите 
сетила кои ги поседуваме. Преку уметноста како 
алатка Јозеф Бојс целиот систем го доловува 
токму преку таа митолошка утописка сказна, а 
истовремено и не е толку утописка колку што е 
чиста реалност, нешто што навистина ја обновува 
таа капка надеж, доколку само човештвото би 
ја почувствувало повторно искомплицираната 
конекција со природата, бирајќи ги внимателно 
своите елементи во неговите дела на пример 
како мртвиот зајак во време на нивно хабитално 
уништување.

30 31



На некои прашања кои ги поставив погоре од 
текстот и во мојот ум, им давам одговори: 
Да, на дискусијата со Андреа Гроплеро за 
политичкото во уметноста, и Јозеф Бојс кој 
комбинира заборавени вредности во општеството, 
разбирам дека на некој начин таа е врзана со 
тие политички/социјални случувања (пример, 
1917 револуција – Малевич, Родченко!).

Сега, одбивноста за која се прашував зошто 
постои во умовите и помеѓу нас, нареден пат 
запрашај се дали е институцијата или заспаните 
луѓе чии мисли се далеку од чисти, слободата 
која недостасува во уметноста осознај дека 
недостасува и во твојот ум, ограничена од 
заспаното општество кое во овој круг постанува 
една иритирачки идиотска хоризонтала која 
продолжува да се истенчува до непозната крајност 
каде повеќе нема смисла.

Изборот за следниот чекор 
како уметник е твој – дали 
да се ослободиш од стегите 
на илузијата, ограниченоста и 
предрасудата.

(1)
„To me the hare is a symbol for 
incarnation, for the hare does 
in reality what man can only 
do in thought. It digs itself a 
burrow. It incarnates into the 
Earth and that alone is import-
ant.With honey on my head I’m 
naturally doing something that 
has to do with thought. The hu-
man capacity is, not to provide 
honey, but instead to think, to 
put forth ideas. As a result the 
dead thoughts are brought back 
to life again...For honey is un-
doubtedly a living substance. 
Human thought can be alive as 
well, but it can also be intel-
lectually death bringing, and 
stay dead as well. It can for 
example show itself as death 
bringing in the fields of poli-
tics and pedagogics.“
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Колаж:Ивана 
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Колаж: 
Ангела 
Савевска

Политиката како животно 
суштество

Народот го општествува
Се гради

А веќе од падините не може ни на глава 
да се клади

Нема друг излез освен самиот себе

Па, гледај за тебе
Очајно те спојаде надежта
Бунтот го повика копнежта
Револуција во воздухот се 
појави

Почеток на новиот живот дојави
Се влече се од онаа 17таОктомври беше во проклетието на столетието

Полно со болка и падежи 
Војна до војна

Остава трага, рана, жарна, бојна
Студенти проникнаа од земја со хипи протест 68ма

Па в Берлин се урна ѕидот година      
              по 88ма
         И еве сега 

Транзиција во земја социјал

Смрт на комунизам со 
национализам

„СТОЛЕТНА ПЕСНА“
      Ангела Савевска
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Колаж: 
Ангела 
Савевска

Дада на фасада
Реши да го граби Ад
Пеколниот господар кој 
се вари во сад
И така отечено
Го стави месото испечено
На местото твое
В склад со кашкастото 
мое
Одигра на проба
И жешко поигра со роба
Зошто падот на борбата 
своја
Сака да го остави на 
душата твоја
Те влече за бесот по 
кракот и ресот
Те носи низ патот, те 
граба по вратот
Те гуши, лицето ти го 
суши
Гориш, грееш
Рака не подигаш еден 
цвет да сееш
А цветот овенат паѓа,
Зарем тој од корен што 
се вади
Не умира в зори рани
Уште лани..

38
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„Разглед во пеколот“

Ангела Савевска



Мартина Спасовска
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Q Досега на АКТО си учествувал двапати, 
во 2011 како млад уметник (учесник и 
соработник во перформанс) и во 2012 како 
лидер на работилница. Истата година беше и 
програмски координатор на фестивалот. Каков 
беше фестивалот тогаш, а каков беше сега 
оваа година? Што се промени од изданијата во 
2011/2012 до 2018?

A АКТО пред шест години беше фестивал 
различен од денес. И внатре како структура, 
но и однадвор како публика, фестивалот 
имаше поотворен пристап спрема современи 
уметнички текови. АКТО во првите изданија беше 
структуриран пресек на најзначајните уметнички 
случувања кај нас и одредени случувања од 
регионот и Европа. Фестивалот на 6-то и 7-то 
издание, не само формално, отвораше многу важни 
прашања на современата уметничка продукција 
и курирање, преку субверзија на просторите 
во кои се случуваше, но и постојана промена 
на луѓето кои работеа во и за фестивалот. 
Програмата оваа година беше дисперзирана и 
на моменти конфузна, не поради структурата, 
туку во содржината ги носеше истите прашања 
како и последните неколку изданија, без 
некаков посебен напор да даде одговори. Освен 
неколкуте интервенции (проекти) кои поради 
својата ефемерност веќе последниот ден ги 
немаше на локација и можеа да се видат само од 
фото-документацијата, последниот ден се случи 
и АКТО Агора со веќе однапред претпоставените 
прашања и тези за состојбите на културата 
во Македонија. Според она што го знам за 
фестивалот и што го видов пред неколку години 
и сега, на фестивалот највеќе недостасуваше 
содржината, односно квалитетот на содржината.

Q и A
Прашања и одговори: 
Дарко Алексовски
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---
Q Во последните неколку изданија, на 
фестивалот се забележува одредена 
репетитивност во темите со кои се занимава, 
но и со методите и медиумите преку кои 
ги обработува истите. Колку фестивалот е 
инклузивен и што може да се промени во 
следните изданија со цел да опфати што 
поразлични проблематики кои не се фокусирани 
исклучиво на културни и изложувачки политики 
и проблемите од финансиска природа на 
менаџирањето во современата уметност кај нас?

прерасна во место од кое се разгледуваат само 
финансиските проблеми во културата,  заборавајќи 
ги на пример феминистичките и квир дискурси, 
кои се се’ уште маргинализирани на нашата 
сцена. Во однос на медиумите и методите кои 
фестивалот ги користи во програмската политика, 
во последните изданија преовладуваат дискусиите 
и конференциите, не како паралелна, туку како 
главна програма. Она што на слични фестивали 
во регионот и Европа е само дел од програмата 
која само ги дополнува главните случувања на 
фестивалот, на АКТО претставува норма со која 
се исполнува цела програма, без притоа да се 
цели кон неколку централни настани околу кои 
дискусиите само ќе се надоврзат. Како пример, 
АКТО 6 (2011) и АКТО 7 (2012) секогаш имаа 
централен настан за секој фестивалски ден (групна 
изложба, ноќ на перформанси, целовечерни прокеции 
на видеа и филмови итн.), за разлика од АКТО 13 
кое за последниот фестивалски ден имаше една 
дискусија по која следуваа презентации од двете 
работилници за време на фестивалот, од кои едната 
беше “случајно” прекината поради тонска проба на 
приоритетната музичка програма на фестивалот за 
истата (последна) вечер.

A Социо-политичкиот и економскиот контекст 
на македонската современа сцена е голем 
товар кој го носи фестивалот. Менаџирањето 
во културата и лошите културни политики 
предводени од партизацијата во културата и 
систематската поларизација на културните 
работници е нешто што континуирано претставува 
проблем на фестивалот. АКТО секогаш пробува 
(некогаш успешно, некогаш помалку успешно) да 
адресира одредени проблеми кои се специфични 
за уметничкиот систем. Но, еден фестивал за 
современа уметност треба да прикаже многу 
повеќе од затворениот круг во кој работниците 
во уметноста и културата понекогаш се наоѓаат. 
Фестивалот во последните години како да 
заборави на различните дискурси кои го чинат 
демократското општество, и наместо да ги 
прошири темите со кои се занимава, 
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Q Темата на АКТО 7 беше Публика/ Public/ Audience. 
Што до 13-то издание направи фестивалот во врска 
со публиката, на кој начин е програмата насочена 
кон специфична или општа публика и какви се 
претпоставките дека публиката го гледа фестивалот 
како платформа преку која се адресираат и решаваат 
конкретни општествени проблеми?

A Освен што фестивалот организира воз од Скопје до 
Битола, со кој директно се транспортира голем дел 
од публиката и од попатните градови, фестивалот 
многу малку има направено за инклузија на поголема 
публика. Чудно е кога поголемиот дел од публиката 
повторно и повторно го сочинуваат само луѓе од 
културата, уметници, куратори, историчари на 
уметност и културни работници, без успех да се 
вклучат луѓе од други блиски или далечни области. 
Најголемиот феномен е што најмасовната публика на 
фестивалот повторно беше на музичката програма, 
која и понатаму е одвоена од официјалната програма 
како АКТО Музика. За разлика од првите изданија на 
фестивалот, кога најголем број публика циркулираше 
на главните изложби и централните настани во текот 
на целиот фестивал, во последно време поголемиот 
дел од публиката е на настаните вон официјалната 
програма. Истовремено, не се забележува некоја 
очигледна стратегија да се промени дисбалансот во 
посетеноста на фестивалот.
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Уредништво:Ивана 
Самандова и Ангела 
Савевска.
Учесници во колажите 
и текстовите:Ангела 
Савевска, Ивана 
Самандова,Дарко 
Трајковски, Мартина 
Спасовска, Дарко 
Алексовски.

Учесници во 
работилницата на 
фестивалот: Сите 
наведени вклучувајќи 
го и Марко Тасевски, 
Ивана Мирчевска, Никола 
Славевски, Никола 
Узуновски, Андреа 
Гроплеро,Владан Јеремиќ 
и Рена Радле, Марко 
Марковиќ.

Голема благодарност до Владимир 
Јанчевски и Слободанка 
Стевческа за одличните 
работилници, Ивана Васева и 
Филип Јовановски.

Кои сме ние? Па, ПРИМммммУС. 
Студенти од трета година на 
Факултетот за ликовни уметности 
во Скопје. 
Целта со нашето списание е 
нашите осознавања, созревања, 
учење на нови работи, случувања 
во уметноста, општеството, 
животот, да го споделиме со 
нашите колеги, луѓе кои се 
интересираат за случувањата 
во уметноста, а и на нашиот 
факултет.  
Нашето списание постои веќе 
неколку месеци, поточно за прв 
пат го издадовме на 17.05.2018 
г.(заборавениот датум од Примус 
бр. 1), за време на нашата 
годишна изложба со тема критики 
на Биеналето на млади уметници 
во МСУ. Следново веќе створено 
се однесува на 13.АКТО фестивал, 
со тема „Општество во изградба“.
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Отворен повик:

Сите студенти и уметници се 
добродојдени за учество во третиот 
број ПРИМУС, со сопствени визуелни 
и текстуални прилози (секаков вид 
на уметнички дела, текстови од 
било кој тип, поезија, искажан 
став, интервју, критика).

Контакт: PRIMUS.flu@gmail.com


