


Кристина Пулеjкова

CARBON

Kristina Pulejkova

Memories









Кристина Пулејкова / Kristina Pulejkova
CARBON Memories

НУ Музеј на современата уметност, Скопје, Мај 2016
NI Museum of Contemporary Art, Skopje, May 2016



Издавач: НУ Музеј на современата уметност, Скопје, Р.Македонија, 2016
За издавачот: Лазе Трипков, директор
Организација: Ива Петрова Димовски
Соработник: Благоја Варошанец
Текст: Ива Петрова Димовски, Елена Вељановска, Мелентие Пандиловски
Фотографии: Кристина Пулејкова
Превод и лектор на англиски: Марија Спирковска
Лектор: Марика Толовска
Дизајн: Илиана Петрушевска
Печати: Европа 92, Кочани
Тираж: 300

Publisher: NI Museum of Contemporary Art, Skopje, R. Macedonia, 2016
For the publisher: Laze Tripkov, Director
Organization of the exhibition: Iva Petrova Dimovski, Blagoja Varosanec
Text: Iva Petrova Dimovski, Elena Veljanovska, Melentie Pandilovski
Photography: Kristina Pulejkova
Translation and lecture: Marija Spirkovska
Lector: Marika Tolovska 
Design: Iliana Petrusevska
Printed by: Evropa 92, Kocani
300 copies 

Програма/Programme 2016
Финансирана од Министерство за култура на Р. Македонија
Financial support of the Ministry of Culture of Republic of Macedonia

CIP - Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски”, Скопје
 
7.038.53:78(497.7)(06.064)Пулејкова,К.
 
ПУЛЕЈКОВА, Кристина
Carbon memories/Кристина Пулејкова;[текст Ива Петрова Димовски, Елена Вељановска, Мелентие Пандиловски;превод на англиски Марија Спирковска] 
/Kristina Pulejkova;[text Iva Petrova Dimovski, Elena Veljanovska, Melentie Pandilovski;translated into english Marija Spirkovska].-Скопје: 
НУ Музеј на современата уметност=Skopje: NI Museum of contemporary art, 2016.-20 стр.: илустр.; 22 см
Текст напоредно на мак. и англ. јазик. - Биографија=Biographical note: стр. [14]
 
ISBN 978-9989-199-77-6
I. Pulejkova, Kristina види Пулејкова, Кристина
а) Ликовни објекти-Ликовни инсталации-Видео арт-Македонија-Изложби
COBISS.MK-ID 101190922



Понекогаш, толкувањата на самите автори за своите дела даваат 
една „извртена слика” на вистината. Кристина Пулејкова преку разни 
инсталации, филм и звук, го поставува прашањето: Доколку јаглеродниот 
атом ги содржи сеќавањата од сите свои претходни органски форми, 
дали и ние како човечки суштества составени од 18 проценти јаглерод 
ги содржиме истите јаглеродни сеќавања на атомското ниво?
Оттука произлегува и Carbon memories (јаглеродни сеќавања) или, да 
речам, патот на еден јаглероден атом низ биосферата. 
Пулејкова е мултимедијален уметник воден од виенската и лондонската 
школа, која работи на можната конекција помеѓу човекот и машината, 
органското и механичкото. Нејзините дела се поврзуваат со науката, 
астрономијата, физиката, географијата и комплексноста на еколошките 
системи.
Преку дадените симболи, транспонирани со еден креативен јазик, 
исто така, ѝ остава и на широката публика можност за индивидуални 
согледувања и интервенции, едно визуелно перцeпирање на експонатот. 
Визуелизација на сé она што се случува околу нас, да се направи 
звучна перспектива преку која се создаваат ликовните елементи.
Инспирирана е од книгата Периодичен систем на елементите (Примо 
Леви, 1975 г.), како и од музичкиот дијаграм на Брајан Ено (Дискретна 
музика, 1975 г.). Првиот го објаснува патот на атомот, почнувајќи од 
камен и завршувајќи во човековиот мозок..., додека другиот пак со 
постојано вртење на музиката во круг, Пулејкова ова го користи како 
метафора за јаглеродниот циклус. Кристина пак, на оваа самостојна 
изложба, што ја добива како награда по повод XI Биенале на млади 
уметници, се надоврзува и ги истражува хемиските и филозофските 
аспекти на јаглеродот условено и реализирано преку метеоритот, 
мовта, пигментот од спирулина, хлоропластот или хлорофилот, звучните 
сензори, видеата, ротирачките цилиндри испишани со информации и 
записите што создаваат звук или композиција на јаглеродниот циклус. 
Можеби тоа е и карактеристиката и квалитетот на конечната димензија 
на нејзината слика, а се реперкуира врз неа на вечното органско 
истражување и на „анализата на нашата биолошка егзистенција”. 
Објаснувајќи ги нештата и појавите, ја прикажува варијабилноста и, 
како најважно, – движењето во времето и во просторот.

Но, - дали и атомите од коишто е составена нашата ДНК содржат 
своја меморија?

There are times when the authors’ own interpretations of their works 
display a ”distorted image“ of the truth. Through a variety of installa-
tions, through film and sound, Pulejkova poses the question: If the atom 
of carbon contains the memories of all its past organic forms, do we 
too, as human beings composed of 18% carbon, similarly contain carbon 
memories at an atomic level?
Hence the Carbon Memories, or the journey of a carbon atom through the 
biosphere, so to speak.
Pulejkova is a multimedia artist who, guided by the Vienna and London 
schools, investigates the possible connexions between man and machine, 
the organic and the mechanic. Her works relate to science, astronomy, 
physics, geography, and the complexity of eco-systems. 
By way of the given symbols, transposed by a creative language, she also 
opens opportunities for the wider audience to obtain individual insights 
and make interventions, arriving at a visual perception of the exhibit. This 
visualisation encompasses everything that occurs around us, in order 
to provide a sound perspective through which the artistic elements are 
created.
She draws inspiration from Primo Levi’s The Periodic Table (1975) and 
Brian Eno’s musical diagram (Discreet Music, 1975). The former explains 
the journey of the atom, beginning in the rock and ending in the human 
brain, while the latter’s continuous looping of the music Pulejkova employs 
as a metaphor of the carbon cycle. In this independent exhibition, which 
Kristina has won as part of the XI Biennial of Young Artists award, she 
furthers these themes and investigates the chemical and philosophical 
aspects of carbon, contingent on and carried out by the meteorites, 
moss, Spirulina pigment, chloroplast or chlorophyll, sound sensors, videos, 
rotating cylinders with detailed inscriptions, and the records that create 
sounds or a composition of the carbon cycle. This may well be the trait 
and quality of the final dimension of her image, which she reflects in her 
eternal organic exploration and the ”analysis of our biological existence“.
By explaining matters and phenomena, she demonstrates variability, and, 
most importantly, movement in time and space.

Yet, do the atoms comprising our DNA have their own memory as well?
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Како ќе изгледа човекот во иднината? 
Какво влијание ќе има биотехнолошкиот напредок врз човековото тело? 
Како ќе се модифицираме и ќе се адаптираме во однос на околината, 
којашто константно ја менуваме?  

Во доцниот 20-ти, а особено во 21 век, спојот на визуелната уметност 
со филозофијата и научните дисциплини креира специфично комплексен 
јазик, којшто овозможува визуелизација и интерпретација на знаењето 
и негово поместување од научните кругови и лаборатории во 
хуманистичкиот дискурс. Во 1997 година, за потребите на своето дело 
„Временска капсула”, Едуардо Кац го оформува терминот биоуметност, 
според кој „да се работи со биомедиум значи манипулација на животот, 
а секоја манипулација на животот е дел од глобалната мрежа наречена 
еволуција”.¹ По овие пионерски обиди од крајот на 20 век, биоуметноста 
особено се развива во 21 век, разгранувајќи се во многуте подгрупи: 
биотехнолошка, генетичка и трансгенетичка уметност – меѓу другото. 
Влегувањето на уметниците во научните лаборатории како истражувачи 
третирани на исто рамниште со научниците, раѓа и една од најплодните 
дискусии за животот, неговото потекло и значење. Од друга страна, оваа 
размена резултира и со постојана конфронтација со етичките дилеми 
што произлегуваат од мноштвото експерименти што фундаментално ги 
преформулираат концептите на биополитиката и биомоќта (Foucault). 
Доминанта во биотехнолошката уметност е константното преиспитување 
на можните форми на органски, но и на неоргански живот. Токму на 
оваа линија размислува и Пјер Луиџи Капучи во текстот „Околу животот”, 
кога и ја предлага формата за трет живот, реферирајќи на антропската² 
еволуција, т.е. проширеното човештво, во група во којашто се вбројуваат: 
артифициелниот живот, роботиката, биороботиката, хибридните 
организми-ентитети, синтетичкиот живот, модифицираните организми, 
дистрибуираната свесност итн.³ На овој начин, биоуметноста постојано ја 
провоцира нашата мисла и ги поместува границите на општоприфатените 
општествени норми. 
Изложбата „Јаглеродна меморија” се надоврзува на овие уметнички 
текови, се развива околу концептот за еволуција на човековиот живот 
и го поставува прашањето: дали атомот на јаглеродот, што се содржи 
во сите земни живи форми, може да содржи податоци или меморија 
за неговите претходни состојби? Предметот на истражување на оваа 
изложба е комбинација на научни истражувања (физика и молекуларна 
биологија) и филозофски расправи. 

Во првиот век пр.н.е. римскиот филозоф Лукрециј ја пишува во шест-тома 
поемата De Rerum Natura (Природата на нештата), каде што го претставува 
концептот на атомизмот. Атомизмот (од грчки ἂτομον, атомон, т.е. 
„неделиво“) се однесува на претпоставката дека материјалниот свет 
се состои од неменливи честички, атоми. Овој концепт долго време е 
основа на филозофијата на природата, од којашто подоцна ќе произлезат 
и природните науки. Концептот на атомизмот останува во рамките на 
филозофијата сè до 17 век, а потоа од теориска шпекулација се развива 
во практична научна дисциплина. Во 1959 година теорискиот физичар 
и нобеловец Ричард Фејнман ја презентира својата теорија за атомска 
меморија предвидувајќи дека „сите зборови напишани во историјата на 
светот би можеле да се содржат во една коцка, од материјал што е 
една стотинка од широчината на еден инч (1,5 см) – кога тие зборови 
би биле напишани со атоми”⁴. Со напредокот на науката и развојот 
на нанотехнологијата оваа идеја станува реалност, па така во 2002 
година научниците од Универзитетот во Висконсин-Медисон креираат 
атомска меморија што користи атоми на силикон наместо единици и 
нули - вообичаениот начин на којшто денешните компјутери сè уште ги 
чуваат податоците. Со ова достигнување, идејата за атомската меморија 
заокружува еден циклус од имагинарен поим до реалност. 
Делата на авторката Кристина Пулејкова се сублимат на научни податоци 
и уметничка визија. Нејзиниот пристап е трансдисциплинарен и ги допира 
токму оние точки на пресек на уметноста, науката и технологијата. 
Тој се карактеризира со неколку аспекти: (i) истражување на спојот на 
микро (атомот) и макро (јаглеродниот циклус); претставување на идеите 
поврзани со екосистемите или феноменолошките појави како времето и 
атемпоралноста; (ii) интерес за органското наспроти механичкото, како 
и истражување на биолошките и еколошките механизми; (iii) дисторзија 
на размерот со намера да се наруши удобноста на гледачот, притоа 
принудувајќи ја/го да го преиспита својот човечки размер во дадената 
визуелна структура, при што човекот станува и централна фигура на 
интерес во нејзините дела. 
Со цел да ја приближи публиката кон својата визија и работно 
секојдневие, авторката креира атмосфера на научна лабораторија во 
којашто се користат научни податоци, биолошки (пигменти од спирулина, 
пченична трева) и електронски материјали (мотори, сензори, видео, звук). 
Комбинирањето органски и неоргански елементи резултира со креирање 
динамични механизми; хибридни форми добиени од комбинирање на 
организам и машина. Поставеноста на делата во просторот има цел да 

Елена Вељановска

¹ Kac, Eduardo, “Art that Looks You in the Eye: Hybrids, Clones, Mutants, Synthetics, and Transgenics” in Signs Of Life: Bio Art and Beyond, Kac, Eduardo (ed.), The MIT Press, Cambridge, 
Massachusetts, London, England, 2007, p.3 (мој превод)
² Приципот на антропија (од грчки „човечен”) се однесува на човечките суштества или на периодот на нивното постоење на земјата. 
³ Luigi Capucci, Pier, “About Life”, in The Apparatus of Life and Death: SEAFair 2010, (ed.) Pandilovski, Melentie; Veljanovska, Elena, Euro Balkan Press, 2010, p. 18 (мој превод)
⁴ University Of Wisconsin-Madison. “Scientists Develop Atomic-Scale Memory.” ScienceDaily. www.sciencedaily.com/releases/2002/09/020905064741.htm (accessed April 21, 2016). 
(мој превод)
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Elena Veljanovska

го стави посетителот во улога на атом и користејќи различни изложбени 
техники, да ги прикаже својствата на јаглеродот како медиум и како 
неопходен елемент во секоја органска материја. Начинот на којшто 
гледачот е воден низ изложбата има цел одново да го креира патот на 
атомот во еден негов циклус, па така и самата нивна поставеност креира 
свој наратив, а прикажаните артефакти имаат цел да визуелизираат 
статистики, податоци и скици поврзани со јаглеродниот циклус. На 
влезот на изложбата се наоѓа „Specimen NVA 869” – најстариот во 
класата на метеорити што се кондензирале пред 4,6 милијарди години. 
Објектот ни укажува на космичкото потекло на елементот јаглерод и 
начинот на неговото пристигнување на Земјата. Метеоритот NVA869 во 
себе содржи јаглеродни неправилности, што укажуваат на потеклото 
на јаглеродот на Земјата. Вториот дел од изложбата се однесува на 
можностите за следење, снимање и толкување на податоците во врска 
со циклусот на јаглеродот. Овој клучен дел од изложбата овозможува 
целосно разбирање на податоците собрани во врска со тој циклус, преку 
употреба на разновидни интерактивни хибридни објекти - механизми 
и звуци, креирани со цел да ги направат овие податоци читливи за 
поголем број посетители. 
Во третиот дел од изложбата се прикажани видеоанимации. Видеото 
„Атом Ц” го следи патувањето на атомот низ биосферата и како тој 

завршува во човековиот мозок, каде што станува дел од нашата свест 
и претпоставува дека на тој начин станува и дел од нашата меморија. 
Второто видео, „Фотофилија”, ја разработува претпоставката за развојот 
на човековиот род во иднината. Ова видео нуди визија за идниот човек, 
кој еволуирал во јаглеродниот циклус и добил способност самиот да 
фотосинтезира. Овој хибрид на човек-билка се храни со соларна енергија, 
што автоматски го унапредува неговиот статус во биосферата. На овој 
начин човекот станува активен и рамноправен чинител, кој придонесува 
во подобрувањето на екосистемот, наместо да биде главната причина 
за неговото уништување. 
Концептот на антропоценот се базира врз сè поголемата свесност за 
човековата централна улога во менувањето на физичката структура на 
светот. Двете видеа се водени токму од оваа свесност и предлагаат визија 
за еволутивните промени и можната промена на свеста, којашто би му 
помогнала на човештвото да премине во ерата на постантропоценот. 
Инспирирана од сегашноста, оваа изложба гледа далеку во иднината, 
додека е силно вкотвена во минатото. Надоврзувајќи се на филозофско-
научно-теориски претпоставки, преку спојот на концептите за атомска 
меморија и фотофилија, таа предлага нова визија и начин за разбирање 
на капацитетот на овие концепти како можно биотехнолошко решение 
за човековата еволуција.

How will the future human look like? 
What kind of influence will the bio/technological development have over the 
human body?
How will we modify and adapt in relation to the environment that we 
constantly change?

In the late 20th, and especially the 21st century, the fusion of visual art 
with philosophy and the scientific disciplines created a specifically complex 
language of expression in the art field, which enables visualisation and 
interpretation of the knowledge produced in scientific laboratories, and its 
transfer from the laboratory to the humanistic discourse. In 1997, for the 
purpose of his work “Time Capsule”, Eduardo Kac created the term BioArt, 
according to which “to work with bio-media is to manipulate life, and any 
kind of life manipulation is part of the global network known as evolution.”¹ 
After these pioneering attempts in the late 20th century, bio-art was es-
pecially flourishing in the 21st century by branching into diverse sub-groups: 
bio-technology, genetic and transgenetic art – to name a few. The entry 
of artists in research labs, where they are treated as researchers on an 
equal footing with scientists, gives birth to the most fruitful discussions 

about life, its origins and meaning. On the other hand this exchange results 
in a constant confrontation with the ethical dilemmas arising from the 
multitude of experiments, which fundamentally re-formulate the concepts 
of bio-politics and bio-power (Foucault). Thus the dominant feature in bio-
technological art remains the constant questioning of the possible formats 
of organic and inorganic life. In his text “About life”, Pier Luigi Capucci refers 
precisely to this line of thought. Proposing the concept of third life. In this 
concept he refers to the anthropic² evolution, i.e. the extended humanity 
in which we could differentiate between approaches such as: artificial life, 
robotics, bio-robotics, hybrid organisms-entities, synthetic life, modified or-
ganisms, distributed consciousness etc.³ In this way, bio-art is essentially 
trans-disciplinary and constantly provokes our thoughts and pushes the 
boundaries of generally accepted social norms.
The exhibition “Carbon Memories” builds on these assumptions and revolves 
around the concept of the evolution of human life, posing the question 
whether the carbon atom, which is contained in all terrestrial life forms, can 
contain data or memory of all its previous conditions. The research subject of 
this exhibition is a combination of scientific research (physics and molecular 
biology) and philosophical discussions. 

Carbon Memories



In the 1st century BC the Roman philosopher Lucretius wrote a six-volume 
poem De Rerum Natura (The Nature of Things), in which he introduces the 
concept of atomism. Atomism (from the Greek ἂτομον, atoms, i.e. “indi-
visible”) refers to the assumption that the material world is composed of 
unchangeable particles called atoms. For a long time this concept was the 
basis of the philosophy of nature from which the natural sciences would 
later emerge. The concept of atomism remains within philosophy until the 
17th century, after which it shifts from a theoretical assumption to a 
practical scientific discipline. Later, in 1959, theoretical physicist and Nobel 
laureate Richard Feynman presented his theory of atomic memory, stating 
that “all the words written in the history of the world could be contained in 
a cube of material one two-hundredths of an inch wide (1. 5cm) - provided 
those words were written with atoms”.⁴ With the scientific advancement 
and the development of nano-technology, this idea has become a reality, 
and in 2002, researchers from the University of Wisconsin-Madison created 
an atomic memory that, uses atoms of silicon instead of ones and zeros, 
i.e. the usual way in which today’s computers store their data. With this 
achievement, the idea of atomic memory completed a cycle of imaginary 
concept to reality.
The works of the artist Kristina Pulejkova are a sublimation of scientific 
data and artistic vision. Her approach is trans-disciplinary and touches 
exactly where art, science and technology intersect. It is characterized by 
several aspects: (i) exploring the fusion of micro (atom) and macro (the 
carbon cycle), when she is representing ideas associated with ecosystems 
or phenomenological aspects such as time and atemporality; (ii) interest in 
the organic versus the mechanical, as well as the research of biological and 
environmental mechanisms; (iii) distortion of the scale intended to disturb 
the comfort of the viewer while forcing her/him to reconsider their human 
scale in the given visual structure, in which the human becomes the central 
figure of interest in the artist’s work.
In order to bring the audience to her vision and working environment, she 
creates an atmosphere of a scientific laboratory in which scientific data, 
biological (spirulina and wheat grass dyes) and electronic materials (mo-
tors, sensors, video, sound) are used. Combining the organic and inorganic 
components results in the creation of dynamic mechanisms, hybrid forms 
obtained by combining organisms and machines.
The set-up of the works in the space intends to put the visitor in the role 
of an atom by guiding him/her and using different exhibition techniques to 

show the properties of the carbon as a medium and a necessary element 
in any organic matter. The manner in which the viewer is guided through 
the exhibition aims to re-create the path of an atom in one of its cycles, 
so the very structure of the exhibition and the way the works are placed 
within it, creates its own narrative. The displayed artifacts aim to visualize 
statistics, data and sketches related to the carbon cycle. At the entrance 
of the exhibition is the “Specimen NVA 869” - the oldest in the class of 
meteorites which condensed 4.6 billion years ago. This object tells us about 
the cosmic origin of carbon as an element and the manner of its arrival on 
our planet. The NVA 869 meteorite contains carbon inclusions, which indicate 
the origins of carbon on Earth. The second section of the exhibition focuses 
on the possibilities of tracing, recording and interpreting the carbon data. 
This crucial part of the exhibition enables a full immersion and understand-
ing of the collected data, by using interactive hybrid objects, mechanisms 
and sounds, which aim to familiarize the visitor with the phases of the 
carbon cycle. 
The third section of the exhibition displays video animations. The video 
“Atom C” follows the journey of the atom through the biosphere and how 
it ends up in the human brain where it becomes part of our consciousness 
and thus presumably part of our memory. The second video, “Photophilia”, 
deals with the assumption of the development of the humankind in the 
future. This video offers a vision for the future of a human that evolved in 
the carbon cycle and developed an ability to photosynthesize. This human/
plant hybrid feeds on solar energy, which automatically improves its status 
in the biosphere. In this way the human becomes an active and equal factor 
that contributes to the improvement of the ecosystem rather than being 
the main reason for its destruction.
The Anthropocene concept is based on the increased awareness of the 
humans’ central role in changing the physical structure of the world. Both 
videos are guided precisely by having this awareness in mind, proposing a 
vision for evolutionary changes and a possible change of consciousness 
that would help humanity move into the era of the post-Anthropocene.
Inspired by the present state, the exhibition is equally as grounded in the 
past as it heads forward to the future. By following the philosophical-
scientific and theoretical assumptions, and fusing the concepts of atomic 
memory and photophilia, it proposes a new vision and a way to understand 
the capacity of these concepts as a possible bio-technological solution for 
the human evolution.

¹ Kac, Eduardo, “Art that Looks You in the Eye: Hybrids, Clones, Mutants, Synthetics, and Transgenics” in Signs Of Life: Bio Art and Beyond, Kac, Eduardo (ed.), The MIT Press, Cambridge, 
Massachusetts, London, England, 2007, p.3
² The anthrophic principle (Greek: “human”) refers to the human beings or the period of their existence on the Earth. 
³ Luigi Capucci, Pier, “About Life”, in The Apparatus of Life and Death: SEAFair 2010, (ed.) Pandilovski, Melentie; Veljanovska, Elena; Euro Balkan Press, 2010, p. 18
⁴ University Of Wisconsin-Madison. “Scientists Develop Atomic-Scale Memory.” ScienceDaily. www.sciencedaily.com/releases/2002/09/020905064741.htm (accessed April 21, 2016). 
(мој превод)



Изложбата „Јаглеродни мемории“ на Кристина Пулејкова во Музејот на 
современата уметност во Скопје е дело базирано врз истражување, што 
се обидува да ги претстави меѓусебно поврзаните феномени на умот 
и материјата, следејќи ја улогата на јаглеродот во универзумот и на 
Земјата, алудирајќи на најдлабокиот ред на постоењето. Прашањето што 
го поставува проектот е дали јаглеродниот атом ја задржува меморијата 
на своето претходно суштествување, и, ако е така, дали ние како луѓе 
ја задржуваме молекуларната меморија на сите претходни состојби на 
јаглеродот?
Во ова патување, Пулејкова ја засновува својата концептуална мисла 
на пишувањето на Примо Леви за јаглеродниот атом, со мапирање на 
патувањето на атомот преку биосферата, поврзувајќи го со свеста и 
активноста на човечкиот мозок (Atom C). Во Photophilia таа ги нуди 
своите идеи за иднината на човековата еволуција.
Втората инспирација на Пулејкова е Ричард Фејнман, кој во 1959 година 
ја предложи теоријата на атомската меморија. Фејнман вели дека 
со текот на времето и технолошкиот напредок, човештвото може да 
складира податоци на атомско ниво. Четириесет и три години подоцна, 
истражувањата ги покажуваат почетоците на атомската меморија што 
зачувува еден бит прикажан преку присуството или отсуството на еден 
силиконски атом. Бидејќи таквите технолошки достигнувања влијаат врз 
напредокот на луѓето, ова истражување го поставува прашањето дали 
можеме да научиме да ги читаме податоците складирани во еден атом. 
Од аспект на самоодржливост, ова знаење ќе помогне во изградбата 
на биолошки единици за складирање податоци што ќе коегзистираат 
со природните системи, адаптирајќи ја постојано растечката потреба на 
човештвото за простор за складирање податоци.
„Јаглеродни мемории“ главно се фокусира врз испитување на приказната 
на јаглеродниот атом, испитувајќи ги неговите хемиски својства како 
градбена тула на земскиот живот, како и неговите филозофски аспекти. 
Сепак, делото, исто така, бара од нас да размислиме за три интересни 
моменти:
1. Придонес во растечкото портфолио на уметниците кои ја насочуваат 
својата работа кон науките и уметностите, споделувајќи мотиви, 
метафори и модели.
Родена во Македонија, но студирала во Виена и во Лондон, Пулејкова 
наоѓа плодно поле за развој на својата уметничка визија помеѓу 
експериментирањето и естетиката на уметноста и науката, коишто 
толку подготвено се истражуваат во Велика Британија. И навистина, 
изложбата на Пулејкова е сведоштво за постојаниот пораст на нивото 
на интеракција помеѓу уметноста и науката. Освен тоа, работата на 
Пулејкова означува свесен обид да се поништи одвоеноста меѓу науките 
и уметностите, бидејќи нејзината уметност се базира врз хемијата, 
биологијата и биотехнологијата.
Сè уште во длабочините демнат некои од нерешените прашања што 
произлегуваат од крахот на комуникацијата во општеството, како што 
е прашањето на односот помеѓу уметноста и науката, што се постави 

како проблем пред човештвото во поголем дел од дваесеттиот век и 
беше опишано од Чарлс Перси Сноу како јаз меѓу „Двете култури“, во 
неговата прочуена серија предавања од 1959 год. на таа тема (случајно 
истата година кога Фејнман ја предлага теоријата на атомската 
меморија). Сепак, Ч.П. Сноу во овој судир гледа шанса за човештвото: 
„Просторот на судирање на два предмети, две дисциплини, две култури 
- на две галаксии, ако е можно, треба да создаде креативни шанси. 
Во историјата на умствената активност токму тоа е местото на кое се 
случуваат епохалните пробиви. Шансите сега се таму. Но тие таму се, 
во извесна смисла, во вакуум, затоа што припадниците на двете култури 
не можат да разговараат меѓусебе. Бизарно е колку малку од науката 
на дваесеттиот век е асимилирано во уметноста на дваесеттиот век.“
Американскиот уметник Џо Дејвис верува дека перспективата на Сноу е 
застарена. „Тие две повеќе не може да бидат апсолутно одделени. Исто 
како и науката, и уметноста е во потрага по знаење. Малкумина се 
сеќаваат дека илјадници години уметноста беше главен инструмент што 
хомо сапиенсот го користеше во својата аполонска потрага по тајните на 
Бог и на природата. Дури во последниве векови биле усвоени и посебни 
акти со кои се осудуваат уметничките активности што би можело да се 
помешаат со истражувањето и научната истрага. Студентите по уметност 
во нашата сопствена ера, генерално, ќе немаат поим дека уметниците 
придонеле за пронаоѓањето на математиката, астрономијата, хемијата, 
физиката и биологијата. Оваа конструирана одвоеност на уметноста 
и науката остави мал простор за поединците кои работат надвор од 
современите рамки на мислата и јазикот. Научниците од општествените 
науки сега признаваат дека оваа поделба на науките и уметностите 
била вештачка, засилена од долговековната историја што ја претвори 
метафизиката во темел на сите уметнички нешта. Сепак, машинеријата 
на оваа историска извештаченост и нејзините категории претпоставува 
еден вид де факто-реалност. Сè додека не почнеме да размислуваме 
без современите класификации на уметноста и науката, ќе биде тешко 
да ги допреме границите, меѓупросторот и хибридите.“
2. Предизвик за улогата на Музејот како покровител
Во овој процес врската помеѓу уметноста и науката, како што е 
прикажано во проектот „Јаглеродни мемории“ на Пулејкова, исто така, е 
предизвик за улогата на Музејот како покровител, бидејќи мора да се 
приспособи кон новите барања од уметникот, како и од општеството. За 
среќа, Музејот на современата уметност во Скопје преку Скопскиот саем 
на електронската уметност учествуваше во овој развој преку поддршка 
на уметничко-научни експерименти, заедно со институции како Арс 
електроника, ЗКМ итн. Оваа улога е особено важна во прикажувањето, 
покренувањето и поддршката на уметничките дела и во отворањето 
на „белата кутија“ за уметничките дела создадени во соработка со 
научниците.
3. Фокусирање на меморијата
Пулејкова се фокусира на концептот на атомската меморија како 
еден од темелите, со истражување што го поставува прашањето дали 
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Kristina Pulejkova’s Carbon Memories exhibition at the Museum of Contem-
porary Arts in Skopje is a research-based work, attempting to present the 
interconnected phenomena of mind and matter, by following the role of car-
bon in the Universe and on Earth, hinting at the deepest order of existence. 
The question posed by the project is whether the carbon atom retains the 
memory of all its former beings, and if so, do we as humans retain the 
molecular memories of all the carbon’s previous states?
In this journey, Pulejkova bases her conceptual thought on Primo Levi’s writing 
on the carbon atom, by mapping the atom’s journey through the biosphere, 
linking it to consciousness and the activity of the human brain (Atom C). In 
Photophilia she offers her ideas about the future of human evolution. 

Pulejkova’s second inspiration is Richard Feynman, who in 1959 pro-
posed the theory of atomic memory. Feynman states that with time 
and technological advances, humankind will be able to store data on an 
atomic level.  Forty-three years later, research shows the beginnings 
of atomic memory that stores a bit by the presence or absence of 
one silicon atom. As such technological advances influence the prog-
ress of humans, this research asks whether we can learn to read the 
data stored in a single atom. From a sustainable point of view, this 
knowledge will help towards building biological data storage units that 
will coexist with nature systems, adapting humankind’s evergrowing 
need of data storage space.  

Dr. Melentie Pandilovski
Winnipeg, Manitoba, Canada

јаглеродниот атом, содржан во сите земски форми на живот, може 
да содржи податоци или меморија за сите свои претходни состојби. 
Пулејкова го гледа јаглеродниот циклус како појдовна точка и создава 
серија од компјутерски анимации, за да го постави прашањето за 
можноста за атомска меморија, презентирајќи го јаглеродниот атом 
додека го прави своето циклично патување низ биосферата, влегувајќи 
во различни живи и неживи состојби и, на крај, завршувајќи во човечкиот 
мозок, каде што станува дел од нашата свест.
Слично на тоа, Вилем Флусер го опишува концептот на меморијата како 
еден од темелите на цивилизацијата, бидејќи ја имплицира специфичноста 
на човечкото суштество. „За разлика од другите суштества, ние не само 
што го пренесуваме наследеното туку и добиваме информации не само 
што имаме генетска туку и културна меморија. Оваа моќ на чување на 
добиените информации и на нивно ставање на располагање на другите 
е речиси необјаснива, бидејќи е спротивна на нашата природна состојба. 
Според вториот закон на термодинамиката, сите информации во рамките 
на еден затворен систем (како, на пример, човечкото општество) со време 
мора да избледнеат, а сепак вкупниот збир на сите културни информации 
што ни се достапни континуирано се зголемува. Според принципите на 
биологијата, добиените информации не може да се пренесат, а, сепак, 
секоја човечка генерација наследува збир од културни информации и ја 
надминува онаа на своите родители. Со други зборови: благодарение на 
културната меморија ние сме антиприродни суштества.“

Она што е интересно е што Флусер нагласува дека токму овој 
капацитет за складирање информации резултирал со „откривање“ на 
концептите како што се душата, умот или Себството, и соодветно 
концептот на „бесмртноста“. Паралелно со Флусеровиот поглед кон 
културната меморија од термодинамична перспектива, позицијата на 
Пулејкова го обработува концептот на „реално време“ во уметноста 
преку обединување на физичката/термодинамичката ентропија, како и 
ентропијата на информатичката теорија.
Конечно, проектот на Пулејкова симболизира ера што ни дозволува 
да пристапиме кон она што Хајдегер го нарече „втор почеток на 
размислување“, и среќавањето на светот во историско време-простор, 
што може да се изгради само со уметноста. Подеднакво важно е да 
се промени нашиот начин на размислување кога се соочуваме со нови 
објекти (како што се „Јаглеродни мемории“): дека за еден нов објект 
ние можеби ќе мора да создадеме нов концепт, можеби нов начин на 
размислување, како што тврди Анри Бергсон.
И навистина, тешко е да се замисли целосното влијание на она 
што следува, но развојот на уметничко-научните проекти е сведок 
на тектонското поместување што се случува во нашата култура, 
придружено со промени во свеста. Во овој случај, сведоци сме на 
процес на менување на критичкиот аспект - далеку од традиционалното 
сфаќање на цивилизацијата, во насока на нејзино искусување преку 
спојот од создаденото од човекот и биолошкото.

The Art of Carbon



Carbon Memories mainly focuses on examining the story of the carbon 
atom, by looking into its chemical properties as a building block of terrestrial 
life, as well as into its philosophical aspects. However, it also asks us to 
ponder on three intriguing moments:
1. Adding to the growing portfolio of artists pointing out in their work to the 
sciences and the arts sharing motifs, metaphors and models.  
Born in Macedonia, but studying in Vienna and London, Pulejkova finds fer-
tile territory in developing her artistic vision along the lines of art&science 
experimentation and aesthetics, so readily explored in the UK. And indeed, 
Pulejkova’s exhibition is a testament to the steady increase of the level of 
interaction between the arts and sciences. Even more so, Pulejkova’s work 
signifies a conscious attempt to break with the separation of arts and sci-
ences, as her art builds on Chemistry, Biology & Bio-technology.
Still lurking in the depths are some of the unresolved questions arising 
from the breakdown of communications in society, such as the issue of 
the relationship between the arts and the sciences, which has plagued 
humanity throughout the greater part of the twentieth century and was 
described by Charles Percy Snow as the rift between The Two Cultures, in 
his celebrated 1959 lecture series of that title (coincidentally same year as 
Feynman proposes the theory of atomic memory.) However, C.P. Snow saw in 
this breakdown a chance for humanity: “The clashing space of two subjects, 
two disciplines, two cultures, – of two galaxies, so far as that goes – ought 
to produce creative chances. In the history of mental activity that has been 
where some of the breakthroughs came. The chances are there now. But 
they are there, as it were, in a vacuum, because those in the two cultures 
can’t talk to each other. It is bizarre how very little of twentieth century 
science has been assimilated in twentieth century art.”
The American artist Joe Davis believes that Snow’s perspective is outdated: 
“The two can no longer be absolutely separated. Like science, art is a quest 
for knowledge. Few recall that for thousands of years, art was a principal 
instrument used by Homo sapiens to undertake the Apollonian search for 
secrets of God and nature. Only in recent centuries have special injunctions 
been adopted which proscribe artistic activities that might be confused with 
research and scientific inquiry. Students of art in our own era will gener-
ally have no idea that artists contributed to the invention of mathematics, 
astronomy, chemistry, physics and biology. This constructed separation of 
art and science has left little room for individuals who work outside con-
temporary frameworks of thought and language. Scholars of the humanities 
now acknowledge that this separation of arts and sciences was an artificial 
one perpetuated by centuries of history that turned metaphysics into the 
foundation of all things artistic. Yet, the machinery of this historical artifi-
ciality and its categories has assumed a kind of de facto reality. Until we 
can learn to think without the modern classifications of art and science, it 
will be difficult to encounter borderlines, interspaces and hybrids.” 
2. Challenging to the Custodial Role of the Museum
In this process the connection between art and science, as presented in 
Pulejkova’s project Carbon Memories, also challenges the custodial role of 

the Museum, as it has to adjust to the new requirements of the artist, as 
well as society. Fortunately, the Museum of Contemporary Art in Skopje via 
SEAFair (Skopje Electronic Art Fair) participated in this development by sup-
porting art-science experiments, alongside institutions such Ars Electronica, 
ZKM, etc. This role is especially important in displaying, commissioning and 
supporting artworks and in opening up the ‘white box’ to artworks created 
in collaborations with scientists.  
3. Focusing on Memory
Pulejkova focuses on the concept of atomic memory as one of the fundamen-
tals, by research that poses the question whether the carbon atom, contained 
in all terrestrial life forms, can contain data or a memory of all its previous 
states. Pulejkova takes the carbon cycle as an outgoing point and creates 
series of computer animations in order to question the possibility of atomic 
memory, presenting the carbon atom making its cyclical journey through the 
biosphere, entering various animate and inanimate states, and finally ending 
inside the human brain where it makes part of our consciousness. 
Similarly, Vilém Flusser describes the concept of memory as one of the 
fundamentals of civilization, as it implies the specificity of the human being. 
“Unlike other creatures, we do not only pass on inherited but also acquired 
information, we do not only have a genetic but also a cultural memory. This 
faculty of storing acquired information and of making it available to others 
is almost uncanny, as it is contrary to our natural condition. In accordance 
with the second law of thermodynamics all information within a closed sys-
tem (as for instance human society) must decay in time, and yet the sum 
total of all cultural information available to us is continuously increasing. Ac-
cording to the principles of biology, acquired information cannot be passed 
on, and yet each human generation inherits a sum of cultural information 
exceeding that of its parents. Putting it differently: thanks to the cultural 
memory we are anti-natural beings.” 
Interestingly enough, Flusser stresses that exactly this capacity for storing 
information has resulted in “discovery” of concepts such as soul, mind or Self, 
and accordingly the concept of “immortality.” Juxtaposed to Flusser’s view of 
cultural memory from a thermo-dynamics perspective we find Pulejkova’s posi-
tion addressing the concept of ‘real time’ in the arts through the unification of 
physical/thermodynamic entropy as well as information theory entropy.
Finally, Pulejkova’s project signifies an age, which allows us to approach 
what Heidegger called “the second beginning of thinking”, and the meeting 
of the world in historical time-space, which can only be built by art. Equally 
important is to change our way of thinking when facing new objects (such 
as Carbon Memories): that for a new object, we might have to create a new 
concept, perhaps a new way of thinking, as claimed by Henri Bergson. 
And indeed, it is hard to imagine the full impact of what is to come, but 
the development of Art-Science projects is a witness to the tectonic shift 
occurring in our culture, accompanied by changes in consciousness. In this 
case, we are witnessing a process of changing the critical viewpoint – away 
from traditional understanding of civilization, in the direction of experiencing 
it through the intersection between the engineered and the biological.
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1. Хлоропласт (Chloroplast), 2016
  140 х 80 х 120
  акрилни плочи, латекс, текстил, ЕЛ жица, сензори, звук
  acrylic sheets, latex, textile, EL wire, sensors, sound

2. Механика на промената (Mechanics of Change), 2016
   120 х 55 х 15
   метрономски механизми, метал, јаже, полиестер, акрил, 
   јаглеродни влакна, пигмент од пченична трева
   metronomic mechanisms, metal wire, polyester, acrylic, 
   carbon fiber, pigment of wheat grass

3. Примерок НВА869 (Specimen NVA869), 2016
   2 х 1,7 х 1,5
   L5 common chrondite stony meteorite
   Tindouf, Algeria

4. Јаглерод, звучни циклуси (Carbon, Sonic Cycles), 2016
   интерактивна инсталација / interactive installation
   180 х 250 х 250
   винил, мотори, метал, таблети
   vinyl, engines, metal, tablets

5. Циклуси_01 (Cycles_01), 2016
   50 x 50 
   сито печат на хартија, пигмент од спирулина 
   silk screen print on paper, spirulina dye

6. Циклуси_02 (Cycles_02), 2016
   50 x 50 
   сито печат на хартија, пигмент од спирулина 
   silk screen print on paper, spirulina dye

7. Циклуси_03 (Cycles_03), 2016
   50 x 50 
   сито печат на хартија, пигмент од спирулина 
   silk screen print on paper, spirulina dye

8. Циклуси_04 (Cycles_04), 2016
   50 x 50 
   сито печат на хартија, пигмент од спирулина 
   silk screen print on paper, spirulina dye

9. Циклуси_05 (Cycles_05), 2016
   50 x 50 
   сито печат на хартија, пигмент од спирулина 
   silk screen print on paper, spirulina dye

10. Циклуси_05 (Cycles_05), 2016
   50 x 50 
   сито печат на хартија, пигмент од спирулина 
   silk screen print on paper, spirulina dye

11. Активен процес (Active Process), 2016
   интерактивна инсталација / interactive installation
   130 х 150 х 60
   винил, мотор, метал, стакло, таблет
   vinyl, engines, metal, glass, tablet

12. Јаглерод (Carbon), 2016
   25 х 20
   картон, јаглеродни влакна и лак на платно 
   cardboard, carbon fiber and varnish on canvas

13. Атом Ц (Atom C), 2016
   25 х 30
   картон, јаглеродни влакна и лак на платно 
   cardboard, carbon fiber and varnish on canvas

14. Јаглеродни мемории (Carbon Memories), 2016
   30 х 25
   картон, јаглеродни влакна и лак на платно 
   cardboard, carbon fiber and varnish on canvas

15. Графит01 (Graphite_01), 2016
   30 х 25
   картон, јаглеродни влакна и лак на платно 
   cardboard, carbon fiber and varnish on canvas

16. Графит02 (Graphite_02), 2016
   30 х 25
   картон, јаглеродни влакна и лак на платно 
   cardboard, carbon fiber and varnish on canvas

17. Заробување на јаглерод, помеѓу Лондон и Плимот 
   (Carbon Capture, Between London and Plymouth), 2016
   Колаборативно дело со уметницата Холи Оуен
   Collaborative piece with artist Holly Owen
   30 x 50 х 50
   разгледници, картон, мотор
   postcards, cardboard, motor

18. Атом Ц (Atom C), 2016
   видео анимација, стерео звук
   ХД, 10:30 мин / video animation, stereo sound
   HD, 10:30 min

19. Фотофилија (Photophilia), 2016
   видео анимација, стерео звук
   ХД, 3:45 мин / video animation, stereo sound
   HD, 3:45 min
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