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НУ МСУ во континуитет се залага за афирмација на младите ликовни уметници, 
овозможувајќи им презентирање на ликовната креативност преку Биеналето 
на младите.

На овогодишното X-то Биенале на млади на авторите им беше дадена можност 
да i го соопштат на јавноста, сопствениот индивидуален творечки импулс  
на зададена тема, со право на личен избор на медиумот, како сопствена 
определба.

Ни се наметнува впечатокот, дека можеби зададената тема не беше доволна 
правокација за младите автори, што се рефлектираше на бројот на пријавените 
уметници, со самото тоа и на селекцијата на учесниците.
Иако на јубилејното X-то Биeнале на млади, не  го добивме посакуваниот блесок, 
сепак не отсуствуваше светлината. 

Дефинитивно се наметнува потребата од инернационализацијата на Биеналето 
на младите, поради компетитивноста, но и поради размената на идеи во непо-
средна комуникација на младите уметници.

Јас и понатаму посакувам, по деценија или две, повеќето од учесниците да 
бидат релевантни претставници на современата македонска ликовна сцена, 
кај нас и во светот.

Елиза Шулевска, Директор  
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The National Institution Museum of Contemporary Art has been continually sup-
porting the young artists by helping them present their artistic creativity through 
the Biennial of Young Artists.

This year, at the 10th Biennial, the young artists were offered the opportunity to 
show to the public their own creative impulse on a given topic, with the freedom 
to pick their own medium.

However, we were under the impression that maybe the topic was not provoca-
tive enough for the young artists, which reflected on the number of artists, and, 
consequently, on the selection of the participants.

Although the jubilee 10th Biennial of Young Artists did not render the desired 
glow, the light was not missing.
It is definitely necessary to internationalize the Biennial of Young Artists, for the 
sake of the competitiveness, but also in order to incite the exchange of ideas 
among the young artists in a direct communication.

I still wish that in a decade or two most of the participants become relevant repre-
sentatives of the Macedonian contemporary scene, here and in the world.

Eliza Shulevska, director
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Urbi et Orbi

„Пред да биде реалност светот претставува можност“ 1

Жан-Лик Нанси

Глобализацијата во таа мера нè навикна на секојдневна визуелна присутност на 
сликата на катастрофата што, како што вели Славој Жижек, живееме во сенката на 
нејзината постојана закана, изманипулирани во нашата престрашеност: „ Вистинската 
катастрофа е веќе овој живот засенет со постојаната закана за катастрофа“... „Нема 
еволуција: катастрофи, нарушени рамнотежи се дел од историјата на природата“... 
„Човекот така треба да научи да ја прифати целосната неоснованост на нашето 
постоење: не постои цврста основа, место за засолнување на кое човекот може да 
смета со извесност“.

Една од цивилизациските илузии е дека безбедно место е нешто добро оградено, 
како град. Скопје, населено место, утврден град, повеќе од 2000 години, бележи 
многубројни разурнувања и обновувања - катастрофални земјотреси во 6 и 16 
век, катастрофален пожар на крајот на 17 век, серија на балкански и светски војни, 
социјалистичка и постсоцијалистичка транзиција, преселби, доселби, населби, 
доградби, надградби...

Визуелно документираната меморија за „Скопје 63“, одамна архивирана, ги покажува, 
од една страна, размерите на вистински трагичен настан што погодил голем број 
луѓе; од друга страна, го навестува стилот на известување на масмедиумите, „сиенен- 
јазикот“ на кој денес сме толку навикнати што  катастрофата станува наша секојдневна, 
добро подготвена, редовна порција на визуелна информација. Ова секојдневие на 
екранот комбинирано со колективната меморија за настанот што градот го однесе 
на „брејкинг њуз“ и материјалните докази за разурнувачката моќ на земјотресот 
врз градот, се подлогата врз која излагачите на Биеналето ја промислуваа темата 
солидарност. 

Солидарноста е однос кон другиот, како кон еднаков, квалитет што сè повеќе 
отсуствува во денешното компетитивно општество. Со глобализацијата, брзината на 
современото живеење нè става во нови состојби, нè соочува со комплексни социјални 

1 Nancy, J.-L. (2007), The Creation of the World or Globalization, Albany, State University of New York  Press., стр. 65
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рамки во кои другиот е навистина многу различен и далечен, така што солидарната 
акција претставува уште поголем цивилизациски предизвик. За Жан-Лик Нанси 
светот е наша онтолошка одговорност, која им претходи на правната и на моралната 
одговорност. Коегзистенцијата е предуслов за егзистенцијата, сингуларното „ние“ ја 
сочувува слободата на „јас“. Анализирајќи ја неодамна катастрофата на Фукушима, 
која имаше  мултиплициран ефект поради интеракцијата на природната несреќа 
со човечките градби, Нанси предупреди дека вреднувањето што сите елементи на 
нашето постоење - животите, добрата, силите, енергиите - ги доведува во еквивалент 
со „генералниот еквивалент“ - пазарната вредност, парите, - шири генерализирана 
катастрофа.

„Скопје 63“ побуди глобално внимание, емотивни искази, освен другите, имаше и 
имиња како што се Сартр и Пикасо. Ваквите реакции помогнаа Скопје да добие музеј на 
современа уметност, институција во која ќе се дебатираат современи егзистенцијални 
и креативни дилеми. Зградата на Музејот, како дело и како симбол, очекувано, беше 
тема на повеќе селектирани дела на Биеналето, неговата неисполнета мисија e еден 
од елементите на разочарувањето од правецот на развојот на градот. Радикалната 
трансформација на урбаната површина на градот мотивира дел од уметниците да 
илустрираат генерална безнадежност и дезориентација, да побараат интима во 
подземните простори или со хумор да се осврнат врз манипулирањето со името 
и со делото на славната скопјанка. Гестот, чинот на солидарна помош, авторите го 
интерпретираат од различни аспекти, со цинизам, со нагласен емотивен набој, со 
умешна композиција. 

Мира Гаќина
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Urbi et Orbi

“The world is a possibility before being a reality”1

Jean-Luc Nancy

Globalization has so much deadened us to the everyday visual presence of the image of 
catastrophe that we live, as Slavoj Žižek states, under the shadow of its permanent threat, 
manipulated in our fear: “The true catastrophe already is this life under the shadow of the 
permanent threat of catastrophe” ...”There is no Evolution: catastrophes, broken equilibri-
ums, are part of natural history” …”One should thus learn to accept the utter groundless-
ness of our existence: there is no firm foundation, a place of retreat, on which one can 
safely count”.

One of the civilization illusions is that a safe place is something well enclosed, something 
like a City. Skopje, a populated place, a fortified city for over 2000 years, remembers nu-
merous destructions and reconstructions - catastrophic earthquakes in the 6th and 16th 
centuries, devastating fire at the end of the 17th century, a series of Balkan and world 
wars, socialistic and post-socialistic transitions, emigrations, immigrations, settlements, 
restructures, superstructures...

The visually documented memory of “Skopje 63”, archived long ago, shows, on the one 
hand, the scope of the actual tragic event that affected a lot of people and, on the other 
hand, predicts the reporting style of the mass media, the “CNN language”, to which we are 
so much used today that the catastrophe becomes our everyday, well prepared, regular 
dose of visual information. This everyday shown on the screen, combined with the collec-
tive memory of the event which took our town into the “breaking news”, along with the 
material evidence of the destructive power of the earthquake, are the basis upon which 
the participants in this Biennial are structuring the idea of solidarity.

Solidarity means a bond with the other as an equal, a quality which is gradually vanish-
ing from the present competitive society. Following the globalization, the pace of the 
contemporary living sets us in new positions, faces us to complex social frames where the 
other is really very much different and distant, which makes the act of solidarity an even 
greater civilization challenge. According to Jean-Luc Nancy, the world is our ontological 

1 Nancy, J.-L. (2007), The Creation of the World or Globalization, Albany, State University of New York  Press., p. 65.
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responsibility which preceded the rights and the moral responsibility. The coexistence is 
a precondition to the existence, the singular “we” preserves the freedom of “I”. Analyzing 
the recent catastrophe in Fukushima, which had a multiplied effect due to the interaction 
of the natural disaster with the human makeups, Nancy warns that the evaluation which 
brings all the elements of our existence - the lives, the goods, the forces, the energies - 
into an equivalent with the “general equivalent” - the market value, the money - spreads 
a generalized catastrophe.

“Skopje 63” generated global attention, emotional statements, which included, among 
others, names like Sartre and Picasso. Those reactions helped Skopje get a museum of 
contemporary art, an institution where debates on contemporary existential and creative 
dilemmas were to be held. The very building of the Museum, as an achievement and a 
symbol, was, expectedly, the topic of several selected artworks at the Biennial. Its unful-
filled mission is one of the elements of disappointment by the way the city is being devel-
oped presently. The radical transformation of the urban area of the city motivated some 
of the artists to illustrate general hopelessness and disorientation, to seek for intimacy in 
the underground facilities or to review wittily the manipulation with the name and the 
achievements of the famous Skopje born woman. The gesture, the act of solidary help 
was interpreted by the artists from different aspects, with cynicism, with a pronounced 
emotional charge, with skillful composition.

Mira Gakina
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Арсова Илина / Arsova Ilina
Чекори низ времето / Steps through Time, 2011
инсталација / installation
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Алексовски Дарко / Aleksovski Darko
Проект Солидарност ’63 / Project Solidarity ‘63, 2013
инсталација / installation





БИЕНАЛЕ НА МЛАДИ УМЕТНИЦИ / BIENNIAL OF YOUNG ARTISTS 14



15

Проект Солидарност ‘63 e „сајт-специфик“ инсталација што е инспирирана директно од 
катастрофалниот скопски земјотрес во 1963 година.
Тргнувајќи од овој настан од историска и критичка дистанца, делото е обид да се претстави 
една хипотетичка ситуација во која Музејот на современата уметност е една од зафатените 
згради и објекти во истиот тој земјотрес. Пукнатините во ѕидовите и скршената слика 
на подот конструираат една замислена ситуација во која се уништени дел од Музејот и 
неговата колекција. Скршената слика на подот е фотографија од познатиот цитат на Тито на 
руинираната Стара скопска железничка (денес Музеј на град Скопје) и реферира на една 
скршена и необновена солидарност. Проектот што треба да функционира во конкретен и 
специфичен музејски простор не го избегнува фактот дека и МСУ е проект реализиран како 
резултат на истата таа солидарност.
Проект Солидарност ‘63 е коментар за институционалната политика на официјалните 
уметнички институции во Македонија и состојбата на објектот МСУ, која е алармантна и нè 
тера да се прашаме за неговата иднина со оглед на тоа дека голем дел од зградата е сè уште 
нефункционален. Проектот е исто така едно можно сценарио што треба да нè потсети дека 
примерите на солидарноста се ефемерни и привремени, а грижата за нив минимална.

Project Solidarity ‘63 is a site-specific installation piece directly inspired by the catastrophic earth-
quake of Skopje in 1963.
Approaching this event from historical vantage point, the work is attempting at representation of a 
hypothetical situation wherein the Museum of Contemporary Art is one among the buildings that 
were afflicted by the said earthquake. Cracks in the walls and the broken picture on the floor are a 
mockup of the imaginary setting wherein part of the Museum and of its collection are destroyed. 
The broken picture on the floor is actually a photograph taken from a well-known quotation from 
Tito that was posted on the ruined wall of the old railway station in Skopje (today the Museum 
of the City of Skopje), and it refers to a broken and un-restored solidarity. This project, which is 
conceived for a specific museum space, does not shun the fact that the very project of MoCA is an 
embodiment of the very same un-restored solidarity.
“Project Solidarity ‘63“ is a commentary on the institutional policies of the official art establishments 
of Macedonia and on the condition of the MoCA building which is alarming enough to make us 
worry about its predicament, especially since the building is in a larger part still out of function. The 
project also stands for a yet another possible scenario which should be a reminder to us that the 
examples of solidarity are short-lived and temporary while the attention they receive is minimal.
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Богоевски Борче / Bogoevski Borce
METAKUBOKONCEPT, 2013
објект / object, 250х250х250
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Божурска Кристина / Bozhurska Kristina
2013/14, 2013
инсталација / installation
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Во ова дело се искористени фотографии од делата во депото на МСУ кои ги направив со 
цел  да се покаже моменталната сосотојба на колекцијата  на МСУ, и камени коцки  кои се 
отфрлени од плоштадот на Скопје  во корист на неговиот нов изглед. Намерното користење 
на камени коцки е со цел да алудира на проектот Скопје 2014 кој како проект од културата 
промовира едни вредности за сметка на други. Отсекогаш во  општествата во различни 
временски интревали доминираат едни културни вредности кои со општествените промени, 
се менуваат и преминуваат во други, елитната култура честопати преминува во  масовна, 
високата во маргинализирана, и обратно... Во одредеден временски период  едно нешто е 
значајно за да потоа биде отфрлено и заменето со друго. Кој ги детерминира вредностите? Кој 
одлучува и кој ја креира културата? Според Антонио Грамши,  живееме во постиндустриско, 
потрошувачко општество каде главните групи во општеството се променливи и хегемонијата 
постојано треба да се стекнува, исто како и културата како дел од таа структура. Така доаѓаме 
до постојани промени на културните вредности. Она што се сметало за висока култура лесно 
може да биде отфрлено, и обратно. Денеска, живеејќи во време на возвишување на кич и 
турбо-фолк вредности, на лажен златен сјај и мегаломанија, дали сме доволно свесни да ги 
препознаеме вистинските вредности? Со ерозија на културните вредности, се јавува ли и 
ерозија на човечките? 

This artwork includes photographs from the storage facilities of the Museum of Contemporary Art 
which I made in order to show the present condition of the Museum’s collection, as well as setts 
removed from the main square in Skopje following its renovation. I intentionally used the setts to 
allude to the project Skopje 2014 which, as a cultural project, promotes one set of values at the 
expense of others. In different time periods the societies were subjected to different dominating 
cultural values which changed along with the changes in the society. The elite culture sometimes 
turns into a mass culture, the mainstream becomes marginalized, and vice versa... In a particular 
period some things are significant, only to be discarded and replaced with something else. Who 
determines the values? Who decides and who creates culture? According to Antonio Gramsci, we 
live in a post-industrial, consumers’ society where the main groups of the society are changeable 
and the hegemony has to be conquered continually, same as the culture as part of that structure. 
So, we experience constant changes of the cultural values. What was once considered elite culture 
can easily be abandoned, and vice versa. Today, when we are surrounded by the support of the 
kitsch and “turbo-folk” values, false golden glitter and megalomania, are we aware enough to rec-
ognize the true values? Does the erosion of the cultural values affect the human values, as well?
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Грабулоска Софија и Талески Дарко 
Grabuloska Sofija and Taleski Darko
“. . .” , 2013
видео / video (44”)
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Ивановска Ана / Ivanovska Ana
Солидарност / Solidarity, 2013
објект / object, 200х200х5
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Јовановиќ Ѓорѓе / Jovanovikj Gjorgje
Каде плови овој брод? / Where is this boat sailing to?, 2013
мурал / mural, 230х400
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„Бродот на безумните” е алегорија што долго време е тема на интерес во западната 
литература и уметност. Алегоријата се  отсликува преку  брод   на кој  се наоѓаат луѓе што се 
дезориентирани или несвесни. Тие  патуваат  на брод без кормилар, без да знаат за насоката 
во која се движат. Во литературните и уметничките композиции на 15 и 16 век, мотивот на 
„Бродот на безумните” служи исто така и како  пародија на „Ковчегот на спасението”.
Користејќи ја оваа алегориска сцена и поставувајќи значајни личности и артефакти од 
последните 50 години од историјата на градот, ова дело има цел да ги преиспита, а воедно 
и да ги постави прашањата за насоките во кои се движи Скопје, нашето чувство за соживот, 
а истовремено да го постави и прашањето за одговорноста што секој од нас ја има за 
развојот и за животот на градот.

“The ship of fools” is an allegory which is a staple topic in the Western literature and arts. This 
allegory rendition consists of a vessel boarded by people who are disoriented or oblivious of 
their predicament. They are sailing a ship without a pilot, entirely unaware of their heading. In 
literary and artistic compositions of the 15th and 16th centuries, the motif of “The ship of fools” 
also served to parody “The ark of salvation”.
Relying on that allegorical imagery which includes notable personalities and important artifacts 
from the latest 50 years of our city’s history, this work aims to put forward and to reassess the 
questions on the direction the city of Skopje is taking, as well as on our ability of coexistence. At 
the same time, this work poses the question on the responsibility that we all share in the devel-
opment and the life of the city.
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Јовановски Филип / Jovanovski Filip
Го сакам Музејот на современата уметност во Скопје, Музејот на современата 
уметност ме сака мене / I like Museum of Contemporary Art in Skopje, and Museum of 
Contemporary Art in Skopje likes me, 2013
инсталација / installation
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Големата „љубов” кон музејот ја правам со тоа што произведувам нов контекст продуцирајќи 
„нов” простор во форма на истиот објект, „нов” Музеј на современа уметност којшто се базира 
на личната траума за него, чие што прибежиште го бара во крајните состојби на слободата, во 
копnежот, желбата, сонот.  
Проектот претставува меморија, сеќавање за иднината на музејот.
Зборуваме за ИДНИНАТА, СЕГА... зборуваме за возможни развојни линии на македонската 
современа уметност додавајќки уште 50 години се со цел да ја преиспитаме нашата 
одговорност и одговорноста на музејот за сето она што  е дел од нашето активно општествено 
секојдневние.
Во случајот на ова Биенале и самата тема, „новиот” простор / музеј во соработка со 
психотерапевт отвора дискурзивен дел во однос на иднината на музејот реферирајќи 
на иднината на музејот / современата уметност по 50 години од денес, поточно на 100 
годишнината од катастрофалниот земјотрес и со тоа го преиспитува поимот на солидарност 
не само во хуманистичка туку и културолошка смисла.  
Зар има поголема солидарност кон овој град од тоа да се мисли за иднината денес, да се 
„слави” иднината, надоврзувајќи се на континуитетот во претходните 50 години?

My contribution to the "love" for the Museum is by producing a new context, "new" form / space in 
the same Institution, "new" Museum of Contemporary Art, which is based on personal trauma for 
it, which shelter the required final conditions of freedom in desire, wish, dream.
The project is a memory, a memory for the future of the museum.
Talking about the FUTURE, NOW... talk about possible development lines of the contemporary art 
adding another 50 years in order to examine our responsibility and responsibility of the Museum 
for everything that is part of our daily active social and political life.
In the case of the Biennale and the theme, "new" space / museum in collaboration with the psychothera-
pist opens discursive part in the future of the museum referring to the future Museum / Contemporary 
Art after 50 years from now, that the 100th anniversary of the devastating earthquake and thus 
examine the notion of solidarity not only in humanistic but also in a cultural terms.
Is there a greater solidarity for this city than to think about the future now, to "celebrate" the future, 
following the continuity of the previous 50 years?
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Јосифовски Ристо - Ромбо / Josifovski Risto - Rombo
Лажица / Spoon, 2011
објект / object, 460х57
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Јовановска Михаела / Jovanovska Mihaela
LINGERING TRACES CORDED EMOTIONS / ЗАДРЖАНИ ТРАГИ ВРЗАНИ ЕМОЦИИ, 2012
инсталација / installation
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Инсталацијата ги претставува искуството и моменталната состојба во рамките на претходните 
доживувања низ текот на животот. Сеќавање на одреден момент од минатото што се појавува 
постојано нецелосен во мислите, но главните елементи од него што секогаш ни оставаат 
траги повторно се врзуваат за нови случувања и постојано нè враќаат назад на моментот. 
Момент од кој може да произлезат многу различни емоции и психолошки состојби на умот.

Одејќи напред и назад и сликите се вклопија во една, лулањето ги спои формите и сè друго 
беше изгубено и заматено.

The installation-piece is dealing with both, the experience from, and the current state of the occur-
rences accumulated during a lifetime. Memories of a particular moment from the past, a moment 
appearing as a recurring fragment of the thought; however, its main elements are leaving behind 
the traces which subsequently connect to the new events and are again returning us to that same 
moment from the past. An instant that may cause many different emotions and psychological 
states of mind.

Going back and forth and the images merged as one, the swing connected the forms and all else 
was lost and blurry.
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Кировска Маја / Kirovska Maja
Крвта не е вода, водата е црвена, црвената е боја 
Blood is thicker than water, the water is red, red is a color, 2013
инсталација / installation
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Крвта не е вода, водата е црвена, црвената е боја е динамичка инсталација што се менува 
благодарение на употребата на законитостите што го детерминираат однесувањето на 
течностите. Црвено обоената течност преку медицинските кеси за трансфузија поминува 
преку каналите изрежани на мали плочки од плексиглас, кои по својата форма потсетуваат 
на капилари кај живите организми, капе на мали купчиња хартија создавајќи различни 
шари. Преку ова дело се анализираат релациите природно-вештачко, органско-неорганско, 
растително-животинско-човечко ..., но каде е љубовта?

Целта на ова дело е во ова време кога постојат обиди духовните состојби на човековото 
битие да се поедностават до крајни граници и да се објаснат со јазикот на науката, во време 
на отапеност на чувствата, да потсети дека не се потребни трагедии од огромни размери, 
како скопскиот земјотрес во 1963 година, цунамито од 2004, катастрофата во Фукушима...  
кои длабоко го потресуват човекот поради своите размери, за тој да покаже солидарност и 
сочувство. 

Blood is thicker than water, the water is red, red is a color is a dynamic installation piece owing its 
polymorphous properties to the laws of physics of the fluids. The red tinted liquid from the medi-
cal infusion bags flows through the channels carved in the small Plexiglas plates which are shaped 
reminiscent of capillaries of the organism’s bloodstream; then it drips over the small piles of paper, 
thus creating various patterns. The installation piece attempts at analyzing the relations such as: 
natural-artificial, organic-inorganic, vegetative-animal-human ... but, where is the love?

The goal of this work is - especially in these times, when attempts are made to oversimplify the 
spiritual condition of a man and to explain it in scientific terms, in these times of emotional numb-
ness - to remind us that, in order to show solidarity and compassion, a man does not need im-
mense tragedies such as the Skopje earthquake from 1963, the tsunami from 2004, or the Fukush-
ima catastrophe ... which, by the scope of devastation they caused, remain to be deeply disturbing 
experiences.
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Менков Горан / Menkov Goran
Скопје, 27 Јули, 1963, 08:00ч., Што има за појадок? 
Skopje, July 27, 1963, 08:00, What’s for Breakfast?, 2013
инсталација / installation
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Манев Марко / Manev Marko
Пилот / Pilot (SP//FRAG008), 2011
oбјект / object, 125х75

Дел од алат, уред или машина што ја предводи или насочува целината
Лице обучено да управува со авион или вселенеки брод
Лице кое делува како предводник или водач
Насочување или водење (проект, луѓе, итн.)
Оној којшто го води или насочува делувањето на другите

The part of a tool, device, or machine that leads or guides the whole
A person who is qualified to operate an aircraft or spacecraft in flight
A person who acts as a leader or guide
To guide or lead (a project, people, etc)
One who guides or directs a course of action for others
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Петрушевска Александра / Petrushevska Aleksandra
РЕ/ПРОДУКЦИЈА / RE/PRODUCTION, 2012/2013
видео / video (120’)
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Патријахалната поставеност на културните принципи се контрирани од модернистичкиот 
и современ концепт на живот. Спротиставувајќи се на општествените директни барања 
од жената, се јави идејата за проектот РЕ/ПРОДУКЦИЈА стремејќи се да се потенцира 
одвојувањето на жената од традиционалната структура, процес кој носи свои нови форми 
на предизвици и проблеми. Живеејќи го овој револуционерен пресврт се јавуваат нови 
дилеми трагајќи по својот идентитет, при што се создаваат јасно определени суштински 
цели според динамиката која ни ја наложува современоста. 

The patriarchal structure of the cultural principles is challenged by the modern and contem-
porary concept of life. Hence, the project RE/PRODUCTION was conceived in opposition to the 
direct demands that society delivers to the women. The project aims to underline the separation 
of the women from the traditional structure - a process resulting in new forms of challenges and 
problems. Living this revolutionary upheaval presupposes that the search after one’s own iden-
tity will bring about new dilemmas as it will clear the view on the priorities conforming to the 
dynamics  imposed by the contemporaneity.
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Пулејкова Кристина / Pulejkova Kristina
Подземна железница скопје / Skopje Underground, 2013 
видео / video (5’55”)
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Подземна железница Скопје претставува концепт на фикционална мапа за подземна 
железница што содржи четири линии кои се протегаат низ градот. Оваа мапа ја присвојува 
улогата на утописка презентација на град Скопје, намерно избирајќи да се манифестира под 
земја како резултат од недостатокот на слободен простор на површината. 
При агресивната потрага по нов идентитет, град Скопје денес лежи отворен од многубројните 
градежни проекти, притоа отежнувајки ја граѓанската интеракција со градбите што сè повеќе 
и повеќе го окупираат јавниот простор. Идејата за утопија што се манифестира под земја 
место на површината го поставува прашањето на превртените идеали за ликот на градот, како 
и за симптоматичното превртување на минатото и на иднината. Денес подземјето останува 
единствениот простор што дозволува одново да го изградиме идентитетот на градот. Исто 
така, мапата на подземната железница овозможува поинаков начин на создавање нови 
врски меѓу локациите на градот, непопречени од конструкциите на површината. 
Цитатот во филмот е земен од книгата „Бесмртност“ на Милан Кундера.

„Замисли да живееш во свет без огледала. Би го сонувал сопствениот лик замислувајќи го 
како отсјај на твојата внатрешност.
И еден ден кога ќе наполниш четириесет години, некој поставува огледало пред тебе за прв 
пат во твојот живот. Замисли го стравот!
Ќе видиш лице на странец. И ќе видиш јасно нешто што дотогаш не си можел да го сфатиш. 
Твојот лик не личи на тебе“.

Милан Кундера, „Бесмртност’’, 1988

Лице / Face, 2013
сито-печат на хартија / silk-screen, 76х50
Подземна Железница Скопје / Skopje Underground, 2013
сито-печат на хартија / silk-screen, 100х76
Под земја / Underground, 2013
сито-печат на хартија / silk screen, 100х76
Подземна железница Скопје / Skopje Underground, 2013
сито-печат на хартија / silk screen,  100х76



Skopje Underground stands for a concept of a fictional map of an underground railway contain-
ing four lines stretching beneath the city. This map adopts the role of a Utopian presentation of 
the city of Skopje and is intentionally conceived as an underground infrastructure development 
- due to the lack of free space above the surface.
In this aggressive search for a new identity, the city of Skopje today lies slit open by the numerous 
construction projects impeding the civic interaction with the public space crawling with build-
ings. The concept of setting up a Utopia under the ground instead of living above the surface 
brings forward the question of reversed ideals about the appearances of the city, as well as of 
the suspect reversal of the past and the future. Today, the only space left for rebuilding anew the 
identity of the city is under the ground. At the same time, the map of the Skopje Underground 
offers differently established new connections between locations in the city, unfettered by the 
constructions on the surface.
The quotation in the movie is from the book “Immortality” by Milan Kundera.

"Imagine as if you were living in a world without mirrors. You would dream of your own face envi-
sioning it as a reflection of your inner self.
And then, on the day of your fortieth birthday, someone puts a mirror in front of you for the very 
first time in your life. Imagine the dread!
You will see a face of a stranger. And you will see very clearly something that was incomprehen-
sible before that. Your face does not look like you".

Milan Kundera, “Immortality”, 1988
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Сотировска Марија / Sotirovska Marija 
Почетокот и крајот се едно / The beginning and the end are one, 2013
инсталација / installation
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Издвоениот артефакт на солидарноста е ѓеврекот, кој во себе ја носи симболиката на почетокот 
и на крајот на нашето постоење. Вечниот круг на повторување на човековата историја е 
претставена во форма на затворен  круг.  Како такво, делото е отворено за различни толкувања, 
иницира на кружната светлина од помрачувањето на сонцето од месечината ... вселенска 
орбита со многу планети ... бесконечно обединување на нашите животи што станува совршен 
облик за смислата на нашето постоење. Делото во себе ја носи пораката на вечното постоење 
на материјата, движењето и времето. Со неговото консумирање се потсетува консументот да 
не заборави на кружната постојана потреба од човечка солидарност. 

Preferred artifact of solidarity is the ring-shaped crispy bread - gevrek - that is symbolic of our ex-
istence from the start to its closure. The eternal circle of repetition of human history is represented 
in the shape of a closed circle. Hence, this work is open to various interpretations - the circular 
ring of light around the eclipsed sun or the moon ... the cosmic orbit followed by many planets 
... the endless conjunction of our lives which imparts a becoming, perfect form to the meaning 
of our existence. The work conveys the message of the eternal matter, movement and time. Thus, 
by consuming the work of art, the consumer is reminded to the circular enduring need of human 
solidarity.
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Симовска Маргарита / Simovska Margarita
Поврзаност / Connection, 2013
oбјект / object, 80,5x65
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Тошевска Славица / Toshevska Slavica 
A BRIEF HISTORY OF TIME (1963 – 2013), 2013
перформанс / performance
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Поставката на делото изобилува со симболи во локален контекст што имаат цел да ја развијат 
таа „од-до“ приказна кај гледачот и интуитивно да се почувствува релативитетот на времето и 
на просторот, како и релативитетот на верските и на политичките убедувања.
Контрастот што го даваат видеото и целата сцена е есенција на нашата реалност. Перверзија 
што ни е наметната и создава апатија за нашето постоење, рамнодушност кон сè што носи 
животот и помирување со нашата беспомошност.
Сцената воедно и нè вовлекува во црните дупки на една комплексна математика во која 
имагинарното патување низ времето дава чувство на слобода и на анархија што радува со 
своето ветување.

The display of the artwork is full of symbols in a local context which are meant to elaborate the 
“from - to” story with the visitor and to arouse an intuitive feeling of relativity of space and time, as 
well as the relativity of religious and political convictions.
The contrast shown in the video and the scene as a whole are the essence of our reality. A perver-
sion that is imposed to us and yields apathy about our existence, indifference towards everything 
that life brings about and reconciliation with our helplessness.
The scene also pulls us into the black holes of a complex mathematics where the imaginary travel 
through time renders the feeling of freedom and anarchy which brings joy with its promise.
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Шимбов Андреа / Shimbov Andrea
Структура / елемент 1 / Structure / Element 1, 2013
Структура / елемент 2 / Structure / Element 2, 2013
објект / object, 107х107 (х2)
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■ АЛЕКСОВСКИ ДАРКО (Велес, 1989), дипломирал на Факултетот за ликовни уметности 
во Скопје, сликарски отсек,  насока графички дизајн (2011).
Самостојно изложувал во Скопје (2010, 2011) и Писпала (2012). Учествувал на повеќе групни 
изложби во земјава и странство (Хелсинки, Панчево, Каунас, Арау, Прага, Брисел, Гизен и 
др.). Студиски престојувал на bm:ukk Artist in Residence Program во Виена, Австрија (2012). 
Добитник е на наградите:  Драгиша Наневски, за интердисциплинарност на АКТО 6 (2011), 26 
Јули-Франк Манинг (2011) и In_treш, фестивал за краток филм (2011).
■ ALEKSOVSKI DARKO (Veles, 1989), graduated in 2011 from the Faculty of Fine Arts in Skopje, 
Department of Painting and Graphic Design. Solo exhibitions in Skopje (2010, 2011) and Pispala 
(2012). Group exhibitions in his native country and abroad, in Helsinki, Pančevo, Kaunas, Arau, 
Prague, Brussels, Giessen, etc. Specialization stay at bm:ukk Artist in Residence Program in Vi-
enna (2012). Winner of the following awards: Dragiša Nanevski for interdisciplinary achievement 
at AKTO 6 (2011), 26th of July-Frank Manning (2011) and In-trash short film festival (2011).
контакт/contact: darko.gregor.aleksovski@gmail.com

■ АРАНЃЕЛОВИЌ ВЕСНА (Скопје, 1981), дипломирала на Факултетот за ликовни уметности 
во Скопје, сликарски отсек, насока графички дизајн (2007). Учествувала на повеќе групни 
изложби (Скопје и Анталија).
■ ARANGJELOVIKJ VESNA (Skopje, 1981), graduated in 2007 from the Faculty of Fine Arts in 
Skopje, Department of Painting and Graphic Design. She participated in several group exhibitions 
(Skopje, Antalia).
контакт/contact: arangelovic.vesna@gmail.com

■ АРСОВА ИЛИНА (Скопје, 1982) дипломирала на Факултетот за ликовни уметности во 
Скопје, педагошки оддел, насока сликарство (2005). Самостојно изложувала во Скопје (2006, 
2007, 2011, 2012, 2013), Битола (2007), Струмица (2007), Белград (2007), Шведска (2007) и Сао 
Томе и Принцип (2010, 2011). Учествувала на повеќе групни изложби во земјава и странство 
(Сао Томе, Шангај, Белград, Нови Сад, Куала Лумпур, Њујорк, Берлин и др.).
■ ARSOVA ILINA (Skopje, 1982), graduated in 2005 from the Faculty of Fine Arts in Skopje, at 
the Painting Section of the Pedagogical Department. Solo exhibitions in Skopje (2006, 2007, 2011, 
2012, 2013), Bitola (2007), Strumica (2007), Belgrade (2007), Sweden (2007), São Tomé et Principe 
(2010, 2011). Group exhibitions in her native country and abroad, in São Tomé, Shanghai, 
Belgrade, Novi Sad, Kuala Lumpur, New York, Berlin, etc.
контакт/contact: inence@yahoo.com
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■ БОГОЕВСКИ БОРЧЕ (Скопје, 1981), дипломирал на Факултетот за ликовни уметности во 
Скопје, отсек сликарство, насока конзервација и реставрација (2007). Самостојно изложувал 
во Скопје (2006, 2008, 2011). Учествувал  на повеќе групни изложби во земјава. 
■ BOGOEVSKI BORČE (Skopje, 1981), graduated in 2007 from the Faculty of Fine Arts in Skopje, 
Department of Painting, Conservation and Restoration. Solo exhibitions in Skopje (2006, 2008, 
2011). He participated in group exhibitions in his native country.
контакт/contact: borce_bogoevski@yahoo.com

■ БОЖУРСКА КРИСТИНА (Куманово, 1984), дипломирала на Факултетот за ликовни 
уметности во Скопје, сликарски отсек, насока конзервација и реставрација (2008). Самостојно 
изложувала во Скопје (2009), Бјаред (2009) и Куманово (2010, 2011). Учествувала на повеќе 
групни изложби во земјава и странство (Софија, Париз, Тел Авив, Белград, Њујорк, Приштина, 
Венеција, Милано, Бразил, Анталија и др.). Студиски престојувала во Њујорк (International 
Studio & Curatorial Program), 2011. Добитник е на годишната награда Денес за млад ликовен 
уметник (2010); Најдобро кратко видео во категорија NANO MINUTE (International One Min-
ute Festival), Бразил (2008).
■ BOZHURSKA KRISTINA (Kumanovo, 1981), graduated in 2008 from the Faculty of Fine Arts 
in Skopje, Department of Painting, Conservation and Restoration. Solo exhibitions in Skopje 
(2009), Bjärred (2009) and  Kumanovo (2010, 1011). Group exhibitions in her native country and 
abroad, in Sofia , Paris, Tel Aviv, Belgrade, New York, Priština, Venice, Milan, Brazil, Antalia, etc. Spe-
cialization stay in New York in 2011 within the International Studio & Curatorial Program. Winner 
of the annual award Denes for young artist in 2010 and for best short video in the category NANO 
MINUTE at the International One Minute Festival in Brazil, in 2008.
контакт/contact: tinuninu@gmail.com
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 ■ ГРАБУЛОСКА СОФИЈА (Прилеп, 1981), дипломирала на Факултетот за Ликовни уметности 
во Скопје, вајарски отсек (2006). Самостојно изложувала во Скопје (2004), Прилеп (2005), 
Охрид (2009), Маглај (2011), Сараево (2011). Учествувала на повеќе групни изложби во 
земјава и странство (Берлин, Јокохама, Москва и Рига). 
■ GRABULOSKA SOFIJA (Prilep, 1981) graduated in 2006 from the Faculty of Fine Arts in Sko-
pje, Department of Sculpture. Solo exhibitions in Skopje (2004), Prilep (2005), Ohrid (2009), Maglaj 
(2011), Sarajevo (2011). Group exhibitions in her native country and abroad, in Berlin, Yokohama, 
Moscow, Riga.
контакт/contact: sofigrabul@gmail.com

■ ТАЛЕСКИ ДАРКО (Прилеп, 1980), дипломирал на Факултетот за ликовни уметности во Велико 
Трново, Бугарија (2004) и магистрирал на истиот факултет (2007). Учествувал на повеќе 
групни изложби во земјава и странство (Трново и Манчестер).
■ TALESKI DARKO (Prilep, 1980), graduated in 2004 and completed the postgraduate studies 
in 2007 from the Faculty of Fine Arts in Veliko Tarnovo, Bulgaria. Group exhibitions in his native 
country and abroad, in Veliko Tarnovo and Manchester.
контакт/contact: taleski000@yahoo.com

■ ИВАНОВСКА АНА (Скопје, 1982), дипломирала на Факултетот за ликовни уметности во 
Скопје, сликарски отсек, насока конзервација и реставрација (2006). Студиски престојувала 
во Њујорк (International Studio & Curatorial Program), 2009 и Виена (Artist in Residence Program), 
2011. Самостојно изложувала во Скопје (2007, 2008, 2009, 2011, 2012), Куманово (2008) и 
Њујорк (2009). Учествувала на повеќе групни изложби во земјава и странство (Приштина, 
Сплит, Копенхаген, Боргоња, Виена, Херцег Нови, Сиена, Москва, Монголија и Пекинг). 
Добитник е на годишната награда Денес за млад ликовен уметник (2008).
■ IVANOVSKA ANA (Skopje, 1982), graduated in 2006 from the Faculty of Fine Arts in Skopje, 
Department of Painting, Conservation and Restoration. Specialization stays in New York, in 2009, 
at the International Studio & Curatorial Program and in Vienna, in 2011, within the Artist in Resi-
dence Program. Solo exhibitions in Skopje (2007, 2008, 2009, 2011, 2012), Kumanovo (2008) and 
New York (2009). Group exhibitions in her native country and abroad, in Priština, Split, Copen-
hagen, Borgogna, Vienna, Herceg Novi, Siena, Moscow, Mongolia, Beijing. Winner of the annual 
award Denes for young artist in 2008.
контакт/contact: ana_ivanoska82@yahoo.com
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■ ЈОВАНОВИЌ ЃОРЃЕ (Скопје, 1980), дипломирал на Факултетот за ликовни уметности во 
Скопје, сликарски отсек (2003). Самостојно изложувал во Скопје (2006, 2007, 2008), Белград 
(2008), Њујорк (2010) и Грац (2010). Учествувал на повеќе групни изложби во земјава и 
странство (Истанбул, Виена, Њујорк, Љубљана, Рим, Берлин, Бари, Ротердам, Корпус Кристи, 
Хелсинки и Венеција). Студиски престојувал на Cultural City Network Graz, Грац, 2010; Water-
mill Center во Њујорк, 2011; Apartment Project, Истанбул, 2011; International Studio & Curato-
rial Program, Њујорк, 2011. Добитник е на наградата Денес за млад ликовен уметник (2009), 
Alternative Video/Film, Белград, 2009 и награда на Фестивалот за современи уметности АКТО, 
Битола (2012).
■ JOVANOVIKJ GJORGJE (Skopje, 1980), graduated in 2003 from the Faculty of Fine Arts in 
Skopje, Department of Painting. Solo exhibitions in Skopje (2006, 2007, 2008), Belgrade (2008), 
New York (2010) and Graz (2010). Group exhibitions in his native country and abroad, in Istanbul, 
Vienna, New York, Ljubljana, Rome, Berlin, Bari, Rotterdam, Corpus Christi, Helsinki, Venice. Spe-
cialization stays in Graz, in 2010, within the Cultural City Network Graz, in New York, in 2010, at 
the Watermill Center, in Istanbul, in 2011, at the Apartment Project, in New York, in 2011, within 
the International Studio & Curatorial Program. Winner of the following awards: Denes for young 
artist in 2009, Alternative Video/Film in Belgrade, in 2009, and the AKTO award from the Festival 
of Contemporary Arts in Bitola, in 2012.
контакт/contact: gjovanovik@gmail.com

■ ЈОВАНОВСКИ ФИЛИП (Битола, 1979), дипломирал на Архитектонскиот факултет во 
Скопје (2010). Самостојно изложувал во Битола (2010) и Берлин (2011). Учествувал на повеќе 
групни изложби во земјава и странство (Приштина, Загреб, Белград, Токио и Љубљана).
Работи како куратор на интердисциплинарни проекти и е уметнички директор на фестивалот 
за современи уметности АКТО во Битола.
■ JOVANOVSKI FILIP (Bitola, 1979), graduated in 2010 from the Faculty of Architecture in Sko-
pje. Solo exhibitions in Bitola (2010) and Berlin (2011). Group exhibitions in his native country and 
abroad, in Priština, Zagreb, Belgrade, Tokyo, Ljubljana. Presently works as a curator of interdisci-
plinary projects and as an art director of the AKTO Festival of Contemporary Arts in Bitola.
 контакт/contact: filipsj@gmail.com
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■ ЈОСИФОВСКИ РИСТО - РОМБО (Кавадарци, 1985), дипломирал на Факултетот за ликовни 
уметности во Скопје, вајарски отсек (2012). Учествувал на повеќе групни изложби во земјата.
■ JOSIFOVSKI RISTO - ROMBO (Kavadarci, 1985), graduated in 2012 from the Faculty of Fine 
Arts in Skopje, Department of Sculpture. He participated in group exhibitions in his native country.
контакт/contact:  ristorombo@gmail.com

■ ЈОВАНОВСКА МИХАЕЛА (Скопје, 1984), дипломирала на Факултетот за ликовни уметности 
во Скопје, педагошки отсек, насока сликарство (2010). Учествувала на неколку групни 
изложби (Скопје и Њујорк).
■ JOVANOVSKA MIHAELA (Skopje, 1984), graduated in 2010 from the Faculty of Fine Arts in 
Skopje, at the Painting Section of the Pedagogical Department,  She participated in group exhibi-
tions in Skopje and New York.
контакт/contact: mihaelajovanovska@gmail.com

■ КИРОВСКА МАЈА (Скопје, 1982), дипломирала на Факултетот за ликовни уметности во 
Скопје, отсек графика (2007) и магистрирала на истиот факултет, сликарски отсек (2011). 
Самостојно изложувала во Скопје (2009, 2010, 2011, 2012). Учествувала на повеќе групни 
изложби во земјава и странство (Копенхаген, Рочестер, Сплит, Париз, Алкмар, Ричмонд, 
Вилнус, Сиена, Венеција и др.).
■ KIROVSKA MAJA (Skopje, 1982), graduated graphic arts in 2007 and completed the post-
graduate studies in painting in 2011 from the Faculty of Fine Arts in Skopje. Solo exhibition in Sko-
pje (2009, 2010, 2011, 2012). Group exhibition in her native country and abroad, in Copenhagen, 
Rochester, Split, Paris, Alkmaar, Richmond, Vilnius, Siena, Venice, etc.
контакт/contact: maja.kirovska@gmail.com

■ МЕНКОВ ГОРАН (Скопје, 1987), дипломирал на Факултетот за ликовни уметности во 
Скопје, педагошки оддел, насока сликарство (2010). Учествувал на повеќе групни изложби 
во земјава и странство (Истанбул).
■ MENKOV GORAN (Skopje, 1987), graduated in 2010 from the Faculty of Fine Arts in Skopje, at 
the Painting Section of the Pedagogical Department. He participated in group exhibitions in his 
native country and abroad, in Istanbul.
контакт/contact: vnujo@yahoo.com
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■ ПЕТРУШЕВСКА АЛЕКСАНДРА (Скопје, 1981), дипломирала на Факултетот за ликовни 
уметности во Скопје, сликарски отсек (2005) и магистрирала на Факултетот за арт и дизајн 
ЕУРМ, насока графички дизајн (2010). Самостојно изложувала во Скопје (2007, 2008, 2009, 
2011, 2012), Куманово (2007), Штип (2007), Виена (2009), Њујорк (2010) и Берлин (2010). 
Учествувала на повеќе групни излозжби во земјава и странство (Талин, Лондон, Љубљана, 
Берлин, Бејрут, Виена, Фрајбург, Варна, Корпус Кристи, Ротердам, Нови Сад и Белград). 
Студиски престојувала во Виена, КултурКонтакт Австрија (2009).  Добитник е на наградата 
Златен Медал за Сликарство, Франкофонски игри и натпревари во Бејрут (2009).
■ PETRUSHEVSKA ALEKSANDRA (Skopje, 1981), graduated in 2005 from the Faculty of Fine 
Arts in Skopje, Department of Paintings, and completed the postgraduate studies in 2010 from 
the EURM Faculty of Art and Design, Department of Graphic Design. Solo exhibitions in Skopje 
(2007, 2008, 2009, 2011, 2012), Kumanovo (2007), Štip (2007), Vienna (2009), New York (2010), 
Berlin (2010). Group exhibitions in her native country and abroad, in Tallinn, London, Ljubljana, 
Berlin, Beirut, Vienna, Freiburg, Varna, Corpus Christi, Rotterdam, Novi Sad, Belgrade. Specializa-
tion stay in Vienna, in 2009, within the KulturKontakt Austria. Winner of the awards Golden Medal 
for Painting, Francophone Games and competitions in Beirut (2009).
контакт/contact: petrusevska.aleksandra@gmail.com

■ ПУЛЕЈКОВА КРИСТИНА (Скопје, 1988), дипломирала и магистрирала на Универзитетот 
за применети уметности во Виена, насока сликарство, таписерија и експериментална 
анимација (2012). Самостојно изложувала во Виена (2008, 2009, 2010, 2012). Учествувала 
на групни претставувања  (Хановер, Салзбург и Виена). Добитник е на наградата film.riss за 
експериментален филм (2009).
■ PULEJKOVA KRISTINA (Skopje, 1988), graduated and completed postgraduate studies in 
2012 from the University of Applied Arts in Vienna, Austria, Department of Painting, Tapestry and 
Experimental Animations. Solo exhibitions in Vienna (2008, 2009, 2010, 2012). Group presenta-
tions in Hanover, Salzburg, Vienna. Winner of the award film.riss for experimental film in 2009.
контакт/contact: kristinapulejkova@gmail.com
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■ СОТИРОВСКА МАРИЈА (Скопје, 1983), дипломирала на Факултетот за ликовни уметности 
во Скопје, сликарски отсек (2006) и магистрирала на истиот факултет (2011). Самостојно 
изложувала во Куманово (2007), Скопје (2007, 2009, 2011) и Струмица (2009). Учествувала на 
повеќе групни изложби во земјава и странство (Белград, Подгорица и Сплит).
■ SOTIROVSKA MARIJA (Skopje, 1983), graduated in 2006 and completed the postgraduate 
studies in 2011 from the Faculty of Fine Arts in Skopje, Department of Painting. Solo exhibitions 
in Kumanovo (2007), Skopje (2007, 2009, 2011), Strumica (2009). Group exhibition in her native 
country and abroad, in Belgrade, Podgorica, Split.
контакт/contact: marijasotirovska@yahoo.com

■ СИМОВСКА МАРГАРИТА (Скопје, 1986), дипломирала на Националната Ликовна Академија 
во Софија, Бугарија, отсек монументално сликарство. Самостојно изложувала во Гевгелија 
(2010) и Скопје (2011). Учествувала на повеќе групни изложби во земјава и странство (Софија, 
Херцег Нови и Сплит).
■ SIMOVSKA MARGARITA (Skopje, 1986), graduated from the National Art Academy in Sofia, 
Bulgaria, Department of Monumental Painting. Solo exhibitions in Gevgelija (2010) and Skopje 
(2011). Group exhibitions in her native country and abroad, in Sofia, Herceg Novi and Split.
контакт/contact: smarga091@yahoo.com

■ ТОШЕВСКА СЛАВИЦА (Скопје, 1980), дипломирала на Факултетот за ликовни уметности 
во Скопје, насока графика (2003). Самостојно изложувала во Ротердам (2001) и Белград 
(2004). Учествувала на повеќе групни изложби (Венеција, Белград, Рим, Истанбул и Осиек).
■ TOSHEVSKA SLAVICA (Skopje, 1980), graduated in 2003 from the Faculty of Fine Arts in Skopje, 
Department of Graphic Art. Solo exhibitions in Belgrade (2004) and Rotterdam (2011). Group ex-
hibitions in Venice, Belgrade, Rome, Istanbul, Osijek.
контакт/contact: slavicatoshevska@gmail.com



БИЕНАЛЕ НА МЛАДИ УМЕТНИЦИ / BIENNIAL OF YOUNG ARTISTS 76

■ ШИМБОВ АНДРЕА (Скопје, 1988), дипломирал на Факултетот за ликовни уметности во 
Скопје, вајарски отсек (2010). Учествувал на повеќе групни изложби во земјава и странство 
(Варна и Печ).
■ SHIMBOV ANDREA (Skopje, 1988), graduated in 2010 from the Faculty of Fine Arts in Skopje, 
Department of Sculpture. He participated in group exhibitions in his native country and aboard, 
in Varna and Peć.
контакт/contact: andreashimbov@yahoo.com

■ МАНЕВ МАРКО (Скопје, 1985), дипломирал на Факултетот за ликовни уметности, педагошки 
отсек, насока сликарство (2010). Самостојно изложувал во Скопје (2010, 2011 и 2012). 
Учествувал на повеќе групни изложби во земјава и странство (Бари и Њујорк).
■ MANEV MARKO (Skopje, 1985), graduated in 2010 from the Faculty of Fine Arts in Skopje, 
at the Painting Section of the Pedagogical Department. Solo exhibitions in Skopje (2010, 2011, 
2012). Group exhibition in his native country and abroad, in Bari and New York.
контакт/contact: superiorityproject@gmail.com
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