
ПАТЕМ
Друштво со ограничена одговорност 2015/2016

ЈОУ Библиотека „Гоце Делчев“ - Гевгелија







Тринаесет точки за проектноста: - Отворен партиципативен уметнички проект од еднодневни, викенд или 
повеќедневни камп или друг вид престои и создавање на специфични локации во Македонија и во регионот.    
- Креативен активизам на променлива група автори од различни области на уметноста. - Истражување на 
уметничкиот потенцијал во трагањето локација за настан, низ форми на изразување на социјалното дружење и 
на создавањето материјални и нематеријални дела од партиципативен, групен и индивидуален карактер.                
- Тематизирање на настаните, без ограничување на авторски отклон и индивидуално позиционирање.                        
- Промислување и истражување на креативниот потенцијал на сензациите и аурноста на местото.                                    
- Преиспитување на менталните и физичките лимити на личноста во ограничени услови за живеење и за 
создавање, низ соочување и доживување на предвидливите и на непредвидливите специфични ситуации и 
манифестации. - Потенцијал за in situ и site speci�c проекти, уметнички акции, перформанси, видео дела, 
фотографии, просторни интервенции и иницијации за апостериорна продукција. - Можност за изложување на 
продукцијата на локација. - Позиционирање естетичкост низ појавностите и верувањето во уметничкиот 
потенцијал на радоста на живеењето и друштвото. - Автономен уметнички одговор над социо - политичкиот 
амбиент, од урбаното кон природата, растргнати низ наменскиот биполарен политички активизам.                                 
- Провоцирање на интересот за идејноста, настаните и продукцијата преку: објава за учество; нет-форми на 
презентирање; отвореност кон посветените на духовното и на манифестациите на животот и уметноста.                    
- Пристап кон граничните состојби и манифестации на/за уметничкото и во сферите на модата, исхраната, 
шопингот, забавата, одморањето и другите егзистенцијални ефемерии на човекот  во креирањето на 
слободното време. - Негување ПАTEM заедница. https://www.facebook.com/patem365/

Проект на Весна Дунимаглоска, Ѓорѓи Крстески, Станко Павлески и Друштвото.
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Иванка Апостолова 

1. Од другата страна на мовта: Само јас паднав во 
реката Дигитален принт/дигитален фото-цртеж, 
црно-бело, хартија, А4, 2016 
2. Од другата страна на мовта: Пет дена без урбана 
хигиена. Дигитален принт/дигитален фото-цртеж, 
колор, хартија, А4, 2016 
3. Од другата страна на мовта: Само јас се изгорев на 
огнот Дигитален принт/дигитален фото-цртеж, 
колор, хартија, А4, 2016. 

Анти - манифест за алпинистичка неподготвеност: ... 
ужасен дефокус на вода и шлапнување во реката. ... со 
сета облека на вас, во зимска вреќа за спиење и со 
студенилото од пештерата... Спиете тенко, слушате 
хрчења, малку течности конзумирате... совршена 
изворска-речна вода - не се потите, не смрдите, не се 
мастите и постепено ви станува удобно...

     

Весна Дунимаглоска 

Инплант - Цртеж / Вез ± 50%, 2016, фото 
документ од перформанс, подкожно 
инплантирање на конци од природна коса врз 
бедро, дигитални принтови, 20x30см, 60x80см, 
60x110 см. (Детаљ). Авторот изложува уште 
две дела. 

Blue blood baby… e ритуална форма на 
лабораторија во друштво... во/под сопствената 
кожа… фотографски и видео документ…
контакт – перформанси… поткожно 
накалемување на природни материјали…
 конструкции… слика на бруталната реалност… 
Дума, Дом, Мир, Смир, (В)Домување, документ 
за повеќе од уметност... Во која друга димензија 
ќе премости визуелниот говор?...
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Дамјан Ѓуров 

АРХАНИМА, 2016, скулптура (дрво, метал, рогови), 
дим. 210x53x39,5см.

Инспириран од… темата “Родилка без TIAsS2” ( 
лорандит). ... Тоа е кристал со соларни својства, 
роговите на овенот имаат соларен карактер. Рогот 
има значење на височина, издигнување... 
животната сила... на плодноста... матријалите кои 
ги употребив со симболиката и нивното значење. 
... жена која наликува повеќе на тотем... последно 
дело од циклусот Лунарно – Соларно.

Златица Илин 

ПАТЕМ Fragments, 2016, 34 дигитално обработени и 
печатени аналогни фотографии (поединечно 10x15см)

... фрагменти или моменти... важни бидејќи се лични... 
фрагментирана перспектива и за збирното ПАТЕМ 
дружење, како и за личното авторско сеќавање за 
самиот настан ... стар руски ЗЕНИТ... само четири 
фотографии се оригинални... ретро примеса ... во 
дигитален концепт... како glitch во времето...
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Ѓорѓи Крстески 

Мезанин π/4, ПАТЕМ365 2015/16, четири поетски видео 
перформанси (5‘ 10“):
… Мезанин π 1 - 5 - Невреме, 2016 (01' 11")

Мезанин π. … видео перформативна збирка на поезија. 
... четири локации: с. Стење , Преспа, 2015.; Големо езеро, 
Пелистер, пештера Алилица, с. Тресонче и Сифулајки, 
Гевгелиско, 2016. … простор помеѓу објективната и 
субјективната реалност, простор за нивно 
преиспитување, мешање, прочистување... Поетика 
фатена под рака со Дада, на прошетка низ етерот од 
комедија, иронија, живот… 

Станко Павлески

ПЕТ ВИДЕО ЕТИДИ ЗА РАДОСТА НА ЖИВЕЕЊЕТО, ПА
TEM365 2015/2016 (4' 54"):
… Глава 55 - според мајка ми и Сиоран 11: Водорамна, 
август 2016 година, видео перформанс (53") на 
емитирање паралелен ласерски зрак над заезерената 
вода на речниот слив Сифулајки, Гевгелија. Авторот 
изложува уште две дела.

... контекстите... Малите наративи... фотографии и 
видеа... поставките со текст... во... проектирана 
стварност и фикции... во перформичката, in situ и site 
speci�cпродукција. ... континуитет... кон линиите на 
неговите практики со книги или раскази... “собирен 
предмет”... Пет видео етиди... проникнување во 
пукнатините на доживеаното и насетеното. 

7



Стојан Павлески

ОТСУТНА ПРИСУТНОСТ, (лек потребен за учество во 
ликовен проект) 2016, дигитален печат на плексиглас, 
210х67.5см

Релациите  контекст - присутност, состојба - отсутност, 
преиспитување – потврдување...  го генерираат делото, 
манипулирајќи со релациите тема - концепција, облик – 
симбол. ... нуди експлицитна метафора изразена преку 
формата (капсула) - додека на следното ниво ја доведува 
во прашање неговата неминовност  (на лекарство), 
поради бремето на авторството…

Ирена Паскали

 2202 м, 2016, видео HD, 3 мин.

... крстосници од чекори во снегот на секоја страна. 

...мојата перница е врамена од нечиja глава... Конечно 
слобода... чувство на заштитеност, да се биде разбран, 
сакан, сочуван. ... повеќе стапала/траги... на новиот 
снег... новата надеж и... старата мисла, во еден циклус 
на одење и останување. ...патување и достигнување...

8



Христиан Петковик 

Да, да, таа е патеката, 2015, звучно говорна композиција,
5 мин., mp3 плеер, слушалки

Ана Петрович 

НА РАБОТ, 2016, дигитален печат на форекс, 68x100см.
On The Edge, 2016, digital print on forex, 68x100sm.

Авторката, стоејќи на самите рабови на 
фотографијата го позиционира фокусот во фотогра-
фијата на две места, првиот во средината на 
фотографијата каде би требало да биде мотивот, но 
не е, та вториот на самото рабно подрачје – рамката 
која во стварноста ја чини самата фотографија ... 
стварноста таа е кадар... извлечен 
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Александра Петрушевска 

Good place - no place, 2016, фотографија, варијабилни 
димензии

...познатата реченица дека само уметноста е слободна е 
дискутабилна... уметноста е слободна само доколку 
уметникот е изолиран од социјално – општествениот 
систем, што е невозможно... ...Идеалот за совршена 
заедница и живот мора пред сè да се прифати како 
реалност, а потоа како фантазија и уметност. ... или, пак, 
никаде (good place – no place)...

Стефчо Стефанов

Туторијал, 31 октомври 2015, поетски перформанс 
(Координација на интеракција помеѓу публика и 
билка - 12 мин.), изложба на Мултимедија Центар 
„Природата во урбан контекст“,  галерија „Амам“ – 
Гевгелија. Реактуализација на поетскиот перформанс  
за ПАТЕМ365, 2016 

Да не дозволиме да ни ја ќарат лошо. Да ја погалиме 
најпрво со поглед... да ја слушне намерата што ќе ѝ  ја 
подариме низ шепот. Да ѝ  речеме дека ќе ѝ 
насликаме слика и дека ќе ѝ  напишеме песна и дека 
ќе ја стегнеме меко во скулптура, дека ќе ја 
фотографираме... да ја внесеме во урбана средина.                                                                                                                                                                              
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Иванчо Талевски 

СТРАВ. БЕЛИЛО, 2016, јаглен на хартија, 56 x 56см
ДВЕ СКАЛИ, 2016, јаглен на хартија, 56 x 56см
ОТКРОВЕНИЕ, 2016, јаглен на хартија, 56 x 56см
ПРАЗНОТИЈА. Да Те Има. АНГЕЛОТ ОД ТАРКОВСКИ, 
2016, јаглен на хартија, 56 x 56см. (Детаљ)

Цртежот е мисловна алатка која овозможува 
набљудување, размислување и испитување на 
нештата... креација на објекти, скулптури, 
инсталации и перформанси во кои авторот 
соработува со композитори, музичари и други 
уметници... трагајќи по нови визуелни форми... 
системи на моќ;... контрадикторни и 
спротиставени истории; личното сеќавање, она 
на заедницата... 

Владимир Фрелих 

SILENCE (тишина), 2016, видео 2 мин.
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