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НУ Музеј на современата уметност - Скопје, Република Македонија
NI Museum of Contemporary Art Skopje, Republic of Macedonia
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Националната установа Музеј на современата 
уметност во Република Македонија, скоро педесет 
години има релевантна улога во презентирањето 
на авторите од современата македонската ликовна 
сцена, но исто така и на светски познати автори 
чии дела ги слави Европа и светот.

Покрај овие два сегмента, императив во нашата 
работа, е секако  претставувањето на современата 
македонска ликовна сцена надвор од Република 
Македонија, во регионот и во Европа.

Културата има посебна мисија во зближувањето 
и запознавањето помеѓу  луѓето, особено во 
непосредните комуникации помеѓу соседните 
држави, што ни го овозможува финансиската 
поддршка од Министерството за култура и Владата 
на Република Македонија.

Водени од идејата за презентирање на уметноста 
на седум различни сензибилитети, седум различни 
творечки мигови, МОМИ – те од Македонија се 
одважија личниот творечки миг да го споделат со 
пошироката ликовна јавност, оставајќи трага од 
својата идеа врз секој од нас.

Уметниците секогаш се во потрага по сопствениот 
вредносен код, со тенденција својот уметнички 
израз, да го презентираат што пошироко на 
раскрсниците на ликовните случувања, надвор од 
својата татковина.

Институциите имаат задача да помогнат во 
трасирањето на тој пат.

Лично го имам задоволство, да констатирам 
соработка во нагорна линија помеѓу нашиот Музеј 
и институциите во престолнината на Република 
Србија, во Белград.

Со позитивна мисла ќе се навратам на соработката 
со Музејот на град Белград и изложбата 
Синестезија, во конакот на Кнегиња Љубица, 
изложбата Погледи во Галерија Блок во Белград од 
која произлезе гостувањето со проектот Black and 
white Serbia во Музејот на современата уметност во 
Скопје, Република Македонија.

Блиски по менталитетот и сенсот за убавото, 
посакувам реципроцитет во соработката и во 
иднина.

Елиза Шулевска
директор



For almost fifty years the national institution Museum 
of Contemporary Art in the Republic of Macedonia has 
been playing a relevant role in presenting both the 
artists of the Macedonian contemporary scene and the 
internationally renowned artist celebrated in Europe 
and in the world.

Besides these two aspects, the imperative of our work 
is, certainly, to present the Macedonian art scene out-
side of Macedonia, in the region of Europe.

Culture has a special mission in bringing the people 
closer, especially in immediate communication be-
tween neighboring countries, which was made possi-
ble with the financial support of the Ministry of Culture 
and the Government of the Republic of Macedonia.

Lead by the idea of presenting the artworks of seven 
different sensibilities, seven different artistic moments, 
the GIRLS from Macedonia decided to share their 
personal creative moments with the artistic audience, 
making an impression of their idea on each of us.

The artists are always in search for their own evalu-
ation code, tending to present their artistic idiom in 
the crossroads of the artistic happenings, outside their 
country.

The institutions are in charge of helping the tracing of 
that road.

I can say with great pleasure that the collaboration 
between our Museum and the cultural institutions in 
the capital of the Republic of Serbia, Belgrade, are 
showing an upward trend.

With a positive thought I’ll remind of the collabora-
tion with the Museum of the City of Belgrade and the 
exhibition Synesthesia at the Duchess Ljubica Inn, 
the exhibition Views at the “Blok” gallery in Belgrade, 
which proceeded from the project Black and White 
Serbia at the Museum of Contemporary Art in Skopje, 
Republic of Macedonia.

Our closeness in perceiving the beauty makes me wish 
that this reciprocity continues in the future, as well.

Eliza Shulevska
manager



Mножество, божество, рождество, темата или 
приказната на младите Моми со различни страсти и видувања 
во животот. Седум македонски уметници се претставуваат 
со дела што се создадени во рамките на рецентните 
размислувања во претходните пет нивни изложби. 
Концептот на овој проект – дела (цртежи, инсталации, 
објекти) е сведен на бележење, односно како сведоштво 
и реагирање на еден современик. Еден млад бран на 
македонското творештво му припаѓа на оној естетски 
круг што децидирано раскина со традиционалните мотиви 
и интерпретации настојувајќи да ги следи светот околу 
себе, своето време и својот став кон она што се случува 
во дадениот миг. Тие за себе велат, ‘дела оптимистички по 
својата природа, вистинско славење на животот, но во никој 
случај поглед преку розови очила, туку дела што својата 
енергија ја црпат од задоволството во потрагата по смислата 
на нашето постоење’... ‘се работи за намера да се види 
убавината во сѐ што нѐ опкружува, предизвик да се покаже 
едно оптимистичко гледање на нештата...’
Присутноста на кругот, геометриските форми, природата, 
испишаните зборови, емоциите, солидарноста, како и 
преливот од боја и вибрирањето на линијата , во делата, кои 
се поддржуваат меѓусебно, постигнуваат така еден изедначен 
квалитет во репрезентативна целина.

Визуелната апстрактна бинарна структура, својствена за 
геометриската апстракција, ја гледаме во делата на Христина 
Зафировска и Ана Ивановска, со појава на позитив и негатив, 
светло и темно, идеализам на 
авторките кон својата професија.

Бојата што е присутна кај овие две авторки, доминира во 
делата на Кристина Хаџиева, при што линијата продолжува 
да вибрира ... се раѓа од изворот и се враќа во него, како 
секојпат и да била само тоа – игра на бесконечноста во 
конечна форма, вели Хаџиева.

Сликарска – скулптурална инсталација, при што преку крвта 
и црвената боја како симболи Маја Кировска ни го покажува 
цикличниот тек на нештата или циклусите во животот на 
човекот, симболите на хуманото и на љубовта.

Инсталацијата од челични топки, брашно и мов како симбол 
на надежта присутни се во делата на Марија Сотировска, која 
е во постојана борба со надворешниот свет, а воедно сака и 
да го ‘паузира’ тој цикличен процес на повторување.

Традиционалниот вез во создавање на фолклорното 
творештво Татјана Ристовска ни го презентира преку 
инсталацијата со букви или најчесто своето значење ни го 
пренесува со пораки или со цитати од познати писатели.

Зорица Зафировска, пак, со книгата и со цртежот ни ги 
посочува и социјалните случувања и неможноста да ги 
разреши останувајќи само на укажување на состојбите.
  
Ако бараме интенција во приказната, ќе се запреме врз некои 
прашања сугерирајќи ја суштината на човекот и на светот од 
нашето поднебје, поставувани имплицитно.

Суштинската смисла на Моми-те, која ја сугерираат, треба да 
се бара во доменот на една виталност што ги држи луѓето 
во постојано опстојување, која менувајќи го својот правец, 
својата смисла, сепак постојано се стреми да го заврти 
човекот кон светлината, како што билката се завртува кон 
изворот на животот.

Играта продолжува... а кругот сѐ уште се врти...

Ива Петрова



Multitude, deity, birth, the topic or the story of the 
young Girls with different passions and life attitudes. Seven 
Macedonian artists are exhibiting their art works created within 
the recent considerations of their five previous exhibitions.
The concept of this project - works (drawings, installations, 
objects) is reduced to a recording, that is, a kind of a testimony 
and a reaction of a contemporary. A young wave in the Macedo-
nian art belongs to the esthetic circle that has decisively broken 
with the traditional motifs and interpretations tending to follow 
the world around them, their own time and their own attitude 
towards the happenings in the given moment. They say for them-
selves: “...works that are optimistic by nature, a real celebra-
tion of life, yet not at all a view through pink glasses, but works 
that draw their energy from the enjoyment in the search for the 
meaning of our existence....”, “...it is about the intention to see 
the beauty in everything that surrounds us, a challenge to show 
an optimistic view of things...”

The presence of circles, geometric forms, nature, written words, 
emotions, solidarity and the permeating of the hues and vibration 
of the line in the works that mutually support each other, thus 
render an equalized quality into a representative whole.

The visual abstract binary structure, pertaining to the geometric 
abstraction, is present in the works of Hristina Zafirovska and Ana 
Ivanovska, who apply positive and negative, light and dark and 
idealism of the artists for their profession.

The color used by these two artists, also dominates in the works 
of Kristina Hadžieva, where the line continues to vibrate. “...
It is being born from the source and returns to it, as if it has 
always been only that - a game of infinity in a definite form,” says 
Hadžieva.
In her painting-sculptural installation, Maja Kirovska shows 
through the blood and the red paint, taken as symbols, the cycli-
cal course of things or the cycles of the human life, the symbols 
of humanity and love.

An installation of steel balls, flour and moss used as symbols 
of hope are included in the works of Marija Sotirovska, who is 
engaged in a constant battle with the outside world, and at the 
same time tends to “pause” that cyclical process of repetition.

The traditional embroidery in the folklore is shown by Tatjana 
Ristovska through her installation / letters or most often through 
transferring the meaning by means of messages or quotations 
from famous writers.

Zorica Zafirovska points with a book and a drawing to the social 
events and, finding it impossible to solve them, she relies solely 
on pointing to the circumstances.

If we look for the intention of the story, we’ll come upon some 
questions that suggest the essence of the man and the world of 
our surrounding, set implicitly.

The basic meaning of the Girls, that they themselves suggest, 
should be searched in the domain of the vitality that keeps 
people in constant sustenance, which by changing its direction, 
its meaning, still constantly tends to turn man towards the light, 
same as the plant turns towards the source of life.

The game continues... and the circle is still turning.

Iva Petrova
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„Human traffic″, Книга, цртежи / book, drawings, 2008



„Невидливите″ / „The Invisible″, Цртеж / drawing, 2008
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„Mainstream″,
Акрил на медијапан / acryl on medium-density fiberboard, 700 x 100 cm (ширината е варијабилна / variable width), 2011



„Современи скалила″
медијапан, картон, јаже
(ѕид и под) 2 х (466x260cm), 2013

„Modern Stairs″
medium-density fiberboard, cardboard, rope
(wall and sub) 2x (466 x 260 cm), 2013
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„Universes in Universe″, акрил на платно / acryl on canvas 180 x 180 cm, 2011
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„Крвта не e вода, водата е црвена, црвената е боја″ / 
„Blood is thicker than water, the water is red, red is a color″
380cm х 140cm х 175cm, 2013 Оптимист / Optimist, 3,5 x 0,5, x 2,5, 2013



Оптимист / Optimist, 3,5 x 0,5, x 2,5, 2013
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„Compressed Thoughts″, стиропор / Styrofoam, 190 x 20 x 20cm, 2012



„White Carpet″, 1100 x 100 cm,  2013
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„PAUSE″, 200 x 200 cm, 2012



„ЈАДРО″ / „CORE″, 200 x 200 cm, 2012
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Од циклусот „Од изворот″ / segment of the cycle „From the Source″, 
акрил на медијапан / acryl on medium-density fiberboard, 114 x 114 cm, 2011 / 12
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Родена во Скопје, во 1982 г., каде што и денес 
живее и работи. Во 2005 г. дипломира на Факултетот 
за ликовни уметности при Универзитетот „Св. Кирил 
и Методиј” во Скопје. Користи различни материјали и 
медиуми за реализација на делата, кои се резултат 
на долготрајни иницијативи и искуства... 

Самостојни изложби: Скопје ( 2008, 2009, 2011),  
Битола (2007).

адреса: ул. Лука Геров 7/42, 1000 Скопје, Македонија
е-mail: zorica_zafirovska@yahoo.com 
zoricazafir@gmail.com 

Born in 1982 in Skopje where she still lives and works. She 
graduated in 2005 from the Faculty of Fine Arts of the “Ss. Cyril 
and Methodius” University in Skopje. She uses different materials 
and media for her artworks which is a result of her engagements 
and experience.

Solo exhibitions: Skopje (2008, 2009, 2011), Bitola (2007).

address: Luka Gerov st. 7/42, 1000 Skopje, Macedonia
е-mail: zorica_zafirovska@yahoo.com 
zoricazafir@gmail.com

Родена во Скопје, во 1983 г. Во 2007 г. дипломира на 
Факултетот за ликовни уметности при Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј” во Скопје, на одделот 
сликарство со насока графички дизајн. Во 2007 г. 
ги завршува студиите на педагошкиот оддел на 
Факултетот за ликовни уметности во Скопје. 
Христина работи на полето на сликарството, 
цртежот, фотографијата и графичкиот дизајн.

Самостојни изложби: Скопје (2007, 2009, 2010, 2011, 
2012), Берлин (2012), Ќустендил (2010).  

адреса: ул. Лука Геров 7/42, 1000 Скопје, Македонија
е-mail: hzafirovska@gmail.com 
www.wix.com/HristinaZafirovska/hristinazafirovska

Born in 1983 in Skopje. Graduated in 2007 from the Faculty of 
Fine Arts of the “Ss. Cyril and Methodius” University in Skopje 
at the Department of Painting and Graphic Design. In 2007 she 
graduated from the Pedagogical Department at the Faculty of fine 
Arts in Skopje. Hristina works in the fields of painting, drawing, 
photography and graphic design.

Solo exhibitions: Skopje (2007, 2009, 2010, 2011, 2012), Berlin 
(2012), Kjustendil (2010).

address: Luka Gerov st. 7/42, 1000 Skopje, Macedonia
е-mail: hzafirovska@gmail.com 
www.wix.com/HristinaZafirovska/hristinazafirovska

Зорица Зафировска / Zorica Zafirovska Христина Зафировска / Hristina Zafirovska



Родена во Скопје, 1982. 2006 г. дипломира на 
Факултетот за ликовни уметности при Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј” во Скопје , на одделот 
сликарство со насока конзервација и реставрација. 
2007 г. завршува и студии на педагошкиот оддел 
при ФЛУ во Скопје. Постдипломските студии по 
сликарство ги завршува во 2011 г.

Самостојни изложби: Скопје (2007, 2008, 2009, 2011), 
Њујорк (2009).

адреса: ул. Скоевска бр. 31б, 1000 Скопје
E-mail: ana_ivanovska82@yahoo.com 
www.saatchionline.com/ana8020 
www.artrewiew.com/proile/AnaIvanovska

Born in Skopje in 1982. Graduated in 2006 from the Faculty of 
Fine Arts of the “Ss. Cyril and Methodius” University in Skopje 
at the Department of Painting, Conservation and Restoration. In 
2007 she graduated from the Pedagogical Department at the Fac-
ulty of Fine Arts in Skopje and in 2011 she completed her post-
graduate studies at the Faculty of Fine Arts in Skopje.

Solo exhibitions: Skopje (2007, 2008, 2009, 2011), New York 
(2009).

address: Skoevska st. 316. 1000 Skopje, Macedonia
e-mail: ana_ivanovska82@yahoo.com 
www.saatchionline.com/ana8020 
www.artrewiew.com/proile/AnaIvanovska

Родена 1982 г. во Скопје. Дипломира во 2007 г. на 
Факултетот за ликовни уметности при Универзитетот 
„Св Кирил и Методиј”, на отсекот графика, со насоки 
графички дизајн и модно креирање со текстил, 
најдобар студент во класата. Во 2011 г. магистрира 
на Факултетот за ликовни уметности, во областа 
сликарство. Во истата година е постдипломец на 
Факултетот за филмски уметности, отсек камера, при 
Универзитетот за аудиовизуелни уметности ЕСРА во 
Скопје. 

Самостојни изложби: Скопје (2009, 2010, 2011)

адреса: бул. Партизански одреди 27А-24, 1000 Скопје
е-mail: maja.kirovska@gmail.com 
www.majakirovska.com

Born in 1982 in Skopje. Graduated in 2007 from the Faculty of 
Fine Arts of the “Ss. Cyril and Methodius” University in Skopje 
at the Department of Graphic Art, Graphic Design and Fashion 
Design in Textile and was awarded as the highest ranking student 
in her class. In 2011 she completed her post-graduate studies in 
painting at the Faculty of Fine Arts in Skopje. In 2011 she en-
tered her the post-graduate studies at the Faculty of Film Arts at 
the University of Audiovisual Arts ESRA in Skopje.

Solo exhibitions: Skopje (2009, 2010, 1011).

address: Partizanski Odredi blvd. 27A-24, 1000 Skopje, Macedonia
е-mail: maja.kirovska@gmail.com 
www.majakirovska.com

Ана Ивановска / Ana Ivanovska Маја Кировска / Maja Kirovska



Родена во Скопје 1981. 2007 г. дипломира на 
Факултетот за ликовни уметности при Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј” во Скопје, на педагошкиот 
оддел со насока вајарство. 

Самостојни изложби: Скопје (2006, 2007)

е- mail: tanja_art@yahoo.com 
www.facebook.com/7momi

Born in 1981 in Skopje. Graduated in 2007 from the Faculty of 
Fine Arts of the “Ss. Cyril and Methodius” University in Skopje at 
the sculpting section of the Pedagogical Department.

Solo exhibitions: Skopje (2006, 2007).

е- mail: tanja_art@yahoo.com 
www.facebook.com/7momi

Родена 1983 г., во Скопје. 2006 г. дипломира на 
Факултетот за ликовни уметности во Скопје, отсек 
сликарство со насока конзервација и реставрација. 
Постдипломски студии по сликарство на ФЛУ 
завршува во 2011 година. 

Самостојни изложби: Скопје (2007, 2009, 2011), 

адреса: ул. Загрепска 41а, 1000 Скопје
е-mail: marijasotirovska@yahoo.com 
www.facebook.com/7momi
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