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Поттикната од реченицата што се среќава постојано во сите печатени медиуми 
кога се дава осврт или рецензија за една претстава во театарот, операта, бале-
тот: “… костимите беа во функција на претставата...”, со поставувањето на оваа из-
ложба сакам да посочам, да документирам и да презентирам една креативност на 
уметник што го реализира својот уметнички израз во костимографијата, како дел 
од применетата уметност.

Со презентирањето на костимографијата надвор од рамките на театарот преку 
претставувањето на уметноста што ја создава еден уметник-костимограф, са-
кам да земам активно учество во процесот што сé уште трае кај нас. Процесот за 
изедначување на применетите уметности со ликовните уметности.

Додека кај нас сé уште го освојува своето место надвор од театарот, во другите 
развиени земји костимографијата како уметност е веќе сместена во модерниот 
термин “дизајн” и е влезена во развиените “бизнис”-машинерии со години нана-
зад. 

Без намера да навлегувам во историските моменти во развојот на костимографијата 
и за причините зошто “процесот” сé уште трае, ќе издвојам само неколку важни 
моменти во развојот на свесноста за постоење и на друга многу значајна алка – 
костимографијата во синџирот создаден од уметности. 
 
Во Македонија костимографијата како прифатена применета уметност, во един-
ство со другите уметности во театарот (филмот), почнува скромно да се следи од 
50-те години на минатиот век. Затоа може да се прифати констатацијата дека во 
Македонија костимографијата е релативно млада уметност

Тоа е период кога почнува да се раѓа сознанието дека за да се развива театарската 
уметност (а подоцна и филмот), потребно е да се вклучат и уметници што профе-
сионално ќе создаваат сцена и костим.

Продолжувајќи го природниот редослед во театарот: текст- актер –режисер со 
сценограф-коистимограф, (секако, заедно со сите други елементи што се одде-
луваат како посебни медиуми – филм, музика, танц, светло, звук, шминка…), се 
направи чекор напред. 

Денес е јасно дека костимографите заедно со сите чинители во театарот (филмот), 
како колективна уметност, подеднакво партиципираат во создавањето на финал-
ниот производ што ñ се презентира на јавноста, пригодно и различно спакуван 
(дизајниран) за да ñ се допадне (или не) на публиката (консументот).

Радува сознанието дека уметниците-костимографи настапувајки поагресивно, со 
својата трпеливост и истрајност веќе почнуваат да се издвојуваат во светот на 
уметноста и надвор од театарот (и филмот) наметнувајќи се, пред сé со својата 
творечка ликовна естетика. Но, тој процес кај нас тече многу бавно.
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Пребарувајќи и истражувајќи, не наидов на пошироки осврти за костимографијата 
во театрите кај нас, освен некои поединечни посочувања и интервјуа со уметни-
ците што се занимаваат со оваа применета уметност.

Како прв професионален костимограф во Македонија е забележано името на 
Сотир Наумовски, кој работи освен во театарот во Битола, и во другите театри 
во Македонија цели 30 години. Потоа, се посочуваат и следат имињата на први-
те професионални – образовани костимографи: Рада Петрова-Малкиќ, Душко 
Стојановски, Јелена Патрногиќ, Георги Здравев, Елена Дончева, Лира Грабул...

Секој од нив поседува различен сензибилитет во својот уметнички израз во 
дизајнот на костимот, но се подеднакво професионални и креативни уметници, 
па оттука заслужуваат подеднакво внимание од јавноста. 
Но, овојпат се одлучив да го презентирам помладиот од најдобрите – Лира Гра-
бул.

Лира Грабул, костимограф, уметница со харизма, со голема инвенција во приста-
пот, препознатлива по, наизглед, “едноставноста” во изведбата на скиците, но рас-
кошна во крајната реализација на костимите.

За неа ќе сретнете .. Лира Грабул жена со потпис.. или како што изјавува: “Облеката 
минува, човекот трае”, “...животот е естетска игра..”, “ Да се има стил, значи да се 
има личност..”, а за новите генерации што излегуваат многу брзо и молскавично во 
светот на модата и костимографијата, со љубов говори и размислува: “... Квантите-
тот на дизајнери – квалитет во костимографијата и во модните случувања…”

Во нејзиното творештво како константа се присутни естетичноста и прецизниот и 
впечатливо свеж цртеж. 
Колоритот, пак, зависно од претставите и темите, е приспособен кон потребите на 
проектот, некогаш смирен - некогаш експлозивен. 

Одлична и сигурна од првичната замисла-идеја во скицата, па сé до реализацијата 
на идејата – независно дали тоа се однесува на театарскиот, телевизискиот, филм-
скиот костим или во модниот дизајн. 

Истрајна во својот личен и професионален препознатлив стил, за кој вели: 
“..животниот стил го определува и покажува … човековото битисување, негово 
препознавање во овој “… привремен простор” , кој треба да е, сепак, со помош на 
духот, естетски определен...”

Волшепството го создава уште при првичните скици, со сигурниот и перфекцио-
нистички цртеж, за да експлодира потоа со ликовната естетика и колоритот на 
материјалите за одреден костим, како комплетен естетски спој во прекрасно три-
димензинално дело што функционира и надвор од рамките на претставата (теа-
тарот, филмот).

Творечката креативност и личната надградба на Лира Грабул се развиваат исто-
времено. 

Тоа се следи од нејзините детски и младешки почетоци, кога
истражува и се стреми кон препознатлива креативна естетика во изразноста ( во 
70-те до крајот на 80-те), преку 90-те, кога ја достигнува креативната естетика 
во уметничката и лична изразност, па сé до денес кога поседува зрела естетика 
на умот и на креативниот дух.

Чувството за убавото, за естетиката и уметноста ñ се во генот (учеше од најдобрит: 
татко - познат уметник-скулптор, мајка - архитект). Таа со голем жар се надградува, 
но во една друга насока во уметничкото изразување каде што се соединија вроде-
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ниот талент, желбата и соништата од детството.
Зато секојпат потенцира : “...надградувајќи го духот, се надградуваш и професио-
нално и лично...”. 

Иако со голема желба од детството да осознае сé за модниот дизајн, кој кај нас не 
се изучуваше во тој период, таа се запишува на отсекот графика, во училиштето за 
применета уметност во Скопје. 
Желбата за модниот дизајн сé уште трае, па затоа продолжува на Факултетот за 
применета уметност во Белград, на отсекот за костим. 

По завршувањето на студиите во Белград, Лира се вработува во Македонската 
телевизија како костимограф. Таа работи костими за серии, драми, шоу-програми, 
емисии, тв-филмови... (истовремено работи и во театрите на проекти за кои беше 
повикана), каде што ги запозна “тајните” на однесувањето и работата во тим, про-
блемите... во различните медиуми, што ñ помогна да ја развие својата креатив-
ност. 

Студиското патување во Париз исто така придонесе за нејзината поголема реши-
телност во следните чекори што треба да ги преземе во личниот и професионал-
ниот животен пат. По долги години работа во телевизијата, кај неа доаѓа до засите-
ност од тој медиум (“...лимитиран свет…”) и побарува нови уметнички искуства и 
доживувања во театарот.

Создавајќи го театарскиот костим, обединувајќи ги креативноста, психологијата, 
инвенцијата, секогаш цврсто застанува зад секој свој потпис, но подготвена и за 
мал “компромис” при решавање на некој искрснат “ проблем” во работата со теа-
тарскиот тим во проектот што се подготвува.

Исполнета е со позитивна енергија и со трпение во секој момент. 
Во пристапот со луѓето, при тимската работата во театарот, во приодот при из-
борот на текстилот и придружните елементи за костимот, кои се неизбежни за 
дообликување на ликот - перики, чевли, накит, копчиња..., кои се многу важни 
“ситни” детали”, без кои не ќе може да се отслика времето што се обработува во 
текстот, а се однесува на комплетниот изглед на ликот сместен во одредено време 
и простор. 
“ Костимографот работи без асистент, кај нас нема специјализирани продавници 
за текстил кои би биле во функција на сценскиот костим, ниту пак има каде да се 
набават перики или други додатоци кои со костимот се во единство, јас ги наре-
кувам “ фабрики на соништата” каде би се изработувале сите овие необични но 
неопходни сценски елементи ...ете, тоа те прави трпелива, снаодлива, позитивна.. 
се во интерес на уметноста..” вели низ смеа Лира.

За голем број претстави изработи костими, во кои ги смести и историските мо-
менти што се обработуваат во претставата, психологијата на ликот и на актерот, 
но внесе и свои нови, свежи детали, кои оставаат посебен впечаток. Нејзините 
костими отскокнуваат како израз сам за себе, дури и кога претставата добила не-
гативна критика.

Посебен предизвик и се детските претстави. Таа ужива во создавање на костимите 
за ликовите од сказните и како да сака одново да го врати времето од своето дет-
ство - разиграно, колоритно со посебно естетско чувство за возраста и со посебна 
вградена енергија во нив, што како крајна реализација ја одушевуват и “големата” 
и “малата” публика. Ценам дека нејзиниот уметнички дел во дизајнирањето на ко-
стимите за јунаците од приказните се клучниот момент за успешноста на претста-
вата кај најискрените критичари - децата.

За Театарот за деца и младинци, освен ангажманот на костимите за претставите, 
се испроба и во дизајнирање на плакат и боенки за тие детски претстави за кои ги 
создаде костимите. 
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Нејзината внатрешна потреба е токму модниот дизајн, кој по случајност на не-
штата, сепак го работи како свое естетско релаксирање, а професионално своето 
искуство во тој домен го пренесува како професор на генерациите ученици и сту-
денти што ги води, насочува и ги претставува на сите саеми за мода и на нивните 
завршни модни ревии. 

Животните патишта, сепак, го насочија овој немирен и истражувачки дух таму 
каде што навистина треба да биде: Лира Грабул - костимограф и доц. Лира Грабул 
- педагог.

Ужива во својата креативна работа со сета своја енергија, а се предава во секој 
одработен проект подеднакво професиоинално, било да станува збор за кости-
мите за потребите на телевизијата, за театарот, за балетот, операта или за скици и 
предлози за детска облека, униформи, новогодишни костими…
Денес, како сублимат на постигнатото творечко искуство, таа е етаблирана како 
признат и ценет костимограф. 

Истовремено таа несебично им ги открива тајните на дизајнот на облеката на ид-
ните генерации, со нејзината педагошка активност како професор по предметите 
обликување на облека - моден дизајн, моден дизајн и костимографија.

Се вели дека најдобрата изложба на еден костимограф се случува на претставата. 
Тогаш бројот на изложбите на Лира Грабул е многу голем. 

Овојпат, во Националната установа Музеј на современата уметност, Скопје, 
јавноста ќе ја запознае Лира Грабул, од почетокот на процесот - создавање ко-
стим. Со изборот направен за оваа изложба - скици, цртежи и фотографии од 
претстави, видео и слајд-проекции, од нејзиниот голем и плоден творечки опус, 
публиката ќе се нурне во волшепството што го содава Лира Грабул, во доменот 
на уметноста наречена дизајн на костим, како нераскинлива верига во низата на 
визуелните уметности.

Елиэабета Јанковска
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Motivated by the sentence that is constantly read in the printed media when a comment or 
review is presented of a drama, opera, or ballet show: ‘...the costumes of the players served the 
purpose of the show...’, I would like to point out, document, and present, by staging this exhi-
bition, a creativity of an artist who has realized her artistic expression in the field of costume 
design as part of applied art.

By presenting costume design outside the domain of the theater itself through displaying the 
art produced by costume design artists, I would like to take active part in the process that still 
goes on in our country. In other words, this involves the process of equalization of applied art 
with fine arts.

While in our country costume design still struggles to get its proper place and recognition out-
side the theater realm, costume design as an art has already been recognized within the overall 
framework of the contemporary work of design as such, and has been part of the well-devel-
oped ‘business’ machineries for many years.

Not having the intention to address outright the historical moments in the development of cos-
tume design and especially with the very reasons why this ‘process’ still goes on, I would like 
to be allowed to single out just few important moments in the evolution of the awareness of 
existence of another, very important link - costume design, in the ‘overall chain’ created by dif-
ferent arts.
In Macedonia, the beginnings of costume design as accepted applied art, in unity with other 
arts in the realm of theater (i.e., the movie) industry, had commenced rather modestly to be duly 
considered in the 1950s.
Hence, we could possibly agree on the conclusion that costume design represents a relatively 
recent art in Macedonia.

That was the period when awareness was being born that, in order to develop the theater indus-
try (and later the movie industry), it was necessary to involve also artists who would produce as 
professionals stage and costume design.

By extending the natural link context in the theater business: script – actor – stage director, with 
the notion of stage designer and costume designer (certainly, together with all other required 
elements that are now perceived as separate media per se: movie, music, dance, light, sound, 
makeup...), a step forward has been made.

Indeed, nowadays it is very clear that costume designers, together with other factors in the the-
ater (movie) industry, have equal share in the costume design in the creation of the end product 
– that is presented to the audience, appropriately and diversely packed (designed) so that the 
audience (the consumer) might like it (or not).
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Hence we are pleased by the information that costume designers, making somewhat more 
aggressive approach, together with their patience and consistency, have started to single out 
themselves in the overall realm of art even beyond the show business (theater, movie, and TV), 
imposing themselves mostly by means of their own creative artistic aesthetics.
Still, this process has had a rather slow progress in our country.

Having made analysis and research, I was not able to find rather relative public consideration of 
costume design in the production of the Macedonian theaters, except some sporadic mention 
and interviews with artists who have been engaged in this applied art.
The name of Sotir Naumovski had been recorded as the very first professional costume designer 
in Macedonia. He had worked mainly in the Bitola Theater and in some other theaters in Mace-
donia for entire thirty years. Then other names started to pop up, names of first professionally 
trained costume designers in our country: Rada Petrova-Malkic, Dusko Stojanovski, Jelena Pa-
trnogic, Georgi Zdravev, Elena Donceva, Lira Grabul...

Everybody of them has had a different sensibility in his or her own artistic expression in the 
domain of costume design, however all of them have been equally professionals, and creative 
artists as well; hence all of them deserve equally the attention of the public.
However, I have decided, on this occasion, to make presentation of Lira Grabul, the younger in 
the best ones.

Lira Grabul – a costume designer, an artist with charisma, with great invention in her approach, 
well recognizable in her seemingly ‘simple’ drawing of the sketches, and yet very rich and opu-
lent in the end outcome of the costumes.

You would read about her... Lira Grabul, a woman of her own signature, or you can read her 
statements: ‘Costumes do pass, it is the human being that lasts’, ‘...life is an aesthetic game...’, ‘To 
have a style means to have a personality...’. She has said the following, in her own way – with 
love and care, about the new generations coming out very quickly and instantly in the world of 
fashion and costume design: ‘...The higher quantity of designers – the higher quality in the field 
of costume design and in fashion events and tendencies’.

The aestheticism and the precise and impressively fresh drawing are, like constant, present in 
her overall art production.
The colorfulness, on the other hand, depending on the shows and topics presented, is adjusted 
to the requirements of the project, sometimes calm, sometimes explosive.

She is excellent and certain in her work, from the initial consideration or idea in the early sketch-
es, and all the way to the end realization of the idea – regardless if it relates to the theater, TV, 
movie costume design, or the fashion design itself.

She is persistent in her own and professional style, as described in her own words: ‘...life style de-
termines and shows ... human existence, his or hers being recognized in this ... temporary space’, 
‘which still should be aesthetically determined by means of own spirit...’

This artist is able to create magic even with the very initial sketches, with the assuring and per-
fectionist drawing, and then to have explosion through the artistic aesthetics and the colorful-
ness of the materials used for a specific costume, being a complete artistic link in a wonderful 
three-dimensional work of art, that is functional even beyond the show itself (theater, movie).

The production creativity and personal upgrading of Lira Grabul were taking place at the same 
time.

This could be noted in her very initial efforts as a child and young person when she was research-
ing and was inclining towards a recognizable creative aesthetics in her art expressivity (1970s 
and 1980s) and then in the 1990s when she had reached the levels of the creative aesthetics in 
her art and personal expressivity, all the way to nowadays when she possesses a mature aesthe-
sis of the mind and of the creative spirit.
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The sense of beauty, aesthetics, and arts are present in her genes (she studied from the best 
indeed: her father being one of the most prominent Macedonian sculptors, and her mother 
being an architect designer). She went on to further upgrade herself with great élan, but taking 
another track in the artistic expression, a place where her innate talent, desire, and childhood 
dreams could be merged together.

Hence, she always underlines: ‘...by upgrading the spirit, one also upgrades himself or herself 
professionally and personally...’

Though Lira Grabul as a child had great desire to learn everything about fashion design that was 
not offered at that time in our country as such, still she enrolled at the then secondary School for 
Applied Art in Skopje, studying graphic design.
She still had the wish to study fashion design, and so continued her studies at the Faculty of Ap-
plied Arts in Belgrade, majoring in Costume Design.

After graduation, Lira Grabul started to work as costume designer in the state Macedonian TV. 
She then went on to produce costumes for TV series, dramas, show programs, various other TV 
productions, TV movies..., (at the same time, she was also asked to work on various theater proj-
ects), where she was able to learn more about ‘the secrets’ of team conduct and team work, the 
problems... specific to different media, which in turn helped her develop her own creativity.

Her study visit to Paris further contributed to have even higher resoluteness in the next steps 
she was about to make in her private and professional life. After work of so many years in the 
TV sector, she felt over-saturated with this media (‘...limited realm...’), and so has pursued new 
artistic experiences and challenges in the theater realm.

Designing the theater costumes, and thus merging creativity, psychology, and invention, she 
has always stood firmly behind every signature of hers, and yet being prepared even for a small 
‘compromise’ in finding solution to ‘a problem’ emerged in the work and collaboration with the 
overall theater production team in the project under way.

Indeed, she is full of positive energy and patience in every given moment.
This is shown in her approach to people, during the team work in the theater, in her approach 
to selection of the fabrics and accompanying elements of the complete costume so necessary 
to give definite appearance of a given character on the stage: wigs, shoes, jewelry, buttons..., 
that represent very important ‘trivial’ details required in depicting the times and period shown 
in the text, and relating to the complete looks of a specific character positioned in a given time 
and given location.

“A costume designer works without any assistant; in our country there are no specialized textile 
shops that would serve the purpose and intention of a stage costume; likewise there are no 
places to buy or make wigs or other auxiliary elements that make up together with the stage 
costume a uniform appearance; I would call these places ‘dream factories’ which would manu-
facture all these unusual and yet required stage elements... Therefore, all this makes me patient, 
versatile, positive... All for the sake of art itself...,” says Lira smiling.

Lira Grabul indeed has designed stage costumes for many theater shows being able to both 
incorporate the given historical moments of the play, the psychology of the character and of the 
actor, and even introduce her own new fresh details, radiating a unique impression. Her theater 
costumes have excelled by themselves as such, even in those rare moments when a negative 
review would be written for certain theater production.

Theater shows for children represent huge motivation and inspiration for her. She displays such 
personal satisfaction in the design of costumes intended for the various characters in the stories 
and fables for children, as if she has wanted to bring back the time of her childhood – a period of 
playfulness, colorfulness, with unique aesthetic sensation for the age and for the special innate 
energy in children; this in turn as end product has pleased both ‘the big’ and ‘the small’ audienc-
es. I duly consider that her artistic contribution in the design of costumes for various characters 
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of children’s stories indeed represents the key moment for the successful reception of a 
theater play by the children who are the sincerest critics.

Her work in the Skopje Theater for Children and Youth involves, in addition to designing 
costumes for the plays, making posters and booklets for coloring for the same children’s 
plays, which have featured her designed costumes.

Her internal need has been exactly fashion design, which she has practiced, due to cir-
cumstances, as her own personal relaxation, while professionally she conveys her ex-
perience in this field as professor to generations of students that she has been leading, 
guiding, and presenting at all fashion events in our country, as well as during the final 
graduation fashion shows of her own university students.

Life circumstances have nevertheless taken this restless and investigating spirit where 
she actually belongs and deserves to be: Lira Grabul – a costume designer, and Assistant 
Professor Lira Grabul – a pedagogue.

She enjoys her creative work with such great élan and energy; she makes professional 
approach to every project she get involved in, whether it has been costumes for TV, the-
ater, ballet, opera, or even sketches and proposals for child wear, uniforms, New Year’s 
costumes or outfit...
Today, as sublimate of the accomplished creative opus, she is recognized as established 
and prominent costume designer.

At the same time, she is willing to unselfishly share the secrets of the trade of design 
of clothes with future generations, by being Professor of Shaping of Clothes – Fashion 
Design, Fashion Design, and, Costume Design.

It is said that the best exhibition of a costume designer takes place during a given the-
ater show. Then the number of exhibitions of Lira Grabul is indeed great.

On this occasion, at the National Institution Museum of Contemporary Art – Skopje, the 
public would be acquainted with Lira Grabul since the genesis of her process of costume 
design. By means of the selection made especially for the purpose of this exhibition: 
sketches, drawings, and photographs of theater shows, video and slide projections - 
from her great and fruitful creative opus, the present audience would be able ‘to dive’ 
into the magic made by Lira Grabul, into the realm of art called Costume Design, being 
unbreakable link in the serial chain of Visual Arts as such. 

Elizabeta Jankovska
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Белото циганче - ТВ серија, 1986 

White Gypsy Boy, 1986
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Светски бајки - ТВ серија,1993 

World Fables, 1993

Источен диван, костимографија,
Битолски театар,1990

East Divan, costume design, 
Bitola Theater,1990
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Љубовта на Перлемплин и Белиса, костимографија – Универзална Сала, 1993

Love between Peremplin and Belisa, costume design, Universal Hall, 1993
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Крвава контеса 
(балетска претстава), 
костимографија – МНТ, 1995

Bloody Countess (ballet show), 
costume design, 
Macedonian National Theatre, 
Skopje, 1995
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Седумте смртни гревови 
(мултимедијална претстава), 

костимографија - МНТ, 2000

Seven Deadly Sins 
(multimedia show), 

costume design, Macedonian 
National Theatre, Skopje, 2000
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Арлекин, слуга на двајца господари, 
костимографија - Драмски Театар, Скопје, 2000

Harlequin, a Servant of Two Masters, costume design, 
Drama Theatre, Skopje, 2000 
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Училиште за кловнови, костимографија, плакат и боенка - 
Театар за деца и младинци, 2000

School for Clowns, design of costumes, poster, and colouring booklet, 
Theatre for Children and Youth, Skopje, 2000
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Црвенкапа, костимографија, плакат и 
боенка -Театар за Деца и Младинци, 2001

Little Red Riding Hood, design of costumes, 
poster, and colouring booklet, Theatre for 

Children and Youth, Skopje, 2001
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Итар Пејо, костимографија, плакат и боенка -Театар за Деца и Младинци, 2001
Itar Pejo, design of costumes, poster, and colouring booklet, Theatre for Children and Youth, Skopje, 2001
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Сказна за царот и овчарот, 
костимографија, плакат и боенка -Театар 

за Деца и Младинци, 2003

Story of the King and the Shepherd, design 
of costumes, poster, and colouring booklet, 

Theatre for Children and Youth, Skopje, 2003
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Доле влада, костимографија - МНТ, 2005

Down with the Government!, costume design, 
Macedonian National Theatre, Skopje, 2005

Што е тоа што ги тера жените навечер да 
трчаат по улиците на Мадрид, костимографија - 
Драмски Театар, Скопје, 2004

What Makes Women Run at Night on the Streets of 
Madrid, costume design, Drama Theatre, Skopje, 2004
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Чест, костимографија - Драмски Театар, Скопје,1998

Honor, costume design, Drama Theatre, Skopje, 1998
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Свадбата на Фигаро, костимографија - 
Драмски Театар, Скопје,1998

Figaro’s Wedding, costume design, Drama 
Theatre, Skopje,1998



26 Лира Грабул Lira Grabul

Свадбата на Фигаро, костимографија - 
Драмски Театар, Скопје,1998

Figaro’s Wedding, costume design, Drama 
Theatre, Skopje,1998
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Есперанца, костимографија - Драмски 
Театар, Скопје, 2002

Esperance, costume design, Drama Theatre, 
Skopje, 2002
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Мадам Батерфлај, костимографија - МНТ, 2005

Madam Butterfly, costume design, Macedonian National Theatre, Skopje, 2005
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Ладало, костимографија - Драмски Театар, Скопје, 2006

Fan, costume design, Drama Theatre, Skopje, 2006
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Поручникот од Инишмор, 
костимографија - Драмски Театар, 

Скопје, 2006

Lieutenant of Inishmore, costume 
design, Drama Theatre, Skopje, 2006
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Сомнително лице, костимографија - МНТ,  2007

Suspicious Person, costume design, Centre Theatre, Skopje, 2007
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Модни костими
Mode costume
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Модни костими
Mode costume
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Модни костими
Mode costume
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Biography

Born 1958 in Skopje.
1978 – finished the secondary School for Applied Art, Department of Graphic Art, in Skopje
1984 – graduated from the Faculty of Applied Art – Belgrade, Department of Costume
 Design, a 5-year study program (10 semesters)
1985-1995 –  employed in the state Macedonian Radio and TV as costume designer
1987 –  awarded the ‘Mosa Pijade’ scholarship, made study visit to Paris

Teaching experience:
1995-2003 –  Teacher at the secondary School for Applied Art, Department of Textile and 

Clothes, teaching Shaping of Clothes (Fashion Design)
2003 –  Assistant Professor of Fashion Design at the Faculty of Applied Arts, Skopje
2006-2007 –  Lecturer at the Institute for Textile Engineering
2006 –  Chair of the Commission for appointing teaching assistant at the Institute for Textile 

Engineering, for the subject Fashion Design
2007 –  Lecturer of Costume Design at the Faculty of Drama Arts, Skopje
2007 –  Lecturer at ESRA University of Audiovisual Arts – Paris, Skopje, New York

Shows and exhibitions:
1995-2007 –  Annual exhibitions with students at the Department of Graphic Design of the 

School for Applied Arts
1997-2002 –  Exhibitions of fashion design drawings with students of the School for 

Applied Arts, winner of several ‘Gold Biljana’ plaques
2002 –  First individual exhibition of costume design drawings of realized theater plays
MODEST 2002 - MODEST 2003 –  Fashion shows with seniors of the secondary School for 

Applied Arts
2006 –  Awarded the First Prize for Fashion Show at the Secondary School Fair, organized by 

USAID-Macedonia, together with students of the secondary School for Applied Arts
2004 - 2006 –  Annual exhibitions together with the students of the Faculty for Applied 

Arts, Skopje
2006 - 2007 –  Final school graduation fashion shows with students of the Institute for 

Textile Engineering
2007 –  Exhibition with the students of the secondary School for Applied Arts, on the 

occasion of 50 years of the formation of the European Union, organized by the 
German Embassy in Skopje

 November 2008 –  Second individual exhibition at the Museum of Contemporary 
Art in Skopje.

Professional engagements:
1984-1995 –  employed as costume designer in the Macedonian TV. 
 Collaborated as costume designer in many TV projects: TV movies (‘Mary Flies with 

Plane’, ‘Night Butterfly’, ‘Little Night Music’, ‘Monsters of Our City’, ‘White Gypsy Boy’, 
‘World Fables’, ‘School for Clowns’, ‘Knock, Knock, Stojance’, ‘Do-Si-Do’, ‘Hello, Wise 
Children’, etc.), series, entertainment and show programs, video-art projects, music 
programs, etc.

1984 –  ‘King Ubu’, costume design, Drama Theater, Skopje
1985 –  ‘Chaos behind the Coulisses’, Drama Theater, Skopje;                 
 ‘Undefined Personal Pronouns’, costume design, Stip Theater
1986 –  ‘Petit-Bourgeois Wedding’, costume design, Macedonian National Theater, Skopje
1987 –  ‘New Year’s Story’, costume design, Drama Theater, Skopje
1988 –  ‘Hello, Wake Up!’ (first Macedonian musical), costume design, Drama Theater, 

Skopje; 
 ‘Child with Bare Belly’, costume design, Bitola Theater
1989 –  ‘Children’s Story’, costume design, Bitola Theater;     

‘Cabaret’, costume design, Bitola Theater;    
Author of the emblem of the Theater for Children and Youth;   
‘Wizard of Oz’, costume design, Kumanovo Theater;   
 ‘Monsters of Our City’ (first play by the Theater for Children and Youth), costume 
design

Биографија

Лира Грабулоска
Ул. Отон Жупанчич бр. 15, 1000, Скопје
Тел : 3227-609
Моб: 070/557-254
E-mail : grabullira@yahoo.com

Родена во Скопје, 1958 година. 
1978 – средното образование го завршува во Училиштето за Применета уметност на  

отсекот Графика.
1984 – дипломира при Факултетот за Применета Уметност – Белград, на отсекот за 

костим со времетраење на студии 5 години(10 семестри)
1985 – 1995 – Вработена во Македонската Радио Телевизија, како костимограф 
1987 – Добитник на стипендија Моша Пијаде, студиски престој во Париz

Педагошко Искуство:
Од 1995 – Професор во Училиштето за Применета Уметност, на отсекот за Текстил и 

Облека, предмет Обликување на Облека(Моден Дизајн).
2003 – Избрана за Доцент со насловно звање при Факултетот за Ликовни Уметности, 

предавач на предметот Моден Дизајн
2006 и 2007 – Предавач на Институтот за Текстилно Инжинерство
2006 – Претседател на Комисија за избор на асистент при Институтот за Текстилно 

Инжинерство, за предметот Моден Дизајн
2007 – Предавач на Факултетот за Драмски Уметности, предмет Костимографија
2007 – Предавач на Универзитетот за Аудиовизуелни уметности ESRA – Paris, Skopje, 

New York

Ревии и изложби:
1995 – 2007 – Повеќе годишни изложби на учениците од отсекот за моден дизајн при 

Училиштето за Применета уметност
1997 – 2002 – Изложби на модни цртежи со учениците од Училиштето за применета 

уметност, добитник на повеќе плакети  “Златна Билјана”
2002 – Прва самостојна изложба на костимографски цртежи од работени претстави, 

Младински Културен центар
 МОДЕСТ 2002 и МОДЕСТ 2003 – Модни ревии со матурантите од Уметничкото 

училиште
2006 – Освоена прва награда за модна ревија на средношколскиот саем организиран 

од USAID со учениците од Уметничкото училиште
2004 и 2006 – Годишни изложби со студентите од Факултетот за Ликовни уметности
2006 и 2007 – Завршни модни ревии со студентите од Институтот за Текстилно 

Инжинерство
2007 – Изложба со учениците од Училиштето за Применета Уметност  по повод 50 

години од формирањето на Европската Унија во организација на Германската 
амбасада

Ноември, 2008 – Втора самостојна изложба во Музеј на Современа Уметност

Професионални ангажмани:
1984 – 1995 – вработена како костимограф во Македонската Телевизија. Реализирала 

голем број на ТВ проекти: ТВ филмови (Марика лета со авион, Ноќна 
пеперутка, Мала ноќна музика, Чудовиштата од нашиот град, Белото циганче, 
Светски бајки, Училиште за кловнови, Чук – чук Стојанче, До – Ре – Ми, 
Здраво генијалци и т.н.),серии, забавни и шоу програми, видео арт проекти, 
музички емисии и т.н.

1984 – Кралот Иби, костимографија – Драмски Театар, Скопје
1985 – Хаос зад кулиси, костимографија – Драмски Театар, Скопје
               Неодредени лични заменки, костимографија – Театар Штип
1986 – Малограѓанска Свадба, костимографија – МНТ
1987 – Новогодишна Бајка, костимографија – Драмски Театар, Скопје
1988 – Ало, будење(прв македонски мјузикл), костимографија – Драмски Театар, 

Скопје
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               Дете Голомеше, костимографија – Театар Битола
1989 – Детска Бајка, костимографија – Драмски Театар, Скопје
               Кабаре, костимографија – Театар Битола
               Автор на заштитниот знак на Театарот за Деца и Младинци
               Волшебникот од Оз, костимографија – Театар Куманово
               Чудовиштата од нашиот град(прва претстава на Театарот за Деца и Младинци), 

костимографија
1990 – Дизајн на LongPlay плоча на оперската примадона Зина Креља 
               Војникот фалбаџија, костимографија – Куманово
               Источен диван, костимографија – Битолски театар
1991 – Црвенкапа, костимографија, плакат и боенка – Театар за Деца и Младинци
1992 – Беше еднаш на Дивиот запад, костимографија, плакат и боенка – Театар за 

Деца и Младинци
1993 – Крчма на патот за Јевропа, костимографија – Театар Велес
               Љубовта на Перлемплин и Белиса, костимографија – Универзална Сала
              Ве молиме, не допирајте, костимографија – Театар на Народностите, Скопје
1994 – Кловнови, костимографија – Драмски Театар, Скопје
               Ловечка приказна, костимографија – Театар Куманово
               Ј. Х. Џинот, костимографија – Театар Велес
              Џенис(балетска претстава), костимографија – МНТ
1995 – Крвава контеса(балетска претстава), костимографија – МНТ
              Арлекин, слуга на двајца господари, костимографија-Драмски Театар, Скопје
              Жените во народното собрание, костимографија – Драмски Театар, Скопје
1997 – Дона Хуана, костимографија – Драмски Театар, Скопје
1998 – Чест, костимографија – Драмски Театар, Скопје
               Свадбата на Фигаро, костимографија – Драмски Театар, Скопје
1999 – Мефисто, костимографија –Драмски Театар, Скопје
               Хамди Бег, костимографија – Театар на народностите
              КАО КАКАО, костимографија за спотовите од албумот на Леб и Сол
              Член на жири за избор на Мис на Македонија
2000 – Арлекин, слуга на двајца господари, костимографија- Драмски Театар, Скопје
              Седумте смртни гревови(мултимедијална претстава), костимографија – МНТ
              Училиште за кловнови, костимографија, плакат и боенка – Театар за деца и 

младинци
2001 – Кавалерија Рустикана, костимографија – МНТ
               Итар Пејо, костимографија, плакат и боенка – Театар за Деца и Младинци
               Црвенкапа, костимографија, плакат и боенка – Театар за Деца и Младинци
              Фотосесија за календар – Македонија Табак
              Костимограф на спот за Евровизија “Не зори зоро” – Владо Јаневски
2002 – Есперанца, костимографија – Драмски Театар, Скопје
               Клитемнестра, костимографија – МНТ
2003 – Чудесната Македонија – детска серија во соработка со К-15 продукција, 

костимографија
               Сказна за царот и овчарот, костимографија, плакат и боенка – Театар за Деца и 

Младинци
2004 – Што е тоа што ги тера жените навечер да трчаат по улиците на Мадрид, 

костимографија – Драмски Театар, Скопје
               Како се станува цар, костимографија – Драмски Театар, Скопје
2005 – Мадам Батерфлај, костимографија – МНТ
               Доле влада, костимографија – МНТ
2006 – Ладало, костимографија – Драмски Театар, Скопје
               Поручникот од Инишмор, костимографија – Драмски Театар, Скопје
               Костимографија за видео спот за детергентот Лира
2007 – Сомнително лице, костимографија – Театар Центар
              Комшилак наглавачки, костимографија –Драмски Театар, Скопје
              Учесник во жири комисија за избор на национален дрес,
  Dress ID

          

1990 –  cover design of the LP of opera diva Zina Krelja;
 ‘Boasting Soldier’, costume design, Bitola Theater
 ‘East Divan’, costume design, Bitola Theater
1991 –  ‘Red Hood’, costume design, poster & coloring booklet design, the Theater for 

Children and Youth, Skopje
1992 –  ‘Once upon a Time in the Wild West’, costume design, poster & coloring booklet 

design, the Theater for Children and Youth, Skopje
1993 –  ‘Inn on the Road to Europe’, costume design, Veles Theater;
  ‘Love between Peremplin and Belisa, costume design, Universal Hall;        
 ‘Please, Do Not Touch’, costume design, Nationalities’ Theater, Skopje
1994 –  ‘Clowns’, costume design, Drama Theater, Skopje;                              
 ‘Story of a Hunter’, costume design, Kumanovo Theater;                                    
  ‘J. H. Dzinot’, costume design, Veles Theater;    

 ‘Janice’ (ballet show), costume design, Macedonian National Theater, Skopje
1995 – ‘Bloody Countess’ (ballet show), costume design, Macedonian National Theater, 

Skopje;                                                                                      
 ‘Harlequin, a Servant of Two Masters’, costume design, Drama Theater, Skopje;  

‘Women in National Parliament’, costume design, Drama Theater, Skopje
1997 –  ‘Donna Juana’, costume design, Drama Theater, Skopje
1998 –  ‘Honor’, costume design, Drama Theater, Skopje;                           
 ‘Figaro’s Wedding’, costume design, Drama Theater, Skopje
1999 –  ‘Mephistopheles’, costume design, Drama Theater, Skopje;   

‘Hamdi Bey’, costume design, Nationalities’ Theater, Skopje;                        
  ‘LIKE COCOA’, costume design for video clips of the same album of rock band ‘Leb i 

Sol’;  Member of the Jury for the competition ‘Miss Macedonia’
2000 – ‘Harlequin, a Servant of Two Masters’, costume design, Drama Theater, Skopje; 

‘Seven Deadly Sins’ (multimedia show), costume design, Macedonian National 
Theater, Skopje;                                                                                            

 ‘School for Clowns’, design of costumes, poster, and coloring booklet, Theater for 
Children and Youth, Skopje

2001 –  ‘Cavaleria Rusticana’, costume design, Macedonian National Theater, Skopje;                                                                                                                
‘Itar Pejo’, design of costumes, poster, and coloring booklet, Theater for Children and 
Youth, Skopje;                                                                                            

 ‘Litle Red Piding Hood’, design of costumes, poster, and coloring booklet, Theater for 
Children and Youth, Skopje;

 Photo session for annual company calendar – Makedonija Tabak company, Skopje;                                                                                                        
Costume designer for the video clip of the Macedonian Eurovision Song Contest 
participant Vlado Janevski titled ‘Dawn, Don’t Rise’

2002 –  ‘Esperance’, costume design, Drama Theater, Skopje;             
‘Clytemnestra’, costume design, Macedonian National Theater, Skopje
2003 –  ‘Wonderful Macedonia’, children’s series in collaboration with ‘K-15 Production’, 

costume design;                                                                           
‘Story of the King and the Shepherd’, design of costumes, poster, and coloring booklet, 

Theater for Children and Youth, Skopje
2004 –  ‘What Makes Women Run at Night on the Streets of Madrid?’, costume design, 

Drama Theater, Skopje;                                                                      
‘How To Become King’, costume design, Drama Theater, Skopje
2005 –  ‘Madam Butterfly’, costume design, Macedonian National Theater, Skopje; ‘Down 

with the Government!’, costume design, Macedonian National Theater, Skopje
2006 –  ‘Fan’, costume design, Drama Theater, Skopje;                           
‘Lieutenant of Inishmore’, costume design, Drama Theater, Skopje;         
Costume design for the TV commercial for the detergent ‘Lira’;
2007 –  ‘Suspicious Person’, costume design, Center Theater, Skopje;       
 ‘Upside-Down Neighborhood’, costume design, Drama Theater, Skopje;    
Member of the Jury for the Selection of the National Sports Team Dress – ‘Dress ID’
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ОДБРАНА БИБЛИОГРАФИЈА
SLECTED BIBLIOGRAPHY
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CIP – Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“, Скопје

ISBN: 

COBISS.MK-ID 
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Република Македонија
Национална установа
Музеј на современата уметност – Скопје
NI Museum of Contemporary Art – Skopje


