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НУ МУЗЕЈ НА СОВРЕМЕНАТА УМЕТНОСТ
NI Museum of Contemporary Art
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• Горан Менков / Goran Menkov

• Ана Ивановска / Ana Ivanovska

• Вактанг Тато Акалкатсишвили / 
Vakhtang Tato Akhalkatsishvili, 
Лела   Тсичуашвили / Lela Tsit-
suashvili (селектор / selector), 
Грузија / Georgia

Благодарност до Национална 
галерија на Македонија за 
одстапениот изложбен простор 
во Мала станица

ПРОЕКТОТ Е ФИНАНСИРАН ОД 
МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
СО ПРОГРАМАТА НА 
НУ МСУ ЗА 2015 ГОДИНА

Превод на англиски: 
Маја Хаџимитрова Иванова



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, отварајќи 
можност во помал временски интервал, 
младите творци да го презентираат својот 
творечки потенцијал, пред културната 
јавност, со тенденција за афирмација 
на нивната идеа и креативност.

На XI-тото 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 современата македонска ликовна 
сцена .

На VIII Биенале во 2007 година ја 
воведовме компетитивноста, 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 идеа за нови комуникации и  
идни соработки, XI- тото  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
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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 mani-
festation “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 within 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 particular thematic requirements - 
the young artist are offered a possibility to 
publicly state their individual creative im-
pulse within the expressive media of their 
own personal preference. 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 Con-
temporary 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, international frame-
work 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 express my wish for the most 
part of the participants to grow into relevant 
authors and represents of the Macedonian 
art scene, at home as well as abroad.

Eliza Shulevska, Director, NI MoCA

• Маја Кировска / Maja Kirovska

• Иван Ивановски / Ivan Ivanovski• Зорица Зафировска / Zorica Zafirovska

• Ана Јовановска / Ana Jovanovska

• Анастасија Величковска / 
Anastasija Velichkovska

• Кристина Пулејкова / Kristina Pulejkova
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ГОСТИ НА XI БИЕНАЛЕ НА МЛАДИ УМЕТНИЦИ

• Данило Прнјат / Danilo Prnjat, 
Небојша Миленковиќ / Nebojsha 
Milenkovich (селектор / selector), 
Србија / Serbia 

• Лука Хрговиќ / Luka Hrgović, 
Нада Берош / Nada Berosh 
(селектор / selector), 
Хрватска / Croatia 

• Мила Паниќ / Mila Panic, 
Жана Вукичевиќ, Zhana Vu-
kichevich (селектор / selector), 
Босна и Херцеговина / Bosnia 
and Herzegovina

• Зое Гиабулдаки / Zoe Giabouldaki, 
Тули Мисирлоглу / Thouli Misirloglou 
(селектор / selector),
 Грција / Greece

• Јумана Мана / Jumana Manna, 
Ана Битервулф/ Anne Bitterwolf 
(селектор / selector), Германија / 
Germany

• Снежана Бартенева / 
Snezana Barteneva, 
Белорусија / Belarus

• Инес Ефремова / Ines Efremova

• Неда Фирфова / Neda Firfova

• Илија Прокопиев / Ilija Prokopirv

• Дарко Алексовски / Darko Aleksovski

• Кристина Божурска / Kristina Bozurska

• Амир Карахасан / Amir Karahasan
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Blagoja Varoshanec, curator

Традиционално, целта на Биеналето на млади уметници  
од основањето па  до денес  е  да воспостави простор каде 

младите со помош на институционалната и финансиската 
подршка 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 критериуми, 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. 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 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. 

Во своите дела тие се справуваат со хумористични баналности 
и уникатности од секојдневните искуства  на непосредното 
опкружување, се разбира како социјално критични, како интимна 
позиција на индивидуи сместени во овој бескомпромисен свет, 
откривајќи ги личните приказни во разиграната магија на своите 
дела, создавајќи нови или паралелни светови.

Благоја Варошанец, кустос

Since its inception until now, that is, traditionally, the goal of the 
Biennial of Young Artists consists in establishing a space where 

young artists, aided by appropriate 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 construct in their works a visual narrative of pertinence to the re-
cent 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. 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 international 
dimension to this traditional group presentation. Moreover, the 
comparative approach is opening the way for research and 
interchange of new ideas and experiences, 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 pre-
sented 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 context 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 uncompromising world, and revealing the personal stories and 
that joyful magic of their works by creating new or parallel universes.


