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Историја на Биеналето на млади уметници

„Биеналето на млади уметници“, организирано од Музејот на современата уметност-Скопје започнува 
како изложба со наслов „Современо македонско сликарство-Млада генерација“ и „Современа македонска 
скулптура-Млада генерација“ во 1967 год. Од тој период наваму, Музејот на современата уметност-Скопје 
како дел од неговата дејност ги презентира и ги афирмира младите уметници од Македонија сè до1982 год. 
Во 1987 год., концептот на изложбата прераснува во „Биенале на младите“ и ја задржува истата форма сè 
до 1993 год. Во однос на процесот на селекција и присуството на различни уметнички стилови и медиуми, 
тоа поминува неколку фази. Во периодот од 1993 до 2001 год. не се одржува, за тогаш повторно да се 
обнови со тематски истражувања на младите уметници од тоа време, како „Биенале на млади уметници“. 
Од 2011 год.  некои биеналиња вклучуваат и уметници од регионот, претставувајќи се според истиот 
себеспоредувачки процес, како и локалните уметници. До оваа година, Биеналето на млади уметници 
има 11 изданија.

Ова се основите врз кои е заснован концептот на „Биеналето на млади“ од 1987 год.:
· Цел на Музејот на современата уметност-Скопје е презентирање уметнички вредности 
на најмладата генерација;
· Подеднакво претставување на нивните уметнички дела пред уметничката сцена, стручните 
лица од фелата, како и пред пошироката публика;
· Еден од најголемите напори на МСУ-Скопје не е само презентирање, туку и посведочување на 
најновите практики на современата уметничка сцена.

History of the Biennial of Young Artists

The Biennial of Young Artists organized by the Museum of Contemporary Art, Skopje, started in 1967, 
as two exhibitions titled “Contemporary Macedonian Painting-Young Generation” and “Contemporary 
Macedonian Sculpture-Young Generation”. Since then, until 1982, the Museum of Contemporary Art, Skopje, 
has been engaged actively in promoting and exhibiting the work of young artists. In 1987, the concept changed 
to the “Biennial of Youth” and kept this form at until 1993. Based on the selection process and presence of various 
artistic styles and media, the biennial has gone through several phases. In the period between 1993 and 2001, the 
Biennial was discontinued. In 2001 it was reestablished as a “Biennial of Young Artists”, presenting thematic research 
by young artists working during that period. Since 2011, some biennials have been including artists from the region, 
using the same selection procedure for both regional and local artists.  Until today, the Biennial of Young Artists 
has had 11 editions.

The Biennial of Young Artists was based on the following goals of the Museum of Contemporary Art-Skopje
 from 1987:
· Presenting art values of the young generations of artists;
· Equal representation of the work of young artists to art professionals and to broader audiences;
· Following one of the greatest efforts of the Museum of Contemporary Art not only to present but also to witness 
the latest state-of-art practices at the contemporary art scene.      
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Ќе биде ли доцна, ако времето запре? 
Would It Be Late, If Time Stopped? 
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XII Биенале на млади уметници
28 февруари – 28 март 2018
НУ Музеј на современата уметност - Скопје

ЌЕ БИДЕ ЛИ ДОЦНА АКО ВРЕМЕТО ЗАПРЕ? е насловот на 12-то издание на Биеналето на млади уметници во 
Музејот на современата уметност во Скопје, годинава курирано од тројца куратори-соработници: Ивана Васева, 
Бојана Јанева-Шемова и Владимир Јанчевски, дефинирано преку три сегменти што опфаќаат изложба и 
презентации на млади уметници од земјава, како и интернационална дискурзивна програма.

Генералниот концепт околу кој се гради годинешново Биенале на млади уметници е во насока на истражување, 
преиспитување и анализа на феноменот на задоцнетост (ненавременост во поглед на историскиот развој на 
општествените услови во земјава) во рамките на уметничкиот систем и уметничките парадигми и начинот на 
кој се одразува во сите негови сегменти, вклучително образовни, изложбени, продукциски, претставувачки и 
сл. Во таа насока, концептот предлага едно прашање: дали е предоцна да се преиспита, продолжи или да се 
прекине една веќе долго време воспоставена тенденција во рамките на уметноста или е време да се размисли 
за нови стратегии и перспективи?

Наместо фокусот да биде насочен кон развојот на визуелната уметност во споредба со тековите на 
интернационалната сцена, тој се насочува кон условите за развојот на мислата, креирањето и пренесувањето 
на знаењето и општествената улога на уметноста во локалниот контекст. Оттука, во основата на концептот, 
што ќе биде разработен и елабориран во рамките на дискурзивната програма со учесници од регионот, 
потоа презентациите на уметниците, дискусиите и кураторските осврти предвидени во каталогот, се 
поставени прашањата: Како се продуцира знаење во услови на пролонгирана инертност и блокираност на 
институционалната мрежа и недоволно развиена вонинституционална сцена? Како да се надмине оваа 
ситуација, со незадоволителни технички и кадровски капацитети за институционално одржување на меморија, 
но и градење на историска свест? Кои се основните пречки за развивање услови за критичко согледување на 
минатото и стратешко проектирање на иднината? Како би се поттикнало создавањето младински политики 
што би ги активирале младите да ја трансформираат генералната апатија и да се создадат интегративни 
платформи и солидна културна стратегија? 

Биеналето на младите уметници се надоврзува на петгодишната манифестација „Современи македонски 
уметници - Млада генерација“ започната во 1967 година како одговор на потребите на развиената сцена 
преку воведувањето селективност во претставувањето и следењето на определени вредносни критериуми. 
Во текот на своето постоење до 1987 година, тоа детектирало различни теми и насоки на дејствување: од 
обид да даде преглед за основните показатели на развојот на уметноста, до тематски претставувања, водејќи 
се од една генерална идеја за (само)критичко одмерување, осмислена и издржана ликовна вокација, до 
презентација поставена на еден повисок степен на вреднување и квалитативна одредница. Прераснувајќи во 
Биенална манифестација, првите четири изданија (1987-1993 г.) им овозможувале на авторите осмислување 
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на сопствената работа во контекстот на југословенските и светските движења, а и следење на развојот 
според дисциплини. Од 2001 година, т.е. петтото Биенале, во сооднос со општествено-политичките 
случувања во земјава, одлучено е да се понуди општа слика или панорамски поглед за релевантните 
текови на младата ликовна сцена, понекогаш дополнета со уметници од странство и со студенти од ФЛУ од 
2005 година, а подоцна и тематски одредници и прашања што кураторите и организаторите ги сметале за 
релевантни да се отворат.

Во тој поглед, концептот на годинешново 12-то Биенале на млади уметници излегува од рамката на 
строго дефинираната изложбена практика, во обид не само да презентира селекција на автори и нивните 
индивидуални погледи и актуелни интереси преку визуелната продукција туку и да ги лоцира проблемите 
со кои тие се соочуваат, во услови на недоволно јасна или непостојна контекстуална рамка. На изложбата ќе 
бидат презентирани дела на дваесетина уметници создадени во последниве неколку години, односно дела 
настанати во периодот од последното издание на Биеналето на млади до денес, погледнати во контекст на 
презентациите на уметниците и интернационалната дискурзивна програма како основа за дефинирање на 
едно експериментално компаративно поле.  

Една од целите е да покаже дека на маргините на институциите постои раздвиженост кога станува збор за 
сцената што ја креираат младите и во поглед на продукцијата и во однос на формите на самоорганизираност. 
Во услови на неинтегрирана и дефрагментирана уметничка сцена, се истакнува потребата да се разгледаат 
тенденциите, односно да се преиспита како е насочена, поттикната и мотивирана енергијата на младите - 
дали кон нивно интегративно позиционирање како општествено освестени и социјално проникливи индивидуи 
способни за остварување и проширување на колаборативниот простор или, пак, изолирано и индивидуално 
креирање на лични стратегии, со некритичко отворање кон претпоставената современост или пазарна 
успешност на некои од западните прерогативи во непрегледната мрежа на остварување без критериуми? 
Ваквата состојба произлезена од интерлацијата со уметничкиот номадизам, што во денешно време, освен 
„барањето на  инспирација“, подеднакво е условено и од економски причини, го наметнува и прашањето, Која 
е перспективата за младите уметници и културни работници, разгледувајќи ги прекарните услови на работа, 
изолацијата од конекции и галериски мрежи, несразмерната распределба и концентрација на знаењето, 
изворите, фондовите и многу други фактори што ги формираат „позициите на моќ”?

И на крајот, можеби најважно, дали ќе можеме конечно да се увериме дека навистина никогаш не е предоцна 
за реструктуирање и дефрагментирање, и дека во догледна иднина активните чинители на уметничката 
сцена, и во рамките на својата работа, и во обидите за остварување на меѓусебна соработка, но и во 
релациите со институционалната мрежа што е неопходен услов за развој и квалитетна размена, ќе можат да 
се почувствуваат како дома и на време.

Ивана Васева, кураторка
Бојана Јанева-Шемова, кураторка
Владимир Јанчевски, куратор
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XII Biennial of Young Artists
February 28 - March, 28, 2018
NI Museum of Contemporary Art – Skopje

WOULD IT BE LATE, IF TIME STOPPED? is the title of the 12th edition of the Biennial of Young Artists at the Museum 
of Contemporary Art in Skopje. The curators for this year’s edition are Ivana Vaseva, Bojana Janeva-Shemova and 
Vladimir Janchevski. This year’s biennial is defined through three segments including an exhibition, presentations of 
young artists in the country and an international discursive program.  

The overall concept around this year’s Biennial of Young Artists is directed towards research, reevaluation and 
analysis of the phenomenon of lateness (the quality of happening after the expected time in regard to the historical 
development of the societal conditions in this country) seen in the frames of the art system and art paradigms as 
well as the way this phenomenon has been reflected in all the segments of our society including the educational, 
exhibition-related, production-related, the performative ones, etc. Having this in mind, the concept of lateness 
imposes one question: is it too late to reevaluate, continue or stop a long established tendency in art expression or 
is it time to think about new strategies and perspectives?

Instead of directing the focus towards the development of visual art in comparison to the current movements on 
the international scene, it has been directed towards the conditions of the development of thought, the creation 
and transfer of knowledge, as well as the social role of art in the local context. Therefore, this concept, which 
will be elaborated within the frames of the discursive program of the participants from the region, within the 
presentations of the artists, the discussions, and the curators’ reviews included in this catalogue, is based on 
the following questions: How is knowledge produced in conditions of prolonged inertia and institutions network 
blockage and underdeveloped non-institutional scene? How can this situation be overcome with inadequate 
technical and staff capacities for institutional memory maintenance, and simultaneous creation of historical 
awareness? What are the main obstacles for developing conditions for critical perception of the past and strategic 
projection of the future? How could we encourage youth politics/policies which will inspire the youth to transform 
the general apathy and create integrative platforms and solid culture-related strategy?

The Biennial of Young Artists is a logical continuation to the five-year-long event “Contemporary Macedonian 
Artists – Young Generation”, which started in 1967 as a response to the needs of the developed scene through 
an introduction of a strong-selection approach in presenting and satisfying certain defined criteria. During its 
existence until 1987, the organizers of the event detected various topics and directions to act: from the attempt at 
giving an overview of the basic indicators for development of art, to thematic exhibitions, following one general 
idea for (self)critical competition, well-defined and representative art vocation, to a presentation with high values 
and qualitative specification. Developing into a bennial event, the first four editions (1987-1993) provided the 
authors with the opportunity to conceptualize their own work in relation to ex-Yu and world movements, as well 
as in relation to the development of disciplines. In 2001, at the 5th Biennial, it was decided that a general image or 
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a panoramic overview of the relevant movements in the art scene or young authors should be offered. That scene, 
created in relation to the socio-political occurrences in this country should be additionally completed with foreign 
artists and students from the Faculty of Music Arts (from 2005), and thematic specifications and relevant questions 
of the curators and organizers should be also added to the whole concept of the Biennial.

The 12th Biennial of Young Artists frees itself from the frames of strictly-defined exhibition practices in an attempt 
not only to present a selection of artists with their individual perceptions and current interests though visual 
production, but also to locate the problems which they face in conditions of non-existence of a sufficiently clear 
and stable contextual framework. Works of twenty young artists will be exhibited. All artwork has been created in 
the past few years, i.e., artwork created in the period from the last edition of the Biennial of Young Artists until now, 
conceptualized in the context of the artists’ presentations and the international discursive program used as the 
basis for defining an experimentally comparative field.          

One of the goals of the Biennial is to show that there is a constant vigor on the institutional margins in terms 
of production and forms of self-organization created by young artists from the local scene. When there is a 
disintegrated and defragmented art scene, the need to look closer at the tendencies, and the encouraged and 
motivated energy of the young artists is emphasized. Specifically, it is important to understand whether that 
energy is directed towards their integrative positioning as socially aware and socially incisive individuals capable 
of creating and broadening the collaborative space or towards an isolated, individual creation of personal strategies, 
with uncritical approach to the already established modernity or market-driven success of the western prerogatives 
in an indefinite network of realization without criteria? This condition, which results from the interlation with the 
artistic nomadism, which today, apart from “looking for inspiration”, is equally conditioned by economic reasons, 
imposes the question: What are the prospects f young artists and culture workers, taking into consideration the 
unsuitable work conditions, isolation from connections and networks of galleries, the unequal distribution and 
concentration of knowledge, resources, funds and other factors forming the “power relations”?  

The final point, and perhaps the most important one, is if we can finally get sure that it is really never too late for 
restruction and defragmentation, and if in some foreseeable future the active participants on the art scene, both 
within their individual work and in their attempts to achieve mutual cooperation, while keeping the relation(ship) 
with the institutional network which is a necessary condition for development and quality exchange, will be able 
to feel at home and on time.

Ivana Vaseva, curator
Bojana Janeva-Shemova, curator
Vladimir Janchevski, curator
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ДАРКО АЛЕКСОВСКИ / DARKO ALEKSOVSKI

Дарко Алексовски (Велес 1989) e визуелен и изведувачки уметник. 
Моментално е запишан на постдипломски студии на Факултетот за ликовни 
уметности во Скопје. Од 2013 год. често работи како соработник на проекти со 
Mark Pezinger Werlak, Виена, Австрија. Учествувал и на повеќе изложби и проекти 
како во: NMG@Praktika (Сплит, Хрватска) 2016 год.; The New Bohemian Gallery 
(Брејнерд, САД) 2016 год.; Tate Britain (Лондон, Велика Британија) 2014/2015 год.; 
FRAC (Марсеј, Франција) 2014 год.; Hirvitalo - Center of Contemporary Art Pispala 
(Тампере, Финска) 2012 год.; Mångkulturellt Center (Ботирка, Шведска) 2012 год. 
помеѓу другите. 

Darko Aleksovski (Veles 1989) is a visual and performing artist. At the moment 
he is doing his postgraduate studies at the Faculty of Fine Arts in Skopje. Since 2013, 
he has been frequently collaborating with Mark Pezinger Werlak, Vienne, Austria.
He participated in international projects and exhibitions like in: NMG@Praktika 
(Split, Croatia) 2016; The New Bohemian Gallery (Brainerd, MN, USA) 2016; Tate 
Britain (London, UK) 2014/2015; FRAC (Marseille, France) 2014; Hirvitalo - Center of 
Contemporary Art Pispala (Tampere, Finland) 2012; Mångkulturellt Center (Botkyrka, 
Sweden) 2012 etc. 
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Пеперутки фатени нежно/Butterflies caught tenderly, 2017
Емајл врз 12 дигитално испечатени фотографии, монтирани на медијапан; 

варијабилни димензии (30x20x2.5 cm/ 20x15x2.5 cm/ 18x13x2.5 cm/ 13x9x2.5 cm)
Enamel paint on 12 digitally printed photographies, mounted on fiberboard; 

variable dimensions (30x20x2.5 cm/ 20x15x2.5 cm/ 18x13x2.5 cm/ 13x9x2.5 cm)
Емајл врз 17 метални конзерви; варијабилни димензии

Enamel paint on 17 tin cans; variable dimensions

Во теориска смисла, проектот „Пеперутки фатени нежно“ алудира на 
онтолошко доцнење - начинот на кој филозофската рефлексија е предодредена да 

заостанува зад своите објекти, во неможност од апсолутен дофат на битието. Исто така 
се повикува и на суштинскиот креативен процес во уметноста и создавањето на уметничко 

дело. Постојаниот потенцијал и можноста (или неможноста) да се дофати идејата и таа 
да се артикулира и комуницира, кај уметникот создаваат истовремена вознемиреност, но и 

мотивација за што поголемо приближување до самата идеја. Целиот процес во таа смисла е 
како еден обид да се дофатат пеперутки: истовремено многу невмозможно поради нивниот 

лет, но и деликатно поради нивната природа.
 

     In theory, the project “Butterflies caught tenderly” refers to ontological lateness - the manner in 
which philosophical reflection is fated to lag behind its objects, and therefore unable to absolutely 

grasp “being”. It also alludes to the creative process as fundamental in creating an artwork. 
The constant potential and ability (or inability) to “catch” the idea and to later communicate and 

articulate it, at the same time creates anxiety and motivation for a closer approach to the idea. 
The creative process is in a sense similar to the attempt to catch butterflies: impossible 

because they fly, but at the same time very delicate due to their fragile nature.

„Јас работам на пресекот помеѓу референци на текст, сликарство 
и архитектура, со помош на секогаш растечка архива од семејни 

документи и искуства за создавање автономни уметнички дела. 
Делата директно кореспондираат со околината и условите во кои се

изложени и тргнуваат од моите секојдневните искуства како уметник.“

“By using an ever-growing archive of family documents and experiences to create 
autonomous artworks, I work between references to text, painting and architecture. 

The works directly respond to the surrounding environment and use everyday 
experiences from the artist as a starting point.”
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БАРСКИ БРАЧА (МАРКО ЈАНЕВ И ФИЛИП ВЕЛКОВСКИ)
BARSKI BRAČA (MARKO JANEV AND FILIP VELKOVSKI)

Филип Велковски (Скопје 1988) во 2010 год. дипломира на 
Факултетот за Ликовна Уметност во Скопје - смер сликарство, со 
насока графички дизајн. Во период од завршување на студиите до 
денес има учествувано на повеќе од десет групни изложби, меѓу 
кои како најзначајни се: Трансформ (Софија, Бугарија) 2010 год.; 
Bake house (Мајами, Флорида) 2010 год.; групна изложба во КИЦ 
(Скопје, Македонија) 2011 год.; две групни изложби во „Кула“ (Скопје, 
Македонија) 2014 год. како и учество на фестивалот “Под Земја 
Полесно се Дише” 1, 2, 3, 4, 5 (Скопје, Македонија) 2013 - 2017 год. Во 
2017 год. за прв пат се претставува со самостојна изложба во МКЦ – 
Скопје, со наслов “Лиминални Фигури”.

Filip Velkovski (Skopje 1988) got his bachelor degree on the Faculty of 
Fine Arts in Skopje, Painting department, sub department of Graphic 
design. In the period between the finishing of the studies and present 
time, he exhibited on more than ten group exhibitions. As most 
significant are: Group exhibition in “Bake house” (Florida, Miami) 2010; 
Group exhibition in KIC (Skopje, Macedonia) 2010; Group exhibition 
“Transform” (Sofia, Bulgaria) 2011; Group exhibition MKC (Skopje, 
Macedonia) 2011; two group exhibitions in Kula (Skopje, Macedonia) 2014. 
Also he exhibited at the festival “It’s Easier to Breath Underground” 1, 
2, 3, 4, 5 (Skopje, Macedonija) 2013 - 2017. In 2017 he had his first solo 
exhibition in Youth Cultural Center – Skopje titled “Liminal Figures”.

„Како медиум за ликовен израз го користи сликарството, кое за него 
претставува област во која може да го истражува процесот на креативната 
трансформација и креација на делото. Фигурацијата е застапена во речиси 
сите негови дела во форма на митски суштества. 
Покрај неговото самостојно делување, работи и во група со други визуелни 
уметници со кои преку размена и доградба на идеи се создава дело, 
кое е надвор од било која рационална и индивидуална размисла и 
претставува производ на сплотениот ум на креирањето.“

“For Filip, painting is the tool to explore the process of creative transformation 
and creation of the artwork. The figuration takes place in almost all of his 
works, and it is taking form of mythical beings. He also works in groups and in 
collaboration with other visual artists by exchanging and building up ideas, thus 
this process results with works that are beyond anybody’s rational idea, and are 
products of united mind of the creation.”

Водени и 
инспирирани од 

идејата и визуелниот 
наратив на криптовалутите, 
Велковски и Јанев ја градат 

идејата врз основа на својот 
интерес кон создавање на дело со 
карактер на дигитално тотемство. 

Од соработката на овие двајца 
уметници произлегува објект кој на 

некој начин претставува обожување 
или стравопочит кон сајбер светот кој 

станува доминантна реалност, концептот 
на вредност на парите е доведен во 

прашање, хакерите се новите богови 
кои имаат контрола врз тој свет. Самиот 

избор на насловот, боите, формите, 
технологијата и формацијата 

на елементите му дава на делото
 метафизички карактер и 

дозволува широка 
интерпретација на

 рецепиентот.
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Марко Јанев (Скопје 1988), дипломира на Факултетот за Ликовна 
Уметност во Скопје – смер сликарство, со насока графички 
дизајн, 2011 год. Позначајни групни изложби на кои учествувал 
се: „Под земја полесно се дише” 1, 2, 3, 4, 5, (Гаражите кај плочник, 
Скопје, Македонија), 2013 - 2017 год.; „Фрлај и зимај” „Кула”, 
(Скопје, Македонија) 2014 год.; „101001101001101001101010110
0101”, „Кула”, (Скопје, Македонија) 2014 год.; „Икнав“, „Кула”, 
(Скопје, Македонија) 2014 год. и „Млади уметници“, (Кавадарци, 
Македонија) 2010 год.

Marko Janev (Skopje 1988) has got his bachelor degree on the 
Faculty of Fine Arts in Skopje, Painting department, sub department 
of Graphic design. More important group exhibitions he took part 
of: “It’s easier to breath underground” 1, 2, 3, 4, 5, underground 
garages, Skopje, 2013 - 2017; “Throw it and take it” “Кula”, (Skopje, 
Macedonia) 2014; “1010011010011010011010101100101”, “Кula”, 
(Skopje, Macedonia) 2014; “Iknav“, “Кula”, (Skopje, Macedonia) 2014; 
and “Young Artists” exhibition, (Kavadarci, Macedonia) 2010.

„Разумната и искусна борба се состои во тоа што треба да се 
отсечат и прогонат од себе сите традиционални, религиозни, 
општествени и фамилијарни вредности. Ваквиот ум е достоен 
да живее и дејствува онака како му доликува, поставувајќи свои 
норми и правила на живеење.“

“Only by taking off the chains of tradition, religion, society and 
family, the mind will be free and able to receive and confront the 
true meaning of its existence. As that he’s worth living, establishing 
his own rules and standards.”

Inspired by the idea and 
the visual narrative of the 
cryptovalutes, Velkovski and 
Janev are building their idea on 
the basis of their interest towards 
an artwork with a character of a 
digital totem. By the collaboration 
of these two artists, an artwork has 
emerged that tackles the cyber 
dominated reality, where the value 
concept of the money is questioned, 
and the hackers are becoming 
new Gods that control the world.
The choise of tittle, colors, forms, 
technology and the formation of 
the elements gives a metaphoric 
character to the artwork and 
freedom of broad 
interpretation by 
its recipient. 

Вечно/Eternal, 2018
инсталација/installation
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Протагонистичкиот начин на перцепирање на деветте сетови на интерпретирање 
на Тие, како синоними на можност за ресетирање на начинот на размислување 
што го имаме, е одраз на гневот против искуството, сознанието за реалноста 
што е присутна и станува тешка и потешка...
Креирањето на фонот со меланхоличен навидум маглив лавиринт, што 
одразува на некакво искуство на перцепирање време, во паралелни 
опшествени генерирани модели, дава можност за барем езотерично 
рекреирање на иднината, една нова реалност со ослободени и 
прочистени стравови.

The protagonist way of percepting the nine sets of interpretations of 
They, as synonyms of the possibility of resetting the mindset that we 
have, is a reflection of the anger toward the experience, the knowledge 
of the reality that is present, and it becomes heavier and more heavier ...
The creation of the background with a melancholy seemingly foggy
maze, reflecting on some experience of perception time, in parallel 
generic models generates an opportunity for at least an 
esoteric recreation of the future, a new reality 
with released and purified fears.

Димче Димески (Скопје 1988) дипломира на Факултетот 
за ликовни уметности, Скопје, катедра по вајарство, во класата 
на проф. Беди Ибрахим во 2011 год. Oсновач и член на уметничка 
група „ЅЕЕ“од 2012 год. Добитник е на многубројни награди: 
Награда Димо Тодоровски за скулптура, „Мал формат“ ДЛУМ, (Скопје, 
Македонија) 2012 год.; награда за постигнат највисок просек и одлични 
резултати за време на студиите, катедра вајарство, Факултет за ликовни 
уметности, Скопје, Македонија, 2011 год. Во 2013 год. реализира прва 
самостојна изложба - Критична маса~ПРВИОТ БРАН, Национална галерија на 
Македонија, Чифте Амам, (Скопје, Македонија).

Dimche Dimeski (Skopje 1988) Graduated from the Faculty of Fine Arts in Skopje, 
Department of Sculpture, from the class of Professor Bedi Ibrahim, 2011. He is the 
founder and a member of the Art Group SEE from 2012. He is the winner of several 
awards: In 2012 the Dimo Todorovski Award for Sculpture in “Small Format” DLUM, 
(Skopje, Macedonia); In 2011 the Award for best student of the Sculpture Department, 
Faculty of Fine Arts, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje.
He held his first solo exhibition in 2013 - Critical Mass~FIRST WAVE, National Gallery of 
Macedonia, Cifte Hamam, (Skopje, Macedonia)

ДИМЧЕ ДИМЕСКИ  / DIMCHE DIMESKI

„Негови уметнички интереси се: социјалните и колкективните тематики, инсталации, 
видеа, мутимедиа, истражувачки науки.“

“His artistique interest lies in social and collective themes, installation, video, multimedia 
and research sciences.”
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Очите се прозорец на душата/he eyes are the window of the soul, 2015
Од Циклусот: Прозорци – ПИКСЕЛ~6 /The cycle: WINDOW/S – PIXEL~6 T 
видео инсталација/video installation
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Иван Дургутовски (Ресен 1988) е графички дизајнер и визуелен уметник. Во 2010 година дипломира на ЕУРМ / Факултетот 
за арт и дизајн, Скопје, а во 2018 год. станува магистер по графички дизајн и визуелни комуникации.
Како позначајни проекти може да се напоменат: соработката со хрватската компанија „Краш“ за кампањата „I have a KRAŠ 
on You“ која доби повеќе домашни и интернационални признанија и награди; две самоостојни изложби во соработка со 
Лилика Стрезоска „Еве, по Дома” 2017 год. и „I.D.D.Q.D.” 2018 год.; самостојна изложба на фотографии „Emotional Landscapes” 
(Пном Пен, Камбоџа) 2017 год., итн.

Ivan Durgutovski (Resen 1988) is a graphic designer and visual artist. In 2010 he graduated from the EURM / Faculty of Art and 
Design, and in 2018 he obtained an MA degree in Graphic Design and Visual Communications.
Some of his more significant projects include: The collaboration with the Croatian company  “KRAŠ” for the campaign  I have 
a KRAŠ on You“ 2014, which received several awards and recognitions in Macedonia and abroad; two solo exhibitions in 
collaboration with Lilika Strezoska “Feels Like Home” 2017 and “I.D.D.Q.D.” 2018; a solo photo exhibiton “Emotional Landscapes” 
(Phnom Penh, Cambodia) 2017, etc.

Насловот и делото „Got milk?” се инспирирани од оригиналната национална маркетинг кампања од 1993 год., креирана со цел 
да се поттикне и да се зголеми консумацијата на млеко во САД. Дваесет години подоцна, се наоѓаме во општество каде што 
млекото се рециклира за повторна употреба, a слоганот „Got milk?” добива сексуална конотација.
Слободата на израз веќе се соочува со многубројни ограничувања и некомпетентна критика, а социјалните мрежи ja вајаат 
перцепцијата на корисниците и ги наведуваат на постапки што ги доведуваат во прашање нивната свест, eстетски суд 
и критика. Прашањето е дали уметничките концепти воопшто треба да се претставуваат на социјалните мрежи или пак, 
тотално спротивно, дали целата уметност треба да оди „on-line”?

The work and its title “Got milk?” have been inspired by the original national marketing campaign from 1993, designed to encourage 
and increase the consumption of milk in the United States. Twenty years later, we find ourselves in a society where milk is recycled 
for reuse, while the slogan “Got milk?” gets a sexual connotation.
Freedom of expression already faces a number of limitations and incompetent criticism, and social networks are modeling the 
perception of users and are instigating to actions that call into question their consciousness, aesthetic judgment and criticism. The 
question is whether artistic concepts should be presented completely outside social networks, or, on the contrary, whether all art 
should be presented on-line?

ИВАН ДУРГУТОВСКИ / IVAN DURGUTOVSKI

„Негови медиуми на изразување се постер, фотографија/фотомонтажа и видео. Неговите ставови и критики најчесто ги 
пренесува во форма на фотографски автопортрети, што се визуелно „гласни” и експлицитни, бидејќи смета дека уметникот 
мора да биде активно присутен, вклучен и, пред сè, буден, во општествената сфера. Значаен дел од неговото портфолио е 
реализирано преку социјалните мрежи.“

“His means of expression are posters design, photography/photomontage and video. His views and criticisms are often transmitted 
as visually “loud” in a form of explicit photographic self-portraits, because he thinks that the artist must be actively present, 
involved and above all, vigilant in the social sphere. An important part of his portfolio is realized through social media.”
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GOT MILK?, 2017
Дигитален принт врамен во стара гобленска рамка, 35x50 см
Digital print in a vintage gobelin frame, 35x50 cm
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Ана Јовановскa (Куманово 1991) магистрира на Факултетот за ликовни 
уметности во Скопје, како графичар, 2016 год. Добитник е на наградата за 
најдобра графика Драгутин Аврамовски-Гуте, 2013 год., се здобива и со Grand Prix 
на VIII младински пролетен салон од НГМ-Мала станица, (Скопје, Македонија) 2015 год. 
Има девет самостојни и повеќе од 80 групни изложби во Македонија и во странство.

Ana Jovanovska (Kumanovo 1991). She got her Master’s Degree in Art from the Faculty of Fine Arts in 
Skopje, Macedonia, 2016. She is a receiver of the Best Graphics Award Dragutin Avramovski-Gute, 2013 
and gets a Grand Prix at the VIII Youth Spring Salon from NGM-Mala Stanica, (Skopje, Macedonia) 2015. 
Ana had nine independent and more than 80 group exhibitions in Macedonia and abroad.

АНА ЈОВАНОВСКА / ANA JOVANOVSKA

„Истражувам теми што имаат социјален елемент, применувајќи елементи од тактилна реалност, како 
што се колажи или пронајдени предмети врз прашања и ситуации како нематеријални, притоа ставајќи 
ги во нов контекст. Истражувам како перспективите функционираат со човечкото уредување и устројство, 
почнувајќи од комуникацијата на идеја, јазик, симболи и знаци, слика, полемизирајќи дека структурата на 
општеството е на многу начини условена од структурата на самиот јазик.“

“I explore and depict themes that have a social element, applying elements of tactile reality such as collage or found 
objects to issues and situations (as non-material, intangable) to the reality of today’s society. I am interested in exploring 
how perspectives work with human conditioning, starting from transferring an idea, language, symbols and signs, image, 
while debating that the structure of society is in many ways conditioned by the structure of the language itself.” 

Делото „When you think about painting, do you think about something like this?“ е сочинето од видео колаж со кратки 
исечоци од познати странски цртани филмови. Тие на еден или друг начин зборуваат, ги пренесуваат и ги зацврстуваат 
популарните мислења и разбирања за модерната и пост - модерната уметност. Пуштено е на телевизор во склоп на 
инсталација што го опфаќа комфорот на една дневна соба. Публиката станува дел од делото, осведочувајќи го она 
што би го правеле и дома во својата дневна соба пред телевизорот - пасивно примање готови информации. 
На овој начин влијае на успешното поврзување на уметноста со проблемите на современото општество. 

The piece “When you think about painting, do you think about something like this?“ is composed of a video collage of 
short cuts from famous foreign cartoon movies. They discuss the meaning of art in one way or another, while at the 
same time they transmit and strengthen popular opinions and understandings about modern and post-modern art. 
The video is shown on TV as an integral part of an installation that presents the comfort of a living room. 
The audience becomes part of the work, observing first hand, what they would do at home in their living room 
in front of the TV - a passive reception of ready - made information. In this way, influencing on the successful 
connection of art with the problems of contemporary societies.
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When you think about painting, do you think about something like this?, 2018
Видео инсталација составена од листа на употребени цртани филмови во видеото закачена на ѕидот, видео колаж пуштен на 
loop на телевизорот, телевизор, кауч, тепих, слика - репродукција на Мона Лиза, цвеќе во саксија, една масичка, чаршавче за 
маса, перници за каучот со варијабилни димензии
video installation comprised of list of old cartoons for the video put on the wall, video collage put on loop on TV, TV, couch, carpet, 
painting reproduction of Mona Lisa, flower in flowerpot, table, tablecloth, pillows for the couch with variable dimensions
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АМИР КАРАХАСАН / AMIR KARAHASAN
Амир Карахасан (Скопје 1984) дипломира на факултетот за Ликовни уметности, Скопје, 2014 год. Од 2013 год. работи како 
дел од организацискиот тим на мултимедијалниот фестивал „Под земја полесно се дише“ (Скопје, Македонија). Во периодот 
од 2014 до 2016 год. работи како дел од независниот културен центар „Кула“, (Скопје, Македонија). Од 2013 год. е дел од 
уметничкото дуо „Нама Кардел“ заедно со Наташа Неделкова. 

Amir Karahasan (Skopje 1984) graduated from the Faculty of Fine Arts in Skopje in the year of 2014. Since 2013 he has been 
working as a part of the organizing team of the Multimedia Festival “Underground you breathe easily” (Skopje, Macedonia). In the 
period 2014 – 2016 he works as a part of the independent cultural center “Kula”, (Skopje, Macedonia). Since 2013 he is part of the 
artistic duo “Nama Kardel” together with Natasha Nedelkova. 

ИВАНА МИРЧЕВСКА / IVANA MIRCHEVSKA
Ивана Мирчевска (Скопје 1992) дипломира на Факултетот за ликовни уметности - оттсек сликарство во 2015 год. 
За време на додипломските студии е стипендист на програмата South-East Exit при Институтот за уметност 
Siena Art Institute во Сиена, Италија, 2013 год. Во моментов Ивана е студент на пост-дипломски студии при Академијата 
за ликовни уметности Брера во Милано. Од 2014 год. таа е дел од колективот „Кула“, (Скопје, Македонија), чија активна цел 
е критичко ангажирање кон локалниот културно-политички контекст.

Ivana Mirchevska (Skopje 1992) graduated at the Faculty of Fine Arts – Skopje at the department of Painting in 2015. 
She was a scholarship student at the South-East Exit program at the Siena Art Institute in Italy, 2013. At the moment 
Ivana peruses her master studies at the Brera Academy of Fine Arts in Milan. Since 2014 she takes part of the collective “Kula”, 
(Skopje, Macedonia), whose active aim is towards critical engagement of local cultural-political context.

НАТАША НЕДЕЛКОВА / NATASHA NEDELKOVA 
Наташа Неделкова (Скопје 1993) во моментов е пост-дипломски студент на факултетот ЕНС во Лион во Франција.
Во периодот од 2014 до 2016 год. беше активен учесник во независниот културен центар „Кула“, (Скопје, Македонија). Од 
2013 год. таа е еден од организаторите на мултимедијалниот фестивал „Под земја полесно се дише“, (Скопје, Македонија). 

Natasha Nedelkova (Skopje 1993) currently is a student at the master program in cinema at the Ecole Normale Superieure in 
Lyon, France.  During the period of 2014 until 2016 she was an active participant in the Independent Culture Center “Kula”, (Skopje, 
Macedonia). Since 2013 she co-organizes the multimedia festival “Underground you breathe easily”, (Skopje, Macedonia). 

„Границите на физичкото низ новите медиуми се привремени аспекти на неговото истражување на киборг културата.“
“The boundaries of physical trough the new media are temporary aspects of his research on cyborg culture.”

„Нејзиното тековно истражување се фокусира на идејата за застапеност и сликата како документ, истовремено испитувајќи 
го методот на конфлуентен наратив како начин на размислување за моменталната состојба на работите.“
“Her research focuses around ides of representation and the image as document, while exploring the method of confluent 
narrative as mean of reflecting upon and challenging the current state of affairs.”

„Таа ги истражува практиките на говор во секојдневниот живот. Меѓу главните интереси го позиционира односот помеѓу 
кинематографијата и современата уметност.“
“She is investigating the discourse patterns in everyday life. Her main interests are the relations of contemporary art with cinema.”
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Tреба оптимизам!
Следејќи ја добрата стара левичарска максима: 

Песимизам на интелигенцијата, Оптимизам на волјата, делото 
„Tреба оптимизам!“ успева во усвојувањето на производствените 

тактики на Културната Индустрија (термин преку кои Теодор В. Адорно 
и Макс Хоркхајмер со негативен тон укажуваат на популарната културата 

која преку забавата станува платформа на лесни задоволства кои водат 
кон пасивност и отуѓеност). Со присвојувањето на овие слики и звуци кои 

циркулираат зад невидливата и сложената структура на дигиталното, делото 
има за цел да ги позиционира идеолошките претстави како општествени 

конструкции. Мноштвото другости во процесите на градење субјективитети 
постануваат предизвици за универзалноста, значењето и доминацијата на 

Културната Индустрија. Форматот на филм есеј го издвоивме како соодветен 
интердисциплинарен метод за спроведување на епистемолошко истражување 

и алтернативната педагогија, притоа рефлектирајќи на сликата, текстот и 
идеологијата. Имено, филмот есеј, етаблиран кон крајот на 1950-тите години, на 

заслуга на Крис Маркер, ни обезбедува да ја земеме иконологијата како почетна 
точка за критичка анализа.

Ought to Optimism!
Following the good old leftist maxim: Pessimism of the Intellect, Optimism of the Will, 

the work „Ought to Optimism!“ thrives to incorporate the modes of production that are 
the well-established practices of the Culture Industry (for Theodor W. Adorno and Max 

Horkheimer this notion incorporates the popular culture whose principal role is the 
entertainment that initiates passivity and alienation). By the appropriation of this images 
and sounds that circulate behind the invisible and complex structure of the digital image, 

the work aims to locate the ideological beliefs as social constructs. The multitudes of 
otherness in the processes of creating subjectivities are becoming challenges for the 

universality, significance and domination of the Culture Industry.We find the format of an 
essay film to be suitable method for epistemological enquiry and alternative pedagogy, as 

it enables us to reflect on notions such as Image, Text and Ideology. Established as a film 
practise by the late 1950s, on the initiation of the cinematographer Chris Marker, the film 

essay enables us to take iconology as a starting point towards a critical analysis.

Tреба оптимизам! / Ought to Optimism!, 2018
Видео инсталација со видео во луп, 3 таблети

Video installation with video in loop, 3 tablets
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МАРКО ГУТИЌ МИЖИМАКОВ / MARKO GUTIĆ MIŽIMAKOV

Што тие сакаат? (1) / What Do They Want? (1), 2018
Скица за хибридна филмска инсталација / Sketch for a hybrid film installation, full HD, loop, 11’ 00’’

Марко Гутиќ Мижимаков (Загреб 1992) е визуелен уметник кој живее во Загреб каде што е дел од независната 
уметничка сцена. Од декември 2014 год. е близок соработник на Најдобрата (http://naaajbolja.com).

Marko Gutić Mižimakov (Zagreb 1992) is a visual artist living and working in Zagreb as a part of the independent art scene. 
Since December 2014, he has been a close associate of The Best (http://naaajbolja.com).

In the text about desires and dreams of images, titled What Do Pictures Want?, W.J.T. Mitchell warns us that it might be 

that they don’t want anything at all. This isn’t the case for the moving images captured in a TV studio, some fifty years ago in 

Belgrade, Yugoslavia, where the actors and dancers performing a cover of what is going to be a well known musical 

proclaim in Serbo-Croatian: Let the sunshine in!  Give us sunshine! They want sunshine! But if we roll up the blinds and 

let the light inside the projection room, the image will disappear. The light of the projection will blend in with 

the rest of the light, rendering itself invisible, or rather hardly visible. 

Можен одговор на прашањето на Мичел, за желбите и мечтите на сликите – поставено како What Do Pictures Want? или 

Што сакаат сликите? е дека, всушност, тие не сакаат ништо. Но, пред едно педесетина години, сликите односно ликовите 

на актерите забележани со камера во едно ТВ студио во Белград, тогашна Југославија, имаат јасно барање: „Дај нам сунца!“

Тие сакаат сонце, меѓутоа, во случајов, ако ги кренеме ролетните и ако ја пуштиме светлината во проекциската сала, 

сликата ќе исчезне. Таа ќе се стопи со остатокот количество светлина. Ќе стане невидлива. Едвај видлива. 

Што сакаат тие? Тие сакаат да бидат едвај видливи. 

Сакаат да бидат слични на нас. 

Да бидат како нас, бидејќи ние сме нас, а не оној Другиот.

What do they want? They want to be hardly visible. 

They want to be like us.

Because they are we, and not another. Not the Other.
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МАРИЈА КОНЕСКА / MARIJA KONESKA

Марија Конеска (Прилеп 1984) дипломира на 
Факултетот за ликовни уметности, Скопје, 2008 год., 
оддел за графика, а во 2016 год. има завршено 
втор циклус студии на истиот факултет, оддел 
сликарство. 
Таа ги реализирала самостојните изложби: 
„Добро сум!“ (Скопје, Македонија) 2016 год.; 
„Да се истрае II“ (Берлин, Германија) 2015 год.; 
„Да се истрае“ (Скопје, Македонија) 2014 год. 
и учествувала на групни изложби и фестивали 
во земјава и во странство. Нејзините дела 
биле изложени на „Паратисима” (Скопје, 
Македонија) 2016 год.; „DasistWalter” 
(Берлин, Германија) 2013 год.

Maria Koneska (Prilep 1984) graduated 
from the Faculty of Fine Arts, Ss. Cyril 
and Methodius University, Skopje, in the 
Department of graphic art, and in 2016, 
she finshed her postgraduate studies 
at the same faculty, in the Painting 
department. She has realized the 
following solo exhibitions: 
“I am fine!” (Skopje, Macedonia) 2016; 
“To persist II” (Berlin, Germany) 2015; 
“To persist” (Skopje, Macedonia) 2014, 
and participated in group exhibitions 
and festivals in the country and abroad. 
Her works were exhibited on 
“Paratissima” (Skopje, Macedonia) 2016; 
“Das ist Walter” (Berlin, Germany) 2013

„Инспирирана од разновидноста на живеењето и 
размислувањето на луѓето од мојата средина создавам 

дела со фигуративниот визуелен јазик, во различни 
материјали и техники.“

“Inspired by the diversity of living and 
thinking of people in my surrounding, I create works by the 

figurative visual language, with a variety of materials 
and different techniques.”

Под кожата на лицето се наоѓаат точно 46 мускули со чии 
движења ние сме во состојба да изразиме над 10.000 изрази. 

Лутина, страв, гадење, изненадување, радост и тага се шесте основни 
чувства на човекот и најчесто тие и најлесно ги препознаваме, но каков 

е нашиот лик кога се смееме кога нешто не ни е смешно, лажеме за да ги 
задоволиме другите, глумиме дека сме среќни и тогаш кога не сме? 

Според статистиките, просечно човек кажува четири лаги на ден или 1.460 
годишно. Тоа се вкупно 87.600 на возраст од 60 години, а најчестата лага 
е: Добро сум! Проектот е создаден во 2016 год., годината кога земјава се 

соочуваше со сериозни општествени и политички турбуленции. Делата се 
предадени во еден фатен момент и ја пренесуваат променливоста 

соодветна на мислата. 

Under the skin, there are 46 muscles whose movements enable us to 
manifest more than 10,000 expressions. Anger, fear, disgust, surprise, joy and 

sorrow are the six basic human emotions and are the most easily recognizable. 
But what does one’s face look like if they laugh when something is not funny, 

just to be polite, when they lie to satisfy others, when they pretend to be happy? 
According to statistics, an average person tells four lies a day or 1,460 a year; 

a total of 87,600 by the age of 60. And the most common lie is: I AM FINE!!! 
The project was created in 2016, the year when this country was faced with 

serious social and political turbulence. The works are presenting one 
captured moment that transfers the variability proper to the thought. 

Добро сум! / I am Fine!, 2016
Девет дела во комбинирана техника 
(дигитален принт и цртеж на платно), 30 x 21 см
9 mixed media works 
(digital print and drawing on canvas), 30 x 21 cm



32 33



34 35

Бисера Крцковска (Скопје 1992) по завршувањето на магистерските студии на Архитектонскиот факултет во Скопје во 2016 
год., работи во архитектонското студио БМА, паралелно занимавајќи се со визуелна уметност.
За време на студиите таа учествува во многубројни проекти, меѓу кои: Македонскиот павилјон „Absorbing Modernity: 1914 – 
2014“  на 14-то Биенале за архитектура во Венеција, (Венеција, Италија) 2014 год.; „Невидливо Скопје / Места на секојдневно 
урбано живеење и 1960-тите: Светот, Скопје и скопјани“, Музеј на град Скопје, (Скопје, Македонија) 2013 год. и други.
Досега ги реализирала самостојните изложби: „Ever Pure“ (Ротердам, Холандија) 2015 год.; „Polarities“, PrivatPrint, (Скопје, 
Македонија) 2017 год., а учествувала и на неколку групни изложби во странство.

Bisera Krckovska (Skopje 1992) after finishing her MA studies at the Faculty of Architecture in Skopje, 2016, started working at 
the studio for architecture - BMA, while working with visual art. During her studies she took part in many projects among which: 
“Macedonian pavilion Absorbing Modernity: 1914 – 2014“, at the 14th International exhibition of architecture – the Venice Biennale, 
(Venice, Italy) 2014; “Invisible Skopje/Places of everyday urban living and 1960s: The World, Skopje and its citizens”, Museum of 
the City of Skopje, (Skopje, Macedonia) 2013. Until present day she had two solo exhibitions: “Ever Pure” (Rotterdam, Netherlands) 
2015 and “Polarities”, PrivatPrint, (Skopje, Macedoia) 2017. She took part in many exhibitions abroad.

БИСЕРА КРЦКОВСКА / BISERA KRCKOVSKA

„Евокативни слоеви“ обединува лични мемории за слоевите на минатото и сегашноста на градот, но и формира 
една апстрактна визија за иднината на ‘рециклирано’ Скопје. Поставката претставува ликовен експеримент во кој се 
преклопуваат отсечоци од фотографии, чисти потези и монохроматски форми. По својата појавност и графички јазик 
делата лебдат во вакуумот меѓу архитектурата и уметноста. Тие претставуваат сет од поврзани визуелни искуства и 
апстрактни слики за градот создадени во краток временски период што се поставени во една невидлива рамка со цел 
да бидат истовремено разгледувани. 

“Evocative layers” integrates the artist’s personal memories about the layers of the city’s past and present, but also forms one 
abstract vision for the future of the “recycled” city of Skopje. The exhibition is an art experiment in which cuts of photographs, 
precise strokes and monochromatic forms double over. By its occurrence and graphic expression the works float in vacuum 
between architecture and art. They represent a set of interconnected visual experiences and abstract images of the city created 
in a short time period positioned in an invisible frame in order to be examined symultanously. 

Evocative Layers, 2016
полиптих од 50 дела изработени во техника фотографија, 
молив на хартија и хартија за прецртување, принт на 
транспарентна хартија (10 x 10 см)
polyptych of 50 pieces made in technique photograph, pencil on 
paper and tracing paper, print on transparent paper (10x10 cm)

„Вешто балансирајќи ја својата работа меѓу архитектонската графичка естетика и интуитивната експресија, Крцковска 
во последните пет години активно создава дела во мал формат. Хармонично составените повторувачки форми, слоеви 
и отсечоци, формираат кревки колажи што најчесто ги претставуваат нејзините лични мемории за луѓе и места или 
апстрактни слики на замислени просторни сценографии.“

“Skillfully balancing her work between the architectural graphic esthetics and intutitive expression, Krckovska in the past five 
years has been creating small-format artwork. The integral repetitive forms, layers and cuts used in harmony create subtle 
collages that represent her personal memories about people and places or abstract images of imagined special scenoghraphies.”
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Пронаоѓање на единство во 
место на константна дуалност 
To find the oneness in a place of 

constant duality, 2018
интерактивна инсталација 

interactive installation

Ана Лазаревска (Скопје 1987) завршува додипломски 
студии на Факултетот за ликовни уметности во Скопје, 2010 год., 

отсек графика. По завршувањето на студиите, учествува на повеќе 
групни изложби и фестивали како што се: „Бела Ноќ“, Музеј на Град 

Скопје (Скопје, Македонија) 2010-2012 год.; „Бош Фестивал“ (Гевгелија, 
Македонија) 2011 год.; „ДримОн Фестивал“ (Струга, Македонија) 2014 год.; 

„Paratissima Skopje” (Скопје, Македонија) и „Paratisima Torino” (Торино, 
Италија) 2014 год. Има реализирано три самостојни изложби и еден 

самостоен интернационален проект „Obsession“, Националната галерија 
на Македонија (Скопје, Македонија) 2014 год. 

Ana Lazarevska (Skopje 1987) graduated from the Faculty of Fine Arts in Skopje, 
at the Department of Graphic techniques and Graphic design. After completing 

her studies she takes part in multiple collective exhibitions and festivals including: 
“White Nights”, Museum of The City of Skopje (Skopje, Macedonia) 2010-2012; “Bosh 

Festival” (Gevgelia, Macedonia) 2011; “DrimOn Festival” (Struga, Macedonia) 2014; 
“Paratissima Skopje” (Skopje, Macedonia) and “Paratissima Torino” (Torino, Italy) 2014. 

She has held three solo exhibitions and one individual international project “Obsession” , 
National gallery of Macedonia (Skopje, Macedonia) 2014. 

АНА ЛАЗАРЕВСКА / ANA LAZAREVSKA

„Мојата уметничка потрага го испитува човекот, неговото физичко постоење, 
сетилата како сензори за креирање на внатрешните процеси, човечката психа, 

човековата идентификација со она што го опкружува, развојот на идентитетот и 
егото, како и еволуцијата на свесноста во индивидуалното и 

колективното постоење.“ 

“My art questions the aspects of the existence of the individual, their approach to life, 
emotions, thoughts, and actions, the ego and identification with things, self-

representation and identity as well as the evolution of the consciousness 
in the individual and collective existence. “
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Делото насловено како „Пронаоѓање на единство во место на 
константна дуалност” е интерактивна инсталација што ја повикува 
публиката да учествува во парови, каде што се создава целината 
на делото. Наративноста се создава во интимниот чин на присуство 
на две битија кои имаат можност да го следат сопственото дишење и 
отчукување на срцето во ист момент. Делото предлага заемна соработка, 
комуникација, споделување, сочувство и љубов како единствено, силно 
решение за промена на сегашноста и оформување на иднината.

“To find oneness in a place of constant duality” is the title of her work. 
The installation can only work if two visitors participate. The visitors are invited to 
participate in the artwork and experience the very simple biological act of breathing 
and follow the sound of each others’ heartbeat. The artwork suggests collaboration, 
communication, sharing, compassion and love, as a solution for the change of the 
present and the shaping of the future.
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ЈАНА ЛУЛОВСКА / JANA LULOVSKA

Јана Луловска (Скопје 1986) дипломира на одделот за Уметничка и применета фотографија на  Националната 
академија за театарска и филмска уметност „Крсто Сарафов” во Софија, Бугарија во 2016 год.  Има реализирано 
три самостојни изложби: „Аликвоти“, MC Gallery, (Њујорк, САД) 2018 год.; Проект „Корелација“ Галерија НАТФИЗ 
(Софија, Бугарија) 2016 год. и „фотографии од филмот Јас сум од Титов Велес“ МКЦ (Скопје, Македонија) 2007 год. 
Учествувала и на повеќе групни изложби во Македонија, Бугарија и во Белгија. Покрај во фотографијата и во 
сликарството, Луловска е активна и во сферата нa анимацијата.

Jana Lulovska (Skopje 1986) graduated from the National Academy of theatre and film art - Krsto Sarafov, at the 
department of art and applyed photography, Sofia, Bulgaria in 2016. She has had three solo exhibitions “Aliquots” MC 
gallery (New York, USA) 2018; “Correlation” Gallery NATFA (Sofia, Bulgaria) 2016 and “Stills from the film I am from Titov 
Veles”, Youth Cultural Center (Skopje, Macedonia) 2007. She also participated in many group exhibitions in Macedonia, 
Bulgaria and Belgium. Apart from working with photography and painting, Lulovska is active in the field of animation.

Серијата „Аликвоти“ е снимана со камера обскура на фотографска хартија, што е потоа развиена. Добиениот пинхол 
артефакт е дигитално обработен со техниката соларизација. Со третирање на артефактот, авторот ја трансформира 
фотографската реалност. Тоа е серија фотографии во кои е присутен позитивот, негативот и нивните соларизации. 
Финалниот резултат е 50 х 50 см дигитални црно бели принтови кои во нивната структура ги поседуваат 
елементите на аналогноста и дигиталноста. Ова јасно ги покажува тенденциите на авторот, т.е. поврзувањето на 
минатото со сегашноста и комбинирањето на старите фотографски техники со современите дигитални техники.
Луловска со црно белата фотографија што во нејзината структура ги поседува елементите на аналогноста и 
дигиталноста, јасно ги покажува своите тенденции, т.е. поврзувањето на минатото со сегашноста и комбинирање 
на старите фотографски техники со современите дигитални техники. Користејќи се со експериментални техники, 
авторот се обидува да ја избегне монотонијата на секојдневниот живот и конвенционалните норми.

The series “Aliquotes” was shot with camera obscura on a photographic paper and later developed. The pinhole artefact 
is digitally remastered by using solarisation. By treating the artefact, the artists transforms the photographic reality. 
The work is a set of photographies in which the positive, negative and their solarisation are present. The final result is 
50x50 digital black-and-white digital prints which contain and combine the elements of analogous and digital structures. 
This artwork clearly presents the tendencies of the artist, i.e., the concept of connecting the past with the present and of 
combining old photographic techniques with contemporary digital techniques. Using experimental techniques, the artist 
tries to avoid the monotony of mundane life and conventional norms.  

Аликвоти / Aliquots, 2017
Три полиптиси од серија од 16 неименувани дела, комбинирана техника: пинхол, соларизација, дигитален принт (50 х 50 см)
3 polyptihs from a series from 16 untitled works, combined technique: pinhole, solarisation, digital print (50 х 50 cm)

„Барам убавина насекаде и се запрашувам за сè. Со уникатен уметнички глас, игриво и
евокативно истражување на палетата на бои на планетата Земја, се трудам да го
инспирирам човештвото преку инвентивна и експериментална работа.“

“I search for beauty everywhere and I wonder about everything. With a unique artistic voice, playful
and evocative exploration of planet Earth’s color palette, I strive to inspire humankind through
inventive and experimental work.”



38



4140

Градот на лозарите, ракијата и виното, Кавадарци. Во негова непосредна близина е големата фабрика за никел „Фени 
Индустри“ отворена 1982 год. Од повеќето судски предмети за надомест на штета од лозаропроизводителите против „Фени 
Индустри“ што завршуваат позитивно за тужителите, утврдено е дека оваа фабрика секојдневно ги загадува воздухот и 
почвата во Тиквешијата. Факт е дека работата во оваа фабрика храни многу семејства, но истовремeно, негативно влијае и 
врз здравјето на луѓето во Тиквешијата. Во 2001 год, во Кавадарци, од карцином починале 57 лица. Во 2012 год. починале 432 
додека во 2013 год. – 446 лица. Бројот на починати лица од карцином секоја година се зголемува. Секојдневно се забележува 
присуството на штетни честички во воздухот што има мирис, па дури и вкус. Кавадарци има црвено небо, Кавадарци има 
црвен прав.

The city of vine-growers, of rakija (grape brandy) and wine, Kavadarci. Near the city a gigantic nickel factory called “Feni Industry” 
was opened in 1982. The results from several lawsuits for damage compensations of the vine-growers and wine-producers proved 
that this factory pollutes the air and the soil in the Tikvesh region on a daily basis. It is a fact that this factory feeds many families, 
but at the same time, it has a negative impact on the health of the people in the Tikvesh region. In 2001, 57 people dies from cancer in 
Kavadarci. In 2012, 432 people died from cancer, while in 2013 the number increased to 446. The number of those who die from cancer 
increases every year. Dangerous particles are present in the air every single day; the air even has a smell and a taste. Kavadarci has a 
red sky; Kavadarci has red dust.

Симона Манчева (Кавадарци 1989) дипломира на Факултетот за ликовни уметности во Скопје, 2011 год, а завршува 
магистерски студии оддел сликарство, 2013 год. Нејзините дела се претставувани на многубројни самостојни и групни 
изложби во Македонија и во Европа. Селектирани самостојни изложби: „Идеализирање“ Музеј - Галерија Кавадарци 
(Кавадарци, Македонија) 2017 год.; „Црвено небо“ Монтажна галерија CAC (Скопје, Македонија) 2016 год. и 
„Секс шоп“ Отворено графичко студио (Скопје, Македонија) 2015 год.

Simona Mancheva (Kavadarci 2011) graduated Painting from the Faculty of Fine Arts in Skopje and 
2013 Postgraduate Studies in Painting at the Faculty of Fine Arts in Skopje. Her works were shown in 
numerous solo and group exhibitions in Macedonia and Europe. Selected solo exhibitions: “Idealizing” Museum - Gallery Kavadarci 
(Kavadarci, Macedonia) 2017; “Red Sky” Mobile Mounting Gallery (Skopje, Macedonia) 2016 and “Sex Shop” Open Graphic Studio 
(Skopje, Macedonia) 2015.

СИМОНА МАНЧЕВА / SIMONA MANCHEVA

„Моите уметнички интереси се базираат врз согледување на фиктивната реалност и уште пофиктивниот морал во 
општествата. Преку своите истражувања се обидувам да ги прикажам и разнишам нашите стегнати предрасуди и стереотипи 
што ги зајакнуваат границите на нашата слобода, но истовремено да се развие и свесноста кај луѓето за остварување 
на своите права и задоволување на своите потреби. Во центарот на моите истражувања се родовата дискриминација, 
наследените стереотипи, родовиот, сексуалниот идентитет, социјално маргинализираните групи, различноста и варијациите 
на човекот и неговото тело. Ова е надополнето со обид да се разберат сите контрадикции и стереотипи како уметник и 
улогата на уметноста да интервенира и да ги преиспитува овие општествени конструкти.“ 

“My artwork is based on the perceptions of fictive reality and of fictive morality in societies. Through my research I try to portray 
and shake our firm biases and stereotypes which strengthen the frames of our freedom, and to raise the awareness of people to 
achieve their rights for satisfying their needs. My research goals are gender discrimination, inherited stereotypes, gender and sexual 
identity, socially-marginalized groups, the diversity and variations of people and their bodies. This is combined with the attempt to 
understand all contradictions and stereotypes as an artist and the role of art to intervene and reexamine all these social constructs.”
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Фени Индустри / Feni Industry, 2017
Инсталација составена од слика масло на платно (62х65cm) и 12 фотографии со различни димензии
Installation comprised of painting oil on canvas (62х65cm) and 12 photographs with variable dimensions
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ДОРОТЕЈ НЕШОВСКИ / DOROTEJ NESHOVSKI

Доротеј Нешовски (Скопје 1989) дипломира на Факултетот за ликовни уметности во Скопје, Катедра по вајарство, со насока 
сценографија, 2012 год. Како еден од основачите на уметничката група „ЅЕЕ“ во 2012 год., тoj е активен член и учесник во сите 
нивни проекти. Има изложувано свои дела на бројни групни изложби во Македонија: „Под земја полесно се дише“ (Скопје, 
Македонија) 2017 год.; „Art is not what you want“, artbook, 2017 год.; групна изложба на уметничката група SЕЕ, УМ/А 1, 2015 год.

Dorotej Neshovski (Skopje 1989) graduated from the Faculty of fine arts in Skopje, Sculpture Department, stream scenography, 
in 2012. As one of the founders of the art group SEE, established in 2012, he is an active member and participant in all the projects 
of this group. He has exhibited his artwork at numerous group exhibitions in Macedonia: “It’s Easier to Breathe Underground” (Skopje, 
Macedonia) 2017; “Art is not what you want”, artbook, 2017; the group exhibition of the art group SEE, UM/A 1, 2015.  

 ,,Уметноста не е тоа што сакате” од лична, социјална, 
економска и општествена свест, туку тоа што животот 
го нуди. Книгата е чиста визуелна комуникација помеѓу 
моите цртежи и детските цртежи од работилниците што 
ги водам во Детскиот креативен центар во МКЦ. 
Site-specific инсталацијата укажува на детската едукација 
околу уметноста. Нивната свест  работи на забележување, 
откривање на светот, нивната отвореност кон светот што 
го перцепират подлабоко од  возрасните.  Зошто е тоа 
така? Бидејќи не се ограничени од општествените стеги 
што ги имаат возрасните. Детските светови се исти како 
и на уметниците.

“Art is not what you want” judged from your personal, social, 
economic and societal awareness, but art is what life offers. 
A book is a pure visual communication between my drawings 
and the children’s drawings created in my workshops in the 
Children’s Creative Center at MKC (Youth Cultural Center). 
Their awareness enables them to notice, to discover the world, 
their openness towards the world they perceive deeper than 
the adults. Why is it so? Because children are not captured 
in the social frames of the adults. Children’s worlds are the 
same as the words of artists.    

„Се водам според  идејата дека децата треба да бидат инволвирани во уметноста и во нејзиното проширено поле. Навиките 
се стекнуваат уште од најрана возраст, затоа сметам дека децата треба често да ги посетуваат музеите и  изложбите. Мојот 
порив и борба е за разни форми и содржини во детската едукација во музеите и галериите, за децата да ги чувствуваат 
блиски и на таков начин да се создава публика, која ќе се гради од најмала возраст.“

“I follow the idea that children should be involved in art processes and in the art’s broader scope. Habits are acquired since early 
age; that is why children should often visit museums and art exhibitions. My first urge and struggle is for various types and contents 
in children’s’ education, which should be happening in museums and galleries, for children to feel close, so that an audience that 
respects various art forms is nurtured since early age.”
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Уметноста не е тоа што сакате / Art Is Not What You Want, 2017
Интерактивна инсталација (играчки и училишен прибор)
interactive installation (toys and school supplies)
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Анастасија Пандиловска (Скопје 1991) дипломира на Gerrit Rietveld Academie во Амстердам. Паралелно со нејзините 
студии, Пандиловска беше дел од Honours programme ART and RESEARCH, а моментално е истражувач во уметничката 
лабораторија Lectorate Art & Public Space (LAPS) на Универзитетот во Амстердам, Институтот Sanberg и Академијата 
Gerrit Rietvelt. Има учествувано на повеќе изложби, меѓy кои: „A Decorated Room with Invaded Ideas“ Фаза I  и Фаза II 
(Софија, Бугарија и Скопје, Македонија) 2017 год.; „Совршениот Уметник“ (Битола, Македонија) 2017 год.; „Time, Space 
and Architecture“ (Амстердам, Холандија) 2017 год.; „Space Invaders IV“ (Хелсинки, Финска) 2016 год.; „Girls own the Void“ 
(Амстердам, Холандија) 2016 год. и др.

Anastasija Pandilovska (Skopje 1991) graduated from Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. While completing her studies, 
Pandilovska was attending the Honours programme ART and RESEARCH, and currently works as a researcher in the art 
lab Lectorate Art & Public Space (LAPS) at the University Amsterdam, Sandberg Institute and Gerrit Rietveld Academy. She 
took part in many exhibitions, among which: “A Decorated Room with Invaded Ideas” Phase I and Phase II (Sofia, Bulgaria 
and Skopje, Macedonia) 2017; “The Prefect Artist” (Bitola, Macedonia) 2017; “Time, Space and Architecture” (Amsterdam, 
Netherlands) 2017; “Space Invaders IV” (Helsinki, Finland) 2016; “Girls own the Void” (Amsterdam, Netherlands) 2016 etc.   

АНАСТАСИЈА ПАНДИЛОВСКА / ANASTASIJA PANDILOVSKA

„To Bring Corners Touching“ е нелинеарно истражување на интимната релација човек - простор што  резултира во инсталација 
како серија на сугестии составени од цртежи, принтови, текст и еден предмет. 
Ставајќи ги во фокус аглите (ќошевите) на еден постоен или имагинативен простор, поради нивната повеќеслојна 
дуалистичка природа како истовремено активни и пасивни делови што вовлекуваат кон внатрешноста и истовремено се 
шират низ просторот, таа го лоцира интересот во можноста релацијата човек - агол да изроди база за формирање знаење. 

“To Bring Corners Touching” is a nonlinear exploration of the intimate relation human-space, which results into an installation as a 
series of suggestions consisting of drawings, prints, text and one object. By putting the angles (corners) of an existing or imaginary 
space into focus, with their multilayered dualistic nature being both active and passive parts which drag themselves inside and 
simultaneously spread through space, the artist locates the interest in the possibility of the human-angle relation to give birth to 
a basis for knowledge formation.      

To Bring Corners Touching, 2018
Инсталација составена од цртежи, принтови, текст и еден предмет со варијабилни димензии
Installation comprised of drawings, prints and one object with variable dimensions

„Истражувајќи ја блискоста со нашата средина, Пандиловска во нејзината работа се концентрира на малите детали чие 
значење го управува начинот на кој ја перцепираме околината. Нејзините внимателно промислените гестови рефлектираат 
на тоа како конструираната средина физички и интелектуално ги условува нашите искуства и начинот на кој се поврзуваме 
со нештата и луѓето. Таа комбинира интуиција со логичка рамка за да создаде средина што отвора прашања и ја замаглува 
границата помеѓу планираното создавање и случајноста.“

“By exploring the closeness/intimacy with our surrounding, Pandilovska focuses on small details whose meaning determines the 
way in which we perceive the surrounding. Her carefully thought gestures reflect the ways in which the constructed surrounding 
conditions our experiences and the ways in which we connect with the things and people. She combines her intuition with a logic 
frame to create an environment which opens questions and blurs the borders between the planned creations and accidental 
occurrences.”  
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Владан Петрушевиќ (Куманово 1993) дипломира во 2016 год. на  Факултетот за ликовни уметности 
при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, сликарска насока со сценографија во класата на 
Слободанка Стевческа. Добитник е на наградата „Борко Лазески“, 2016 год. Учествувал на изложбата 
„Young Artist“, Националната галерија на Македонија (Скопје, Македонија) 2016 год.; „Траснпарентност“ 
заедно со Надица Толевска, Уметничката галерија Куманово (Куманово, Македонија) 2017 год. 
и самостојна изложба „Мостра“ Музеј на град Скопје (Скопје, Македонија) 2017 год.

Vladan Petrushevikj (Kumanovo 1993) graduated in 2016, from the Faculty of Fine Arts, Ss.Cyril 
and Methodius University in Skopje, at the Painting department with scenography, in the class of 
Slobodanka Stevceska. He received the “Borko Lazeski” award in 2016.
He participated in the following exhibitions: “Young Artists” National Gallery of Macedonia 
(Skopje, Macedonia) 2016; “Transparency”, along with Nadica Tolevska, Art Gallery Kumanovo 
(Kumanovo, Macedonia) 2017; and the solo exhibition “Sample” Museum of the City of Skopje
(Skopje, Macedonia) 2017.

Идејата е со користење на албанскиот јазик да создаде една позиција кај двата етникума 
на заеднички момент,  што би придонесол за промена на националистичкиот дискурс што 
вршеше поларизација, да се префрли во една наднационална реторика.
Како средството за еманципација се претвори во средство за гетоизација и омеѓување на 
човекот од човек?
Секој човек го поседува правото да говори и да се едуцира на свој сопствен јазик, меѓутоа, 
начинот на кој тоа се спроведува кај нас во суштина е сегрегација и бифрукација на 
општеството по национални линии, а не изнаоѓање  решение како до „заеднички јазик/ци“. 

The idea is to use the Albanian language to create a mutual moment between the two ethnicities, 
which would result with a change of the nationalist discourse from one that created polarization to 
another which represents supranational rhetoric.
How has the means of emancipation become a means for ghettoization and bordering between people? 
Every man owns the right to speak and educate himself/herself in his/her native language, but what is 
implemented here, at its essence, is segregation and bifurcation of the society through national lines, 
as opposite of finding a solution for “a mutual language (or languages)”.

ВЛАДАН ПЕТРУШЕВИЌ / VLADAN PETRUSHEVIKJ

„Поаѓајќи од ставот дека уметникот/уметноста има моќ и задача активно да учествува 
во општеството, притоа лоцирајќи ги аномалиите на тоа општество, мојата уметност ја 
ставам во доменот на политичка и ангажирана. (...) Главно ги истражувам феномените 
на нацијата, како општествен конструкт и сите елементи што се врзуваат за неа, 
вклучувајќи го јазикот, идентитетот итн.“

“Starting from the position that the artist/art has power and duty to actively participate 
in society, at the same time locating the anomalies of that same society, I associate my 
art as socially and politically engaged art. (…) I’m mainly questioning the phenomenon 
of the nation as social construct and all the elements that are connected with it, including 
language, identity, etc.”
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Përdore Alfabetin Qirilik, 2017
Дигитални принтoви, 70x100 cm и 70x50 cm
Digital prints, 70x100 cm and 70x50 cm
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ИЛИЈА ПРОКОПИЕВ / ILIJA PROKOPIEV

Илија Прокопиев (Скопје 1985) е визуелен уметник и културолог. Има учествувано на многубројни проекти, биеналиња и 
групни изложби. Негови позначајни самостојни изложби се: „Тираницид“, Прима центар Берлин (Берлин, Германија) 2015 
год.; „Секогаш другите се оние кои умираат“, Галерија Ко-Ра (Скопје, Македонија) 2015 год. 
Во 2011 год. е добитник на наградата ДЕНЕС - награда за најдобар млад уметник, за делото „Студија за многу големи 
цртежи“, а во 2012 год. е на резидентален престој во ISCP studio во Њујорк. Во 2016 год. кооснова Private Print, издавачка 
куќа за уметнички книги и сродни публикации. 

Ilija Prokopiev (Skopje 1985) is a visual artist and a culturologist. He has participated in numerous projects, biennales and group 
exhibitions. His more significant solo exhibitions are: “Tyrannicide”, Prima Center Berlin (Berlin, Germany) 2015; “It’s always the 
others who die”, Ko-Ra Gallery (Skopje, Macedonia) 2015. In 2011 he won the award DENES – Young Visual Artist Award, for the 
work “Studies of Very Large Drawings”, and in 2012, he was an artist-in-residence at ISCP studio in New York. In 2016, he cofounds 
Private Print, publishing studio for artists’ books and related publications.

Авторскиот проект „Тираницид“ е составен од серија мали цртежи, два големи во форма на фризови и скицник. Цртежите 
се направени според римската мермерна верзија на скулптурата Хармодие и Аристогитон и нејзината сегашна локација 
во неаполскиот Археолошки музеј. Нарацијата во цртежите ја опфаќаат историската епизода од класичната Атина, а тоа е 
атентатот на Хипарх, братот на атинскиот тиранин Хипие од страна на Хармодие и Аристогитон. Овој настан го определува 
почетокот на демократската ера во Атина, или поточно овој настан станува идеолошкиот наратив што ја одржува вербата 
во демократијата меѓу атињаните, отелотворен во скулптура на двајцата атентатори, поставена на атинската агора. 
Визуелниот јазик во цртежите се фокусира на внатрешните значења што потекнуваат од скулптурата и нејзиниот 
денешен контекст.

The artistic project Tyrannicide consists of a series of small drawings, two large scale drawings in the form of long horizontal 
friezes and a sketchbook. The works are inspired by the Roman marble version of the sculpture of Harmodius and Aristogeiton 
and its today’s location in the Archeological museum of Naples, Italy. 
The background narrative of the drawings follows a very important historical episode of classical Athens, i.e., the assassination of 
Hipparchus, the brother of the Athenian tyrant Hippias, by Harmodius and Aristogiton. This event defines the Athenian democracy, 
or more precisely it becomes the main narrative that keeps the democratic ideology among the Athenians, which also is embodied 
in a sculpture of two assassins placed in the Athenian agora. However, the visual language of the drawings focuses on the possible 
inner meanings originating from the content of the sculpture and its contemporary context.  

„Потребата да го создадам ова дело ја дефинирам како многу лична, но не во поглед на мојот живот туку во поглед на 
мојата генерациска припадност. Во создавањето на делото тргнувам со замислата да создадам алузија на историските 
фризови на кои се преставувани историски или митолошки сцени, но со една поинаква цел, да ја преставам потребата од 
создавање на историски наратив како политички акт. Надоврзувајќи се на мојот интерес за уметничко истражување на 
темите за меморијата, историјата и уметноста во општества без културна институционална инфраструктура, верувам 
дека со ова дело успевам да го поставувам прашањето за одговорноста кон нашето време.“

“I define the need to create this work as very personal, not in terms of my life, but in terms of the generation I belong to. 
In the creation of the work, I start with the idea to create an allusion to historical friezes that present historical or mythological 
scenes, but for a different purpose, to demonstrate the need to create a historical narrative as a political act. By relying on my 
interest in artistic research on the topics of memory, history and art in societies without cultural institutional infrastructure, 
I believe that with this work I manage to raise the question of responsibility towards the time we live in.”
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Серија цртежи:
· Тираницид / Tyrannicide, 2015 
(јаглен на хартија / charcoal on paper 26 x 36 cm)
· Убиството на Хипарх / The Murder of Hipparchus, 2015, 
(дрвени бои на хартија / color pencil on paper 40 x 250 cm)

· Митот за Хармодие и Аристогитон
The Myth of Harmodius and Aristogeiton, 2015 
(дрвени бои на хартија / color pencil on paper 40 x 250 cm)
· Имињата (триптих) / The names (triptych), 2015
(Јаглен на хартија, димензија на поединечен дел 26 x 36 см
charcoal on paper, dimensions of a single part 26 x 36 cm)

Тираницид - Визуелна  / Tyrannicide - A visual,  2015 
реконтекстуализација на мермерната римска верзија на скулптурата Хармодие и Аристогитон 
recontextualisation of the Roman marble version of the sculpture of Harmodius and Aristogeiton, 2015
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НИКОЛА РАДУЛОВИЌ / NIKOLA RADULOVIKJ

Никола Радуловиќ (Куманово 1987) дипломира како сликар на Факултетот за ликовни уметности во Скопје и магистрира 
во Софија, Бугарија на „Националната Художествена Академија”, насока Илустрација. Добитник е на наградата „Борко 
Лазески” во 2010 год. Позначајни самостојни изложби: “Waking Lilith”, Арт Институт (Скопје, Македонија) 2010 год.; 
“Old man’s world” Музеј на Град Скопје (Скопје, Македонија) 2011 год. Позначајни претставувања на групни изложби: 
Перформанс “Monolith”, Музеј на Град Скопје (Скопје, Македонија) 2006 год.; Перформанс “Monolith 2”, Музеј на Град Скопје 
(Скопје, Македонија) 2008 год.; Свет за старци (Old Man’s world) Биенале на млади уметници (Истанбул, Турција) 2009 год.

Nikola Radulovikj (Kumanovo 1987) obtained his bachelor degree from the Faculty of Fine Arts in Skopje, Painting Department and 
his Master degree in illustration from the “National Academy of Arts”, Sofia, Bulgaria. He was awarded with the “Borko Lazeski” 
award in 2010. His more important solo exhibitions include: “Waking Lilith”, Art Institute (Skopje, Macedonia) 2010; “Old man’s 
world” Museum of City of Skopje (Skopje, Macedonia) 2011. More important group exhibition: Performance “Monolith”, Museum 
of City of Skopje (Skopje, Macedonia) 2006; “Monolith 2”, Museum of City of Skopje (Skopje, Macedonia) 2008; “Old Man’s World” 
Biennale for Young Artists (Istanbul, Turkey) 2009.

Book of Sclavin 
Capsule Radiation Report

Location: People’s Republic of Sclavin, 
Year 1981

2016

Book of Sclavin е електронско илустрирано/анимирано книжно издание. Илустрациите во книгата се во GIF формат и 
сочинуваат циклуси на анимација што бескрајно се повторуваат. Мистериозна капсула е централен објект во книгата и е 
прикажана на биеналето како објект-управувач со кој се навигира книгата. 

Book of Scalvin is an electronic, illustrated book. The illustrations in the book are in the GIF format and are part of a series of 
animations which repeat indefinitely. The mysterious capsule is a central object in the book and is represented, at the Biennial, as 
an object-controller used for navigation of the book.  

„Неговиот интерес е насочен кон дигиталните медиуми и истражување на интернетот како простор за изложување, 
класичната анимацијa и изработка на илустрирани книги во различни форми на изданија.“ 

“His interests lie in the digital media and the Internet as a space for exhibiting, in classical animation and illustration of books in 
various types of editions.” 



50 51



52 53

Делото „Седни, да бидеме отсутни“ е конципирано со постапка на комбинирање на два медиуми, тоа се фотографски 
отпечатоци и готовиот предмет - стол што се наоѓа и на самите фотографии. Со насловот „Седни, да бидеме отсутни“, 
сугерира и ја наведува публиката на можна интеракција (да се седне на столот) што би поттикнала на некои прашања 
или одговори, на некакво реагирање, или констатирање на некаква состојба. (...)
Естетизирањето на делото, исто така, има за цел да опише и да прикаже состојба на една транзициска долготрајна 
борба условена од актуелни социјални, општествено-политички, емоционални и културолошки контексти.

His artwork “Sit, to be absent” is conceived by a process of combining two media: photographic prints and the finished 
object- a chair presented in the same photographs. With the title “Sit, to be absent”, which suggests or would lead the 
audience to a possible interaction (to sit down on the chair), the artist would provoke some questions or answers, 
and some sort of reaction, or acknowledgment of some condition. (...)
Aesthetization of the artwork is also aimed at describing and displaying the state of a transitional 
long-standing struggle conditioned by current social, socio-political, emotional, and cultural contexts.

ГОРАН РИСТОВСКИ / GORAN RISTOVSKI

Седни, да бидеме отсутни / Sit, to be absent, 2013
Инсталација составена од пет фотографски 
отпечатоци и пет ready-made објекти-столови
Installation comprised of 5 photographic prints 
and 5 ready-made objects - chairs

Горан Ристовски (Струга 1987) дипломира на Факултетот за ликовни уметности, Скопје, на 
отсекот за графика, 2009 год. Има учествувано на повеќе групни изложби во Македонија и надвор. 
Досега самостојно има изложувано во Струга, Куманово и во Охрид, со циклусот на дела „end.begin“ 
и „Ликвидирани вредности“. Добитник е на втората награда за најдобар дизајн на плакат „Против цензура, 
за слобода на говорот“ и најдобар едноминутен филм „13“ на Скопскиот филмски фестивал во 2010 год. 
Ристовски моментално работи како ликовен педагог во Струга и е еден  од oсновачите и членовите на 
уметничкото здружение ИНКА од Струга.

Goran Ristovski (Struga 1987) is a visual artist, graphic designer and an art teacher. In 2009 he graduated from the 
Faculty of Fine Arts - Skopje and majored in graphic art at the Department of graphic design. He has participated in 
several group exhibitions in Macedonia and abroad. Until now, he has had solo exhibitions in Struga, Kumanovo, Ohrid, 
a series of works titled “End.begin” and “Liquidated values”. He was awarded the second prize for the best poster design 
“Against censorship, freedom of speech” and for the best one- minute film “13” at the Skopje Film Festival, 2010. Ristovski 
is currently working as an art teacher in Struga, and he is one of the founders and members of the art community INCA 
(Initiative for independent cultural activism) from Struga.

„Ристовски се занимава со истражување на различни медиуми и се изразува преку  цртеж, слика, фотографија, 
инсталација, графика, улична- урбана уметност, но најчесто се работи за комбинирање на повеќе медиуми. 
Се инспирира од феномените на локалните случувања и традиционалните трансформации и мемории.“

“Ristovski explores different media like installation, graphic arts, street- urban art, painting, drawing, photography, but most 
often combines various media. He gets inspired by local events and traditional transformations and memories.” 
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Никола Славевски (Битола 1989) дипломира на катедрата за сликарство на Факултетот за ликовни уметности во Скопје во 
2014 год.  во класата на проф. Жанета Вангели. Прва самостојна изложба „Обои црвено“ имал во Центарот за култура – Битола 
(Битола, Македонија) 2017 год. Учествувал и на следните значајни групни изложби: „40 години од ДЛУБ“ (Битола, Македонија) 
2014 год.; „Совршениот уметник“ Pop Up AKTO фестивал (Битола, Македонија) 2017 год.; „Третата интернационална изложба на 
уметници и ликовни педагози“ (Евора, Португалија) 2017 год. и др.

Nikola Slavevski (Bitola 1989) graduated from thea Department of Painting, at the Faculty of Fine Arts in Skopje, in 2014, in the 
class of prof. Zaneta Vangeli. His first solo exhibition “Paint it Red” was set in the Cultural Center – Bitola (Bitola, Macedonia) 2017. 
In addition to this solo exhibition, he participated in: “40 years of DLUB” (Bitola, Macedonia) 2014; “The Perfect Artist” Pop Up AKTO 
Festival (Bitola, Macedonia) 2017; “3rd International Exhibition of Artists and Art Teachers” (Evora, Portugal) 2017, etc.

Делото „Победени со љубов“ се занимава со трудот и трудовиот процес и со општествената положба на уметникот кој е 
принуден поради егзистенција да го продава својот труд за наемнина. Авторот беше вработен во фабриката во периодот кога 
е создавано делото. Жиците се слични со оние што се произведуваат на неговото поранешно работно место. Поставени се на 
тој начин што публиката може да поминува низ нив, како би го осетила допирот со резултатот на трудовиот процес, а, воедно, 
пробивајќи се низ нив симболично би ја доживеала тежината на трудовиот процес. 

The work “Defeated with Love” deals with the labor, labor process and with the social position of the artist who is forced to rent his/
her labor because of existence. The author was employed in a factory in the period when the work was created. The wires are similar 
to those produced at his former workplace. They are set up in such a way that the audience can pass through them, in order to feel 
the touch from the result of the labor process, and at the same time, while penetrating through them, one symbolically 
would experience the burden of the labor process.

НИКОЛА СЛАВЕВСКИ / NIKOLA SLAVEVSKI

Победени со љубов / Defeated with Love, 2017
Инсталација составена од принт со интервенции со боја (147x125cm), висечка инсталација (90x90x225cm) и жици
Installation comprised of print with color interventions (147x125cm), hanging installation (90x90x225cm) and wires

„Сметам дека уметникот треба да го прифати предизвикот на оваа епоха и целосно општествено 
и политички да се ангажира самиот, но и својата уметност, во изградбата на новото општество“, 

вели Славевски. Тој додава: „Уметноста што и понатаму се занимава со себе или со себичното 
его на авторот е импотентна уметност што не е способна да изроди нова вредност. Во новиот 
контекст што го донесе економската криза од 2008 г., бегалската криза, Брегзит, независноста 
на Каталонија и политичките кризи, единствено политички и општествено ангажираната 
уметност има иднина.“

“In my opinion the artist should take the challenge of this epoch and completely engage himself/
herself and their Art in the construction of the new world”, Slavevski says. He adds: “Art that 

continues to occupy itself with self or the selfish ego of the artist is impotent art, which is not able 
to produce a new value. In the new context which is brought up by the economic crisis of 2008, the 

refugee crisis, Brexit, the independence of Catalonia and the political crisis, there is only future for 
politically and socially engaged art.”
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Игор Таневски (Скопје 1995) е редовен студент на Факултетот за ликовни уметности 
при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје (во класата на проф. Жанета Вангели). 
Учествувал на неколку групни изложби меѓу кои „Близина и далечина“, 11- меѓународна 

изложба, Младински културен центар (Скопје, Македонија) 2016 год.; „1101: Св. Климент низ 
современа уметничка призма“, НУБ „Св. Климент Охридски“ (Скопје, Македонија) 2017 год.; „КРИК  

Фестивал 2017“, колаборативниот перформанс: „За настанувањето“, предводен од колективот 
„Что Делат“, Русија, Музеј на современата уметност, Скопје (Скопје, Македонија) 2017 год.; „As Mars 

Goes Behind the Sun“, Cité internationale des arts, Open Studio заедно со Катерина Таневска (Париз, 
Франција) 2017 год.

Igor Tanevski (Skopje 1995) is currently studying at the Faculty of Fine Arts, Ss. Cyril and Methodius 
University - Skopje (in the class of Prof. Zaneta Vangeli). He participated in several group exhibitions among 

which are the International exhibition “Closeness and distance”, Youth Cultural Center (Skopje, Macedonia) 2016; 
“1101: St. Clement through contemporary artistic prism”, NUB “St. Kliment Ohridski” (Skopje, Macedonia) 2017; “CRIC 

Festival 2017”, Collaborative performance: “Becoming With the Museum”, led by the Coallective “Chto Delat”, Russia, 
Museum of Contemporary Art, Skopje (Skopje, Macedonia) 2017; “As Mars Goes Behind the Sun” together with 

Katerina Tanevska, Cité internationale des arts, Open Studio (Paris, France) 2017.

Инсталацијата „Релацијата помеѓу можностите на љубовта“ е истражување на релацијата помеѓу 
артифициелното создавање и природното, каде што човекот е само сведок на процесот. Тоа што 

произлегува од некакво дејство или тоа што е резултат од некоја причина. Се прашувам за релациите 
што ги воспоставуваме околу нас, со сè и секого. Можностите да се изгради претстава за создавањето, 
за животот. Без вода нема живот, па затоа и сме тука на планетата Земја. Но што правиме ние со неа и 

до кога ќе ја има тука за нас? 

The installation “The Relation Between the Possibilities of Love” is an exploration between the relation 
of the artificial creation and the natural creation, where the human is only a witness of the process.

The artwork represents what comes from an action or what the result from some cause is. 
I wonder about the relations that we establish around us, with everything and everyone. 

The possibilities to build a notion of creation, of life. Without water there is no life, 
that is why we are here on planet Earth. But what we do with it and how long 

will it be here for us? 

„Во самиот почеток на мојот самостоен творечки процес, истражувам во полето на сликарството, 
фотографијата, инсталацијата, видеото и видео фрејмот. Во досегашните проекти ме интересирале 

прашања врзани со релациите што човекот ги воспоставува со околината, општеството, Земјата и 
свесноста за последиците од истите. Уметноста како животна релација со сè и секого.“

“At the very beginning of my independent creative process, I am exploring in the field of painting, photography, 
installation, video and video frame. In my projects so far, I have been interested in issues related to the relations 

that man establishes with the environment, society, the Earth, and the awareness of the consequences. 
Art as a life relation with everything and everyone.”

ИГОР ТАНЕВСКИ / IGOR TANEVSKI
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Релацијата помеѓу можностите на љубовта / The Relation Between the Possibilities of Love, 2018
Инсталација од шест дигитални отпечатоци (по 100 х 200 см), растенија во простор, два постамента, варијабилни димензии
Installation of 6 digital prints (100 x 200 cm each), plants in space, 2 plinths, variable dimensions
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Немања Трајковиќ (Скопје 1989) дипломира на Факултетот за арт и дизајн при Европскиот универзитет во Скопје. 
Тој е ликовен уметник и дизајнер кој работи во областите на применета графика и илустрација, а се занимава со стрип, 
концепт-дизајн на карактери и  др. Досега учествувал на годишните студентски изложби на ЕУРМ-ФАД во 2009, 2010 и 
2011 год.; „Мое Скопје“ Радио МОФ, Сули Ан, (Скопје, Македонија) 2013 год. и „Совршениот уметник“ Pop Up AKTO фестивал, 
(Битола, Македонија) 2017 год.  

Nemanja Trajković (Skopje 1989) graduated from the Faculty of Art and Design, at the European University in Skopje. He is a 
graphic artist and designer who works in the fields of applied arts and illustration, but he also has an interest in comics and 
concept design. He has participated in the yearly student exhibitions by EURM-FAD, in 2009, 2010 and 2011, “My Skopje” Radio 
MOF, Suli An (Skopje, Macedonia) 2013 and “The Perfect Artist” Pop Up AKTO Festival (Bitola, Macedonia) 2017.

„Трајковиќ ги истражува модернистичката тематика и пластика, авангардата и рускиот конструктивизам во екот на 
револуцијата. Привлечен од активниот потенцијал на пасивната страна на уметноста, својот израз го доживува како 
средство за нечујна реидеологизација на изромантизираниот дух на постмодерното општество, во рамките на новите 
технологии и социјални структури, во цел конструктивна стабилизација на идејниот потенцијал.“

“Trajković explores the modernist themes and plasticity, the avant-garde and Russian constructivism during the peak of 
the Revolution. Interested in the active potential of the passive side of art, he sees his style as a tool for silent ideological 
reconstruction of the romanticized spirit of the post-modern age, within the boundaries of the new technologies and social 
structures, aiming to constructively stabilize the potential of the idea.”

НЕМАЊА ТРАЈКОВИЌ / NEMANJA TRAJKOVIĆ

Делото „Вавилон“ е обид за конструктивистичка формализација на 
митот за Вавилонската кула и општествената порака што тој ја пренесува. 
Идејата за константноста на човековиот напор да ги достигне Небесата и 
божествената вистина во конечниот чин на уништувањето, се воспоставува 
како иконопластична матрица на антитоталитарната природа на космосот.
Ја претставува вертикалната подреденост на универзумот, во чија средина е 
Човекот, кој се стреми да го достигне Хоризонтот - каде што Земјата го допира 
Небото. Кулата, која непрестано ја гради нагоре, е примордиалната планина 
на чиј врв тој ќе застане на исто рамниште со Бога. Но, Бог ја уништува Кулата, 
создавајќи конечна дистанца преку негација на стремежот кон тоталноста.. 

The work “Babel” is an attempt to constructively formalize the myth of the 
Tower of Babel and the message it contains. The idea of the constancy of human 
endeavor to reach the Heavens and the sacred truth of the ultimate act of destruction, 
is proposed as an iconoplastic matrix of the anti-totalitarian nature of cosmos. It 
represents the vertical alignment of the universe, where in the center is Man, aiming 
to reach beyond the Horizon – where Earth meets Heaven. The Tower he is ceaselessly 
building upwards is the primordial mountain, whereupon its summit He will stand on 
equal ground with God. Alas, God destroys the Tower, instating a final distance 
through the negation of the strife for totality.
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Вавилон / Babel, 2018
Инсталација составена од принт (50x50 cm) 
и скулптура (30x30x100 cm)
Installation comprised of print (50x50 cm) and 
sculpture (30x30x100 cm)
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Елена Чемерска (Скопје 1991) дипломира на Факултетот за ликовни уметности во Скопје, на отсек сликарство, во класата 
на проф. Антони Мазневски. Од 2017 год. е на постдипломски студии на Академијата за уметност и дизајн  AKV St. Joost во 
Сертогенбош, Холандија, каде што моментално живее и работи. 
Чемерска учествувала на повеќе групни изложби, меѓу кои: „St. Joost- Transition“, EYE Filmmuseum (Амстердам, Холандија) 
2018 год.; „Совршениот уметник“, АКТО Фестивал Галерија Магаза (Битола, Македонија) 2017 год.; „Paratissima #4“, 
Младински Културен Центар (Скопје, Македонија) 2017 год.; „Skopje Fashion and Lifestyle Expo“ (Скопје, Македонија) 2017 
год.; „Young Art“, Националната галерија на Македонија (Скопје, Македонија) 2015 год. и др.

Elena Chemerska (Skopje 1991) graduated from the Faculty of Fine Arts in Skopje, at the Painting Department, under supervision 
of professor Antoni Maznevski. In 2017 she started her postgraduate studies at the Academy of art and design AKV St. Joost 
(Holland), where she currently works and resides. 
Chemerska took part in numerous group exhibitions including “St. Joost- Transition”, EYE Filmmuseum (Amsterdam, Netherlands) 
2018; “The Perfect Artist”, AKTO Festival Gallery Magaza (Bitola, Macedonia) 2017; “Paratissima #4”, the Youth Cultural Center 
(Skopje, Macedonia) 2017; “Skopje Fashion and Lifestyle Expo” (Skopje, Macedonia) 2017; “Young Art” National Gallery of Macedonia, 
(Skopje, Macedonia) 2015, etc.

ЕЛЕНА ЧЕМЕРСКА / ELENA CHEMERSKA

All is funny when you have a sense of tumor, 2018
video, 19:12, color, sound
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Кога индивидуализираниот субјект, потиснат под постојаниот притисок на средината што станува сé поотуѓена, и самиот 
станува осамен и отуѓен, тогаш настапува анархија. Делото „All is funny when you have a sense of tumor“ е обид да се 
погледне подлабоко во просторите што ги отвора оваа отуѓеност, но и да предложи можни насоки за тоа како понатаму, 
гледани низ призмата и логиката на една интимна борба и траума. Во ваква ситуација на потиснатост и привидна 
безизлезност, која е акцијата што може да ја поттикне мотивирачката сила на осамениот субјект? Сигурно е дека е 
неопходно да се дејствува. Што со насилството, како тоа да се трансформира во креативен потенцијал? 

When the individualized subject due to the exposure to a constant pressure of the surrounding, which becomes more alienated 
itself, grows lonely and alienated, anarchy emerges. The artwork “All is funny when you have a sense of tumor” is an attempt to 
look deeper into the spaces opened by this alienation, but also to suggest possible directions where to move further, seen through 
the lenses and the logic of an intimate struggle and trauma. In a situation of suppression and ostensible hopelessness, what 
action is efficient enough to push the motivating force of the lonely subject? It is more than clear that action is necessary. 
But how can we deal with aggression and transform it into creative potential?  

„Чемерска во својата уметничка практика се интересира и ги истражува релациите и динамиката што се одвиваат помеѓу 
сликата во својата физичка смисла и значењето што го еманира, како и сложените релации и динамиката помеѓу нештото 
во физичка и во концептуална смисла, како и перцепцијата за истото.“

“Chemerska is interested in exploring the relationship and the dynamics between the image in its physical sense and the meaning 
the image emanates, as well as in the complex relations and the dynamics between the being in its physical and conceptual sense 
and the perception of the same.”
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ЗОРАН ШЕКЕРОВ / ZORAN SHEKEROV

Зоран Шекеров (Скопје 1992) е апсолвент на катедрата по фотографија при Универзитетот за аудиовизуелни уметности Есра 
Скопје. Досега има две самостојни изложби: „Глорија и Глорија“ Националната галерија на Македонија (Скопје, Македонија) 
2017 год.  и „Титоизам: Помеѓу носталгија и желба“, АРК Галерија (Чикаго, САД) 2018 год. Учевствувал на неколку групни 
изложби во и надвор од Македонија меѓу кои: „Совршениот уметник“ (Македонија) 2017 год. „Урбенити“ (Германија, Србија 
и Македонија) 2012-2013 год.; „Трамвај“ (Хрватска) 2014 год.; „Фотографи(и)“ Чкрап (Македонија) 2015 год.; „Европа овде - 
Европа таму 1914 – 2014“ (Франција) 2014 год.

Zoran Shekerov (Skopje 1992) is in his fourth year at the Photography Department at the University for Audiovisual Arts - Parisian 
European Film Academy ESRA – Skopje. He had two solo exhibitions “Gloria and Gloria”, National Gallery of Macedonia (Skopje, 
Macedonia) 2017 and “Titoism: Between nostalgia and wish”, ARK Gallery (Chicago, USA) 2018. He participated in several group 
exhibitions in Macedonia and abroad including: “The Perfect Artist” (Macedonia) 2017; “Urbenity” (Germany, Serbia and Macedonia) 
2012-2013; “Cable car” (Croatia) 2014; “Photo Click!” (Macedonia) 2015; “Europe here – Europe there 1914 – 2014” (France) 2014. 

„Мојот интерес кон фотографијата се темели врз теми, настани и историски периоди за кои никогаш не сум бил сведок, 
но кои индиректно и директно влијаат врз времето во кое јас живеам. Оттаму, идеолошките разлики ме инспирираат да 
ја споделувам мојата фотографска работа со луѓе од различни простори. На тој начин правам споредба, но и ги осознавам 
социополитичките случувања и нивните ефекти“, вели Шекеров за својата практика.

“My interest in photography originates from topics, events and historical periods I have not witnessed myself, but which have 
influenced the period I live in, directly or indirectly. Thus, the ideology-related difference inspire me to share my photography 
work with people from different regions. That way I can compare and understand better the socio-political events and their 
impact,” Shekerov states.

Сведочејќи за минатото време, фотографиите содржат траги од носталгија, додека истовремено нè потсетуваат дека 
овие гестови на давање простор на предмети и собирање портрети и симболи од Југославија, исто така, се начин да ги 
држат и да ги продолжат вредностите што ги поврзуваат со нивното минато. Чувањето географска карта од земја што 
веќе не постои или декларирањето како Југословен е начин да ни кажат дека верувањето во определени вредности 
сèуште е можно и, можеби, потребно. Така, во тие моменти, документарните фотографии, што интимно ги прикажуваат 
личните предмети на луѓето, добиваат социополитичко значење.

Since photographs contain traces of nostalgia they witness the past. But at the same time, they remind us that giving space to 
objects and collecting portraits and icons from Yugoslavia, is also a way to  maintain the values that connect people with their 
past. Keeping a map of a country that doesn’t exist any longer or identifying oneself as a Yugoslavian is a way to inform us that 
believing in certain values is still possible and maybe necessary.   So, in those moments, photographs that show the personal 
objects of people in an intimate way, gain socio-political significance. 
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Титоизам: Помеѓу носталгија и желба  / Titoism: Amid Nostalgia and Desire, 2017
Серија од шест дигитални принтови, четири фотографии, фото албум, три приказни
Serie of 6 digital prints, 4 photographs, photo album, three stories
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XII Биенале на млади уметници

28 февруари – 28 март 2018

НУ Музеј на современата уметност – Скопје

ЌЕ БИДЕ ЛИ ДОЦНА, АКО ВРЕМЕТО ЗАПРЕ?

Куратори на Биеналето:

Ивана Васева, Бојана Јанева-Шемова, Владимир Јанчевски

Уметници:

Дарко Алексовски, Барски Брача (Марко Јанев и Филип Велковски), Димче Димески, 

Иван Дургутовски, Ана Јовановска, Амир Карахасан, Марија Конеска, Бисера Крцковска, 

Ана Лазаревска, Јана Луловска, Симона Манчева, Марко Гутиќ Мижимаков, Ивана 

Мирчевска, Наташа Неделкова, Доротеј Нешовски, Анастасија Пандиловска, Владан 

Петрушевиќ, Илија Прокопиев, Никола Радуловиќ, Горан Ристовски, Никола Славевски, 

Игор Таневски, Немања Трајковиќ, Елена Чемерска и Зоран Шекеров

Учесници во регионалната дискурзивна програма:

Софија Григориаду, кураторка (Атина, Грција);

Адела Јушиќ, уметница (Сараево, Босна и Херцеговина);

Ивана Мештров, кураторка (Сплит/ Загреб, Хрватска);

Данило Прњат, уметник (Белград, Србија);

Ана Франговска, кураторка (Скопје, Македонија).
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20.03 (вторник)

17:30 - 17:50 - Воведни забелешки од кураторите
17:50 - 20:20 - Презентации од уметниците – учесници 
во Биеналето:

Ана Јовановска;•	
Игор Таневски;•	
Доротеј Нешовски;•	
Анастасија Пандиловска;•	
Елена Чемерска;•	
Ивана Мирчевска;•	
Наташа Неделкова;•	
Амир Карахасан;•	
Иван Дургутовски;•	
Марко Гутиќ Мижимаков.•	

20:20 - 21:00 – Презентација „Работа (во уметноста) – 
дали е можна промена?“  на Данило Прњат (Белград)
21:00 - 21:20 - Разговор со гостинот и уметниците

Регионална дискурзивна програма и презентации на уметници – учесници во Биеналето на млади уметници

15.03 (четврток)

17:30 - 17:50 - Воведни забелешки од кураторите
17:50 - 19:50 - Презентации од уметниците – учесници 
во Биеналето:

Марија Конеска;•	
Барски Брача (Марко Јанев и Филип Велковски);•	
Ана Лазаревска;•	
Димче Димески;•	
Зоран Шекеров;•	
Симона Манчева;•	
Дарко Алексовски. •	

19:50 - 20:30 - Презентација „Засекогаш љубопитни, некои 
размислувања за уметничкото образование и дискурзивни 
практики во современата уметност“ на Ивана Мештров 
(Сплит/Загреб)
20:30 - 21:10 - Презентација „Приказна за волшебното 
огледало“ на Ана Франговска (Скопје)
21:10 - 21:30 - Разговор со двете гостинки и уметниците

17.03 (сабота)

17:30 - 17:50 - Воведни забелешки од кураторите
17:50 - 19:45 -  Презентации од уметниците – учесници 
во Биеналето:
Бисера Крцковска;

Јана Луловска;•	
Немања Трајковиќ;•	
Владан Петрушевиќ;•	
Илија Прокопиев и Марија Христова (PrivatePrint);•	
Никола Радуловиќ;•	
Никола Славевски;•	
Горан Ристовски.•	

19:50 - 20:30 - Презентација „Разговор со уметникот 
и презентација на селектирани дела“ на Адела Јушиќ 
(Сараево)
20:30 - 21:10 - Презентација „TWIXTlab: Иницијатива помеѓу 
современата уметност, антропологијата и општествената 
реалност, во контекстот на Атина денес“ на Софија 
Григориаду (Атина)
21:10 - 21:30 - Разговор со двете гостинки и уметниците
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20.03 (Tuesday)

17:30 - 17:50 - Introductory remarks by the curators
17:50 - 20:20 - Presentations by the artists – participants in 
the Biennial:
- Ana Jovanovska;
- Igor Tanevski;
- Dorotej Neshovski
- Anasatasija Pandilovska;
- Elena Chemerska;
- Ivana Mirchevska;
- Natasha Nedelkova;
- Amir Karahasan;
- Ivan Durgutovski;
- Marko Gutić Mižimakov.
20:20 - 21:00 - Presentation “Work (in art) – is change 
possible?” by Danilo Prnjat (Belgrade)
21:00 - 21:20 - Discussion with the presenter and the artists

Regional discursive program and presentations by artists – participants in the Biennial of Young Artists

15.03 (Thursday)

17:30 - 17:50 - Introductory remarks by the curators
17:50 - 19:50- Presentations by the artists – participants in the 
Biennial:
- Marija Koneska;
- Barski Bracha (Marko Janev and Filip Velkovski);
- Ana Lazarevska;
- Dimche Dimeski;
- Zoran Shekerov;
- Simona Mancheva;
- Darko Aleksovski.
19:50 - 20:30 - Presentation “Permanently curious, some 
thoughts on art education and discoursive practices in 
contmporary art” by Ivana Meštrov (Split/Zagreb)
20:30 - 21:10 - Presentation “The story of the magical mirror” by 
Ana Frangovska (Skopje)
21:10 - 21:30 - Discussion with the two presenters and the artists

17.03 (Saturday)

17:30 - 17:50 - Introductory remarks by the curators
17:50 - 19:45 - Presentations by the artists - participants in the 
Biennial:
- Bisera Krckovska;
- Jana Lulovska;
- Nemanja Trajković;
- Vladan Petrushevikj; 
- Ilija Prokopiev and Marija Hristova (Private Print);
- Nikola Radulovikj;
- Nikola Slavevski;
- Goran Ristovski.
19:50 - 20:30 – Presentation “Artist talk and presentation of 
selected works” by Adela Jušić (Sarajevo)
20:30 - 21:10 - Presentation “TWIXTlab: an initiative between 
contemporary art, anthropology, and social reality, in the 
context of Athens today” by Sofia Grigoriadou (Athens)
21:10 - 21:30 - Discussion with the two presenters and the 
artists
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XII Biennial of Young Artists

February 28 - March, 28, 2018

NI Museum of Contemporary Art – Skopje

WOLD IT BE LATE, IF TIME STOPPED?

Curators of the Biennial:

Ivana Vaseva, Bojana Janeva-Shemova, Vladimir Janchevski

Artists:

Darko Aleksovski, Barski Braca (Marko Janev and Filip Velkovski), Dimche Dimeski, Ivan 

Durgutovski, Ana Jovanovska, Amir Karahasan, Marija Koneska, Bisera Krckovska, Ana 

Lazarevska, Jana Lulovska, Simona Mancheva, Marko Gutić Mižimakov, Ivana Mirchevska, 

Natasha Nedelkova, Dorotej Neshovski, Anasatasija Pandilovska, Vladan Petrushevikj, Ilija 

Prokopiev, Nikola Radulovikj, Goran Ristovski, Nikola Slavevski, Igor Tanevski, Nemanja 

Trajković , Elena Chemerska and Zoran Shekerov

Participants in the regional discursive program:

Sofia Grigoriadou, curator (Athens, Greece);

Adela Jušić, artist (Sarajevo, Bosnia and Herzegovina);

Ivana Meštrov, curator (Split/Zagreb, Croatia);

Danilo Prnjat, artist (Belgrade, Serbia);

Ana Frangovska, curator (Skopje, Macedonia).
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РАЗГОВОР СО УМЕТНИКОТ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА СЕЛЕКТИРАНИ ДЕЛА
За 12-то Биенале на млади уметници Адела Јушиќ ќе зборува за позицијата 
на уметникот во Босна и Херцеговина, нејзиното искуство на меѓународната 
уметничка сцена и ќе претстави селекција на нејзини дела од 2007 год. до денес.

Адела Јушиќ (Босна и Херцеговина 1982) има завршено постдипломски 
студии на Академијата за ликовни уметности, оддел Графика во 2007 год. и 
магистрирала на Демократија и човекови права во Југоисточна Европа на 
Универзитетите Сараево и Болоња во 2013 год. Јушиќ има изложувано на стотина 
меѓународни изложби (Манифеста 8, Мурсија, Шпанија; Видеонале, Kunstmuseum
Бон, Германија; Image Counter Image, Haus der Kunst, Минхен, Германија, Balkan insight, 
Центар Помпиду, Париз). Има учествувано во многу програми за престој на уметници 
(ISCP, Њујорк; Културконтакт, Виена; i.a.a.b, Базел; Museum Quartier, Виена) и на многубројни 
панели, работилници и конференции. 
Во 2010 год. ја има добиено наградата Млад ликовен уметник за најдобар босански уметник, 
Henkel Young Artist Price CEE во 2011 год. и специјална награда на Белградскиот октомвриски салон во 2013 год. Нејзините 
дела се дел од приватни и јавни колекции. Таа е коосновач и работела на проекти од културата во Здружението за култура и 
уметност Црвена од 2010 год. и е една од создавачите на Онлајн архивата на Антифашистичката борба на жените во Босна и 
Херцеговина и Југославија.Уметничката практика на Адела Јушиќ е проникната од нејзиното лично искуство и спомени, како 
и политиките и феминистичкиот дискурс. Голем дел од нејзината работа го истражува историското насилство врз жената, 
учеството на жените во Антифашистичката борба во Југославија, Југословенските војни и тажната реалност вкоренета во нив.

ARTIST TALK AND PRESENTATION OF SELECTED WORKS
For the 12th Biennial of Young artists, Adela Jušić will talk about position of artist in Bosnia and Herzegovina, her experience at the 
international art scene, and present selection of her works from 2007 till present.

Adela Jušić (Bosnia and Herzegovina 1982) graduated from the Academy of Fine Arts, Department of Printmaking, University of 
Sarajevo in 2007 (MA), and holds an MA degree in Democracy and Human Rights in South East Europe from Sarajevo and Bologna 
Universities, 2013.
Jušić has presented her work in more than 100 international exhibitions (Manifesta 8, Murcia, Spain; Videonale, Kunstmuseum Bonn, 
Germany; Image Counter Image, Haus der Kunst, Munich, Germany, Balkan Inisght, Pompidou Center, Paris). She has participated 
in many artists in residence programs (ISCP, New York; Kulturkontakt, Vienna; i.a.a.b. Basel, Museums Quartier, Vienna) and in 
numerous panels, workshops and conferences. She received the Young Visual Artist Award for the best young Bosnian artist in 2010, 
Henkel Young Artist Price CEE in 2011, and Special award of Belgrade October Salon in 2013. Her works are part of many private and 
public collections. She is a co-founder and has participated in cultural projects at the Association for Culture and Art Crvena, since 
2010, and is one of the creators of the Online archive of Antifascist struggle of women of B&H and Yugoslavia.
The artistic practice of Adela Jušić is permeated with her personal experience and memories as well as politics and feminist 
discourse. A lot of her work investigates historical violence against women, participation of women in the Antifascist struggle in 
Yugoslavia, recent Yugoslav wars, and the unpleasant reality rooted in them.

АДЕЛА ЈУШИЌ   |  ADELA JUŠIĆ  

(Сараево, Босна и Херцеговина / Sarajevo, Bosnia and Herzegovina)



PERMANENTLY CURIOUS, SOME THOUGHTS ON ART EDUCATION AND DISCURSIVE PRACTICES IN CONTEMPORARY ART

This lecture will highlight some questions about the state of art education these days from the perspective of historical overview, 
as well as from personal experience as a lecturer of art history and theory within academia and informal and non-institutional 
educational frame (Curatorial platform program co-founded in 2008 in Zagreb, Mediterranea XVI-Young Artists Biennial Errors 
Allowed in Ancona co-curated in 2013, long term collaborations with Academies of Fine Arts in Split and Zagreb).

Ivana Meštrov is a curator and art historian from Zagreb, Croatia. Presently, she is a lecturer at the Department of Art History at 
the Faculty of Humanities and Social Sciences of the University of Split. She is one of the co-founders of Slobodne veze/Loose 
Associations contemporary art practices as well as of the educational platform Kustoska platforma/Curatorial Platform.
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ЗАСЕКОГАШ ЉУБОПИТНИ, НЕКОИ РАЗМИСЛУВАЊА ЗА УМЕТНИЧКОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ И ДИСКУРЗИВНИ ПРАКТИКИ ВО СОВРЕМЕНАТА УМЕТНОСТ

Ова предавање ќе нагласи некои актуелни прашања за состојбата на 
уметничкото образование од перспектива на историски преглед, како 
и од лично искуство како предавач на историја на уметност и теорија во 
рамките на Академијата и неформалната и неинституционална едукативна 
рамка (Програма за кураторска платформа - основана во 2008 год. во Загреб, 
Mediterranea XVI-Young Artists Biennial Errors Allowed во Анкана, кокурирано во 
2013 год., долгорочните соработки со академиите за ликовни уметности во 
Сплит и во Загреб).

Ивана Мештров е кураторка и историчарка на уметност од Загреб, Хрватска. Во моментов е предавач на Катедрата за 
историја на уметноста на Факултетот за хуманистички и општествени науки при Универзитетот во Сплит. Таа е една од 
основачите на Слободни врски / Loose Associations современи уметнички практики, како и на образовната платформа 
Кураторска платформа / Кураторска платформа.

ИВАНА МЕШТРОВ   | IVANA MEŠTROV 

(Сплит/Загреб, Хрватска / Split/Zagreb, Croatia)
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TWIXTLAB: ИНИЦИЈАТИВА ПОМЕЃУ СОВРЕМЕНАТА УМЕТНОСТ, 
АНТРОПОЛОГИЈАТА И ОПШТЕСТВЕНАТА РЕАЛНОСТ, ВО КОНТЕКСТОТ НА АТИНА ДЕНЕС

Публицитетот што ѝ се даде на т.н. „грчка криза“ низ светот се чини дека брзо ја претвори Атина во привилегирана, 
понекогаш „егзотична“, дестинација за „кризен“ туризам, како и за многу странски уметници, куратори, антрополози и други 
истражувачи од општествените науки. Во оваа сфера, интересот на Документа 14 за „учење од Атина“ го доведе градот во 
центарот на вниманието на меѓународниот уметнички свет.

Во меѓувреме, се појавуваат сè поголем број колективи, простори раководени од уметници и независни проекти. Меѓу 
нив, TWIXTlab е долгорочен проект, што е поставен „помеѓу и во меѓувреме“ (between and betwixt)1 современа уметност, 
антропологија и општествена реалност. Тој презема облик на лабораторија со цел да предложи или да ги поддржи 
интервенциите во секојдневниот живот преку работилници, семинари, проекции, презентации, дискусии и истражувачки 
проекти. За подобро разбирање на сложената и контроверзна улога на Документа во локален контекст, TWIXTLab иницираше 
двегодишна независна, меѓународна истражувачка програма насловена „Учејќи од Документа“ (Learning from documenta), 
во соработка со неколку локални и меѓународни партнери. Втората фаза на програмата, „Атинска уметничка опсерваторија” 
(Athens Arts Observatory), има за цел да направи мапирање на современата атинска уметничка сцена и документирање на 
нејзината еволуција.

Во нејзината презентација Григориаду накратко ќе го опише контекстот во кој е основана TWIXTlab и сè уште функционира 
денес. Исто така, разговарајќи за овие две програми, таа ќе се фокусира на интересите и активностите на TWIXTlab во врска 
со Атина и промените што се случуваа во градот, нејзиниот имиџ (слика/и) и уметничката сцена. 
https://twixtlab.wordpress.com/about_eng/

Софија Григориаду е докторант по социјална антропологија (Универзитет „Пантеон“ во Атина). Магистрирала на Атинскиот 
факултет за ликовни уметности (A.S.F.A). Дипломирала на A.S.F.A (2013 год.), како и на одделот за филозофија, педагогија и 
психологија на Универзитетот во Атина (2006 год.). Учествувала на повеќе изложби, конференции, истражувачки и уметнички 
проекти во Атина, Единбург, Истанбул и во Бејрут. Има кокурирано и ко-организирано уметнички проекти и изложби. Таа 
организирала и одржувала уметнички работилници и едукативни програми, работела со деца со попреченост и предава 
на сликарската работилница A´ на A.S.F.A. Григориаду соработува со уметници и антрополози во рамките на TWIXTlab, 
уметнички проект што се наоѓа помеѓу современата уметност, антропологијата и секојдневниот живот.
https://sofiagrigoriadou.wordpress.com

1twixt: скратена верзија на betwixt, што значи помеѓу, ниту едното ниту другото. Социјалниот антрополог Виктор Тарнер ја употребил фразата betwixt and between, за 
да ја карактеризира посредната од три фази од обредот на премин како краен преоден, субверзивен и креативен момент на животниот тек на општествата.

 

СОФИЈА ГРИГОРИАДУ  |  SOFIA GRIGORIADOU  

(Атина, Грција / Athens, Greece)
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TWIXTLAB: AN INITIATIVE BETWEEN CONTEMPORARY ART, 
ANTHROPOLOGY, AND SOCIAL REALITY, IN THE CONTEXT OF ATHENS TODAY

The publicity given worldwide to the so called “Greek crisis” seems to have rapidly 
turned Athens into a privileged, sometimes “exotic” destination for “crisis” tourists, 
as well as for many foreign artists, curators, anthropologists and other social scientists. 
In this realm, documenta 14’s interest in “learning from Athens” brought the city into the 
spotlight of the international art world.

Meanwhile, an increasing number of collectives, artist-run spaces and independent projects 
have been emerging. Among them, TWIXTlab is a long term project, situated “between and betwixt” 1 
contemporary art, anthropology and social reality. It adopts the form of a laboratory in order to propose or 
to support interventions in everyday life through workshops, seminars, screenings, presentations, discussions, and research 
projects. To better understand the complex and controversial role of documenta in the local context, TWIXTLab has initiated a 
two-year independent, international research program entitled “Learning from documenta”, in collaboration with several local and 
international partners. The program’s second phase, “Athens Arts Observatory”, aims to conduct a mapping of the contemporary 
Athenian art scene and a recording of its evolution.

In her presentation, Gridoriadou will briefly describe the context in which TWIXTlab was founded and is still functioning today. 
Discussing these two programs, she will also focus on TWIXTlab’s interests and activities in relation to Athens and the changes that 
have been taking place in the city, its image(s) and the artscene.
https://twixtlab.wordpress.com/about_eng/

Sofia Grigoriadou is a Phd student in Social Anthropology (Panteion University, Athens). She holds an MFA degree from the Athens 
School of Fine Arts. She is a graduate of the A.S.F.A. (2013) and the Philosophical, Pedagogical and Psychological Department of 
the University of Athens (2006). She has participated in various exhibitions, conferences, research and artistic projects in Athens, 
Edinburgh, Istanbul, and Beirut. She has co-curated and co-organised artistic projects and exhibitions. She has organised and 
carried out artistic workshops and educational programs, worked with children with disabilities and taught at the A´painting 
workshop, ASFA. She collaborates with artists and anthropologists in the framework of TWIXTlab, an art project situated in between 
contemporary art, anthropology and the everyday. 
https://sofiagrigoriadou.wordpress.com

1twixt: shortened version of betwixt, which means in between, neither the one not the other. The social anthropologist Victor Turner used the phrase betwixt and between in 
order to characterize the intermediate out of three stages of the rite of passage as ultimate transitional, subversive and creative moment of societies’ lifetime.
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РАБОТА (ВО УМЕТНОСТА) – ДАЛИ Е МОЖНА ПРОМЕНА?

Целта на разговорот „Работа (во уметноста) – дали е можна промена?“ е  во контекст на Биеналето на млади да отвори 
разговор со публиката и со учесниците на тема производствените односи во рамките на кои денес се ситуира работата 
на младите уметници, бидејќи ова поле сé повеќе се трансформира во правец на замислена „самоодржливост“ базирана 
врз работата во креативните индустрии или врз производството на специфичен тип стока за уметнички пазар (уметнички 
колекции). Разговорот ќе опфати кратко воведно излагање со референца на историската рамка во рамките на што се 
конструирала работата на уметникот како специфичен тип на работник/ производител во однос на контекстуалната 
детерминација низ која поминал.  Дијалошката форма, придружена со примери од актуелните начини на самоорганизација 
на уметничката продукција, ќе настојува да ги освести механизмите низ кои оперираат овие доминантни модели. Целта на 
разговорот е заеднички, и во колектив (како што е единствено можно да се мисли на промена), да се обидеме да отвориме 
нов хоризонт на работата во уметноста што би подразбирала работа на општествена еманципација што нема да ги 
репродуцира постојните политички односи и  нема да се базира врз експлоатација од кој било вид. 

Данило Прњат (Црна Гора 1982) е визуелен уметник кој живее и работи во Белград. Тој учествувал на многу домашни 
и групни изложби, конференции, разговори и  реализации на (уметнички) проекти, што ги истражуваат политиките на 
партициптивните практики и колективната работа. Во својата работа, настојува да ги надмине воспоставените граници на 
уметноста, како и односите помеѓу уметноста и општествената реалност преку интервенција на полето на економијата. Во 
моментов е докторант во завршна година на отсекот PhD in Communication/Art and Critical Thought на European Graduate 
School (EGS) во Сас-Фе во Швајцарија. Својата критичка работа, базирана врз анализа на либералната култура, ја објавува 
првенствено на порталот „Дематеријализација на уметноста“. 

ДАНИЛО ПРЊАТ | DANILO PRNJAT

(Белград, Србија / Belgrade, Serbia)
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WORK (IN ART) - IS CHANGE POSSIBLE?

The aim of the discussion “Work (in art) - is change possible?” is to open a conversation with the audience and participants 
in the context of the Biennial of Young Artists, on the subject of production relations within which the work of young artists 
is located, as this field is increasingly transformed towards the targeted “self-sustainability” based on work in creative 
industries or the production of a specific type of goods for the art market (art collections). 
The conversation will include a brief introductory presentation with a reference to the historical framework within which 
the work of artists as a specific type of worker / producer is constituted in relation to the contextual determinations 
through which he passed. A dialogue form, followed by examples from the current ways of self-organization of artistic 
production will seek to uncover the mechanisms through which these dominant models operate. The purpose of the 
discussion is to jointly and collectively (as an only possible way to think about change) try to open a new work horizon in art 
which would involve work on social emancipation that will not reproduce existing political relations and will not be based 
on exploitation of any kind.

Danilo Prnjat (Montenegro 1982) is a visual artist who lives and works in Belgrade. He participated in many group 
exhibitions, conferences, conversations and implementations of (artistic) projects that explore the politics of participatory 
practices and collective work. In his work, he strives to overcome the established boundaries of art, as well as the relations 
between art and social reality through intervention in the field of economics. He is currently a Phd candidate in the final year 
of the PhD in Communication / Art and Critical Thought at the European Graduate School (EGS) in Saas-Fee, Switzerland. His 
critical work, based on the analysis of liberal culture, is published primarily on the portal “Dematerialization of art”.
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ПРИКАЗНА ЗА ВОЛШЕБНОТО ОГЛЕДАЛО

Си биле младите уметници од Македонија кои постојано имале желба да се огледуваат во волшебното огледало во градот, 
што на сите Македонци им давало поинакви перспективи за себе си. Помини откај огледалото, погледни во него, се 
гледале себе си како високообучени академски автори кои имале многу мултимедијални познавања како одлична основа 
за себеидентификување во уметноста. Појди, ѕирни во огледалото, гледале прекрасни и од широк спектар можности за 
соработка со колегите, кураторите, институциите, Министерството за култура, разновидните културни организации. Трет пат, 
огледалцето покажувало како тие патуваат насекаде низ светот, без финансиски ограничувања и посетувале најрецентни и 
најсовремени изложби, остварувале комуникација и станувале дел од значајни уметнички вмрежувања, креирајќи дела што 
не покажувале техничко-технолошка немоќ... уште какви се не слики им нудело тоа огледало, но им правело извртена слика 
и голема дискрапанца помеѓу очекувањата и можностите. Приказната за огледалцето е само иронија, но дали суштината за 
проблемите на младите автори лежи во дел од циничните визии во огледалото и во социо-општествениот контекст во кој 
егзистираме, или пак малку и во амбициите, волјата и пожртвуваноста?   

Ана Франговска (Скопје 1978) е кустос и креативен и динамичен уметнички професионалец со четиринаесет годишно 
кураторско, едукаторско и истражувачко искуство во современата визуелна уметност. Таа е вработена како куратор во 
Националната галерија на Македонија веќе десет години. Поседува ефективни вештини за воспоставување односи со јавноста, 
вклучувајќи и доставување формални презентации, писмена комуникација, како и планирање и спроведување уметнички 
маркетинг кампањи. Меѓународни кураторски проекти – избор: „Есенција на егзистенцијата“ (заедно со Маја Чанкуловска–
Михајловска и Горанчо Ѓорѓиевски), изложба на современа македонска уметност, куќа за уметност и луѓе Лауба, Загреб, 2015 
год.; „Утопија“ меѓународна концепциска изложба, Мултимедијален центар Мала станица, Скопје, 2015 год.; „Во потрага по 
заедничко тло“ (заедно со Бојана Јанева - Шемова), македонска современа уметност, Центар за современа уметност, Баку, 
Азербејџан; „Transfiguring“, групна концептуална изложба на современата македонска уметност, Чешки центар Прага, Прага, 
Република Чешка, 2014 год.; „Breat и Sault“, групна концептуална изложба на современата македонска уметност, Палата 
Porcia, Виена, Австрија, 2013 год.; „Silentio Pathologia“, Елпида Хаџи-Василева, Павилјон на Република Македонија на 55 -та 
Меѓународна ликовна изложба - La Biennale di Venezia, Италија, 2013 год.; „Црно и бело или не“, групна изложба на современата 
македонска уметност, CAM, Casoria музеј на современа уметност, Наполи, Италија, 2013 год.; „Перцепција“, MC Gallery, Њујорк, 
САД, 2012 год.; „Одлучувачки критериуми за избор“, Фламанско Министерство за надворешни работи, Белгија, 2008 год.; 
„Источните соседи“, Културен центар Вавилон, Утрехт, Холандија, 2006 год.; Нове Франговски ретроспектива на Таксим Sanat 
галерија, Истанбул, Турција, 2006 год.; „Уметничка размена“ 2004 год., Културен центар на Angels Gate, Сан Педро, Лос Анџелес, 
САД, 2004 год.; Десет македонски уметници во есенски салон, Париз, Франција, 2002 год. и др.

АНА ФРАНГОВСКА  | ANA FRANGOVSKA

(Скопје, Македонија / Skopje, Macedonia)
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THE STORY OF THE MAGICAL MIRROR

Once upon a time there were young artists from Macedonia who have always 
wanted to be reflected in the magical mirror in the city that gave all Macedonians 
different perspectives for themselves. Passing by the mirror, looking at it, they saw 
themselves as academically highly trained artists who had a lot of knowledge in multimedia, 
as an excellent basis for self-identification in art. Again, glimpsing in the mirror, they saw wide 
range of wonderful possibilities for cooperation with colleagues, curators, institutions, the Ministry 
of Culture, various cultural organizations. For the third time, the mirror showed how they travelled around 
the world without financial constraints and visited the most current and contemporary exhibitions, they communicated and became 
a part of significant artistic networks, creating works that did not show technical and technological impotence ... the mirror offered 
many more glorious images, but it showed them a twisted notion and a great discrepancy between the expectations and the 
possibilities. The story of the mirror is only irony, but is it that the essence of the problems of the young artists lies in some of the 
cynical visions in the mirror and in the social context in which we exist, or it lies a little bit in their ambitions, their will and sacrifice?

Ana Frangovska (Skopje 1978) is a curator and a creative and dynamic art professional with fifteen years curatorial, educational 
and research experience in the contemporary visual arts. She works as a curator at the Macedonian National Gallery for the past 
ten years. She has effective public relations and presentations skills, and ample experience in written communication, planning and 
conducting art marketing campaigns. Selected international curatorial projects: ‘Essence of Existence’, exhibition of contemporary 
Macedonian art, Art Center Lauba, Zagreb, Croatia, 2015; ‘Utopia’, international conceptual exhibition, Multimedia center Mala 
Stanica, Skopje, Macedonia, 2015; ‘In Search of a Common Ground’ (together with Bojana Janeva - Shemova and Ars Acta), exhibition 
of eleven contemporary Macedonian artists, Center for Contemporary Art, Baku, Azerbaijan; ‘Transfiguration’ - conceptual group 
exhibition of Macedonian contemporary art, Czech Center Prague, Prague, Czech Republic, 2014; ‘Bread and salt’ - conceptual 
group exhibition of Macedonian contemporary art, Porcia Palace, Vienna, Austria, 2013; ‘Silentiopathologia’, Elpida Hadzi-Vasileva, 
Pavilion of Republic of Macedonia at the 55th Venice Biennale, Italy, 2013; ‘Black and white or not’ group exhibition of Macedonian 
contemporary art, CAM Casoria Contemporary Art Museum, Napoli, Italy, 2013; ‘Perception’, MC Gallery New York, USA, 2012; ‘Crucial 
in choice” Flemish Ministry of Foreign Affairs, Belgium, 2008; ‘Eastern neighbours’, Babylon Cultural Center, Utrecht, Netherlands, 
2006; Retrospective exhibition of Nove Frangovski in Taksim Sanat Gallery, Istanbul, Turkey, 2006; ‘Art exchange’ 2004, Angels Gate 
Cultural Center, San Pedro, Los Angeles, USA, 2004; 10 Macedonian artists at the Autumn Salon, Paris, France, 2002, etc.
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Ивана Васева (Скопје 1984) e кураторка на повеќе проекти што најчесто се соработнички и ангажирачки т.е. конфронтира 
места на желби, контестира востпоставени релации и ги запрашува утврдените начини на продукција и перцепција. 
Таа живее и работи во Скопје каде што заедно со уметникот Филип Јовановски, ја раководат организацијата ФРУ – 
Факултет за работи што не се учат во рамките на која го курираат и „АКТО“ Фестивалот за современи уметности. 
Повеќе на: http://akto-fru.com/en/

Таа досега ги курирала изложбите и истражувачките проекти: „Совршениот уметник“, „You made me so sad. Now, that 
doesn’t have anything to do with you“, „ПЕТ ВАРИЈАЦИИ НА СТАТИЧНОСТА: ТИШИНА“, „Музејот на современата уметност 
има магарешки уши“, како и колаборативните проекти „Уметноста и диктатурата“, „СКОПЈЕ: ВРВНА КОЛЕКЦИЈА НА ЛИЧНИ 
СЕЌАВАЊА 1960 – 2010“ вол. 1, „Живи библиотеки: архиви на граѓанската непослушност“ (на повеќе простори и градови 
низ Македонија). Повеќе на: https://zivibiblioteki.wordpress.com/

Таа е коавтор на предавањето/ перформанс и истражувачки проект „Како мојот живот стана културен работник – 
културните работници ја заземаат сцената“ и играта/ презентација „Како да направиш фестивал за 100 и за 1 милион 
евра“ (заедно со Биљана Тануровска – Ќулавковски) што беше претставена во повеќе европски градови.  Таа била 
уредник на повеќе книги и автор на неколку текстови за современата визуелна уметност, а за истражувачкиот проект 
„Kолективното делување како политичка, а не организациска одлука“, направен со Филип Јовановски, е добитничка на 
наградата „Ладислав Баришиќ“ на АИКА – Македонија. Васева ги претставила своите истражувања и проекти на многу 
институции, конференции и платформи во Европа и во САД. Таа завршила студии на Факултетот за историја на уметност 
при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, а има специјализирано во областа на кураторството на Кураторската 
програма на de Appel arts centre во Амстердам, Холандија.
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“The Artist and the Dictatorship”, “Skopje: ultimate golden collection of personal memories 1960 – 2010” vol. 1 and “Living libraries: 
archives of citizen disobedience” (in several cities in Macedonia). More on: https://zivibiblioteki.wordpress.com/
She is a co- author of the lecture/ presentation and research project “How my life turned into a cultural worker – the cultural 
workers take the stage” and presentation/ game “How to make a festival with 100 and 1milion Euros” (with Biljana Tanurovska 
– Kjulavkovski), which was presented in many cities in Europe. She is an editor of several books and author of many texts about 
contemporary visual arts, For the research project Collectictive action as political not organizational decision, made together 
with Filip Jovanovski, she was awarded with Ladislav Barisić of AICA – Macedonia. Vaseva has presented her research and projects 
in many institutions, conferences and platforms in Europe and USA. She graduated from the Faculty of History of Art in Skopje and 
was part of the Curatorial Program of de Appel Arts Centre in Amsterdam.
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Задоцнување – ургентната потреба од мисла што ќе го контекстуализира актуелното време

Ова е затоа што современото е, всушност, создадено од сомнеж, двоумење, несигурност, неодлучност – од 
потребата за рефлексија, за одложување. Ние сакаме да ги одложиме нашите одлуки и активности за да 
имаме повеќе време за анализа, за рефлексија и за размислување. И токму тоа е она што е современост – 
пролонгиран, дури и потенцијално бесконечен период на одложување.
Така пишува Борис Гројс во текстот насловен „Comrades of time” (Groys, 2010: 22-39)1   во контекст на 
размислувањето за значењето на современоста и современата уметност во рамките на  сè уште актуелната 
тенденција на анализа и одново разгледување на модернизмот и неговите нереализирани ветувања. Гројс, 
иронично забележува на многубројните, но често и корисни тенденции постојано да се пишува и да се 
преиспитува историјата  што како нус појави создаваат пролиферација од приказни и „губење време“ и 
со тоа правејќи ја несигурна иднината.
Но, што се случува ако изгубеното време, потребно за да се изоди континуиран пат, воопшто не е потрошено? 
Што ако тоа време, во кое требало да се биде активен, почнало да се одмотува, но по силата на примамливата 
пасивност и инерцијата се закочило на бројчаникот и за'рѓало до степен на заборавеност?
Во такво време не се одложува за да преиспита или да се  разбере што е направено досега или да се испланира 
трасирањето на својата визија, туку се создава потенцијално бесконечен период на задоцнување во 
преиспитувањето, поттикнувањето, развивањето и зацврстувањето на современата уметничка сцена, најчесто 
поради други причини. А потоа различните читања на историјата се таложат врз тоа задоцнување, носејќи ги 
со себе напластениот талог од непреиспитувањето, продлабочувањето на несоодветните и супстандардните 
услови и начини на работа и бавноста за нивно решавање, како и неубедливите размислувања што ќе ја 
рефлектираат сегашноста за иднината, во постојаната потрага по компасот.

12. Биенале на млади уметници

Дванаесеттото биенале на млади уметници беше конципирано од дела од млади уметници кои веќе започнале 
посериозно да развиваат свој визуелен јазик, како основа од каде што ќе се дискутира за политичките, 
економските и идеолошките начини на кои е изграден и функционира уметничкиот свет во земјава и во целост 
ја поддржува идејата дека уметничката пракса не може да се разгледува без општествено – политичката рамка 
што ја поткрева и ја гради и генералната културна политика и обратно. Основата т.е. изложбата е повисоката 
рамнина во која се забележува нивниот посебен израз и сензибилитет, но и се анализираат институционалните 
рамки, започнувајќи од ретроградното образование, што во ретки случаи ги застапува денешните потреби на 
уметниците, до перпетуирањето на автономноста и автономната позиција на институциите од презентирачки 
карактер до степен на неутралност, како и фиктивната социјална компонента на генералната културна 
политика, сево ова поврзано во непрофесионализирани односи и структури окупирани во премолченото 
прифаќање на нештата такви какви што се.

1 Groys, Boris (2010). ‘Comrades of Time’ in Julieta Aranda, Brian Kuan Wood, and Anton Vidokle (eds.) What is contemporary art? e-flux journal: Sternberg Press, 22-39

ДРУГАРИТЕ НА ВРЕМЕТО И ПОТРАГАТА ПО ЗАДОЦНЕТОТО ВРЕМЕ
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Биеналето насловено „Ќе биде ли доцна, ако времето запре?“ нуди плејада на уметнички размислувања 
и различни изразни манифестации (од цртежи, принтови, фотографии и слики до видеа и инсталации), но 
во основата, и гледано од кураторски ракурс, зборува за неможноста за дејствување, заглавеноста или 
затвореноста во конзервативниот светоглед, што под притисокот на неосвестените неолиберални парадигми, 
станува посуров, социјално нееднаков и атомизиран, и во рамките на изложбената поставеност бара начини на 
размрдување на нештата. 
На едно проблемско ниво, изложбената поставка презентира интимни уметнички преиспитувања, движејќи 
се од недофатливоста на уметничката мисла (Дарко Алексовски), отуѓеноста на индивидуата како состојба 
и потенцијал за активирање (Елена Чемерска), скулптуралните форми и уметничките претстави како израз 
на слободата  (Илија Прокопиев) или „универзалноста“ на уметноста како животен процес или како процес 
на природата (Игор Таневски), солидарноста, соработката и споделувањето, како вредности за промена 
на сегашноста (Ана Лазаревска), сé до детската игра како едукативна програмска целина и нејзината 
проникливост, како различна методологија на работа (Доротеј Нешовски) наспроти светот на лажното 
претставување (Марија Конеска). 
Потоа има едно друго размислување кое навлегува во минатите искуства и нивното значење денес, како  преку 
преиспитувањето на минатото за потребите на сегашноста во архитектонското наследство (Бисера Крцковска), 
во опседнатоста со секојдневните предмети (Зоран Шекеров) или во размислувањето за аналогната и 
дигиталната технологија како бегство од конвенционалните норми (Јана Луловска), идејниот потенцијал на 
модернизмот во постмодерното општество (Немања Трајковиќ), па сé до начинот на перцепција на околината 
што се движи помеѓу планираното и случајното (Анастасија Пандиловска).
Притисокот на неолибералниот или илибералниот општествено - економски живот е видлив во апстрактни или 
општи претстави за потребата од потрага по нов свет (Димче Димески) или пак потрагата по констатирањето 
на актуелната, транзициска или несигурна општествена состојба (Горан Ристовски), парадигмите на новиот 
сајбер свет (Марко Јанев и Филип Велковски како Барски Брача) како и привидната слобода на избор и израз 
преку примерот на контролирачкото информатичко општество (Иван Дургутовски), либералната политика 
и модернистичката естетика на пасивизирање на гледачот/ката (Ана Јовановска), креативната класа како 
неолиберален идеолошки конструкт во рамките на филм есеј (Амир Карахасан, Ивана Мирчевска, Наташа 
Неделкова), прашањето за присутноста, видливоста и „другоста“ како круцијален аспект на секојдневното 
живеење (Марко Гутиќ Мижимаков)... 
Свој одек во уметничките дела наоѓа и специфичниот локален општествено – политички контекст што се 
одразува во игнорирањето на еколошките проблеми (Симона Манчева), во националистичкиот дискурс што 
може да се надмине со наднационална реторика (Владан Петрушевиќ) или во  девалвираните работнички 
услови и социјалните нееднаквости (Никола Славевски), а специфична е и наративноста изразена преку 
посовремени технолошко - уметнички изразни средства (Никола Радуловиќ).
Сево ова беше зајакнато со дискурзивната програма, што овозможи разговор меѓу уметниците и публиката на 
теми што ретко се присутни во јавниот простор и предизвика флуктуација на идеи што би ги контестирале 
системските проблеми, и преку споделувањето на мислења од петмина гости: истражувачката и уметничката 
Софија Григориаду од Атина и историчарката на уметност и професорка Ивана Мештров од Загреб / Сплит 
зборуваа за важноста на вонинституционалната уметничка програма како критички и едукативен простор, 
уметничката Адела Јушиќ од Сараево зборуваше за „прекаријатноста“ во интернационалниот уметничко - 
комерцијален свет, историчарката на уметност и кураторка Ана Франговска за пасивноста и незаинтересираноста 
на одреден дел од младите уметници, додека уметникот Данило Прњат ја затвори програмата со разговор за 
доминантните модели на институционалните производствени односи што се одредени од либерални параметри 
на експлоатација,  невалоризација на трудот на уметникот и уметничката општествена улога.
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„ЌЕ БИДЕ ЛИ ДОЦНА, АКО ВРЕМЕТО ЗАПРЕ?“

Биеналето насловено „Ќе биде ли доцна, ако времето запре?“ зборува за задоцнетото време како она кое 
не се поставува кон читањето, прифаќањето или практикувањето на западновропската или американската 
уметничка мисла, туку во гледањето, те практикувањето и создавањето на уметноста во поглед на 
општествено - политичките  услови во земјава. Како што сведочи напишаната историја на уметност во 
земјава, погледот скоро секогаш бил насочен кон признавањето и прифаќањето од надвор, а не кон себе 
- преиспитувањето и кон создавањето на нови начини на произведување уметност и со тоа различни 
општествено - политички односи. Во желбата за признавањето не само што не е препознаена 
потенцијалноста на она што може да се изгради од она што се има туку не е достапна и трката за 
видливоста, па и произвела чуден сопствен одбранбен механизам на повисока вредност.
Во таа насока, постојаното доцнење во себепреиспитувањето, а со тоа и задоцнување, што сè уште трае, 
се огледува во  концептите од типот „снајди се“, „секој сам за себе“, „тоа се условите“, „донеси од дома“, 
„викни пријател да ти помогне“, што се долго време главни начела на фукционирање на еден конзервативен 
педагошки став, ригидна хиерархиска поставеност и непрофесионализираност, што сèуште наоѓаат свој 
одек во овој контекст и што таложат едно сериозно незадоволство. Денес, размислувањето за јавното или 
одговорноста на јавните средства не се движат во дискрепанцата или спротиставеноста помеѓу  креативната 
класа и културата на трудот т.е. во уметникот – претприемач и уметникот како општествен агент, туку во 
дискурсите за бројките на публика и бројноста на медиумските преноси, како маскирање на сериозните 
внатрешни нефункционалности и поделба на трудот.  
Идејата за ова биенале беше да се понуди исечок во континуираното време, како момент на застанување 
со идеја да ги посочи, дискутира, анализира и да ги поттикне на менување  условите и начините во кои 
се обидуваат да работат самите уметници и културни работници, однатре, од една постсоцијалистичка 
перспектива. Во услови кога она надвор е постдемократско, ултракапиталистичко општество, а пазарот на 
трудот е бескомпромисен по уметниците и самостојните културни работници, тогаш уште повеќе се јавува 
потребата од посериозна анализа и размислување.
Алан Лајтман (Лајтман, 2005: 16)2  вели: „Во овој свет постојат две времиња. Постои механичко време и 
постои телесно време. Првото е круто и метално како масивно железно нишало што се клати напред-назад, 
напред-назад, напред-назад. Другото се извива и тресе како риба во некој залив. Првото е непопустливо, 
предодредено. Другото се премислува по пат“. Ако се обидеме да не мислиме на генерализациите и се 
обидеме да ја прифатиме метафората на Лајтман, тогаш најверојатно во контрадикцијата на механичкото 
и телесното време ќе ги најдеме другите начини на гледање, практикување и производство на уметноста, 
што ниту ќе се клати напред – назад, ниту ќе се прпелка, ниту ќе задоцнува, туку ќе биде во чекор или ќе го 
поттикнува општествено – политичкиот развој на уметноста.
А за ова треба едно друго, колективно работење.    
Оттаму, дали времето е доцна и дали треба конечно да запре такво какво што е?

2 Лајтман, Алан (2005). Ајнштајновите сништа. Темплум:Скопје.
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Delay - the urgent need for thought that will contextualize the current time

This is because the contemporary is actually constituted by doubt, hesitation, uncertainty, indecision—by the need for prolonged 
reflection, for a delay. We want to postpone our decisions and actions in order to have more time for analysis, reflection, and 
consideration. And that is precisely what the contemporary is—a prolonged, even potentially infinite period of delay.
This is what Boris Groys wrote in the text entitled “Comrades of Time” (Groys, 2010: 22-39)1   in  the context of thinking about 
the meaning of contemporaneity and contemporary art within the still current tendency of analysis and rethinking modernism 
and its unrealized promises. Groys ironically notes the numerous, but often useful tendencies to constantly write and re-
examine history which, as by-products, create a proliferation of stories and a “waste of time,” thus making the future uncertain.                                                                                                                                       
But, what happens if the lost time, needed to go along a continuous path is not wasted at all? What if that time, in which one is 
supposed to be active, began to unwind, but by the force of enticing passivity and inertia it closed on the dialer and became rusty 
to the degree of forgetfulness?                                                                                                                                                                      
At such a time it is not delayed to reconsider or understand what has been done so far or to plan the tracing of ones vision, but 
a potentially endless period of delay in re-examining, encouraging, developing and strengthening the contemporary art scene, 
most often for other reasons, is created. And then the various readings of history are creating a pile to that delay, bringing the 
pile of the failure for reconsideration with them, the deepening of inadequate and substandard conditions and ways of work and 
the slowness for their resolution, as well as the unconvincing considerations that will reflect the present into the future, in the 
constant search for the compass.    
                                                                                                                                        

12. Biennale of young artists    
                                                                              
The twelfth biennale of young artists was conceived by works of young artists who have already begun to seriously develop 
their own visual language as the basis for discussing the political, economic and ideological ways in which the art world is built 
and functions in this country and fully supports the idea that art practice cannot be considered without the socio - political 
framework that also raises and builds the general cultural policy and vice versa. The basis i.e. the exhibition is the higher flat 
surface in which their special expression and sensibility is noted, but also the institutional frameworks are analyzed, starting 
from the conservative education, which very rarely represents the current needs of the artists, to perpetuating the autonomy 
and autonomous position of the institutions of presenting character to the point of neutrality, as well as and the fictitious social 
component of the general cultural policy, all of which is linked to non-professional relationships and structures occupied in the 
subtle acceptance of things as they are.                                                    
The biennale entitled “Would It Be Late, If Time Stopped?” offers a variety of artistic contemplations and various expressional 
manifestations (from drawings, prints, photographs and images to videos and installations), but basically, and viewed from the 
curatorial perspective, it speaks of the impossibility of acting, the perseverance or closeness in the conservative worldview, 
which becomes more cruel, socially unequal and atomized under the pressure of the unaware neoliberal paradigms, and in 
the framework of the exhibition arrangement requires ways of movement of things. On a problem level, the exhibition setting 
presents intimate artistic reassessments, moving from the intangibility of artistic thought (Darko Aleksovski), the alienation 
of the individual as a state and potential for activation (Elena Chemerska), sculptural forms and artistic presentations as an 
expression of freedom (Ilija Prokopiev) or the “universality” of art as a life process or as a process of nature (Igor Tanevski), 
solidarity, cooperation and sharing, as values for changing the present (Ana Lazarevska) all the way to the child’s play as an 
educational programme unit, but also its perceptibility, as a different methodology of work (Dorotej Neshovski) versus the 
world of false representation (Marija Koneska).                                                   
Then there is another contemplation that goes into past experiences and their meaning today, such as through the questioning 
of the past for the needs of the present in the architectural heritage (Bisera Krckovska), in the obsession with everyday objects 
(Zoran Shekerov) or in thinking about the analogue and digital technology as an escape from the conventional norms (Jana 
Lulovska), the idea potential of modernism in the postmodern society (Nemanja Trajković), until the way of perception of the 
environment that is moving between the planned and the accidental (Anastasija Pandilovska).     

1Groys, Boris (2010). ‘Comrades of Time’ in Julieta Aranda, Brian Kuan Wood, and Anton Vidokle (eds.) What is contemporary art? e-flux journal: Sternberg Press, 22-39                                                                                               

THE COMRADES OF TIME AND THE SEARCH FOR THE DELAYED TIME
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The pressure of the neoliberal or iliberal social and economic life is visible in abstract or general notions of the need for a search 
for a new world (Dimce Dimeski) or in the search for the ascertainment of the actual, transitive or uncertain social situation 
(Goran Ristovski), the paradigms of the new cyber world (Marko Janev and Filip Velkovski as Barski Braca), as well as the 
seeming freedom of choice and expression through the example of the controlling information society (Ivan Durgutovski), 
the liberal politics and modernist aesthetics of the passivization of the spectator (Ana Jovanovska), the creative class as a 
neo-liberal ideological construct within a film essay (Amir Karahasan, Ivana Mircevska, Natasha Nedelkova), the question of 
presence, visibility and “otherness” as a crucial aspect of everyday life (Marko Gutić Mižimakov)...                                     
The specific local socio - political context that reflects in ignoring environmental problems also finds its own reflection 
in artistic works (Simona Mancheva), in the nationalistic discourse that can be overcome by supranational rhetoric 
(Vladan Petrushevikj) or in devalued working conditions and social inequalities (Nikola Slavevski), and the narrativeness 
expressed through more modern technological and artistic means of expression  is also specific (Nikola Radulovikj).                                                                                                                                     
 All that was enhanced by the discursive programme that allowed conversation between the artists and the audience on 
issues that are rarely present in the public space and caused fluctuation of ideas that would contest the systemic problems, 
and by sharing the opinions of five guests: the researcher and the artist Sophia Grigoriadu from Athens and the art historian 
and professor Ivana Mestrov from Zagreb/Split talked about the importance of the independent and freelance institutional 
artistic programme as a critical and educational space, the artist Adela Jushic from Saraevo spoke about the “precarity” in the 
international artistic and commercial world, the art historian and curator Ana Frangovska for the passiveness and indifference 
of a certain part of the young artists, while the artist Danilo Prnjat closed the programme by talking about the dominant models 
of institutional production relations, determined by the liberal parameters of exploitation, the non-valorization of the artist’s 
effort and the artist’s social role. 
                                  

WOLD IT BE LATE, IF TIME STOPPED? 

The biennale  entitled “Would It Be Late, If Time Stopped?” is about delayed time like the one that is not about reading, accepting 
or practicing Western European or American artistic thought, but in watching, practicing and producing art in terms of the 
social and political situation in the country. As the written history of art in the country testifies, the view has almost always 
been directed towards the recognition and acceptance from the outside, and not to self - questioning and creating new ways of 
producing art and thus different social and political relations. In the desire for recognition, not only is the potentiality of what can 
be built from what is available not recognized, but also the race for visibility is not available, and it has produced a strange own 
defensive mechanism of higher value.                                                                                     
In that respect, the constant delay in self-examination and thus the delay, which still takes place, is reflected in the concepts 
like “be resourceful”, “everybody for himself”, “these are the conditions”, “bring from home” “Invite a friend to help you”, which 
have long been the main principles of operation, a conservative pedagogical attitude, a rigid hierarchical placement and non-
professionalism, which still find their own echo in this context and which cause the growth of a serious discontent. Nowadays, the 
contemplation about the public or the responsibility of the public means do not move into discrepancy or opposition between the 
creative class and the culture of labour, i.e. in the artist - entrepreneur and the artist as a social agent, but in the discourses on the 
numbers of audience and the number of media broadcasts, as masking of the serious internal imbalances and division of labour.                                                                                                                   
The idea for this Biennale was to offer a cut in the continuous time, as a moment of stopping with an idea to pinpoint, discuss, 
analyze and encourage changes in the conditions and ways in which artists and cultural workers try to work, from within, from 
one post-socialist perspective. In circumstances when outside is a post-democratic, ultracapitalist society and the labour market 
is uncompromising in terms of the artists and freelance cultural workers, then the need for more serious analysis and reflection is 
even more evident.                                                                             
Alan Lightman (Lightman, 2004: 32)2  writes: “In this world, there are two times. There is mechanical time and there is body 
time. The first is as rigid and metallic as a massive pendulum of iron that swings back and forth, back and forth, back and forth. 
The second squirms and wriggles like a bluefish in a bay. The first is unyielding, predetermined. The second makes up its mind 
as it goes along.” If we try not to think of generalizations and try to accept Lightman’s metaphor, then in the contradiction of 
the mechanical and body time we will find other ways of seeing, practicing and producing art that will neither cling back and 
forth, nor will it be interrupted nor delayed, but will keep the pace or will encourage the socio - political development of art.                                                                                                                                   
And this requires a different, collective work.                                                                                                                   
Hence, is the time late and should it finally stop as it is?

2 Лајтман, Алан (2005). Ајнштајновите сништа. Темплум:Скопје. 
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Бојана Јанева-Шемова (Скопје 1977) е историчар на уметноста и куратор. Таа дипломирала 2000 год. на Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј“, Скопје - Институт за Историја на уметноста со археологија. Магистрирала на Мастрихт Универзитетот 
„Уметност и културно наследство, стратегија, менаџмент и образование во културата“, Холандија (2010 год.). Поседува 
ефективни вештини за доставување формални презентации, писмена комуникација, како и планирање и спроведување на 
уметнички проекти. Има работно искуство како куратор во Националната галерија на Македонија, каде што во 2009 год. го 
курирала Македонското учество на Венециското биенале со уметничкиот проект „Педесет-педесет“ на Гоце Наневски. 
Од 2012 год. е една од основачите на Арс акта - Институт за уметност и култура, Скопје, ко-курирајќи ги со Ана Франговска 
изложбите „Визуелни индустрии“ (2013 год.); „Прокрастринација“ (2014 год.); Во потрага по заедничко тло“ Берлин, 2015 
год. (заедно со Ана Франговска). Како независен куратор, соработник или организатор, таа учествувала на многубројни 
самостојни и групни изложби во Македонија и во странство. Во 2012 год. е назначена за член на Здружението на ликовни 
критичари АИКА Македонија.  

Нејзините интереси се во однос на индивидуалниот идентитет и социјалните релации како градивни компоненти во 
општеството. 

Bojana Janeva-Shemova (Skopje 1977) is an art historian and a curator. She graduated from Ss. Cyril and Methodius University in 
Skopje, Institute of History of Art and Archaeology (2000). She completed her postgraduate studies at the University of Maastricht, 
“Arts and Cultural Heritage, Cultural policy, Management and Education”, Netherlands (2010). She has effective presentation skills 
and ample experience in written communication, planning and conducting art marketing campaigns. She has a working experience 
as a curator at the National Gallery of Macedonia, Republic of Macedonia (2008-2009). In 2009 she curated the Macedonian 
participation at the Venice Biennale with the art project “Fifty-fifty” by Goce Nanevski. Since 2012, she has been working as an 
independent curator and as one of the co-founders of Ars Acta, Institute for Arts and Culture, Skopje, co-curating the exhibitions 
(together with Ana Frangovska): “Visual Industries” (2013), “Procrastination” (2014); “In Search of a Common Ground”, Berlin (2015). 
As an independent curator, collaborator, or an organizer, she participated in many solo and group exhibitions in Macedonia and 
abroad. In 2012 she was appointed a member of International Board of AICA. Since 2017, she has been working as a curator at the 
Museum of Contemporary Art in Skopje. 

Her interests are in the field of individual identity and social interactions as building blocks of society.

БОЈАНА ЈАНЕВА - ШЕМОВА / BOJANA JANEVA SHEMOVA
куратор / curator
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Биеналето на млади уметници при Музејот на современата уметност-Скопје по долгогодишно егзистирање и 
многукратни промени како во начинот на селекција, така и во концепциското/тематско третирање застапено 
во последните изданија, годинава го имаше своето XII издание. Она што вреди да се нагласи е дека Биеналето 
сé уште важи за настан на кој Музејот го отвора својот простор кон најновите генерации активни уметници,
истовремено физички и метафорично, дури од далечната 1967 год. преку изложбите на Млада генерација–
сликарство и Млада генерација-скулптура, со неколку годишна пауза во осумдесеттите.

На овогодишното Биенале на млади уметници „Ќе биде ли доцна, ако времето запре?“ се претставија 26 
уметници (или групно) со 24 дела. Нивниот избор беше селектиран од страна на тројца куратори кои беа 
ангажирани од страна на Музејот на современата уметност, се почеста пракса на светските музеи со цел да 
се внесат свежи видувања и нови гласови, но и како основна потреба на Музејот повторно да заживее како 
центар околу кој осцилираат македонските уметници и заинтригираната естетско-културолошки упатена 
публика. Од тие причини, концептот на Биеналето на млади уметници оваа година беше комплексно развиен 
и отвораше можност за дела што не реферираат или не се во тесна корелација со цврсто зададена тема. 
Освен продукцијата врз основа на која се вршеше селекцијата на избраните уметници и самата авторова 
ангажираноста во профилирањето на сопствениот уметнички пат, како и активно присуство на уметничката
сцена беа едни од почетните параметри во изборот на уметниците за ова Биенале на млади.

Понатаму, во креирањето на концептот од есенцијална важност беше на кој начин може да овозможиме да 
го слушнеме македонскиот уметник со своите внатрешни вредности и уверувања во дефинирање на својата 
почетна позиција во услови на неструктурирано трасирање на сеопштата уметничка сцена во Македонија, 
денес. Дали постои насочување на фокусот кон критични прашања, кoлку е вопоставена вистинската рамка 
на личните претензии и ресурси и колку е возможно да постои баланс меѓу очекувањата и барањата
кое сложеното време во кое живееме ги носи со себе?

Оттука, Биеналето на млади уметници, оваа година се состоеше од изложба и дискурзивен дел од јавен 
карактер, попрецизно претставувања на уметниците-учесници на Биеналето и четворица гости (уметници и 
куратори од регионот и еден од Македонија) кои со споделување на искуствата од нивните земји би придонеле 
кон намалување на чувството на изолираност, а воедно и би стимулирале идни можни соработки.
Тргнувајќи од иницијалната идеја да се отвори Музејот повторно како место каде уметниците ги споделуваат 
своите ставови и идеолошки перцепции, уметниците беа мотивирани да се претстават себе си преку своето 
дело или целокупната работа, но и да опфатат прашања што ги окупираат и претставуваат битни фактори во 
поривот и мотивот да не се запре во изградување на индивидуализацијата и личната креативност и јазик. 
Тоа можеби е и основната причина зашто делата застапени на изложбата на Биеналето на млади уметници 
годинава, беа одраз на личните интереси и теми што ги преокупираат, забележувајќи, истражувајќи и 
коментирајќи поединечни сегменти од лична, социјална и општествената поставеност во денешницата.

За концептот на „ЌЕ БИДЕ ЛИ ДОЦНА, АКО ВРЕМЕТО ЗАПРЕ?“
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Доколку тргнеме од основната задача на образованието во демократските општества, да помогне во 
изградбата на уметник, но и Граѓанин истовремено, прашањето е колку постоечките курикулуми во 
универзитетското образование го овозможуваат овој процес.

Колку се има увид во тоа дека развојот на една уметничка индивидуа, не зависи само од првичната 
поставеност на таленти и способности или само од надворешните услови, туку од квалитетот на нивното 
поминато образовно искуство, поточно интеракција со зададената едукативна околина. Впечатокот стекнат 
преку дискурзивната програма на Биеналето е дека образованието се уште настојува само и исклучиво на 
уметничкото умеење, запознаеност со уметничките пракси без да се даде насока кон контекстуалното
поимање на уметничката практика. Затоа што уметникот денес не дејствува сам, туку е во сооднос со 
најразлични профили на дејности кои му помагаат во детермирањето на уметникот како социјално 
прониклив ентитет и се медијатори во една сложена мрежа на културна инфраструктура на толкувачи, 
посредници и поддржувачи на видливоста на уметниковиот израз. Во таа насока, дополнување на веќе 
постоечките универзитетски програми со други академски дисциплини од областа на културен менаџмент, 
културен маркетинг, предавања од куратори, критичари, правници во голема мера би влијаеле на целокупноста 
во формирањето на идниот уметник. Неминовно е неопходен, исто така и зголемен број на програми на обуки, 
што надвор од универзитетските структури би играле улога во надминување на митовите и стереотипите за 
уметникот, талентот, инспирацијата и би го поставиле во поширока општествена контекстуализација.

Ова доведува до условите во кои професионалниот уметник работи по завршување на образованието, кои за 
жал го имаат прекаријатниот атрибут и најголемиот број уметници се слободни уметници, самовработени, 
или повремено вработени, додека eгзистенционалната неизвесност ги турка кон попрофитни културни 
продукции поврзани со развојот на информациско-комуникациските технологии. Така, со адаптирање кон 
глобализацијата на еден дел од уметниците им се влијае врз сопствениот креативен развој, што доведува до 
испрекинати уметнички кариери низ многу дисконтинуитети. Но, технолошката иновативноста во многу го 
зголеми и усвојувањето на нови дигитални алатки во уметничката продукција, лексика и дистрибуција што 
беше очигледно и во делата на Биеналето на млади уметници годинава. Едно од тие дела Book of Sclavin, 2016
на Никола Радуловиќ беше прогласено од страна на жири комисијата на Биеналето за млади уметници за 
најуспешен автор и дело, со што се оддава препознавање на современите движења на уметноста во ова 
технолошки врвно развиено време.
 
Биеналето на млади уметници во 2018 во голема мера придонесе во разговорот и реакциите од јавноста каде 
уште еднаш се потврди тесната поврзаност на сите фактори кои треба да се насочат кон повеќе уметнички 
можности, практики и стратегии кои ќе ја зајакнат позицијата на уметникот, денес.

БИЕНАЛЕ НА МЛАДИ УМЕТНИЦИ | BIENNIAL OF YOUNG ARTISTS
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The biennale of young artists within the Museum of Contemporary Art-Skopje after many years of existence and multiple changes 
both in the manner of selection and in the conceptual/thematic treatment represented on its past editions, was organized for the 12 
th time this year. What is worth emphasizing is that the Biennale is still an event in which the Museum opens its space to the latest 
generations of active artists, at the same time physically and metaphorically, as early as from the distant year of 1967 through the 
exhibitions of the Young Generation-Painting and the Young Generation-Sculpture, with a couple of years of break in the eighties.

At this year’s Biennale of young artists entitled ”Would it be late if time stopped?“; 26 artists (or a group of artists) with 24 works 
were presented. Their selection was made by three curators who were engaged by the Museum of Contemporary Art-Skopje, a more 
frequent practice of world museums in order to bring fresh insights and new voices, but also as a basic need of the Museum to revive 
as a centre around which Macedonian artists, the aesthetically intrigued and culturally oriented audience oscillate. For this reason, 
the concept of the Biennale of Young Artists this year was complexly developed and opened the possibility for art works that do 
not refer or are not in close correlation with a firmly defined topic. Apart from the production on the basis of which the selection of 
artists, and the author’s engagement in the profiling of their own artistic path was made, as well the active presence on the art scene 
were among the initial parameters in the selection of artists for this Biennale of Young Artists. Furthermore, in creating the concept 
of essential importance was how we can enable to hear the Macedonian artist with his/her inner values   and beliefs in defining 
his/her starting position in conditions of unstructured tracing of the entire art scene in Macedonia today. Is there a focus direction 
on critical issues, is the real framework of personal pretensions and resources really established, and how is it possible to have a 
balance between expectations and demands that the complex time in which we live brings?

Hence, the Biennale of Young Artists this year consisted of an exhibition and a discursive programme of public character, more 
precise representations of the participants in the Biennale and four guests (artists and curators from the region and one from 
Macedonia) who by the sharing of the experiences from their countries would contribute to reducing the sense of isolation, and at 
the same time would stimulate possible future co-operations. Starting from the initial idea to open the Museum again as a place 
where artists share their views and ideological perceptions, the artists were motivated to present themselves through their art-
work at the Biennial or overall work, but also to cover issues that occupy them and are important factors in the urge and the motive 
not to stop in building the individualization and personal creativity and language. This may be the main reason why the works 
presented at the exhibition of the Biennale of Young Artists this year reflected the personal interests and themes that preoccupied
them, observing, researching and commenting on individual segments of the personal, social and societal setup in the present time.

If we start from the basic task of education in democratic societies, to help build an artist, but also a citizen at the same time, the 
question is how much the existing curricula in university education enable this process. How much is there an insight whether the 
development of an artistic individual depends only on the initial placement of talents and abilities, or only on the external conditions, 
but also on the quality of their past educational experience, more precisely interaction with the given educational environment. The 
impression gained through the Biennale's discursive programme is that education is still based solely and exclusively on the artistic 
skill, familiarity with artistic practices without giving direction to the contextual understanding of art practice. Since the artist today 
does not act alone, but is in relation to various profiles of activities that help the artist to become determined as a socially perceptive 
entity and are mediators in a complex network of cultural infrastructure of interpreters, mediators and supporters of the visibility 
of the artist's expression. In that direction, the complementing of the already existing university programmes with other academic 
disciplines in the field of cultural management, cultural marketing, lectures by curators, critics, lawyers would greatly influence the 
overall formation of the future artist. Inevitably, it is also necessary to increase the number of training programmes that would play 
a role outside the university structures in overcoming the myths and stereotypes of the artist, talent, inspiration 
and would place it in wider social contextualization.

About the concept of “WOLD IT BE LATE, IF TIME STOPPED?”



86 87

This leads to the conditions in which the professional artist works after the completion of the education, which unfortunately has 
the precarious attribute, and the majority of artists are self- employed or occasionally employed, while the existential uncertainty 
pushes them towards more profitable cultural productions related to the development of information and communication 
technologies. Thus, by adapting to the globalization of a part of the artists, they suffer an influence on their own creative 
development, which leads to interrupted artistic careers through many discontinuities. However, the technological innovation has 
greatly increased the adoption of new digital tools in artistic production, vocabulary and distribution, which was evident in the works 
of the Biennale of Young Artists this year. One of those works - Book of Sclavin by Nikola Radulovikj was proclaimed by the jury of 
the Biennale of Young Artists as the most successful author and work of art, which recognizes modern art movements in this
technologically advanced time. The Biennale of Young Artists, Museum of Contemporary art-Skopje this year greatly contributed 
precisely to those conversations and reactions where it once again confirmed the close connection of all factors which should 
inevitably focus on many artistic possibilities, practices and strategies that will strengthen the artist's position nowadays.

БИЕНАЛЕ НА МЛАДИ УМЕТНИЦИ | BIENNIAL OF YOUNG ARTISTS
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Владимир Јанчевски (Скопје 1984) е независен истражувач кој живее во Скопје. Паралелно работи во областа на современата 
уметност и визуелните студии. Негов предмет на интерес се проблемите и предизвиците на интердисциплинарното 
истражување, границите и вкрстувањето на уметничката практика и теоријата на сликите, потоа ангажираната уметност, 
интервенции во јавен простор и социополитички феномени, како и современите форми на цензура и иконокластички акти.
Дипломирал на Институтот за историја на уметноста (Филозофски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје), 
каде што работел како демонстратор по предметите Современа уметност и Современа македонска уметност (2009-2011 год.).
Од 2005 год. активно соработува со повеќе институции, организации, независни уметници и истражувачи на различни проекти 
(уметнички изложби, театарски претстави, работилници, предавања, презентации и др.). Организирал повеќе самостојни и 
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Ќе биде ли доцна, ако времето запре? е прашање кое навистина може да прозвучи песимистички. Поаѓајќи од 
констатацијата во насловот на Хаксли дека „Времето мора да запре“ (Aldous Huxley, Time Must Have a Stop), 
двојноста содржана во насловот на Биеналето се однесува на најмалку две позиции: дека доцнењето воопшто 
има врска со претпоставеното одминување на времето или како меланхоличен апокалиптичен потсетник дека 
времето, векот ќе запре, светот ќе престане да постои – парадигмата, а со тоа и чувството на задоцнетост?

И покрај тоа што статусот на уметноста во современоста е несигурен, контекстот во кој се создава, презентира и 
перцепира, анализира и дискутира, е нестабилен и променлив. Таа и самата е флуктуирачка и е дел од поширокото 
поле на визуелната култура, како што била и претходно, во ерата пред модерниот концепт за уметноста.
Уметноста и концептот за времето, во смисла на современоста се во сложен сооднос, имајќи ја предвид 
нерамномерната дистрибуција на времето: тука и таму, може да бидат и различни епохи. Иако прашањето за 
времето во рамките на капиталистичката логика станува бесмислено за анализа надвор од системите на мерење 
на продукциската ефикасност и степенот на експлоатација на сите ресурси, се чини дека токму тука, со упад или 
остар рез, можеби може да се најде и можниот одговор за заглавеноста во постисториската ситуација.

Биенале на млади уметници во Музејот на современа уметност. Реченица што содржи шест поими што задаваат 
проблем при секој обид за нивно издвоено оградување и дефинирање: уметност, уметници, музеј, современост, 
младост, Биенале. Уште повеќе ако се разгледаат нивните пермутирани комбинации во услови на пост-музејска, 
он-лајн стварност, пост-биенална дезориентираност, пост-уметничка креативност во проширеното поле на новата 
техно-медиумска сфера, во постисториски момент, во квази-рефлексивниот спектакл без публика.

Како да се пристапи во анализа на оваа комплексна ситуација, ако не со заобиколување на теориските 
дискусии и фокусирање на практиката низ еден антрополошки фундиран пристап: што, кој, каде, како и зошто 
создава нешто што се извлекува на дефиниција, и веќе не нуди речиси никаков симболичен статус ниту, пак, 
материјална сигурност.

Сведоци сме дека низ историјата, наместо репродукција на стварноста, уметноста постојано се обидувала 
да зафати дел од стварноста низ пресекот на личното и општественото, да ги помести границите на 
конвенционалната перцепција и како што се некои од специфичните примери на историската авангарда, 
директно да се зафати со обликување на материјалната база. 

Полето на уметноста, како еден проблематичен, аномалиски простор, многу често бил и е локусот каде што на 
најнеочекувани начини се прекршуваат различните визии за релациите на минатото, сегашноста и иднината.
Преку разни уметнички форми, надоврзувајќи се, надградувајќи ги или спротивставувајќи се на традициите 
и делата на претходниците, свесно или несвесно, уметниците истовремено го градат својот идентитет низ 
афирмација, негација или парадоксални амалгами, со цел понатаму да придвижат и да инспирираат критичка 
опсервација и акција, и така натаму, во една (не)телеолошка прогресија.

Иако честопати се вели дека секоја нова генерација низ својата творечка практика се надоврзува, 
надоградува, креира и промовира определени вредности и идеали, уметноста на денешницата се соочува 
со сè поизразениот проблем на општествена фрагментација. Toa доведува до отежната комуникација и 

ВЕЌЕ НИ НЕДОСТИГА ИДНИНАТА
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неможност за создавање кооперативно, компетитивно, компаративно поле што ги надминува рамките на 
мали, изолирани кругови или тесни интереси и критериуми.

Иако уметниците се само една од групите кои на специфичен начин можат да трансферираат и прикажат 
фрагменти од сложениот современ контекст, групните изложби, со или без тематска рамка, даваат можност 
за сопоставување и комплементарно дооформување на сликата за определен феномен или актуелни 
тенденции. Во време на остро изразени идентитетски кризи и бесконечно пролонгирана постисториска 
заглавеност, сегашност полна со неизвесности, секој обид да се отвори некое од прашањата во рамките на 
институционалната мрежа е исклучително важен.

Во ситуација во која е неизбежен постојан судир помеѓу конзервативните тенденции и прогресивните 
движења, прашањата за времето, современоста, навременоста и изолираноста, како и чувството за 
задоцнетост изгледаат особено опипливи. Тоа особено станува јасно преку соочувањето со интензивирани 
национал-романтизми и ревизионизми, кои ниту локално, ниту регионално, ниту глобално не изгледаат 
особено ветувачки. Условите и проекциите за иднината да бидат позастрашувачки, речиси и да нема поединци 
или групи кои сериозно се заинтересирани за проширување на интегративниот процес надвор од доменот на 
личниот интерес.

Може само да се претпостави колку е трауматично да се проследува незапирливата дезинтеграција на 
општествената сфера, додека тврдоглаво и грчевито се води борбата за реконструкција на модерниот 
еманципаторски, егалитарен проект, под налетот на бирократската апатија и институционализираниот (не)
свесен нихилизам.

***

На изложбата учествуваат 26 уметници од помладата генерација кои се континуирано активни на сцената, но, 
секако, како ниту една селекција, ниту оваа нема претензии кон исцртување на комплетна ниту, пак, конечна 
слика за локалната современа уметничка сцена.

Нивните дела кои вбројуваат слики, објекти, проекти, инсталации, видео-дела, проекции и интервенции, не 
се занимаваат експлицитно со прашањата на улогата на времето, современоста, модерноста, општествениот 
проект и утописката проекција на иднината, туку навлегуваат во поширокото поле на актуелните феномени. 
Тие ги допираат прашањата за проблемите и предизвиците на образованието на младите, ефектите од 
капиталистичката експлоатативна експанзија, индустрискиот развој и ефектите од загадувањето на животната 
средина, статусот на наследените вредности и анахронизмот на артефактите, потоа јазичните бариери и 
спорови, конструкцијата на митовите итн. Но, тоа што е најголем предизвик во случајов не е ниту една од
посебните теми, ниту пак некое од делата издвоено, туку интеррелацијата, ефектите од нивната комуникација 
во споделениот простор токму преку различните определби.
Дарко Алексовски метафорично се осврнува на претпоставеното доцнење на филозофската рефлексија, 
како и невозможноста и деликатноста на процесот на материјализацијата на идејата во уметничка форма. 
Уметничкото дуо Барски Брача својот проект го засноваат на изолиран простор и со холограмска проекција 
ги прават видливи илузиите на визуелната перцепција преку движењето во луп со повторувачки промени: 
создаваат еден нов симбол на новиот дигитален мистицизам што го отвора просторот на шпекулативното. 
Димче Димески во својата видеоинсталација навлегува во просторот на контемплативното преку објект што 
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врамува видео содржина којашто диктира ритам на забавувањето, како директен засек во забрзаното време на 
секојдневието. Иван Дургутовски се занимава со ограничувањата на слободата на израз во дигиталната сфера, 
како и со дисциплинирачките алгоритми што ја цензурираат секоја дури и најмала асоцијација на сексуалното
што го сместуваат во просторот на недозволеното.

Ана Јовановска, во својот видео колаж со употребата на фрагменти опфаќа период од две и пол децении, 
во кои станува видлив просторот на историјата на уметноста деформирана низ временската призма на 
популарната култура. Амир Карахасан, Ивана Мирчевска и Наташа Неделкова, користејќи ја формата на 
филмскиот есеј, својата критичка анализа на производствените тактики на Културните индустрии ја базираат 
на интердисциплинарните иконолошки теории на Том Мичел за односот на сликата, текстот и идеологијата. 
Марија Конеска низ инсталација од слики во мал формат ги анализира повторувачките фрази и емоционалната 
состојба низ статистички анализи што го даваат контекстот за едноставните експресивни слики во крупен план. 
Бисера Крцковска на суптилен начин во своите „Евокативни слоеви“, ги открива фрагментите од градот што се 
менува, како фрагментарно сведоштво за времето што поминува.

Ана Лазаревска со својот интерактивен проект укажува на различните ритми и недостигот од директна 
комуникација, преку иницирање на симболичен чин на меѓусебно слушање. Јана Луловска со техниките што 
ги користи нè навраќа не само во времето кога се употребувале, како една нова археологија на знаењето и 
за времето потребно да се помине низ процесот за да се дојде до навидум едноставни визуелни резултати. 
Симона Манчева со истражувањето околу фабриката Фени, го документира директното непречено излевање 
на отпадните материјали во нејзината фото- инсталација. Марко Гутиќ, осврнувајќи се на едно од клучните 
прашања во однос на моќта на сликите, прави хибридна инсталација што користи фрагменти од архивски 
видеа. Тој ги реактивира за да ги преиспита низ актуелните теориски расправи за сликата како жив организам 
способен и самостојно да дејствува во полето на афективното.

Доротеј Нешовски со неговите проекти поврзани со едукацијата на најмладите во ликовната сфера укажува 
на важноста на односот на играта и знаењето во самите почетоци, истакнувајќи дека треба да се почне 
што порано за да се обезбедат можности за иднината. Анастасија Пандиловска во својата инсталација ги 
истражува интимната релација на човекот со просторот и на кој начин конструираните соодноси ја градат 
условеноста на нашите искуства. Владан Петрушевиќ во своето непреведено дело, посочува на актуелните 
дебати и за изгубеното време низ децениските обиди да се постигне разбирање.

Илија Прокопиев, со своето дело Тираницид, серија цртежи што тематизираат една античка сцена што 
претставува внимателно одбрана референца во сегашноста и одѕвонува со изразено јасен тон. 

Никола Радуловиќ во неговиот онлајн GIF вербално-визуелен проект ја раскажува приказната за едно идно 
минато време, една дистописка визија, што е слична на некои што се веќе видени, но токму затоа честопати ги 
проектираме како некоја идна реалност што нè чека.
Горан Ристовски со својата инсталација го отвора просторот за размислување околу отсутноста. Никола 
Славевски директно преку сопственото искуство ја критикува експлоатацијата на работничкиот труд и ја 
истакнува важноста на синдикалното здружување и формирањето работнички гласила.
Игор Таневски во својата инсталација отвора можност за промислување на односот помеѓу сликата како 
замрзнато време и процесуалноста на живиот свет, а, секако, и односот, релациите и нејасната граница помеѓу 
културата и природата, во време кога се чини дека артифициелноста доминира над сè.
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Немања Трајковиќ преку правилни модуларни форми го прикажува митот за вавилонската кула и за 
бесмисленоста на напорот, една антиутописка визија за однапред проектираниот потфат и недостижноста. 
Елена Чемерска ја допира темата за времето што преостанува, низ призма на зачестениот страв од 
последиците на загадувањето. Зоран Шекеров фрагмент по фрагмент, преку материјалните траги и личните 
приказни, со еден сочувствителен антрополошки приод документира едно време што е дел од животите на 
голем број луѓе. Тоа време се чини далечно, и во просторно- временскиот континуум како туѓо и непознато, 
иако на дел од тие вредности со носталгија се навраќаат и генерациите кои не го одживеале. Преку форматот 
и широката тематска рамка на Биеналето, што опфаќаат изложбен сегмент, но и дискурзивна програма, 
целта не е само да се претстави широкиот опфат на посебни авторски интереси или строго фокусирање на 
функционирањето на институционалната мрежа. Пред сè, целта е да се отвори простор за поинтензивно 
промислување на релациите помеѓу актуелната визуелна уметничка продукција и дискурзивната 
контекстуална рамка, што парадоксално, како да се врамени едното во другото, и обратно.

И покрај сè, за сите учесници, како директни креатори се чини дека има една важна цел, што е надвор од 
претпоставениот модел на Биеналето како издвоена лична самопромоција, а дискурзивната програма заедно со 
презентациите и дискусиите овозможија да се отвори тој простор. Како што наведува еден од предавачите, целта 
е „заеднички, и во колектив (како што е единствено можно да се мисли на промена), да се обидеме да отвориме 
нов хоризонт на работата во уметноста што би подразбирала работа на општествена еманципација што нема да 
ги репродуцира постојните политички односи и нема да се базира врз експлоатација од кој било вид.“ 

Не знаеме дали е тоа можно, но, секако, не би требало да се откажеме. Дури ни соочени со изгледите за 
катастрофа, не смееме да си дозволиме да го свртиме погледот.
Или, не треба ни да се грижиме, ако веќе е предоцна? Веројатно, некаде нешто важно се случило на
21 јули 1994 година во 8 часот и 24 минути.

БИЕНАЛЕ НА МЛАДИ УМЕТНИЦИ | BIENNIAL OF YOUNG ARTISTS



92 93БИЕНАЛЕ НА МЛАДИ УМЕТНИЦИ | BIENNIAL OF YOUNG ARTISTS

Will it be too late if time stopped? is a question that can really sound in a pessimistic tone. Starting from the conclusion in Huxley’s 
title that “Time Must Have a Stop” (Aldous Huxley, Time Must Have a Stop), the duality contained in the title of the Biennale refers to 
at least two positions: that the delay has anything to do with the assumed passing of time or as a melancholic apocalyptic reminder 
that time, the century will stop, the world will cease to exist - the paradigm, and with it the feeling of delay?                                                                                      

Although the status of art in modernity is uncertain, the context in which it is created, presented and perceived, analyzed and 
discussed, is unstable and variable. It itself is fluctuating and part of the wider field of visual culture, as it was before, in the era 
before the modern concept of art.                                                                           
The art and the concept of time, in terms of modernity, are in a complex ratio, given the uneven distribution of time: here and there, 
may be different epochs.                                                                                                                                               
Although the question of time in the framework of the  capitalist logic becomes meaningless for analysis beyond the systems of 
measuring productive efficiency and the degree of exploitation of all resources, it seems that here, with an intrusion or sharp cut, 
maybe the possible answer for the stagnation in the post-historical situation may be found.

Biennale of Young Artists at the Museum of Contemporary Art. A sentence that contains six terms that pose a problem in any 
attempt to separate and define them: art, artists, museum, modernity, youth, Biennale.
Even more so when considering their permutated combinations in terms of post-museum, on-line reality, post-bienal disorientation, 
post-artistic creativity in the expanded field of the new techno-media sphere, in the post-historical moment, in a quasi-reflective 
spectacle without an audience.  

How to approach the analysis of this complex situation, if not by avoiding the theoretical discussions and focusing on the practice 
through an anthropologically funded approach: what, who, where, how and why creates something that draws on a definition, and 
now does not offer nearly any symbolic status, nor material security.

We are witnessing that through history, instead of reproduction of reality, art has consistently tried to capture some of the reality 
through the lens of the personal and social, to shift the boundaries of conventional perception, and as some of the specific examples 
of the historical avant-garde say, to directly engage by shaping the material base.

The field of art, as a troublesome, anomalous space, was often and still is the locus where in the most anticipated ways the different 
visions of the past, present and future relations were broken.                                                                  
Through various art forms, connecting to, upgrading or opposing the traditions and works of the predecessors, consciously 
or unconsciously, artists simultaneously build their identity through affirmation, negation or paradoxical amalgams, in 
order to further stimulate and inspire critical observation and action, and so on, in one (non)teleological progression.                                                                                                                                     

Although it is often said that every new generation through its creative practice builds on, upgrades, creates and promotes certain 
values and ideals, the art of today faces an increasingly expressed problem of social fragmentation. This leads toa more difficult 
communication and inability to create a cooperative, competitive, comparative field that goes beyond the framework of small, 
isolated circles or narrow interests and criteria.

Although artists are only one of the groups that can transfer and display fragments of the complex contemporary context 
in a specific manner, group exhibitions, with or without a thematic framework, provide the opportunity for comparison and 
complementary completion of the image for a particular phenomenon or current trends. In a time of vigorously identifiable identity 
crises and an endlessly prolonged post-historic stagnation, a present full of uncertainties, any attempt to open up some of the 
issues within the institutional network is extremely important.  

In a situation in which there is an inevitable constant conflict between the conservative tendencies and the progressive movements, 
the issues about time, modernity, timeliness and isolation, as well as the feeling of delay seem particularly tangible. This is especially 
evident through the confrontation with the intensified national romanticisms and revisionisms, which neither locally nor regionally, nor 
globally seem particularly promising. For the conditions and projections for the future to be frightening, there are almost no individuals 
or groups who are seriously interested in extending the integration process beyond the domain of personal interest.

We already miss the future
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It can only be assumed how traumatic it is to follow the intractable disintegration of the social sphere, while the struggle for the 
reconstruction of the modern emancipatory, egalitarian project, under the rapture of bureaucratic apathy and institutionalized (un)
conscious nihilism, stubbornly and harshly takes place.

***

The exhibition is attended by 26 younger generation artists who are continually active on the stage, but of course, like no other 
selection, this one does not pretend to draw a complete nor a final picture of the local contemporary art scene.

Their works that include paintings, objects, projects, installations, video works, projections and interventions, do not deal explicitly 
with the questions of the role of time, modernity, modernity, social project and utopian projection of the future, but they penetrate 
into the wider field of the actual phenomena. They touch on issues concerning the problems and challenges of youth education, 
the effects of capitalist exploitative expansion, industrial development and the effects of environmental pollution, the status of 
inherited values and the anachronism of artifacts, then the language barriers and disputes, the construction of myths, etc. But, what 
is the biggest challenge in this case is not one of the special themes, nor some of the works singled out, but the interrelation, the 
effects of their communication in the shared space precisely through different determinations.                         

Darko Aleksovski metaphorically refers to the supposed delay of the philosophical reflection, as well as the impossibility and 
delicacy of the process of materializing the idea in an art form. The Barski Braca Art Duo based their project on an isolated space 
and with a hologram projection make the visual perceptions illusions through the movement in a loop with repetitive changes 
visible: they create a new symbol of the new digital mysticism that opens the space of the speculative. Dimce Dimeski in his video 
installation enters the space of the contemplative through an object that frames video content that dictates the rhythm of the 
deceleration, as a direct incision in the accelerated time of everyday life. Ivan Durgutovski deals with the limits of freedom of 
expression in the digital sphere, as well as with disciplinary algorithms that censor every even the smallest association of the sexual 
that is placed in the space of the illicit.      
                                                                 
Ana Jovanovska, in her video collage with the use of fragments, covers a period of two and a half decades, in which the space of art 
history deformed through the time prism of the popular culture becomes visible. Amir Karahasan, Ivana Mircevska and Natasha 
Nedelkova, using the form of the film essay, based their critical analysis on the production tactics of the Cultural Industries on Tom 
Mitchell’s interdisciplinary iconic theories of the image, text, and ideology. Marija Koneska through the installation of images in a 
small format analyzes the repetitive phrases and the emotional state through statistical analysis that provides the context for the 
simple expressive images in a close-up. Bisera Krckovska subtly in her “Evocative layers”, reveals the fragments of the changing 
city, as a fragmentary testimony of the passing time.

Ana Lazarevska with her interactive project points to the different rhythms and the lack of direct communication, by initiating 
a symbolic act of mutual listening. Jana Lulovska reminds us by the techniques she uses, not only of the time they were used 
in, as a new archeology of knowledge, but also of the time needed to go through the process in order to reach seemingly simple 
visual results. Simona Mancheva, researching the Feni factory, documents the direct smooth spillage of waste materials in her 
photo installation. Marko Gutić Mižimakov, referring to one of the key issues regarding the power of the images, makes a hybrid 
installation that uses fragments of archival videos. He reactivates them to reconsider them through current theoretical discussions 
about the image as a living organism capable of acting independently in the field of the affective.     

Dorotej Neshovski with his projects related to the education of the youngest in the field of art points to the importance of the 
relationship of the game and knowledge at the very beginning, noting that it should start as soon as possible in order to provide 
opportunities for the future. Anastasija Pandilovska explores in her installation the intimate relationship of the human with space 
and in what manner the constructed relationships build the conditionality of our experiences. Vladan Petrusevikj in his untranslated 
work, points to the current debates and the lost time through decades of attempts to reach an understanding.                                                       
Ilija Prokopiev, with his work Tiranicid, a series of drawings that thematize an ancient scene which is a carefully selected 
reference in the present and rings with a clearly expressive tone. Nikola Radulovikj in his online GIF verbal-visual project tells 
the story of a future past time, a dystopian vision, that resembles some already seen, but that’s why we often project them as a 
future reality that awaits us.                                                                                   
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Goran Ristovski with his installation opens the space for thinking about absenteeism. Nikola Slavevski directly through his own 
experience criticizes the exploitation of the labour work and emphasizes the importance of trade union association and the 
formation of workers’ newspapers.
Igor Tanevski in his installation opens the opportunity to think about the relationship between the picture as frozen time and the 
processality of life, and of course the relationship, the relations and the vague border between culture and nature, at a time when 
artificiality seems to dominate everything.   
                                                                        
Nemanja Trajković through the correct modular forms depicts the myth of the Tower of Babel and the meaninglessness of the effort, 
an anti-utopian vision of a pre-projected endeavor and unreachability. Elena Chemerska touches on the topic of the remaining 
time, through the prism of frequent fear of the consequences of pollution. Zoran Shekerov fragment by fragment, through material 
traces and personal stories, with a compassionate anthropological approach documents a time that is part of the lives of many 
people. This time seems distant, and in the spatial-temporal continuum as strange and unknown, although the generations that did 
not live in it return to some of those values with nostalgia. 
                                                                          
Through the format and broad thematic framework of the Biennale, which include an exhibition segment, but also a discursive 
programme, the goal is not only to present a wide range of specific authors’ interests or a strict focus on the functioning of the 
institutional network. Above all, the goal is to open up space for more intensive thinking of the relations between current visual 
artistic production and the discursive contextual framework, which paradoxically, seem to frame one in the other, and vice versa.                                                                           
Nevertheless, for all the participants, as direct creators it seems to have an important goal, which is beyond the assumed model of 
the Biennale as a separate personal self-promotion, and the discursive programme, along with the presentations and discussions, 
have allowed for that space to be opened. As one of the lecturers says, the goal is “together, and in a collective (as one can only think 
of change), let’s try to open a new horizon of work in art that would assume work on social emancipation that will not reproduce the 
existing political relations and will not be based on exploitation of any kind.“                                                                                          

We do not know if this is possible, but of course we should not give up. Even faced with the prospect of a disaster, we must not allow 
ourselves to turn our eyes. Or, we should not worry if it is already too late? Probably, somewhere something important happened on 
July 21, 1994, at 08.24 hrs.
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