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NU NACIONALNA GALERIJA NA MAKEDONIJA
NI NATIONAL GALLERY OF MACEDONIA

MINISTERSTVO ZA KULTURA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA
MINISTRY OF CULTURE OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA

Mala stanica, Skopje, mart 2012 
Mala Stanica, Skopje, March 2012

Елизабета Аврамовска / 
Дијана Томиќ-Радевска / 

Вана Урошевиќ

Elizabeta Avramovska / Dijana Tomik-Radevska /

Vana Urosevic

Не ги затворај очите / 
DON'T CLOSE YOUR EYES
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Не ги затворај очите

Елизабета Аврамовска, Дијана Томиќ-Радевска
и Вана Урошевиќ

Изложбата насловена “Не ги затворај очите“ пре -
зентира три различни авторски пристапи на тол -
кување на поимите минато, сегашност и идентитет
преку директно или суптилно рефе рирање на
примери од историјата на уметноста, односно од
историјата на културата воопшто. Без оглед дали
станува збор за критички, циничен или амби -
валентен однос кон дадениот концепт, проектирајќи
свои модели на комуникација на дадени дела и идеи
од минатото, Елизабета Аврамовска, Дијана Томиќ-
Радевска и Вана Урошевиќ создаваат повеќеслојни
дела во дијалог со одредени актуелни прашања,
моменти и вредности од совремието.
Елизабета Аврамовска нè соочува со нејзината

слика за сегашноста преку екстремно експло -
атираниот лик на Александар Македонски во меди -
умите и рекламните билборди и прави анализа на
шаблонската комерцијализација на поимот иден -
тификација. Различните новинарски написи имаат
спротиставен однос кон одредена тема, а ворхо -
ловската означувачка постапка се однесува на
можностите за (не)дефинирање на колективниот
идентитет преку (сè уште) отворените прашања за
современата иконографија на потрошувачката
култура и глобализацијата и го дополнуваат доку -
ментаристичкиот и донекаде амбивалентен однос
кон претставената актуелност.
Историскиот дискурс кај Дијана Томиќ-Радевска

е претставен низ повеќе цитатни примери од
(пра)историјата на човековото културно возди -
гнување. Транспонирајќи ја просторно-временската
автентичност на фрагментите од европската
историја на уметноста, литература, култура и
религија, авторката воспоставува циничен дијалог со
“теми“ што се однесуваат на телесноста и на
човековиот отпечаток во времето. Ироничните игри
со двојноста на субјектот на ниво на доживување на
дихотомиите присутно-отсутно, свесно-несвесно...,
создаваат слоевита нарација за откривањето на
сопствениот идентитет.
Согласно со нејзината досегашна творечка пре -

окупација, делата на Вана Урошевиќ се во кон стантна
релација на истражување на ма ни  фестациите што се

движат на границата меѓу личната и колективната
свест и потсвест. Во конкретниот циклус од дела се
соочуваме со експликација на поимот страв, како и на
универзалните човечки гревови и страдања поради
нив, при што стравичните (и комични) глетки од
(не)реалниот свет се цинични во својата примарна
основа и намена. Гротескните глетки, со различни
акцентирани моменти извезени на свила (материјал
особен по својата тактилност), поттикнуваат на
себеанализа и го трансформираат универзалното
безвременско доживување на моралните опште -
ствени димензии на гревот и стравот во нивниот
визуелен, естетички и сетилен контрапункт.
Неколкуте компоненти врз кои се базираат делата

на Елизабета Аврамовска, Дијана Томиќ-Радевска и
Вана Урошевиќ, имаат интертекстуален карактер. Со
цитирањето, односно ликовните постапки на
пренесување постојни слики и нивно означување во
сосема преместен нов контекст, се реинтерпретираат
појдовните идеи и се воспоставува нагласен
дијалошки однос меѓу две уметнички дела и две
стварности. Секако, неизбежната експликација на
креативниот чин е одраз на своевиден сугериран
мимезис на мимезисот и го поставува прашањето за
со времената “нужна“ потреба од директна рефе рен -
тност на слики и идеи со (речиси) архе тип -
ска/вонвременска заднина, при што пр е зен тирањето
на историскиот дискурс со современ поттекст станува
модел за истражување на критичката (само)свест.

Маја Чанкуловска-Михајловска
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Don’t Close Your Eyes

Elizabeta Avramovska, Dijana Tomik-Radevska
and Vana Urosevic

The exhibition entitled “Don’t Close Your Eyes”
presents three different authorial approaches to the
ideas of past, present and identity, referring directly or
indirectly to examples from the history of art, or the
history of culture in general. Regardless if we speak of
a critical, cynical or ambivalent relation towards the
given concept, by projecting their own models of
communication of the given art works, topics and
concepts from the past, Elizabeta Avramovska, Dijana
Tomik-Radevska and Vana Urosevic create multilayered
works that are in dialog with certain actual questions,
moments and values from contemporary life.

Elizabeta Avramovska faces us with her own image
of the present through Alexander the Great’s extremely
exploited face in media and commercial billboards,
analysing the stereotypical commercialization of the
idea of identification. The different journalism articles
have confronted relation to a certain topic, and Warhol’s
significant method refers to the possibilities of
(non)defying the collective identity through (yet) open
questions about the contemporary iconography of the
consumers culture and globalization, and complement
the documentary and ambivalent relation towards the
presented actuality.

Dijana Tomik-Radevska’s historical discourse is
presented through many quoted examples from the
(pre)history of human cultural elevation. By transposing
the space-time authenticity of the fragments of
European history of art, literature, culture and religion,
the artist establishes cynical dialogue with “topics” that
refer to bodily issues and the human imprint in time. The
ironical games with subject’s duality on an experiencing
level of dichotomy present-absent, conscious -
unconscious..., create layered narration of discovering
one’s own identity.

According to her previous artistic preoccupation,
Vana Urosevic’s works are in constant relation to the
research of the manifestations moving on the border
between personal and collective consciousness and
sub-consciousness. In the concrete cycle, we are facing
the explication of the idea of fear, as well as the
universal human sins and sufferings, while the
frightening (and comic) sights from the (un)real world

are cynical in their primary basis and purpose. The
quoted grotesque sights, with different accented
moments embroidered on silk (fabric particular for its
tactility), motivate self-analysis and transform the
universal timeless experience of the moral society
dimensions of sin and fear in their visual, aesthetic and
tactile counterpoint.

The several components on which Elizabeta
Avramovska’s, Dijana Tomik-Radevska’s and Vana
Urosevic’s works are based, have intertextual character.
By quoting i.e. with artistic action of delivery of existing
images and their marking in completely altered new
context, the emerging ideas are re-interpreted and
accented dialogic relation between two artworks and
two realities is established.

Indeed, the inevitable explication of the creative act
is reflection of a certain suggested mimesis of the
mimesis and propound the question of contemporary
“necessary” need of direct reference to the images and
ideas with (almost) archetypical / timeless background,
whereupon the presentation of the historical discourse
into current context becomes research model of the
critical (self) awareness.

Maja Cankulovska-Mihajlovska
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Елизабета Аврамовска

Родена е во 1956 година во Скопје. Во 1984 година
дипломирала на сликарскиот оддел на Факултетот за ликовни
уметности во Скопје. Во 1986 апсолвирала на Aрхитектонскиот
факултет во Скопје. Од 1986 па до денес редовен професор на
Архитектонскиот факултет во Скопје. Во 1995 магистрирала на
катедрата за Историја и филозофија на уметност и архитектура
на Централно-европскиот универзитет (CEU), Прага, Р. Чешка.
Од 1985 до 2003 е член на ДЛУМ. Од 2004 до 2009 член на
бордот на Швајцарската културна програма на Западен Балкан
(Прохелвеција) – Локална канцеларија Скопје, Р. Македонија.
Во 1987 ја формира фондацијата “Драгутин Аврамовски – Гуте“,
студентска награда на Графичкиот оддел при ФЛУ, Скопје.

Работно искуство: едукација, сликарство, фотографија,
графички дизајн, костимографија, сценографија, архитектонски
дизајн, есеистика.

Самостојни изложби: Загреб (2001); Виена (1998); Прага
(1995); Скопје (1998, 1997, 1989, 1987).

Селектирани групни изложби: Скопје, Битола, Љубљана,
Солун, Софија, Тирана, Белград, Сараево, Токио, Минхен.

Контакт: 
avramovska@gmail.com; www.arttakeslondon/avramovska

Elizabeta Avramovska

1956 born in Skopje, R. of Macedonia. In 1984 obtained BA
diploma, Faculty of Fine Arts, “Sts. Cyril and Methodius“ University,
Skopje, R. of Macedonia. In 1986 graduate from the Faculty of
Architecture, “Sts. Cyril and Methodius“ University, Skopje, R. of
Macedonia. Since 1986 she is employed at “Sts. Cyril and
Methodius“ University – Faculty of Architecture in Skopje, R. of
Macedonia as a professor of Fine Art subjects. In 1995 obtained MA
in History and Philosophy of Art and Architecture, The Central
European University, Prague, Czech Republic. 1985 – 2003
member of Fine Arts Association of Macedonia. From 2004 – 2009
she is member of the board of Swiss Cultural Programme in the
Western Balkans (Prohelvetia) /Local office Skopje in R. of
Macedonia. In 1987 establishes the Foundation “Dragutin
Avramovski – Gute“, student award at the Fine Art Printmaking
Department at the Faculty of Fine Arts in Skopje.

Experience in the fields of: education, painting, photography,
graphic, stage, costume and architectural design, essayistics.

Solo exhibitions: Zagreb (2001); Vienna (1998); Prague (1995);
Skopje (1998, 1997, 1989, 1987). Selected group exhibitions:
Skopje, Bitola, Ljubljana, Thesaloniki, Sofia, Tirana, Belgrade,
Sarajevo, Tokyo, Munich.

Contact: 
avramovska@gmail.com; www.arttakeslondon/avramovska

Гардијан, 2012
неонки, фото-принт, 200 х 140 см; фото-принт (полиптих), 500 х 450 см
The Guardian, 2012
neon lights, photo-print, 200 x 140 cm; photo-print (polyptych), 500 x 450 cm
Fotografija: E. Avramovska / Photo: E. Avramovska
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Слободата го предводи народот, 2009
гипсен отисок од тело, 60x40x30 см;
дигитален печат, 80x80 см
Liberty Leading the People, 2009
plaster cast of the body, 60x40x30 cm;
digital print, 80x80 cm

Драма на гестот, 2010, DVD, 2’50’’; гипсен отпечаток на нозе, 37x24x12 см / Drama of Gesture, 2010, DVD, 2’50’’; plaster cast of legs, 37x24x12 cm
3 fotografii: R. Januloski / 3 Photos: R. Jankuloski
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Dijana Tomik-Radevska

Born in Skopje, Macedonia, 1961. Obtained BFA in 1984 from the Faculty of Fine Arts, Department of Graphics and Graphic Design,
Skopje. Member of Fine Arts Association of Macedonia since 1985. Residence in Dresden at the Open Graphic Studio in 1997. Since 1999
she is Official knight at the Accademia di Greci Marino – Italy, Department of Art. Since 2007 Teaches Art in the High School IHS, Skopje.
Designs unique hand make carpets and kilims. Works on graphic, installation and design.

Founder member of the art group Circle. Received Golden medal and Diploma from gallery Modigliani in Milano (1996). Ljubomir Belogaski

Award for the best exhibition in the Skopje City Museum (1996).
Solo exhibitions: Skopje (1998, 1992, 1995, 1996, 1998, 2002, 2005, 2010, 2012); Ohrid (1988, 1992, 1995); Gevgelija (1985); Kumanovo

(1995); Shtip (1995); Milano (1996); Maastricht (1997); Achen (1998); Zagreb (1999, 2012); Bitola (1999, 2003); Fremantle (2000); Berlin
(2006); New York (2006); Belgrade (2009); Prilep (2011).

Selected group exhibitions: Skopje, Bitola, Saint Niklaas, Paris, Dresden, San Remo, Sofia, Valjevo, Varna, Offenbach am Main, Krakow,
Chamalières, Falun, Podgorica, Belgrade.

Contact: d_tomic_radevska@yahoo.com, www.komradrug.com.mk

Дијана Томиќ-Радевска

Родена е во 1961 година во Скопје. Дипломирала во 1984 година на одделот графика на Факултетот за ликовни уметности во
Скопје. Член е на ДЛУМ од 1985 година. Студиски престој во Дрезден при Отворено графичко студио во 1997 година. Од 1999 година
е Официјален витез на Академијата “Greci Marini“, Вербано, Италија, оддел за уметност. Предава уметност во средното училиште од
2007 година. Изработува дизајни за уникатно ткаени теписи и килими. Работи графика, инсталации и дизајн.

Член и оснивач на групата Круг. Добитник е на неколку награди на ДЛУМ. Диплома и Златен медал на галеријата Модилјани во
Милано (1996). Награда Љубомир Белогаски (1996).

Самостојни изложби: Скопје (1998, 1992, 1995, 1996, 1998, 2002, 2005, 2010, 2012); Охрид (1988, 1992, 1995); Гевгелија (1985);
Куманово (1995); Милано (1996); Мастрихт (1997); Ахен (1998); Загреб (1999, 2012); Битола (1999, 2003); Фриментал (2000); Берлин
(2006); Њујорк (2006); Белград (2009); Прилеп (2011).

Селектирани групни изложби: Скопје, Битола, Сент Никлас, Париз, Дрезден, Сан Ремо, Софија, Валево, Варна, Офенбах на Мајна,
Краков, Шамалие, Фалун, Подгорица, Белград.

Kонтакт: d_tomic_radevska@yahoo.com; www.komradrug.com.mk

Крстителот, 2011, дрвена чинија,
гипсен отпечаток на лице, 22x22x22 см
The Baptist, 2011, wooden plate, plaster
cast of a face, 22x22x22 cm

Доријан Греј, 2009, дрвена кутија, огледало, два гипсени
отисоци на лице, 38x50 см
Dorian Gray, 2009, wooden box, mirror, two plaster casts of a
face, 38x50 cm

Уметниковиот вкочанет поглед, 2009
плексиглас, сито-печат, гипсен отпечаток
од лице, 20x14,5x5,5 см
The Artist’s Gaze, 2009, plexiglass, silk -
screen print, plaster cast of the face,
20x14,5x5,5 cm
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Вана Урошевиќ

Родена е во 1961 година во Скопје. Дипломирала во 1984 година и завршила пост-дипломски студии во 1987 година на Факултетот за ликовни
уметности во Белград. Студиски престој во Париз во 1987 година и специјализација на Академијата за убави уметности во Венеција во 1988 година.
Во 2003 година ја претставува Македонија на ликовното Биенале во Венеција. Се занимава со сликарство, видео и инсталации. Во 1997 година
ја добива наградата Димитар Кондовски на Зимскиот салон на ДЛУМ во Скопје. Во 2008 година ја добива првата награда за интермедијално дело
на 9-тото Меѓународно биенале на минијатура во Горњи Милановац.

Самостојни изложби: Скопје 1989, 1998, 2001, 2003, 2007; Белград 1987, 1992, 2002, 2009, 2011; Струга 1996; Битола 2003; Венеција 2003;
Љубљана 2009; Њујорк 2010.

Селектирани групни изложби: Оснабрик, Сараево, Нови Сад, Женева, Белград, Софиjа, Скопје, Горњи Милановац, Париз, Њујорк, Берлин,
Љубљана, Мурска Собота, Хамбург, Рим, Виена, Чачак, Талин, Трст.

Контакт: v_urosevic@yahoo.com
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Vana Urosevic

Born in 1961 in Skopje. Graduated in 1984 and obtained MA degree in 1987 from the Faculty of Fine Arts in Belgrade. Residency in Paris in 1987,
and specialization from the Academy of Fine Arts in Venice 1988. In 2003 she participates on the Venice Biennial as representative from Macedonia.
Makes painting, video and installation. Dimitar Kondovski Award at the 1994 Winter Salon in Skopje. First prize for intermedia work at the 9th

International Biennial of Miniature Art in Gornji Milanovac.
Solo exhibitions: Skopje 1989, 1998, 2001, 2003, 2007; Belgrade 1987, 1992, 2002, 2009, 2011; Struga 1996; Bitola 2003; Venice 2003; Ljubljana

2009; New York 2010.
Selected group exhibitions: Osnabruck, Sarajevo, Novi Sad, Geneva, Belgrade, Sofia, Skopje, Gornji Milanovac, Paris, New York, Berlin, Ljubljana,

Murska Sobota, Hamburg, Rome, Vienna, Cacak, Tallinn, Trieste.
Contact: v_urosevic@yahoo.com

Los Caprichos, 2011, сито-печат и вез на боена свила, варијабилни димензии
Los Caprichos, 2011, silkscreen print and embroidery on silk, dimensions variable
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CIP – Каталогизација во публикација

Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“, Скопје

7.038.53.77(497.7)(06.064)Аврамовска, Е. / 7.038.53.77(497.7)(06.064)Томиќ-Радевска, Д. / 7.038.53.77(497.7)(06.064)Урошевиќ, В.

АВРАМОВСКА, Елизабета

Не ги затворај очите : Мала станица, Скопје, март 2012 / Елизабета Аврамовска, Дијана Томиќ Радевска, Вана Урошевиќ ; [организацуја на
изложбата Маја Чанкуловска-Михајловска ; текст Маја Чанкуловска-Михајловска ; превод на англиски Верица Спасевска ; дизајн Борис
Шемов ; фотографии Игор Василев] = Don’t close your eyes : Mala Stanica, Skopje, March 2012 / Elizabeta Avramovska, Dijana Tomik Radevska,
Vana Urosevic ; [organization of the exhibition Maja Cankulovska-Mihajlovska ; text Maja Cankulovska-Mihajlovska ; English translation Verica
Spaseva ; design Boris Semov ; photos Igor Vasilev]. - Скопје : НУ Национална галерија на Македонија ; = Skopje : NI National Gallery of
Macedonia, 2012 (Скопје : Скенпоинт). - илустр. ; 22x22 см

Текст на мак. и англ. јазик

ISBN 978-9989-196-87-4
а) Фото инсталации – Објекти – Современа уметност – Македонија - Изложби

COBISS.MK-ID 90666506

НУ Национална галерија на Македонија
Железничка 18, 1000 Скопје, Република Македонија

Тел.: + 389 (0)2 31 26 856
Факс: + 389 (0)2 31 09 566

www.nationalgallery.mk; contact@nationalgallery.mk

Елизабета Аврамовска / Дијана Томиќ-Радевска / 
Вана Урошевиќ

“Не ги затворај очите” / март 2012 

Издавач: НУ Национална галерија на Македонија
За издавачот: Халиде Палоши, директор

Организација на изложбата: Маја Чанкуловска-Михајловска
Текст: Маја Чанкуловска-Михајловска
Превод на англиски: Верица Спасева

Дизајн: Борис Шемов
Фотографии: Игор Василев 

Лектура: Кирил Ангелов
Коректура: Михаил Лопарски

Печат: Скенпоинт, Скопје
Тираж: 500

Поддржано од Министерството за култура на Република
Македонија

NI National Gallery of Macedonia
Zeleznicka 18, 1000 Skopje, Republic of Macedonia
Tel.: + 389 (0)2 31 26 856
Fax: + 389 (0)2 31 09 566
www.nationalgallery.mk; contact@nationalgallery.mk

Elizabeta Avramovska / Dijana Tomik-Radevska / 
Vana Urosevic
“Don’t Close Your Eyes” / March 2012

Publisher: NI National Gallery of Macedonia
For the publisher: Halide Palloshi, director
Organization of the exhibition: Maja Cankulovska-Mihajlovska
Text: Maja Cankulovska-Mihajlovska
English translation: Verica Spaseva
Design: Boris Semov
Photography: Igor Vasilev 
Edited by: Kiril Angelov
Proof reading: Mihail Loparski
Printed by: Skenpoint, Skopje
Copies: 500

Supported by the Ministry of Culture of the Republic of
Macedonia

Prijateli na NGM / Friends of NGM
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