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Гости уметници од 
регионот и пошироко
Со идеја за нови комуникации и идни соработки, 
XI - то Биенале го интернационализиравме 
преку учество на уметници од Хрватска, Србија, 
Грција, Босна и Херцеговина, Германија, Грузија 
и Белорусија, избрани преку селектори од 
нивните земји.
Елиза Шулевска, директор на НУ МСУ      стр. 2

Aiming at new 
communications 
and future collabo-
rations, we provided 
the 11th Biennial with 
a wider, international 
framework by hosting 
the participation of 
artists from Croatia, 
Serbia, Greece, 
Bosnia Herzegovina, 
Germany, Georgia 
and Belarus that 
passed the selection 
process in their re-
spective countries.

Eliza Shulevska, 
Director, NI MoCA 
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Кристина 
Пулејкова 
Kristina 
Pulejkova
Капсула 
Capsule  2014 
стр./p.23

Мила Паниќ 
Mila Panic 
БИХ / BIH                     стр./p.20

ЖИВЕЕМЕ ПРЕКРАСЕН ЖИВОТ
WE HAVE A WONDERFUL LIFE

Џумана Мана / Jumana Manna  •  САД / USA 
СКИЦА ЗА ЕТИКЕЦИЈАТА / A SKETCH OF MANNERS 

Алфред Рош, член на 
Палестинскиот Национален 
Сојуз, е политичар со боемски 
склоности. Во 1942 година, 
во кулминацијата на Втората 
светска војна, тој го организира 
последниот маскенбал во Палестина.

Alfred Roch, member of the 
Palestinian National League, 
is a politician with a bohemian 
panache. In 1942, at the height 
of WWII, he throws what will turn 
out to be the last masquerade 
in Palestine.

стр./p.18

Неда Фирфова 
Neda Firfova
Always Ready
стр./p.24

Зорица Зафировска 
Zorica Zafirovska       стр./p.13
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НУ Музеј на современата уметност има 
децениска заложба за афирмација на 
младите ликовни уметници. Почетоците 

се во далечната 1967 година со манифестацијата 
“Млада генерација“ која се одржува на пет години, 
во 1987 година истата прераснува  во Биенале на 
младите, отворајќи можност во помал временски 
интервал, младите творци да го презентираат 
својот творечки потенцијал, пред  културната 
јавност, со тенденција за афирмација на нивната 
идеја и креативност.

На XI-то Биенале, без зададена тема, на младите, 
им се отвара можност на јавноста да и го соопштат, 
индивидуалниот творечки импулс, со право на 
личен избор на изразниот медиумот. Евидентно е 
дека како и досега и во иднина се залагаме за 
презентација на рецентната продукција на совреме-
ната македонска ликовна сцена .

На VIII Биенале во 2007 година ја воведовме компети-
тивноста, така што, во таа смисла победникот или 
избраниот, добива можност за самостојна изложба во 
наредната година во Музеј на современата уметност, 
што како и Биеналето, е финансиски поддржано од 
Министерството за култура на Република Македонија.

Со идеја за нови комуникации и идни соработки, 
XI-то Биенале го интернационализиравме преку  
учество на уметници од Хрватска, Србија, Грција, 
Босна и Херцеговина, Германија, Белорусија и 
Грузија, избрани преку селектори од нивните земји.

Како и досега и во иднина посакувам повеќето од 
учесниците да израснат во релевантни автори и 
презенти на македонската ликовна сцена како кај 
нас, така  и во светот.

Елиза Шулевска, директор на НУ МСУ

Како и досега и во иднина посакувам 
повеќето од учесниците да израснат 
во релевантни автори и презенти на 
македонската ликовна сцена како 
кај нас, така  и во светот.

Со идеја за нови 
комуникации и  идни 

соработки, XI- то  Биенале 
го интернационализиравме 
преку  учество на уметници 
од Хрватска, Србија, Грција, 

Босна и Херцеговина, 
Германија, Белорусија и 

Грузија, избрани преку 
селектори од нивните земји.
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The National Institution Museum of Contemporary 
Art has pledged decades ago its dedication in 

supporting young artists. The beginnings of this support 
are dating back to 1967 when the manifestation “Young 
Generation” was set up as an event organized every five 
years. In 1987, this was renamed to “Biennial of Youth” 
which opened way for young artists to put on display with-
in a shorter time span their creative potentials before the 
cultural public, all this intended as an affirmative action in 
favor of supporting their ideas and creativity.

At the 11th Biennial - which is organized without particu-
lar thematic requirements - the young artist are offered a 
possibility to publicly state their individual creative impulse 
within the expressive media of their own personal prefer-
ence. Evidently, as we did before, we intend to continue 
and remain supportive of the presentation of the most 
recent production on the Macedonian art scene.

In 2007, at the 8th Biennial, we introduced the element of 
competitiveness, meaning that the awarded artists were 
offered the possibility to set up a solo exhibition during 
the following year in the Museum of Contemporary Art, 
which is - as is the Biennial itself-  financially supported by 
the Ministry of Culture of the Republic of Macedonia.

Aiming at new communications and future collaborations, 
we provided the 11th Biennial with a wider, internation-
al framework by hosting the participation of artists from 
Croatia, Serbia, Greece, Bosnia Herzegovina, Germany, 
Belarus and Georgia that passed the selection process in 
their respective countries.

As I did on many previous occasions, I would like to ex-
press my wish for the most part of the participants to 
grow into relevant authors and represents of the Macedo-
nian art scene, at home as well as abroad.

As I did on many previous occasions, 
I would like to express my wish for 
the most part of the participants to 
grow into relevant authors and rep-
resents of the Macedonian art scene, 
at home as well as abroad.

Eliza Shulevska
Director

National Institution
Museum of Contemporary Art

Aiming at new commu-
nications and future col-
laborations, we provided 
the 11th Biennial with 
a wider, international 
framework by hosting 
the participation of art-
ists from Croatia, Serbia, 
Greece, Bosnia Herzegovi-
na, Germany, Belarus and 
Georgia that passed the 
selection process in their 
respective countries.

Изглед од отворањето 
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Традиционално, целта на Биеналето на млади 
уметници од основањето па до денес е да 
воспостави простор каде младите со помош на 

институционалната и финансиската поддршка ќе ја 
претстават својата креативност пред пошироката 
публиката.

Со оглед на тоа дека секое биенале е во потрага 
по нова конфигурација, нова форма и теми XI-то 
издание на Биеналето на млади уметници, овој пат 
го изоставува кураторскиот концепт и тема и дава 
можност на самите уметници  преку своите дела да 
креираат визуелна приказна на рецентната ликовна 
сцена. Без отстапки и кршење на поставените кри-
териуми, дел од селектираните автори  се млади 
уметници кои досега не биле присутни на ликовната 
сцена. Во согласност со ова, делата за ова Биенале 
не се продуцирани специјално за оваа изложба со 
што е направен обид да се понуди пообјективен увид 
на творештвото во овие две години, од што можеби 
ќе произлезат некои неочекувани откритија. 
Намера на ова биенале е да се направи компарација 
на македонската современата уметност во однос на 
поканетите седум уметници од регионот и пошироко 
со свои селектори од компетентни институции од 
современата уметност, со што се дава меѓународна 
димензија на оваа традиционална, групна презентација. 

Благоја Варошанец, кустос 

Традиционално, целта на Биеналето на млади 
уметници од основањето па  до денес е да 
воспостави простор каде младите со помош на 
институционалната и финансиската поддршка 
ќе ја претстават својата креативност пред 
пошироката публиката.

На овогодинешното Биенале 
селектирани се четиринаесет 
македонски и седум странски 
талентирани млади уметници 
кои се претставени во еден 
заеднички изложбен простор 
како меѓусебен дијалог на 
различни медиуми, вклучувајќи 
фотографија, видео, инсталација, 
објекти и сликарство. 

Се создава можност за истражување и размена на нови 
идеи, искуства и на тој начин се прави дистинкција 
помеѓу креативните предлози на странските уметници 
и домашната ликовна сценa.

На овогодинешното Биенале селектирани се четири-
наесет македонски и седум странски талентирани 
млади уметници кои се претставени во еден заеднички 
изложбен простор како меѓусебен дијалог на различни 
медиуми, вклучувајќи фотографија, видео, инсталација, 
објекти и сликарство. 

Во своите дела тие се справуваат со хумористични 
баналности и уникатности од секојдневните искуства  
на непосредното опкружување, се разбира како соци-
јално критични, како интимна позиција на индивидуи 
сместени во овој бескомпромисен свет, откривајќи ги 
личните приказни во разиграната магијата на своите 
дела, создавајќи нови или паралелни светови.
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Since its inception until now, that is, traditionally, the 
goal of the Biennial of Young Artists consists in es-
tablishing a space where young artists, aided by ap-

propriate financial and institutional support, could put on 
display their creativity in front of a wider audience.

Considering the fact that at every previous instance this 
manifestation was in pursue of a new configuration, form 
and topicality, this last, eleventh edition of the Biennial of 
Young Artists is set to leave out the curatorial concept, 
thus providing opportunities for artists themselves to con-
struct in their works a visual narrative of pertinence to 
the recent art scene. Without exception and bending the 
selection criteria, the admittance was granted to a part of 
the young artists which until now were without notable 
presence on the art podium. In consequence, works on 
display were not produced specially for this event. It is to 
do with the attempt at offering a more objective insight 
into the artistic production from the past two years, which, 
in itself, might be providing some unexpected outcomes. 

Blagoja Varošanec, curator

Since its inception until now, that is, 
traditionally, the goal of the Biennial 
of Young Artists consists in estab-
lishing a space where young artists, 
aided by appropriate financial and 
institutional support, could put on 
display theircreativity in front of a 
wider audience.

This year the selection 
for the Biennial exhibi-
tion consists of fourteen 
Macedonian and seven 
foreign young artistic 
talents which are pre-
sented in a shared exhi-
bition space as a dialog 
of diverse media such 
as photography, video, 
installation pieces, art 
objects and paintings.

Изглед од отворањето 

The intent of this year’s Biennial is to make a comparison 
between the Macedonian contemporary art and the seven 
guest artists from the region and beyond, selected in 
a due procedure by their respective institutions in the 
field of contemporary art. This, also, imparts an inter-
national dimension to this traditional group presentation. 
Moreover, the comparative approach is opening the way 
for research and interchange of new ideas and experi-
ences, thus revealing the distinctive traits of the creative 
propositions by foreign artists and of those particular to 
the domestic art scene.

This year the selection for the Biennial exhibition consists 
of fourteen Macedonian and seven foreign young artistic 
talents which are presented in a shared exhibition space 
as a dialog of diverse media such as photography, video, 
installation pieces, art objects and paintings.
The works on display are spirited statements about the 
banality and uniqueness of the everyday, immediate con-
text that the artists are facing. The artists themselves, as 
a matter of course, are adopting a socially critical stance, 
an intimate positioning of individuals placed in this uncom-
promising world, and revealing the personal stories and 
that joyful magic of their works by creating new or parallel 
universes.
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Надреални мигови, неизвесност, болка, осаменост, сеништа 
на одминатите чувства, генетски акумулирани искуства, 

потрага по оностраното, надеж за недофатливата иднина, 
потсвесни детски чувства, промени и сочувствителност, ова 
се неодминливите состојки на човечкиот живот коишто јас 
ги преобразувам во метафори и се обидувам да им го дадам 
ликот во различни материјали.
Пејзажот, како постојан дел на моите дела, ја игра улогата 
на сценска поставка наменета за откривање на некаков 
таинствен живот. Сакам да ја доловам тенката линија помеѓу 
замаглените спомени и сеќавањата, помеѓу скорешните 
искуства и информациите сочувани во потсвесното. Сакам
да ја истражам самата секунда во којашто умот стои помеѓу 

денес и утре, сегашноста и иднината, сонот и будењето, 
стварноста и имагинацијата ...
Честопати си помислувам дека тој миг можеби воопшто и 
не постои.

Повторно дома / Back Home  2015

Вактанг Тато Акалкацишвили

Грузија / Georgia

Vakhtang Tato Akhalkatsishvili

Surreal moments, uncertainty, pain, loneliness, haunt of the 
past feelings,genetically accumulated experiences, search 

of transcendental, hope of mysterious future, subconscious 
childhood emotions, changes and empathy-these are indelible 
components of human life I transform into metaphors and try to 
visualize them in different materials. The landscape - a constant 
element of my works - serves as a mise en scene for revealing 

one’s mysterious life.I want to capture the fine line between blur-
ring memories and remembrance, between recent experiences 
and the information kept in our sub-consciousness. I want to 
explore the very second the mind stands between today and 
tomorrow, present and future, dream and awakening, reality 
and imagination...
I often think-that very moment may not even exist.

Сакам да ја истражам самата 
секунда во којашто умот стои 
помеѓу денес и утре, сегашноста 
и иднината, сонот и будењето, 
стварноста и имагинацијата ...

Честопати си помислувам дека тој 
миг можеби воопшто и не постои.

I want to explore the 

very second the mind 

stands between today 

and tomorrow, present 

and future, dream and 

awakening, reality and 

imagination...

I often think-that 

very moment may 

not even exist.
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Дарко Алексовски / Darko Aleksovski

Јас сум од Велес, градот познат 
како индустрискиот град во 

Република Македонија. Во втора-
та половина на 20-от век во 
градот функционирале голем 
број фабрики - индустриски 
гиганти, секоја од различна 
индустриска област, како што 
се прехрамбената индустрија, 
индустријата за метал и градеж-
ни материјали, текстилната и 
хемиската индустрија итн.
Овие фабрики се’ уште постојат 
како објекти. Иако се привати-
зирани, во голем дел се нефунк-
ционални и затворени. 
Некои оддели во овие фабрики 
сè уште работат со минимален 
број вработени и минимално 
производство, но повеќето се 
комплетно затворени. 
Фабриките во периодот на тран-
зиција и приватизација не успеаа 
да го реализираат својот макси-
мален производствен потенцијал. 
Многу луѓе беа отпуштени од 
работа за време на приватиза-
цијата и се моментално невра-
ботени, без големи можности 
за нова работа, откако своите 
кариери ги поминаа во фабри-
ките. Фабриките што денес се 

затворени и не работат, се во 
голем дел руинирани и претста-
вуваат еден вид споменици на 
градот, потсетници за времето 
кога го "хранеа" целиот град. 
Тие заземаат големи површини 
од градот и околните места,
што моментално се практично 
неискористени. Фабриките се 
потсетници на една неуспешна 
историја и пропаднат систем и 
денес постојат напуштени и во 
распаѓање.
Фабрики е уметнички проект 
кој се состои од 15 цртежи - 
дигитални принтови, дизајни-
рани како боенки, што ја вклу-
чуваат публиката за нивно бо-
ење и завршување. Делата се 
направени со идеја да се соз-
даде една нова слика за фабри-
ките во Велес. Замислени како 
празни боенки, спремни да се 
обојат и завршат како нови слики, 
овие дела се обидуваат да го 
вратат изгубениот потенцијал 
на фабриките и да го променат 
мислењето дека нивната пози-
тивна функција е веќе само дел 
од историјата.

Посветено на моите родители.

I am form Veles, a town known 
as an industrial center in the 

Republic of Macedonia. In the 
second half of the 20th century 
the town had a large number 
of factories - industrial giants, 
in different industrial fields, like 
food production, metal and con-
struction material production, 
textile and chemical industries...
The factories still exist like ob-
jects. Although they are already 
privatized, they are mostly 
closed and non-functional. 
Some parts of these factories 
still work with a minimal num-
ber of employees and a mini-
mal production. but most of 
them are completely closed. 

In the period of transition and 
privatization, the factories did 
nor manage to realize their full 
production capacity. Many peo-
ple were fired during the priva-
tization and they are still unem-
ployed, with meager chances of 
finding new jobs after spending 
their careers in the factories.

The factories that are today 
closed, already in quite bad con-
dition, stand like some monu-
ments in the town, like remind-
ers of the time when they used 
to feed the entire town. They 
occupy large areas of the town 
and its surrounding and are pres-
ently, practically, out of use. 

The factories are reminders of 
an unsuccessful history and a 
failed system and they persist 
today, deserted and gradually 
crumbling down.
Factories is an art project which 
includes 15 drawings - digi-
tal prints, designed as coloring 
books,, which invite the audi-
ence to color and complete 
them. Conceived as empty col-
oring books. ready to be filled in 
and rendered as new pictures, 
these artworks tend to return 
the lost capacity of the factories 
and change the attitude that 
their positive function is only a 
part of the history.

Dedicated to my parents

Фабрики е уметнички проект кој се 
состои од 15 цртежи - дигитални 
принтови, дизајнирани како боенки, 
што ја вклучуваат публиката за нивно 
боење и завршување.

Фабрики / Factories  2014
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Снежана Бартенева / Snejana Barteneva
Белорусија/Франција / Belarus/France

Меланхолијата, необјаснивиот бран на длабока тага 
и постојана осаменост - тоа е замислата на Снежана 

Бартенева за разоткривањето на Тајната на женската 
душа. Животот трае само една секунда помеѓу нашето 
минато и нашата иднина, но за жените тој е сето ова 
наедно. Фотографот го прифатил предизвикот - да се
ослободи од претставувањето на жената и со тоа да 
отвори пристап кон нејзината надворешност ослободена 
од судови: да биде милозлива, грижлива, чувана, 
нежна, носечка, одбрамбена, темелна.

Melancholy, unexplainable deep wave of sadness, chas-
ing solitude, it’s an idea of Snejana Barteneva of un-

veiling the Mystery of a woman’s soul. Between our past 
and our future, our life is only one second, but for women 
it’s all of them. The photographer accepted the challenge 
- to get rid of the woman’s presentation and like this open 
a door for her outside free of the judgments: pleasing, 
shining, keeping, carrying, be receptacle, to be a guardian, 
to be a setter.

Snejana Barteneva proposes the relief — to invite the woman, 
for a brief moment of photo, just to be. Three stills that do 
not still, open the eyes and the mind for all the hypothesis. 
You wonder... before, after, all around, behind this moment. 
And you are immerging... in yourself.
Snejana Barteneva wants to talk about the internal life of 
her models and hers landscapes and proposes to us the 
same internal images with the horizoness perspectives. 
Three stills on the images are in the threshold. Are these 
women crossing the thresholds of their houses or of their 
existences? On the precipice there is the choice. Is it really 
possible to come one to be naked for to be her?”
Jullia Breen

Меланхолија / Mélancolie   2013
Снежана Бартенева предлага решение - да ја покани 
жената, во оној кус миг на фотографирањето, едноставно 
да биде своја. Три фотографии коишто не се вкочанети 
го отвораат погледот и мислата за сите хипотези. Многу 
недоумици ... Пред, потоа, насекаде и зад овој миг. Тогаш 
се нурнуваш ... Во себе си.

Снежана Бартенева сака да говори за внатрешниот живот 
на своите модели и пејзажи. Таа ни ги нуди истите 
внатрешни слики со хоризонтални перспективи. Трите 
претстави на фотографиите се наоѓаат на прагот. Дали 
овие жени минуваат преку прагот на своите куќи или, 
пак, преку прагот на своето постоење? На работ на 
бездната постои избор. Можно ли е навистина да се 
разголиш за да бидеш своја?
Јулија Брин

Пред, потоа, насекаде и зад овој миг. Тогаш 
се нурнуваш ... Во себе си.

Дали овие жени минуваат преку 
прагот на своите куќи или, пак, 

преку прагот на своето постоење? 
На работ на бездната постои 

избор. Можно ли е навистина да 
се разголиш за да бидеш своја?
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Кристина Божурска / Kristina Bozhurska

In the time of fallen moral values and inhumanity, this work point 
out, unfortunately, the pessimistic and somewhat hopeless situ-

ation of the workers today. When I say workers, I mean those who 
do useful work for the society. This artwork includes testimonies 
by workers of different profiles whose working rights were ne-
glected, although legally regulated. These personal experiences 
tell about the lack of justice, the disfunctional institutions and the 
selective side of the laws that protect the employers and not the 
employees. This artwork is made to use the gallery showroom as a 
medium and address the problem many citizens are faced to. The 
noting of these sad stories is an attempt to help them move from 
the domain of the personal into the public, to get out of the silent 
everyday and make us face them, take some time to see them 
and become aware of their existence. The unscrupulous passing 
by others’ troubles has become so much part of our everyday that 
it became normal and stopped bothering us. I hope one day we’ll 
become more aware, more human and more compassionate and 
we’ll manage to establish a society where the problems of the citi-
zens will not be ignored but noted and taken care of.

Невидливи / Invisible     2015

Во време на извитоперени морални вредности и нечовечност, 
ова дело ја потенцира за жал песимистичката и по малку 

беспомошна ситуација во која работниците денеска се наоѓаат. 
Кога зборувам за работници, мислам на сите кои вршат корисна 
работа во општеството. Во ова дело се искористени индиви-
дуални сведоштва на работници од разни профили на кои им е 
прекршено некое работничко право, а кое им е заштитено со 
закон. Овие лични искуства зборуваат за невладеење на правда-
та, за нефункционалноста на институциите и за селективната 
страна на законите кои ги штитат работодавците, но не и ра-
ботниците. Ова дело има намера да го искористи галерискиот 
простор како медиум и да го актуелизира проблемот со кој многу 

граѓани се соочуваат. Испишувањето на овие тажни приказни е 
обид тие да излезат од личното во сферата на јавното,  да излезат 
од молчеливото секојдневие и да нѐ натераат да се соочиме 
со нив,  да одвоиме малку време и да ги увидиме, да станеме 
свесни за нивното постоење. Бескрупулозноста и газењето врз 
туѓите маки стана толку многу дел од нашето секојдневие што 
веќе стана нормално и престана да нѐ тангира. Се надевам дека 
еден ден сите ќе станеме посвесни, похумани и посолидарни и 
ќе успееме да се избориме за општество кое проблемите на своите 
граѓани нема да ги игнорира, туку напротив, ќе ги забележи и ќе 
работи на нивно решавање.

Грдата реалност во која многу граѓани во Македнија се 
затекнаа е голем и горлив општествен проблем. На сосема 

едноставен начин се обидувам ситуацијата да ја пренесам 
преку видеото „The last breathe”, каде работничката рака со 
крајни маки опстанува и едвај преживува давајќи крајни напори 
да земе воздух. Во функција на граѓанин оваа тема длабока 
ме засега и затоа како уметник се обидувам да го актуелизи-
рам овој проблем. Токму работничката ракавица ја земам како 
симбол за едно похумано и поблагодарно општество кое денеска 
го немаме но за кое дефинитвно сите треба да се бориме. 

The Heavy breathing 
of the working class  
Video, 3’42”, 2014

The ugly reality in which many citizens found each other in 
Macedonia is a big and pressing social problem. Through a 

very simple way I am trying to convey the situation in the video 
"Heavy breathing of the working class", where the worker’s glove 
with an extreme torment exists and barely survives giving effort 
for every breath. As a citizen in Macedonia, this subject affects 
me, and as an artist I try to actualize this problem. The workers’ 
glove is taken as a symbol of a more humane and compassion-
ate society which we don’t have right now, but is definitely worth 
fighting for.
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Глава полна со стравови нема место за сонови
A Head Full of Fears,  No Room for Dreams  2014

Анастасија Величковска / Anastasija Veličkovska

The keeper   2012/13

Узурпација на мисли 
Usurpation of Thoughts  2014
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Новогодишна вечер / New Year’s Eve 2006   2015

Зое Гјабулдаки / Zoe Giabouldaki
Грција / Greece

Ова видео го истражува 
единствениот миг во кој
што е дофатено постоењето 
на самиот раб. Вообичаено, 
огнометот е краткотраен и 
брзо згаснува..  Делото 
настојува да го продолжи 

траењето на овој единствен 
и краткотраен миг преку 
враќање и преобраќање 
на снимената слика, 
поставувајќи предизвик за 
перцептивните способности 
на гледачот.

The video examines the singu-
lar moment which captures ex-
istence on the border. Normally 
a firework has a short duration 
and it is doomed to burn out.

The work is attempting to ex-
tend this unique and ephem-
eral moment by reversing and 
reverting the capture image 
and challenging the perceptive 
abilities of the viewer.
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Зорица Зафировска / Zorica Zafirovska 

Инес Ефремова / Ines Efremova

OPEN - CLOSE

Оваа рачно изработена прекривка се однесува на женскиот 
дискурс во нашето општество, во кое жените постојано активно 
се објективизираат, каде се уште постои тенденцијата жената 
да се цени само во улогата на сопруга и мајка на нацијата.
Ова дело се обидува да посведочи за натурализираното 
насилство со кое секојдневно се соочуваат жените, жени на 
кои недостигаат основните човекови права, правото да одлучу-
ваат самите за себе, за сопствената религија, за сопственото 

тело и правото на лично мислење... Ова дело не се обидува 
само да ги разбие вкоренетите традиционални вредности, 
се обидува да ги лоцира и новите начини на мизогинија во 
семејството / средината / државата кои се уште ги примору-
ваат жените да се потчинат, раѓаат, работат и молчат и да 
ги почитуваат и спроведуваат истите како принципи!
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Традиционално изработена прекривка
Traditionally Made Cover  2013

This handmade cover tackles the female discourse in our society 
where women are constantly being objectified, where still per-
sists the tendency of seeing women only in the role of wives and 
mothers of the nation.
This work tries to evidence the naturalized violence women are 
constantly subjected to, women who lack the basic human rights, 

the right to bring their own decisions on  their religion, their bod-
ies and the right to personal opinion. This work not only tries to 
break the rooted traditional values, it also tries to locate the new 
ways of misogyny in the family / surrounding / country which still 
force women to submit, give birth, work, keep quiet and obey the 
aforementioned as principles!
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Ана Ивановска / Ana Ivanovska
Табу / Taboo  2015
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Инсталацијата Ул. Јован 
Аговски 13/1  1-19 1000 

Скопје ја чинат 19 поранешни 
поштенски сандачиња на една 
станбена зграда во Скопје. 

Овие одрани коцки го прет-
ставуваат секојдневието во 
животите, несвесните микро-
космоси кои се движат во 
секој стан поединечно. 

Таа не кажува како луѓето 
гледаат телевизија, мијат 
садови или правосмукаат, 
туку се прави сценарио од 
нивните мисли додека гле-
даат телевизија, мијат садови 
или правосмукаат. Оваа атмо-
сфера е како празнината која 
го пополнува јазот помеѓу 
симнатата кожа на едно не-
когаш живoтно и сега дефо-
рмираното безживотно тело.

Иван Ивановски / Ivan Ivanovski

The installation Jovan Agovski 
Street 13/1 1-19 1000 

Skopje includes 19 mail boxes on a 
residential building in Skopje. These 
peeled off cubicles show the everyday 
of the lives, the unconscious  micro 
cosmoses that take place in each 

apartment. It dos not tell how people 
watch television, wash their dishes 
or vacuum clean, but it is a screen-
play of their thoughts while they watch 
television, wash their dishes or 
vacuum clean.

This mood is like the void which fills 
the gap between the peeled of skin 
of a former animal and a presently 
deformed, lifeless body.

Jovan Agovski 
Street 13/1 1-19 
1000 Skopje  

Ул. Јован Аговски 13/1  1-19 1000 Скопје  2015

Оваа   атмосфера 
е   како   празнината 
која   го   пополнува 
јазот   помеѓу 
симнатата   кожа 
на   едно   некогаш 
живoтно   и   сега 
деформираното 
безживотно   тело.

This   mood   is   like   the   void   which   fills    the   gap   
between   the   peeled   of   skin   of    a   former   animal   
and   a   presently    deformed,    lifeless    body.
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Ана Јовановска / Ana Jovanovska

Зборови / Words  2015

Проток на 
информации

Stream of 
Information  

2014

The work with its size and concept idea, reflects the problem of language as a 
human construction, and traps the: (in) significance, (non) sound and the 

(un) importance of one’s voice. Of one’s words.
The letters as entities in themselves appear independent and free, and viewed 
together, however, create an object-image-word. This attitude creates a play of 
forms assumptions. This object, read, becomes a subject. A sign.
As an artist and social being and a part of a social society which exists on linguis-
tic grounds, including the visual as a medium for conveying the idea - thus, it is 
a language by itself, I explore and give insight into the meanings and non - 
meanings between text communication-representation to abstraction and expe-
rience. Hence, the relation individual-collective-identity.

Домот на 
големата мајка 
The Home of 
the Great Mother  
2015

Домот на големата мајка е дело кое од 
една страна ја покажува големата 

мајка - симбол од минатото кој мајката 
која се грижи за домот ја поистоветува 
со божество, додека на друга страна 
прикажува современ пример  -  еден 
документ од судски спор, каде постои 
обид оваа улога на жената сосема да се 
обезвредни. Во ова дело големата мајка 
е направена од детски коцки поради 
нивната едукативна функција.

Делото со својата величина и обмисла го: отсликува проблемот на јазикот 
како човечка конструкција, и ја заробува: (не)значајноста, (не) чујноста 

и (не) минливоста на еден глас. На едни зборови.
Буквите како ентитети сами по себе се појавуваат независни и слободни, а 
заедно гледани, пак, создаваат објект - претстава - збор. Ваквиот однос 
создава игра на форми со претпоставки. Овој објектот, прочитан, станува 
субјект. Симбол.
Како уметник и социјално суштество и дел од општествено уредување кое 
живее на лингвистичка основа, вклучувајќи ја и визуелноста како медиум за 
пренесување на идеја - со тоа, таа е и јазик, ги истражувам и давам увид во 
тие значења и незначења на релација текст - комуникација - претстава 
до апстракција и доживување. 
Според ова и релацијата индивидуа - колектив - идентитет.

The Home of the Great Mother is an 
artwork composed of two parts. 

On one side it represents The Great Mother, 
a symbol taken from the past, which equates 
the mother who takes care of the home, with 
goddess. On the other side it represents one 
contemporary example, a litigation docu-
ment, which shows the attempt this role of 
the women in the home to be defused. The 
artwork includes a replica of the well known 
Great Mother Goddess made of toy building 
bricks because of their educational purpose. 
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Амир Карахасан / Amir Karahasan

Маја Кировска / Maja Kirovska
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Џумана Мана / Jumana Manna
САД / USA

Alfred Roch, member of the Palestinian National League, is a politician with a bohemian 
panache. In 1942, at the height of WWII, he throws what will turn out to be the last 
masquerade in Palestine.

Алфред Рош, член на Палестинскиот Национален Сојуз, е политичар со боемски 
склоности. Во 1942 година, во кулминацијата на Втората светска војна, тој го 
организира последниот маскенбал во Палестина.

Скица за етикецијата / A sketch of manners  2013
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Горан Менков / Goran Menkov

Делата се создадени и 
изложени во посебна 
комора за мувла, каде 
што се постигнуваат 
оптималните услови 
(температура, влажност, 
доток на воздух) за
распространување 
и напредување на 
колониите на мувла.

The biodegradation of the organic matter en-
ables the permanent circulation of energy. 

The forms describing the works are a living organism 
that under particular conditions always use their po-
tential for persisting and progressing.
The conditions required for the creation of these 
works are quite contrary to those that are compul-
sory for the preventive conservation of the traditional 
artistic artifacts. 

Бајата Уметност, Хибернација - Реанимација
Stale Ar t , Hibernation – Reanimation      2014

Биоразградувањето на органската материја го 
овозможува постојаното кружење на енергијата. 

Формите кои делата ги опишуваат сочинуваат жив 
организам кој при соодведните услови секогаш го 
искористуваа својот потенцијал за опстојување и 
напредување. 
Условите кои се потребни за создавање на овие 
дела се во крајност спротивни од условите кои се 
задолжителни за превентивно конзервирање на 
традиционалните уметнички артефакти. 

Делата се создадени и изложени во посебна комора 
за мувла, каде што се постигнуваат оптималните 
услови (температура, влажност, доток на воздух) за 
распространување и напредување на колониите на 
мувла. Авторот првично интервенира на подлогата  
за добивање на општата форма, но не е директно 
вклучен во чинот на создавање.

The works are created and shown in a special molding 
chamber which provides optimal conditions (tempera-
ture, humidity, air streaming) for spreading and pro-
gressing of the mold colonies. The artist initially inter-
venes on the base in order to shape the general form, 
but he is not directly involved in the act of creation.
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Овој ликовен проект е започнат во 
2013 година, со повторното гледање 

на видео-лентата којашто мојот чичко 
беше ја испратил до моето семејство, 
а којашто за првпат ја гледав на 
дванаесетгодишна возраст. Повторното 
гледање на оваа видео-лента ми го откри 
- како на уметник - вистинското значење 
и силното влијание на нејзините пораки 
врз нашето семејство и врз мене лично. 
Ова дело се занимава со телесната 
миграција, со културната миграција, со 
миграцијата на желбите и потребите. 

Тоа се состои од видео-инсталација, 
бројни предмети и фотографии. Кон 
крајот на деведесеттите години на 
минатиот век, членови на моето 
пошироко семејство се преселија во 
Австралија во бранот на повоените 
миграции. Тоа беше еден начин на 
справување со конфликтот - да се замине 
во некоја од многуте земји коишто беа 
понудиле прибежиште. Штом чичко ми и 
стрина ми се сместија во својот нов дом, 
тие испратија видео-лента и купишта 
подароци до нашето семејство. 

Живееме прекрасен живот / We have a wonderful life  2014

Мила Паниќ / Mila Panic
Босна и Херцеговина / Bosnia and Herzegovina

This art project started in 2013 when I 
re-watched the tape that my uncle sent 

to my family when I was 12 years old. In 
that moment I realize from position of an 
artist, real point of the tape and what in-
fluence had on me and my family. It was 
some kind of hope. This work deals with 
body migration, cultural migration, migra-
tion of wishes and needs. 
It contains video installation, number of 
objects and photographs. My family move 
to Australia in late 90’s during the post-war 

migrations. That was one way how to deal 
with the conflict, to migrate to one of many 
countries that offered a refuge. When they 
(my uncle and aunt) settled they sent a vid-
eotape and all kind of gifts to my family. 
Sending the video messages back to families 
and friends was a common way of communi-
cation, for us to see that they doing well. On 
the tape were their activities and all new stuff 
that they have. All artworks are examples of 
‘migration symptom’ in Bosnia. 

Whatever they doing, dancing, swimming 
etc.; it’s their point of seeing a great and 
better life. Everything they couldn’t do in 
Bosnia or that we do not. They left Bosnia 
to live Bosnian life, to fulfill their secondary 
needs, wishes that one ordinary man, we 
in Bosnia couldn’t do.
The material of VHS tapes that I used are just 
base for post-production work in the form of 
installation and creation of analytical space of 
thinking about the cultural transition of those 
who come and go from this area.

Таквото испраќање 
на видео - ленти 
до семејствата и 

пријателите беше 
вообичаен начин 

на комуникација и 
потврда дека оние 

што заминале се 
добро згрижени.

Таквото испраќање на видео-ленти 
до семејствата и пријателите беше 
вообичаен начин на комуникација и 
потврда дека оние што заминале се добро 
згрижени. Овие снимки го прикажуваа 
она што тие сега го прават и сето она 
што успеале да го купат. Сите ликовни 
дела се примери на "иселеничкиот 
симптом" во Босна. Без оглед на она 
што го прават - танцуваат, пливаат итн. 
- основната порака е нивната удобна и 
подобра живеачка. 

Тие заминале од Босна за да живеат 
босански живот, да ги задоволат своите 
секундарни потреби и желби коишто 
обичните луѓе - ние во Босна - не можеме 
да ги исполниме.
Материјалот од ВХС лентите што го користев 
е само основа за пост-продукција во 
форма на инсталација и градење на 
аналитички простор на мислењето за 
културната транзиција на оние што доаѓаат 
и си заминуваат од овие простори.
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Данило Прњат / Danilo Prnjat

Отци и Праотци 
Fathers and Forefathers   2011-2014

Црна Гора / Montenegro

Fathers and the Forefathers is a video 
intervention based on the visual moni-

toring of the son of the Serbian politi-
cian Nenad Čanak. The video shows 
the child looking for Roman coins using
a metal detector in the fields in Vojvo-
dina (Province of Serbia) around Begeč 
(once a Roman city called Onagrinum). 
However, the only coins he finds are 
from the Yugoslav period.  
Nenad Čanak’s son has been largely 
exploited by the political marketing 
of the party led by his father and 
appeared in its promotional videos. 
Due to the use of children to promote 
a political party and its ideas, these 
videos provoked mixed reactions from 
the public, while the party, pub-
licly recognized as the autonomist 
party of Vojvodina, defended itself by 
claiming that the use of a child was 
legitimate to show the party’s struggle 
“for heritage” and “for Vojvodina”.

According to this context, the video 
is an intervention combing nationalist 
politics (fighting for territory) and in-
terests of capital (exploitation of ter-
ritory by private interests). Showing 
the successor of a Serbian politician 
literally trying to pull out money form 
Vojvodina’s soil, the video empha-
sizes the interdependence of these 
two dominant matrixes. The video 
work does not intend to criticize any 
particular political party (LSV, for ex-
ample) or the politics of a particular 
person (Nenad Čanak’s, for example). 
The aim of the project, rather, is to 
show the manipulative mechanisms 
used for implementing politics in a 
domestic context. It is a telling repre-
sentation of political reality that is ex-
tremely present today – entire state 
and social assets and cultures flowing 
into private capital under the guise 
of patriotism.

Отци и Праотци е видео интер-
венција заснована на визуел-

ното следење на синот на српскиот 
политичар Ненад Чанак. Видеото го 
покажува детето коешто со помош 
на метал-детектор трага низ полиња-
та на Војводина (покраина во Србија) 
по римски монети во околината на 
Бегеч (некогашниот римски град 
Онагринум). Сепак, единствените 
монети што детето ги пронаоѓа се 
од времето на Југославија.
Синот на Ненад Чанак беше нашироко 
ползуван од политичкиот маркетинг 

на партијата предводена од неговиот
татко и се појавуваше во партиските
промотивни видеа. Заради употребата 
на деца за промоција на една поли-
тичка партија и на нејзините идеи, 
овие видеа предизвикаа во јавноста 
различни реакции. Од своја страна, 
партијата којашто од таа јавност е 
прифатена како автономистичка 
партија на Војводина, ги бранеше 
своите позиции тврдејќи дека упо-
требата на деца е легитимна по-
тврда на партиските залагања "за 
традицијата" и "за Војводина".
Во тој контекст, видеото претставува 
интервенци-ја којашто ги комбинира 
националистичките политики (борба 
за територија) и интересите на капи-
талот (експлоатација на територијата 
во полза на приватниот интерес). 
Прикажувајќи го наследникот на 
еден српски политичар како досло-
вно се обидува да извлече пари од 
почвата на Војводина, ова видео ја 
подвлекува меѓузависноста на овие 
две доминантни матрици. Ова дело 

нема намера ниту да критикува од-
редена политичка партија (ЛСВ, на 
пример), ниту пак политиката на 
одредена личност (Ненад Чанак, на 
пример). Целта на проектот е пред 
сè во приказот на манипулативните 
механизми применети при имплемент-
ацијата на политиката во домашен 
контекст. Проектот е илустративен 
приказ на политичката стварност 
која што денес е мошне присутна - 
цела држава и општествени ресурси 
и култури се прелеваат во приватен 
капитал под маската на патриотизмот.
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Илија Прокопиев / Ilija Prokopiev

Секогаш другите се оние што умираат
It’s always the Others who Die

Физиологија на смеење   
The Physiology of a Smile 
2015 

Хеленистичка фигуринка на 
Младост, Археолошки музеј
A  H e l l e n i s t i c  F i g u r e  o f  Yo u t h , 
A r c h e o l o g i c a l  M u s e u m     2015

Курос, 
Археолошки 
музеј Атина   

Kouros, 
Athens 
Archeological 
Museum     
2015
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Composed of a series of interviews, 
the narration includes the astrophysi-
cist Ulrike Kuchner PhD (Department 
of Astrophysics, University of Vienna, 
Austria), physicists Alex Meakins (diag-
nostic physicist, Culham Center of Fu-
sion Energy, Great Britain) and two 
artists, Holly Owen and Andy Flatt, both 
living in Great Britain. In the interview 
they were asked to speak about the 
time dimensions in their professional 
fields and about their personal percep-
tion of time. The sonifications were 
taken from Kepler Project NASA, John 
Jenkins PhD, and Culham Center of 
Fusion Energy, Anthony Field PhD.

By uniting the time dimension of the 
particles with those of the universe, 
the aim of this work is to break the 
usual human perception of time i. e. to 
shift the human dimension in order to 
incite a deferent way of perceiving time.
This work researches the concept of 
timelessness which can only be found 
in energy because it can be neither gen-
erated nor destroyed, but only trans-
formed into a different type of energy. 
The work also poses the question of 
immortality and timelessness and dis-
cusses the pros and contras of the ideas 
of reaching one of man’s deepest wishes 
- victory over death.
Capsule won the Daniel Ford award for 
innovation in 2014.

Кристина Пулејкова / Kristina Pulejkova

Капсула / Capsule  2014

Изградена од серија на интервјуа,на-
рацијата се состои од астрофизичар 
Др. Улрике Кухнер (оддел за астрофи-
зика, Универзитет во Виена, Австрија), 
физичар Др. Алекс Микинс (дијагно-
стички физичар, Кулам Центар за 
Фузијна енергија, Велика Британија) 
и двајца уметници Холи Оуен и Енди 
Флет кои двајцата живеат во Велика 
Британија. Во интервјуто тие беа за-
молени да зборат за временските ди-
мензии во нивните полиња, како и за 
нивната лична перцепција на времето. 
Сонификациите се превземени од Ке-
плер Проект НАСА, Др. Џон Џенкинс 
и Кулам Центар за Фузијна Енергија, 
Др. Антони Филд.  

Kaпсула е анимирано видео коешто 
ги истражува концептите време и 

субјективната перцепција на време. 
Со користење на документирана нара-
ција, ѕвездени и честички сонифика-
ции (сонификација претставува гене-
рирање на звук базиран на податоци, 
доколку трансформацијата е система-
тска, објективна и повторлива, ово-
зможувајќи истата да се користи како 
научна метода), различни временски 
димензии се преклопуваат со цел до-
ведувањето до колапс на линеарното 
временско течение во наративната 
структура на видеото. 
Минатото, сегашноста и иднината се 
претвораат во хаотична рамнина каде
што далечни приказни за простор и
време се мешаат со нарации од лична-
та временска перцепција на уметници 
и научници. 

При соединување на временската 
димензија на честичките со онаа 
на универзумот, целта на ова дело 
кршењето на вообичаената човечка 
перцепција на времето, т.е. изместу-
вањето на човечката димензија со 
цел да се поттикне различен начин на 
согледување на времето. 
Ова дело го истражува концептот на 
безвременост којшто единствено 
може да се најде во енергија, бидејќи 
таа не може да се добие ниту пак да 
се уништи, туку само да се трансфо-
рмира во друг вид на енергија. Исто 
така, делото го поставува прашањето 
на бессмртноста и безвременоста и 
расправа за и против овие идеи за 
остварувањето на една од човековите 
најдлабоки желби - победата над 
смртта. Капсула е добитник на Даниел
Форд наградата за иновација во 2014.

Capsule is an animated video which 
researches the concepts of time and 

the subjective perception of time. By 
using documentary narration, star parti-
cles and sonification particles (sonifica-
tion means generation of sound based 
upon data, given that the transforma-
tion is systematic, objective and repea-
able, enabling it to be used as a scien-
tific method), different time dimensions 
overlap in order to bring to collapse the 
linear time line in the narrative structure 
of the video. The past, the present and 
the future turn into chaotic plane where 
distant tales of time and space mix with 
narrations from the personal time per-
ception of artists and scientists.

Минатото, сегашноста и иднината се претвораат во хаотична рамнина 
кадешто далечни приказни за простор и време се мешаат со нарации 
од личната временска перцепција на уметници и научници. 

The past, the present and the future turn into chaotic plane where 
distant tales of time and space mix with narrations from the personal 
time perception of artists and scientists.
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Always Ready / Always Ready  2012 / 2015

Mасовните игри (Слетовите, Спартакиа-
дите итн.) имале за цел да го стимули-

раат духот, енергијата и состојбата на умот 
на оние кои се натпреварувале и изведу-
вале, но исто така, и да ги засилат нацио-
налните идеали, педантно комбинирајќи 
два вида тела: политичко и атлетско. 
Според приказните на некои учесниците 
во масовните игри (Слетови, Спартакиади 
итн.), книгите кои се користеле за созда-
вање панорамска позадина на стадионите, 
биле толку големи што можеле да покријат 
дете кое седи, имале минимум десет разли-
чни палети на бои и биле често претешки 
за да ги држи еден ученик, па така некогаш 
биле потребни двајца за да држат една книга. 
Овие информации ми беа единствените 
достапни информации при одлуката по-
вторно да се создадат овие книги. Па така, 
според моето лично искуство, книгата беше 
прво нематеријална и замислена и беше 
потребно повторно да се создаде физички, 
како артефакт, документ, но и како апс-
трактен елемент кој никогаш нема да биде 
прецизен артефакт и документ, туку про-
толкувано знаење. 
На прв поглед, овие големи објекти изгледаат 
како куп листови хартија во боја, споени 
едноставно и дури не е очигледно дека се
воопшто книги. Всушност, тие се педантно
програмирани дизајнерски оргинали кои ја 
содржат мета-информацијата за панорамските 
слики формирани од учесниците во масо-
вните игри. Книгите - објекти исто така ги 
диктираат постапките на субјектите кои ги
држат пред нивните тела и ги „вртат стра-
ниците“ со цел да откријат - кога се гледани 
колективно и од далечина која ја дозволува 
настан на стадион - идеолошки слики (знаме, 
пролетери, фабрики, тупаница). 
Оттаму, како објекти, тие функционираат 
за да произведат субјективност, истовремено 
на индивидуално и на масовно ниво и со 
тоа тие ја обединуваат целокупната логика 
на масовните игри во хартиен формат.
За некој како мене, кој дизајнира книги и 

Неда Фирфова / Neda Firfova

The massive games were aimed to stimu-
late the spirit, the energy and the state 

of mind of those who were participating and 
performing, but also to elevate the national 
ideals, meticulously combining two types of 
bodies: the political and the athletic one.

According to the stories form some of the 
participants in the massive games, the books 
that were used to create the panoramic back-
drops on the playfields were so big that they 
could cover a seated child, they contained 
at least ten different palettes of colors and
were too heavy to be held by only one per-
son, so that it usually took two persons to 
hold such a book. These were the only avail-
able information when I decided to recreate 
these books. So, in my personal experience, 
the book was at first immaterial and ideal and 
it had to be recreated physically, as an arti-
fact, a document, but also as an abstract ele-
ment that will never be a precise artifact and 
document but only an interpreted knowledge.

At first sight, these huge objects look like 
a bunch of colored pieces of paper, simply 
bound and it is not even obvious that it is 
a book. Actually, they are meticulously pro-
grammed designers’ originals that possess 
the meta-information on the panoramic books 
composed by the participants in the massive 
games. The books - objects also dictate the 
behavior of the subject holding them in front 
of their bodies and “turn the pages” in order 
to reveal - when looked collectively and from 
a distance appropriate for such an event -
ideological pictures (flag, proletariat, fac-
tories, fist). Therefore, they function as 
objects meant to produce subjectivism, indi-
vidually and massively at the same time, and 
thus unite the entire logic of the massive 
games in a paper form.

контемплира над нивните продукции речи-
си секојдневно, дизајнирањето и создава-
њето голема по димензии, рачно израбо-
тена и рачно вкоричена објект-книга, е 
идеална состојба. Како што е важно за мене 
да се потенцира сингуларноста во проектот 
т.е. да изведувам сама на стадион каде се 
случувале масовните игри со објект-книга 
која реферира на масовен настан, не можев 
да реагирам поразлично на почетокот, а 
да не направам само една книга. 
Неоригинален оригинал. Како што одминува 
времето, создавам повеќе книги, правејќи 
едиција на оригинали кои во еден момент 
можат да поттикнат ситуација на произве-
дување слики. Исто така се обидувам да 
воспоставам занаетчиски однос кон процесот 
на создавање на книги или можеби процес 
кој копира архаична дизајнерска постапка. 
Продукцијата се подобрува со секој ново 
продуциран објект, иако книгата е секогаш 
направена со максимум два пара раце.

Неоригинален оригинал. 
Како што одминува
времето, создавам 
повеќе книги, правејќи 
едиција на оригинали кои 
во еден момент можат да 
поттикнат ситуација на 
произведување слики.

Actually, they are meticulously pro-
grammed designers’ originals that 
possess the meta-information on the 
panoramic books composed by the 
participants in the massive games.

The books - objects also dictate 
the behavior of the subject holding 
them in front of their bodies and 
“turn the pages” in order to reveal - 
when looked collectively and from 
a distance appropriate for such an 
event -ideological pictures (flag, 
proletariat, factories, fist).
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For someone like me, who designs books 
and contemplates over their productions 
almost every day, designing and creating 
huge, handmade and hand bound object - 
book is an ideal state. Since I find it impor-
tant to point the singularity of the project 
i. e. to perform alone at a playfield were 
the massive games took place with an ob-
ject - book that refers to a massive event, 
I could not react differently at the begin-
ning and I had to make a book. An unorigi-
nal original. As times goes by, I’m making 
more books, compiling an edition of origi-
nals which at a certain point could create 
a situation of making images. I’m also trying 
to establish an artisan’s attitude towards 
the book production process or maybe a 
process that copies an archaic designer’s 
procedure. The production is improving with 
each newly produced object, although the 
book is always made with two pairs of hands 
at the most.

Лука Хрговиќ / Luka Hrgović
Хрватска / Croatia

Зетстапо е кус научно-фантастичен 
филм. Тоа е една дистописка визија 

за јавниот превоз, сместена во блиската 
иднина. Филмот е инспириран од теко-
вните состојби во јавниот превоз на 
Загреб. Граѓаните на хрватската мет-
ропола во моментов се соочени со зна-
чително зголемување на цените на
јавниот превоз. Со оглед на живот-
ниот стандард, луѓето се незадоволни 
и не можат да ги поднесат цените на 
превозникот. Многумина се принудени 
да се возат без купен билет. 
Наедно, бројот на автобуски кондуктери 
е зголемен. Казните за возење без билет 
се многу чести. Граѓаните се застрашени 
од нељубезните кондуктери и од висо-
ките казни. Користењето на јавниот 
превоз којшто би требало да е достапен 
за секого, се претвори во, речиси, луксуз. 

Овој сатиричен филм се занимава со 
проблемот на јавниот превоз и него-
вата сè поголема важност за градот.
Филмот е целосно снимен во “кромаки“ 
техника (врз зелена заднина бидејќи 
снимањето во возилата на јавниот 
превоз не беше можно - од очигледни 
причини. Таквиот “герилски“ приод 
му дава на филмот карактер на 
субверзивност.

Zetstapo is a short science fiction film. 
A dystopian vision of public transpor-

tation set in near future. The inspiration 
for the film came from the current situ-
ation in Zagreb public transportation. In 
the Croatian capital, citizens are currently 
experiencing a large increase in the price 
of public transportation. Given the stan-
dard of living, people are very unhap-
py and unable to afford transport fare. 
Many are forced to drive illegally without 
paying the tickets. Also, the number of 
bus conductors has increased. Penalties 
for illegal driving are very common. Citi-
zens are afraid of unpleasant conductors 
and high fines. Riding public transport 
which should be available to everyone 
has become almost a luxury. This satiri-
cal movie addresses this problem which 
is more and more relevant to the city.
The movie was filmed exclusively on green 
screen because filming in public transport 
vehicles was not possible for obvious rea-
sons. Such “guerrilla” approach gives the 
film a subversive character.

Пропусница (Зетстапо) 
Ausweis (Zetstapo)   
2012 / 2014
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ВАКТАНГ  ТАТО  АКАЛКАЦИШВИЛИ

(1979, Тбилиси, Грузија). Дипломирал 
на Државната уметничка академија во 
Тбилиси во 2003 година. Во 2004 година 
ја формирал уметничката група “Студио 
за фигуративна уметност“.
Самостојни изложби: “Пак дома?“, Обласна 
галерија Тбилиси, Грузија, 2015; Mitsukoshi 
Art Gallery, Токио, Јапонија, 2008 и Mitsukoshi 
Art Gallery, Сендаи, Јапонија, 2007.
Избрани групни изложби: “Наследство“, 
Richmix, London, Велика Британија, 2015; 
“Наследство“, Национален музеј на Грузија, 
Тбилиси, Грузија, 2013; Mitsukoshi Art Gal-
lery, “2 самосотјни настапи“, Мацујама, 
Јапонија, галерија KUNSTRAUB 99, Келн, 
Германија, 2009.
Награди: Прво место на Меѓународниот 
уметнички настан OW_ART 07 заедно 
со “Студиото за фигуративна уметност”, 
Бухен, Германија, 2007 и прво место на 
International Art Fair Impulse, 2005, заедно 
со “Студиото за фигуративна уметност“, 
Оснабрик, Германија, 2005.
Живее и работи во Тбилиси, Грузија
Контакт: info@tato-art.com

ДАРКО  АЛЕКСОВСКИ

(Велес, 1989), дипломирал на Факултетот 
за ликовни уметности во Скопје, сликарски 
отсек,  насока графички дизајн (2011). 
Визуелен и изведувачки уметник, и 
графички дизајнер. Како уметник гостувал 
на уметничките резиденции bm: ukk Artist-
in-Residence Program (Виена, Австрија) 
и Deutsche Börse Residency Program во 
Франкфуртер Кунстверајн (Франкфурт, 
Германија). Учествувал на повеќе изложби 
и проекти во Tate Britain (Лондон, Велика 
Британија), FRAC (Марсеј, Франција), Hir-

Биографии

(1986, Белорусија) е современ уметник кој 
работи во областа на дигиталната уметност, 
фотографијата и видео инсталациите. 
Нејзините дела комбинираат филозофски 
анализи, лични чувства и примена на новите 
техниологии. Снежана сака емотивно да 
го ангажира гледачот создавајќи визуелни 
ефекти. Дипломирала на Le Fresnoy - Studio 
National des Arts Contemporains, Туркуен, 
(Франција), 2011- 2013; Дипломирала 
на Академијата за фотографија во 
Москва (Русија) 2005 - 2006.
Избрани изложби: “Панорама 15“, фото 
инсталација “Меланхолија“, Le Fresnoy, 
Studio National Des Art Contemporains, 
Туркуен, 2013; “Панорама 14“, видео 
инсталација “Еден елемент“, Le Fresnoy, 
Studio National Des Art Contemporains, 
Туркуен, 2012; “6 Мод“, “Излез“, фото 
галерија “Знијата“, Минск, 2009.
Специјализација: диплома од 
фондацијата “Камера опскура“ (петто 
издание), Летна школа за филм и 
репортажа, Полска 2010.
Живее и работи во Париз, Франција
Контакт: snejana.barteneva@gmail.com

СНЕЖАНА  БАРТЕНЕВА

vitalo - Center of Contemporary Art Pis-
pala (Тампере, Финска), The Lighthouse 
(Глазгов, Велика Британија) and Mång-
kulturellt Center (Ботирка, Шведска), 
помеѓу другите. Од 2013 интензивно 
соработува со издавачката куќа за 
уметнички книги Mark Pezinger Verlag 
(Виена, Австрија). 
Самостојни изложби: Виена (2014);  
Скопје (2013, 2012,  2011, 2010); 
Писпала (2012), 
Групни изложби: Белград, Лондон, 
Марсеј, Виена, Глазгов, Прага, Скопје, 
Виена, Анкона,  Призрен, Сараево, 
Хелсинки, Битола,  Кочани, Botkyrka 
– Шветска, Каунас, Панчево, Арау,  
Кавадарци, Брисел,  Гизен, Цетиње

КРИСТИНА  БОЖУРСКА

(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 на Summer Salz-
burg Art Academy, workshop на Tania Bru-
guera, Arte Útil, стипендирано од Салзбург 
Интернационална Летна академија на 
уметност (2013). Добитник е на годишната 
награда Денес за млад ликовен уметник 
(2010); Најдобро кратко видео во 
категорија NANO MINUTE (International One 
Minute Festival), Бразил (2008).

(Скопје, 1992), дипломиран графичар 
и сценограф на Факултетот заликовни 
уметности, во Скопје. 
Нејзиниот креативен опус е карактеризиран 
преку силната женска убавина која од друга 
страна создава длабока критика према 
нас медиумите, конвенционалноста и 
магазините, користејки ги традиционалните 
графички техники како медиум.
Самостојна изложба: Скопје (2015).
Таа е дел од колективот Кула, каде се 
има претставено со повеќе од 5 групни 
изложби и остварено неколку меѓународни 
соработки. Како и работилници, видео 
проекции и хуманитарни акции. 

АНАСТАСИЈА  ВЕЛИЧКОВСКА
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Biographies

(1979 in Tbilisi, Republic of Georgia). 
He graduated from Tbilisi state Academy of 
Fine Arts, 2003. He established art group 
“Figurative Art Studio” in 2004. 
Solo exhibitions: Back home?, Art Area Gallery, 
Tbilisi, Georgia, 2015;
Mitsukoshi Art Gallery, Tokyo, Japan, 2008 and 
Mitsukoshi Art Gallery, Sendai, Japan, 2007. 
Selected group exhibitions: 
“HERITAGE” Richmix, London, UK, 2015; 
“HERITAGE” Georgian Nacional Museum, 
Tbilisi, Georgia, 2013; Mitsukoshi Art Gallery “2 
man show” Matsuyama, Japan
Gallery KUNSTRAUB 99 Cologne, Germany, 
2009. 
Awards: The I prize at the International Art 
Fair OW_ART 07 together with the “Figurative 
Art Studio” Buchen, Germany, 2007 and The I 
prize at the International Art Fair Impulse 2005 
together with the “Figurative Art Studio” Osn-
abrueck, Germany, 2005. 
Lives and works in Tbilisi, Georgia.
Contact: info@tato-art.com

(Veles, 1989) graduated in 2011 from the 
Faculty of Fine Arts in Skopje, Department 
of Painting and Graphic Design. Visual and 
performing artist, and graphic designer. He 
was Artist in Residence  at  bm:ukk  Artist 
in  Residence Program (Vienna,  Austria) and  
Deutsche  Börse  Residency Program at 
Frankfurter  Kunstverein  (Frankfurt,  Germa-
ny). He participated in international  projects 
and exhibitions in Tate Britain (London, UK), 
FRAC (Marseille, France), Hirvitalo   Center of 
Contemporary Art Pispala (Tampere,  Fin-
land), The Lighthouse (Glasgow, UK) and 
Mångkulturellt  Center (Botkyrka, Sweden), 
among other institutions. Since 2013, he 
frequently  works on collaborations  and solo 
projects with Mark Pezinger  Verlag  (Vienna,  
Austria).  
Solo exhibitions: Vienna(2014); Skopje 
(2013,2012, 2011, 2010); Tampere (2012)
Group exhibitions: Belgrade, London, Mar-
seille, Glasgow, Prague, Skopje, Vienna, 
Ancona, Prizren, Sarajevo, Helsinki, Bitola, 
Botkyrka, Kocani, Kavadarci, Kaunas, Pance-
vo, Aarau, Brussels, Giessen, Cetinje, 
contact: darko.gregor.aleksovski@gmail.com 
http://darkoaleksovski.blogspot.com/

(1986, Belorussia) is a contemporary art-
ist expressing herself in the fields of Digital 
art, photography and video installations. 

Božurska Kristina (Kumanovo, 1981), gradu-
ated in 2008 from the Faculty of Fine Arts in 
Skopje, Department of Painting, Conserva-
tion and Restoration. Solo exhibitions in Sko-
pje (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. Specialization stay in 
Summer Salzburg Art Academy, workshop on 
Tania Bruguera, Arte Útil Sazlburg Interna-
tional Summer Art Academy (2013). Winner 
of the annual award Denes for young art-
ist in 2010 and for best short video in the 
category NANO MINUTE at the International 
One Minute Festival in Brazil, in 2008.
contact: kristinabozurska@gmail.com
www.kristinabozurska.com.mk

ЗОЕ  ГЈАБУЛДАКИ  

(1982, Александропули, Грција). Од 2002 
до 2007 студира пластична уметност на 
Унивезитетот во Јанина. Во 2011 година 
се претставува со првиот самостоен 
проект “Предметот не е најден“ во 
просторот “Динамо3“ во Солун. Во април 
2014 година се претставува со “Погрешни 
верувања“ во галеријата “Елика“ во 
Атина. Учествува на изложби како: 
“Нова иднина“ во Museo di Pallazzo Poggi, 
Болоња; W.E.Y.A, Lakeside Arts Center, 
Нотингем, “Непосточеката рака“ ReMap3, 
Атина, Qui Vive?, Второ московско биенале 
на млада уметност, “Јавно платно“, Прво 
солунско биенале.
Контакт: giabouldaki@gmail.com

ИНЕС  ЕФРЕМОВА 

(Скопје , 1986), дипломирала на 
Факултетот за ликовни уметности во 
Скопје, на Педагошкиот Оддел 
за уметност и работи како копирајтер. 
Учествувала во повеќе групни изложби 
и културни настани. Инес е активен 
член на иницијативната уметност 
Кооперација и е член на одборот 
на директори на Меѓународниот 
театарски институт ИТИ, Македонија.
Контакт:
E-mail address: efremova.ines@gmail.com 
Web site: www.inesefremova.com 

AKHALKATSISHVILI  VAKHTANG  TATO

DARKO ALEKSOVSKI

BARTENEVA  SNEJANA

 KRISTINA  BOZHURSKA

Her works combine philosophical analysis, 
personal feelings and the use of new tech-
nologies. Snejana seeks to involve the viewer 
emotionally by creating visual and sound 
effects. Graduated the Le Fresnoy – Studio 
National des Arts Contemporains, Tourco-
ing (France), 2011- 2013; Graduated the 
Academy of Photography, Moscow (Russia), 
2005-2006; 
Selected exhibitions: “Panorama 15″ photo 
installation “Mélancolie “, Le Fresnoy, Studio 
National Des Art Contemporains, Tourcoing, 
2013; “Panorama 14″, video installation “Un 
Elémént”, Le Fresnoy, Studio National Des Art 
Contemporains, Tourcoing, 2012;  “6 Mod”, 
“Exit”, photo gallery “Znyata”, Minsk, 2009.
Art Residency: Graduated the Art House 
Foundation «Camera Obscura» (5th Edition. 
Summer School of Film and Reportage), 
Poland, 2010; 
Currently live and work in Paris, France. 
Contact: snejana.barteneva@gmail.com

ANASTASIJA  VELIČKOVSKA

(Skopje, 1992). Graduated from the Faculty 
of Fine Arts in Skopje, Department of Graphic 
Art and Set Design. Her creative opus is char-
acterized with the power of the female beauty 
that generates a deep criticism for the mass-
media, conventionalism and the magazines.
Solo exhibition: Skopje (2015)
She is part of the collective “Kula” where she 
had more than 5 group exhibitions and sever-
al international collaborations like workshops, 
video screenings and humanitarian actions.
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Биографии
ЗОРИЦА  ЗАФИРОВСКА

(Скопје, 1982),  дипломирала на 
Факултетот за ликовни уметности (2005),  
студент е на последипломски студии 
на Институтот Евро Балкан. Работи на 
истражување на социјално-општествените 
тематики, научно-генетските достигнувања  
и конзумеризам. Користи различни 
материјали и медиуми за реализација на 
делата, кои се резултат на долготрајни 
иницијативи и искуства. Самостојно излага 
во Скопје (2008, 2011, 2014) и Битола 
(2007). Учествувала на повеќе групни 
изложби во земјава и странство (Сплит, 
Софија, Белград).

АНА  ИВАНОВСКА

(Скопје, 1982) дипломирала на Факултетот  
за ликовни уметности во Скопје на 
Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје, 
Македонија (2006) во класата на проф.  
м-р Благоја Маневски, отсек сликарство со 
насока конзервација и реставрација.
Во 2007 година ги завршува испитите 
за педагошко-психолошка и методска 
подготовка (Педагошки оддел) на 
Факултетот за ликовни уметности во 
Скопје, Македонија.
Постдипломските студии на отсек  
сликарство ги завршува во 2011 година 
на Факултетот за ликовни уметности во 
Скопје кај проф. м-р Благоја Маневски 
со стекнат научно уметнички степен – 
магистер по ликовни уметности од област 
сликарство на тема: Света геометрија. 
Самостојно излага во Прилеп (2014); 
Париз (2014); Скопје (2012, 2011, 2009, 

2008, 2007); Њујорк (2009); Куманово (2008). 
Учествува на повеќе групни изложби во 
земјава и странство (Прага, Скопје, Софија, 
Белград, Охрид, Сплит, Кавадарци, 
Гевгелија, Копенхаген, Боргоња, Courtenay- 
BC Канада, Алкмар- Холандија, Херцег Нови, 
Сиена, Виена, Москва, Гевгелија, Приштина, 
Виница, Куманово, Виница, Штип).
Контакт: ana_ivanovska82@yahoo.com
www.saatchionline.com/ana8020  
www.4art.com/profile/AnaIvanovska 
www.facebook.com/7momi 

ИВАН  ИВАНОВСКИ

АНА  ЈОВАНОВСКА

(1983), дипломирал вајарство на 
Факултетот за ликовни уметности во 
Скопје во 2008 година, а во 2013 година го 
завршува Академскиот програм за режија 
на Ф.А.М.У., Р. Чешка. Има изложувано: 
скулптури, цртежи, инсталации, слики и 
видео во Македонија и странство. Во 2010 
година ги поставува скулптурите „Луѓе-
птици“ во Градскиот парк. Работи на филм 
и анимација. Дел од неговите филмови 
се претставени (некои и наградени) на 
различни регионални и интернационални 
филмски фестивали. Добитник е на 
наградата „Денес“ за млад ликовен 
уметник во 2014 година.

АМИР  КАРАХАСАН  

(Куманово,  1991), дипломира при 
Факултетот за ликовни уметности во Скопје 
(2014) како графичар и графички дизајнер. 
Таа помина еден семестар студирајќи во 
странство како Еразмус стипендист при 
Факултетот École supérieure d’arts & médias 
de Caen/Cherbourg  во Франција. Добитник 

е на наградата за најдобра графика 
Драгутин Аврамовски-Гуте (2013) и 
признание за постигнат висок просек и 
одлични резултати во текот на студиите 
на Факултетот за ликовни уметности 
(2014). Моментално е студент на 
постипломски студии по графика при ФЛУ. 
Учествувала на повеќе групни изложби во 
земјава и странство (Блок Ајленд, Северна 
Каролина, Монтереј, Каен, Њујорк)

(Скопје, 1984) дипломира на  Факултет 
за ликовни уметности во Скопје, оддел 
скулптура и модул  сценографија (2014) 
во класата на Исмет Рамичевиќ. Работи 
како фриленс графички дизајнер. Од 2014 
година e дел  од менаџерскиот тим на 
Кула (http://ku-la.org).
Групни изложби: Скопје, Кавадарци, 
Гевгелија
контакт: hello@amirkarahasan.com / 
amirkarahasan.com

МАЈА  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.)
контакт: maja.kirovska@gmail.com
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(1982 in Alexandroupoli), Greece. She has 
studied Plastic Arts and Art Sciences (2002 
– 2007) at the University of Ioannina. In 
2011 she presented Object Not Found, her 
first solo show, at Dynamo project-space 
in Thessaloniki, while on April of 2014 she 
presented Erroneous Beliefs at Elika gallery 
in Athens. She has participated in exhibi-
tions such as New Future, Museo di Pal-
lazzo Poggi, Bologna; W.E.Y.A, Lakeside Arts 
Center, Nottingham; The Non-Existent Hand, 
ReMap3, Athens; Qui Vive?, 2nd Moscow, 
Biennale for Young Art ; Public Screen, 1st 
Thessaloniki Biennale.
Contact: giabouldaki@gmail.com

(1987, Палестинка родена во Америка). 
Дипломирала на CalArts (Mасачусец) 
како и на Националната уметничка 
академија во Осло и Академијата за 
уметност и дизајн Безалел во Ерусалим.
Џумана Мана пред сè работи филм 
и скулптура. Нејзиното творештво 
ги опфаќа телото, национализмот, 
историјата и создавањето на 
општеството. Скулптурите на Мана се 
апстракции, алегориски интервенции 
во чијшто широк избор на материјали 
влегуваат сигурносни појаси од коли, 
импрегнирани кутии за јајца, лажни 
цигли и силиконски покрови во боја 
на кожа. Во нив игра со двојството на 
живото наспроти неживото, површината 
наспроти структурата, прикажаното 
наспроти реалното. Ако нејзините 
филмови се откривање на слики во 
временски одредени наративи, тогаш 
скулптурите се кондензација на слична 
тематика во единечни форми.
Избрани самостојни изложби: “Menace 
of Origins“ во Sculpture Center во Њујорк, 
2014; “Untitled“ во CRG Gallery во Њујорк, 
2013; “The Goodness Regime“ во Kunst-
hall Oslo, 2013 и “Gebrüder Israels Austel-
lungsraum“ во Kunstlerhaus Bethanien во 
Берлин, 2013.
Избрани групни изложби: “Fortro-
lighet“ во Hydrogenfabrikken Кunsthall 
во Фредрикштат, 2014; “Take Liberty!“ 
во Националниот музеј на современа 
уметност во Норвешка, 2014; “Meeting 
Points“ во Музејот на модерна уметност 
во Антверпен, 2013; “Mixed Cities“ во 
Музејот на Тел Авив, 2013 и “The Spring 
Exhibition“ во Kunsthal Charlottenberg во 
Копенхаген, 2011.
Нејзините дела се прикажани на: Points 
of Departure во Institute of Contemporary 
Arts, Лондон, 2013; Future Imperfect во 
Tate Modern во Лондон, 2013, Berlinische 
Galerie’s 12x12 video lounge, 2013 и на 
бројни меѓунардони филмски фестивали.
Учествувала и на Sharjah Biennale, 2013 и 
на Performa 13 Biennial, Њујорк, 2013.
Во 2012 година Мана ја добила 
главната награда за млад уметник на 
палестинската Qattan Foundation.
Живее и работи во Берлин, Германија.
Контакт: jumana.manna@gmail.com

ЏУМАНА  МАНА 
 ZOE   GIABOULDAKI

INES   EFREMOVA

(Skopje, 1986), graduated from the Faculty 
of Fine Arts  in Skopje, Macedonia at the Art 
Pedagogy Department and works as a copy-
writer. She has taken part in number of group 
exhibitions and cultural events. Ines is an 
active member of the art initiative Kooperacija 
and member of board of directors at the In-
ternational Theatre Institute ITI, Macedonia.
In her works, Ines explores the transforming 
effects of advertising, mass-media and tech-
nology; the way they shape the world around 
us and the personal world within us. In her 
installations, she focuses on interaction and 
the “artist-artwork-audience” relationship. 
Medium-wise, she plays with the interlacing of 
digital and traditional artistic media.
Contact: 
E-mail address: efremova.ines@gmail.com 
Web site: www.inesefremova.com 

ZORICA  ZAFIROVSKA

(Skopje, 1982) graduated from the Faculty of 
Fine Arts in Skopje in 2005, student at The 
Institute for Social Sciences and Humanities 
“Euro-Balkan” in cultural studies. Her work 
as a visual and conceptual artist constitutes 
of researches which concern wide spectrums 
of areas as social, scientific and genetic 
development and consumerism. She works 
within the different medias and experiments 
with different materials as a human hair 
and blood and dna manupulation. Her most 
important research works are on human traf-
fic worldwide and children on the streets in 
Macedonia specifically on the area of the city 
of Skopje. Solo exhibitions in Skopje (2008, 
2011, 2014) and Bitola (2014). Group exhi-
bition in her native country and abroad, in 
Split, Sofia, Beograd.
contact:
zorica_zafirovska@yahoo.com 
zoricazafir@gmail.com  

ANA   IVANOVSKA

Biographies

(Skopje, 1982). Graduated in 2006 from the 
Faculty of Fine Arts, University of SS Cyril 
and Methodius in Skopje, Macedonia, in 
the class of Prof. Blagoja Manevski, at the 
Department of Painting, Conservation and 
Restoration.
In 2007 she completed her exams in ped-
agogical-psychological preparation at the 
Pedagogical Department of the Faculty of 
Fine Arts in Skopje.
In 2011 she completed her postgraduate 
studies in painting at the Faculty of Fine 
Arts in the class of Prof. Blagoja Manevski, 
acquiring the title MA in the field of painting 
on the subject “Sacred Geometry” .
Solo exhibitions: Prilep (2014), Paris (2014), 
Skopje (2012, 2011, 209, 2008, 2009), New 
York (2009), Kumanovo (2008).
She participated in many group exhibitions 
here and abroad: Prague, Skopje, Sofia, 
Belgrade, Ohrid, Split, Kavadarci, Gevgelija, 
Copenhagen, Bourgogne, Courteney-BC, 
Canada, Alkmaar - Netherlands, Herceg 
Novi, Siena, Vienna, Moscow, Priština, Vi-
nica, Kumanovo, Štip.
contact:
E–mail: ana_ivanovska82@yahoo.com
Web: www.saatchionline.com/ana8020  
www.4art.com/profile/AnaIvanovska 
www.facebook.com/7momi

  IVAN  IVANOVSKI

(1983) is a sculpture graduate at the 
Faculty of Fine Arts in Skopje (2008). In 
2013 he finished the Academy Prepara-
tion Programme (APP) at the Film and TV 
School (FAMU), Czech Republic. He takes 
part in exhibitions since 2006 in Macedonia 
and abroad (10 solo and around 20 group 
exhibitions of sculptures, drawings, paint-
ings, video and multimedia). In 2010 he 
installs the sculptures “Bird people” in the 
City Park in Skopje. He works with film and 
animation, and part of his short animated 
films have been shown and awarded at 
national and international film festivals. In 
2014 he received the “Denes” award for 
best young visual artist.
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Биографии
ГОРАН  МЕНКОВ 

(Скопје, 1987), дипломирал на Факултетот 
за ликовни уметности во Скопје, педагошки 
оддел, насока сликарство (2010). 
Самостојнo излага во Скопје (2013, 2014), 
Кичево (2014)
Учествувал на повеќе групни изложби 
во земјава и странство (Скопје, Ница, 
Истанбул).

МИЛА  ПАНИЌ 

(1991 година, Брчко, Босна и Херцеговина). 
Дипломирала на Уметничката академија во 
Бања Лука, отсек сликарство. Соосновач 
на проектот / изложбата за популаризација 
на современата уметност “СТАН“ заедно со 
четири други уметници што има за цел да 
ги претстави младите уметници во Босна 
и Херцеговина како и новите медиуми во 
современата уметност преку изложби во 
приватни станови.
Избрани групни изложби: Шеста namaTRE.
ba biennale, финална изложба, Требиње, 
БиХ, претставување на видео проектите 
“SHARE to much history MORE future“, Kul-
tur Kontact, (Австрија), 2014; Меѓународна 
групна изложба на минијатури “Минимум/
Максимум 4“, Базел; Бански Двор, Бања 
Лука (Швајцарија, БиХ), 2014; групна 
изложба “Асиметричниот јас“, Требиње 
(БиХ), 2013; “Можам да бидам ужасно 
трпелив“, Задужбина, Белград; Музеј 
на современата уметност на Република 
Српска, Бања Лука, куратор Предраг 
Терзиќ (Србија, БиХ), 2013; Меѓународен 
фестивал на сценски уметности “Мојата 

земја Штаглинец“, Хрватска, 2014; “Сега 
и после“, Меѓународен фестивал на 
видео уметности, Гулаг музеј, Москва, 
Русија, 2014; “Проектот Баухаус оди 
во југоисточна Европа“, Сарајево (БиХ) 
1914/2014; Мултимедијален уметнички 
проект “Прво видео издание“, Музеј на 
современата уметност на Република 
Српска, Бања Лука (БиХ), 2104.
Награди: трето место на конкурсот 
РеФото на тема “Автопортрет“, 2015; 
награда на Музејот на современа уметност 
на Република Српска за најдобар студент 
на Уметничката академија.
Живее и работи во Бања Лука, Босна и 
Херцеговина
Контакт: mila.panic91@gmail.com

ДАНИЛО  ПРЊАТ 

(1982, Котор, Црна Гора)
Дипломски и постдипломски студии 
завршил во 2006 година на Факултетот 
за ликовни уметности во Нови Сад, 
Србија. Интердисциплинарни студии 
од теорија на уметноста и медиумите 
завршил на Уметничкиот универзитет 
во Белград, Србија во 2007-2008 година. 
Докторирал  комуникации на European 
Graduate School, Сас-Фи, Швајцарија во 
2010-2013 година.
Самостојни изложби: Белград (2011, 2010, 
2015), Панчево (2010), Подгорица (2009), 
Нови Сад (2007, 2006, 2005), Крагујевац 
(2007), Пеќ (2005).
Поважни групни изложби; Белград, Виена, 
Уфа, Њујорк, Љубљана, Штутгард, Москва, 
Лондон, Талин, Пловдив, Загреб, Берлин, 
Прага, Париз, Шангај, Бари, Фиренца, 
Нови Сад, Сремска Митровица, Плзен.
Награда за најдобар млад ликовен 
уметник во Манѓелос, Србија, 2007.
Контакт: daniloprnjat@yahoo.com

ИЛИЈА  ПРОКОПИЕВ

(1985) е интердисциплинарен уметник 
и културолог. Дипломира на Факултетот 
за ликовни уметности во Скопје (2008), 
а магистрира на интердисциплинарните 
културолошки студии на Институтот за 
македонска книжевност (2014). Неговите 
дела биле изложувани во Македонија и 
надвор од неа, вклучувајќи ги: 
15-то Медитеранско биенале за млади 
уметници во Солун и 42-то Остен биенале 
на цртеж. Има работено како илустратор 
на книги и учествувал во јавни уметнички 
проекти како Меморијалната скулптура 
во Музејот за Холокаустот во Скопје. 
Во 2011-та година ја добива наградата 
ДЕНЕС 2011 за најдобар млад уметник за 
делото „Студии за многу големи цртежи“.

КРИСТИНА ПУЛЕЈКОВА 

(Скопје, 1988), дипломирала и магистрирала 
на Универзитетот за применети уметности 
во Виена, насока сликарство, таписерија 
и експериментална анимација (2012). 
Постдипломски студии, “ Уметност и 
Наука ”, Централ Сент Мартинс Колеџ, 
Лондон, Белика Британија (2014). 
Самостојно изложувала во Виена (2008, 
2009, 2010, 2012), Лондон (2014). 
Учествувала на групни претставувања  
(Хановер, Салзбург, Виена, Лондон 
и др.). Добитник е на наградата film.
riss за експериментален филм (2009)  
и на награда за иновација „Даниел 
Форд“(2014).
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 ( Скопје, 1981 ) дипломирала на 
Факултетот за ликовни уметности 
во Скопје (2005) и продолжила со 
магистерските студии на Графички 
дизајн на Универзитетот Тама во 
Токио, Јапонија. Во периодот од 2009 
-11 таа е истражувач на Јан ван Ејк 
академија во Мастрихт, Холандија , 
паралелно со потрагата на докторската 
во Одделот за уметничко истражување 
на Универзитетот за уметност Тама во 
Токио, Јапонија.

ЛУКА ХРГОВИЌ 

(1986,  Загреб). Дипломира на 
Факултетот за применета уметност 
и дизајн во Загреб, оддел графички 
дизајн во 2005 година. Магистрира на 
Академијата за ликовни уметности во 
Загреб во 2012 година на анимиран 
филм и нови медиуми. Учествувал на 
повеќе групни изложби во Пула, Загреб, 
Осијек, Задар, Ријека и др. Добитник е 
на повеќе награди и признанија.
Contact: luka.hrgovic@gmail.com

AMIR  KARAHASAN

(Skopje, 1984). Graduated in 2014 from 
the Faculty of Fine Arts, Department of 
Sculpture and Set Design in the class of 
Ismet Ramičević.
Presently works as a freelance designer. 
Since 2014 he is a member of the man-
aging team of “Kula” (http://ku-la.org).
Group exhibitions: Skopje, Kavadarci, 
Gevgelija
Contact: hello@amirkarahasan.com / 
amirkarahasan.com

MAJA  KIROVSKA

(Skopje, 1982), graduated graphic arts in 
2007 and completed the postgraduate stud-
ies in painting in 2011 from the Faculty of 
Fine Arts in Skopje. Solo exhibition in Skopje 
(2009, 2010, 2011, 2012). Group exhibition 
in her native country and abroad, in Co-
penhagen, Rochester, Split, Paris, Alkmaar, 
Richmond, Vilnius, Siena, Venice, etc.
contact: maja.kirovska@gmail.com

JUMANA  MANNA

(born 1987, American born, Palestinian ori-
gin). She is a graduate of CalArts (MA) and 
a graduate of both the National Academy of 
the Arts Oslo (BA) and the Bezalel Academy 
for Arts and Design in Jerusalem (BA). 
Jumana Manna works primarily with film 
and sculpture. Her work addresses the 
body, nationalism, history and the construc-
tion of community. Manna’s sculptures are 
abstractions, and allegorical interventions, 
whose wide variety of materials have includ-
ed seatbelts from car morgues, waxed egg 

cartons, fake bricks, and skin-colored silicon 
shrouds. They play with dualities of animate 
versus inanimate, surface versus structure, 
theatricality and the real. If her films are the 
unfolding of images into time-based narra-
tives, the sculptures are condensations of 
similar thematics into singular forms.
Selected solo exhibitions include Menace of 
Origins at the Sculpture Center in New York, 
2014; Untitled at CRG Gallery in New York, 
2013; The Goodness Regime at Kunsthall 
Oslo, 2013 and Gebrüder Israels Austel-
lungsraum at the Kunstlerhaus Bethanien in 
Berlin, 2013. Selected group shows include 
Fortrolighet at the Hydrogenfabrikken kun-
sthall in Fredrikstad, 2014; Take Liberty! 
at The National Museum of Contemporary 
Art Norway, 2014; Meeting Points at the 
Museum of Modern Art in Antwerp, 2013; 
Mixed Cities at the Tel Aviv Museum, 2013 
and The Spring Exhibition at Kunsthal Char-
lottenberg in Copenhagen, 2011. Her work 
has been screened at Points of Departure at 
the Institute of Contemporary Arts, London, 
2013; Future Imperfect at Tate Modern in 
London (2013), Berlinische Galerie’s 12x12 
video lounge, 2013 and at multiple interna-
tional film festivals. She also participated in 
the Sharjah Biennale, 2013 and the Performa 
13 Biennial, New York, 2013. In 2012 Manna 
received the Qattan Foundation’s Young Pal-
estinian Artist Award (first prize).
Currently live and work in Berlin, Germany. 
Contact: jumana.manna@gmail.com
the Sharjah Biennale, 2013 and the Performa 
13 Biennial, New York, 2013. In 2012 Manna 
received the Qattan Foundation’s Young Pal-
estinian Artist Award (first prize).
Currently live and work in Berlin, Germany. 
Contact: jumana.manna@gmail.com

(Skopje, 1987), graduated in 2010 from the 
Faculty of Fine Arts in Skopje, at the Paint-
ing Section of the Pedagogical Department. 
Solo exhibitions in Skopje (2013,2014), 
Kichevo (2014).
contact: vnujo@yahoo.com

GORAN  MENKOV

 MILA  PANIC

(b. 1991 in Brčko, Bosnia and Herzegovina). 
Graduated from Academy of Arts at Univer-
sity of Banja Luka, department of painting. 
Co-Founder of the project / exhibition for 
popularization of contemporary art “APART-
MAN” together with four other artist which 
goals to represent young artist across 
Bosnia and neighboring countries as well 

ANA  JOVANOVSKA

(Kumanovo, 1991), she has graduated 
with honors from the Faculty of Fine Arts-
Skopje (2014) as a traditional printmaker 
and graphic designer with a subdegree 
in Art teaching. She has spent a semes-
ter studying abroad attending the École 
supérieure d’arts et médias de Caen - 
Cherbourg in France. At the moment she 
is working on her Master’s Degree at the 
Faculty of Fine Arts. Group exhibitions 
in her native country and abroad, Block 
Island, Monterrey, North Carolina, Caen, 
Aiud, New York.
contact: ana.jovanovska.ku@gmail.com 
http://anajovanovska.deviantart.com/
http://jovanovskaana.carbonmade.com/

>
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(Skopje, 1981) graduated with a BFA in Fine 
Art Printing from the Academy of Fine Arts in 
Skopje, Macedonia in 2005 and pursued her 
MFA at the Graphic Design Department of 
Tama Art University in Tokyo, Japan. In the 
period 2009 –11 she held a researcher posi-
tion at the Jan van Eyck Academie in Maas-
ticht, The Netherlands, parallel to the pursu-
ing of her PhD in Arts from the Art Research 
Department of Tama Art University in Tokyo, 
Japan.
Contact: www.nedafirfova.com   
neda.firfova@gmail.com
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as new media in contemporary art through 
еxhibitions in private apartments. Selected 
group exhibitions: 6th namaTRE.ba biennale, 
final exhibition, Trebinje, (BIH) / presenta-
tion of video works ‘SHARE to much history 
MORE future’, Kultur Kontact, (Austria), 2014; 
International group exhibition of miniatures 
Minimum/Maximum 4, Basel; Banski Dvor, 
Banja Luka (Switzerland, BIH), 2014; Group 
exhibition from Intermedia arts “Asymetrical 
me”, Trebinje (BIH), 2013;  “I can be outra-
giosly patient”, House of Legacy, Belgrade; 
Museum of contemporary Art of Republic of 
Srpska, Banja Luka, curated by Predrag Terzić 
(Serbia, BIH), 2013; International festival 
of performing arts ‘My country, Štaglinec’, 
Croatia, 2014; “Now and after”, International 
video art festival, GULAG museum, Moscow, 
Russia, 2014; Project BAUHAUS goes south 
east Europe-Sarajevo, (BIH) 1914/2014; Mul-
timedia art project, 1st video edition, Museum 
of Contemporary Art of Republic of Srpska, 
Banja Luka (BIH), 2014; 
Awards: 3rd Award from ReFoto contest on 
the theme ‘Self-portrait’, 2015 and Award 
from Museum of Contemporary Arts of Re-
public of Srpska for the best student work at 
Academy of Arts.
Currently live and work in Banja Luka, Bosnia 
and Herzegovina. 
Contact: mila.panic91@gmail.com  

DANILO  PRNJAT

(1982, Kotor)
BA-MA, Faculty of Fine Arts, Novi Sad, Serbia, 
2006.
MA, Interdisciplinary Master Studies – Theory 
of Art and Media, University of Arts in Belgrade, 
Serbia (2007-2008). PhD in Communication, 
European Graduate School, Saas-Fee, Switzerland 
(2010-2013).
Solo exhibition in Belgrade (2011, 2010, 
2005), Pancevo  (2010), Podgorica (2009), 
Novi Sad (2007, 2006, 2005), Kragujevac 
(2007), Pesc (2005).
More important group exhibition in Belgrade, 
Vienna, Ufa, New York, Ljubljana, Stuttgart, 
Moscow, London, Tallinn, Plovdiv, Zagreb, 
Berlin, Prague, Paris, Prishtina, Shanghai, Bari, 
Florence, Novi Sad, Sremska Mitrovica, Pilsen.
Mangelos – Young Visual Artist Award, the best 
young artist in Serbia, finalist, 2007
Contact: daniloprnjat@yahoo.com

ILIJA  PROKOPIEV

(Skopje, 1988), graduated and completed 
postgraduate studies in 2012 from the 
University of Applied Arts in Vienna, Austria, 
Department of Painting, Tapestry and Ex-
perimental Animations. Postgraduate stud-
ies, “art and science”, Central Saint Martins 
College in London, UK Belic (2014). Solo 
exhibitions in Vienna (2008, 2009, 2010, 
2012), London (2014). Group presentations 
in Hanover, Salzburg, Vienna, London. Win-
ner of the award film.riss for experimental 
film in 2009 and for innovation Award “Dan-
iel Ford “ (2014). 
contact: 
e-mail: kristinapulejkova@gmail.com
web: www.kristinapulejkova.com 

KRISTINA PULEJKOVA

(b. 1985) is an interdisciplinary artist and 
a culturologist. In 2008 he graduated from 
the Faculty of Fine Arts in Skopje and in 
2014 he receives a MSc degree in Interdis-
ciplinary Culture Studies at the Institute of 
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(1986, Zagreb). Graduated in 2012 from 
the University of Applied Arts and design, 
in Zagreb, 2005. MA from the Academy of 
fine arts in Zagreb, 2012. animated film 
and New Media.
Group exhibitions in Pula, Zagreb, Osiek, 
Zadar, Rieka. He won several awards.
contact: luka.hrgovic@gmail.com 

Macedonian Literature in Skopje. His works 
have been shown in many exhibitions in 
Macedonia and abroad, including the 15th 
BJCEM in Thessaloniki and 42nd Osten Bien-
nial of Drawing in Skopje. He has worked 
as an illustrator on several books and par-
ticipated in public art projects such as the 
Memorial Sculpture in the Holocaust Mu-
seum in Skopje. In 2011 he won the award 
DENES - Young Visual Artist Award, for the 
work Studies of Very Large Drawings. 
Contact: e-mail: ikoprokopiev@gmail.com 
Web: www.ilijaprokopiev.com  


