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Националната галерија на Македонија, 
како најстара институција за промоција и 
за чувување на највредните остварувања 
од областа на ликовната уметност во др жа 
вата, во рамките на својата Годишна про
грама, отстапува простор и можност за 
прет ставување и афирмација и на младите 
академски претставници од ликовниот живот 
во Македонија.

Со изложбата „Визуелни сегменти“ 
се презентираат младите авторки Лидија 
Петковска, Сандра Пешевска Мицковска, 
Ма   кедонка Змејкоска Петковска и Сарита 
Конеска, кои користат најразлични медиуми 
во својата експресија на уметноста и на 
она што ги опкружува. Сегментите од ре
алноста тие ги вообличуваат во ви зу ел
ни целини, интерпретирани според со
п с тве ното видување на светот и според 
желбата за истражување различни теми и 
за експериментирање со мноштво техники. 
Токму разновидноста на нивните ликовни 
креации ја потенцира енергијата на ова 
презентирање.

Соработката со нашата институција во 
реализирањето на оваа изложба, ми дава 
верба дека ќе сметаме и во иднина на овие 
авторки во остварување нови проекти.

 Халиде Палоши
 директор

Galeria Kombëtare e Maqedonisë, si in

stitucion më i vjetër për promovim dhe ruajtje 

të realizimeve më të çmuara nga fusha e artit 

figurativ në shtetin tonë, në suaza të Programit 

të saj vjetor, mundëson hapësirë për prezantim 

dhe afirmim të përfaqësuesve të rinj akademik 

nga jeta e artit figurativ në Maqedoni.

Me ekspozitën “Segmente vizuale” pre

zantohen autorët e rinj Lidija Petkovska, Sandra 

Peshevska Mickovska, Makedonka Zmejkoska 

Petkovska  dhe Sarita Koneska, që shfrytëzojnë 

mediume të ndryshme në ekspresionin e artit 

të tyre dhe asaj që i rrethon. Segmentet nga 

realiteti, ata do ti transformojnë në tërësi vi

zuale, të interpretuara sipas vrojtimit të tyre të 

botës dhe dëshirës për hulumtim në tema të 

ndryshme dhe eksperimentime me teknika të 

shumta. Saktë diverzitetin e kreacioneve të tyre 

figurative, ata e potencojnë në këtë prezantim.

Përmes bashkëpunimit me institucionin 

tonë gjatë realizimit të kësaj ekspozite, besoj 

se edhe në të ardhmen këto autorë do të 

realizojnë projekte të reja.  

  Halide Palloshi

  drejtor

The National Gallery of Macedonia, as the 
oldest institution to promote and preserve 
the most valuable achievements in the field 
of fine arts in the country, provides space 
and opportunity within its  Annual Program 
for presentation and affirmation of the young 
academic representatives of the artistic life in 
Macedonia.

The exhibition “Visual segments” is a 
presentation of young authors Lydia Petkovska, 
Sandra Peshevska Mickovska, Makedonka 
Zmejkoska Petkovska and Sarita Koneska, 
authors that use a variety of media in their 
expression of art and what surrounds them. 
They shape segments of reality into visual 
unities, interpreted according to their own view 
of the world and the desire to experiment with 
different themes and a variety of techniques. 
It is precisely that diversity of their artistic 
creations that emphasizes the energy of this 
presentation.

Based on the collaboration with our 
institution in the realization of this exhibition, 
I believe that we can rely on these authors to 
accomplish new projects in the future.

 Halide Paloshi
 Director



Визуелни сегменти

Изложбата насловена Визуелни сегменти претставува четири различни авторки, 
секоја со различен пристап во третманот на ликовноста, тргнувајќи од првичниот импулс на 
личното доживување на целокупното наше опкружување. Визуелни сегменти е именител 
што ги поврзува овие уметници, при што како појдовна точка на визуелното толкување се 
сегментите од секојдневието, урбаната средина и природата, која ги обединува насоките во 
размислувањата на Лидија Петковска, Македонка Змејкоска Петковска, Сандра Пешевска 
Мицковска и Сарита Конеска. Пред јавноста авторките се презентираат со дела во кои се 
забележува користење различни медиуми како израз на нивната инспирација, почнувајќи од 
слики (масло на платно), преку дигитални фотографии (отпечатени на платно), објекти, па 
сè до инсталации. Секоја од нив, во согласност со своите афинитети и ликовен ракопис, ни 
дава свое видување на животот како движење. 

Лидија Петковска, во нејзините слики и објекти фокусот го базира врз единството 
на сè што постои, има свој почеток и крај, со намера да ги вклопи антонимите контраст и 
хармонија, совршено и несовршено, кои во својата спротиставеност ја создаваат комплетната 
слика. При тоа, користи интензивни бои со кои сака да ги одрази внатрешните случувања 
и емоции од кои произлегуваат неправилните, криви линии што се симбол на текот на 
животот и и` додаваат на претставата елементи од секојдневието. Делата се комбинација од 
сликарски и несликарски техники и материјали, со употреба на делови од огледало, акрилен 
силикон, полиестер... Сето ова кореспондира со една друга димензија, која станува видлива 
и препознатлива како обратна перспектива. Објектите, изведени врз основа на идеален круг 
и замислени како имагинарни стилизирани градови, ја дополнуваат комплетната идеја преку 
присуството на црната линија, која ги дооформува објектите. Црната боја ја избира како 
завршен потег и како симбол на единството бидејќи ги содржи сите бои во себе.

Сандра Пешевска Мицковска во своите дела се инспирира од секојдневните 
животни активности откривајќи ја визуелната феноменологија на еден вообичаен чин - 
готвењето. Со чинот на готвењето ги истражува сензациите предизвикани од мешањето на 
неспоивите материи - масло и вода (додавајќи и сол), кои во комбинација со топлината 
создаваат неповторливи визуелни форми што уметницата ги документира. Различните 
апстрактно-органовидни форми илустрираат непознати биоморфни тела, добиени со 
случајното експериментирање со микроелементите претворајќи ги во макроелементи 
без конкретна асоцијативност. Решението за употреба на дигиталната фотографија 
како најадекватен медиумски израз е со намера за што поавтентично и пореалистично 
прикажување на статичната состојба на нешто што е во константно движење, во конкретниот 
случај материјата. 



Македонка Змејкоска Петковска  ја почнува својата уметничка потрага со пра ша ња-
та за хуманоста, културата на живеењето, свесноста и несвесно-асоцијативното, за да дојде 
до своите одговори преку играта со одредени елементи на урбанизираното секојдневие 
(хартијата). Таа поставува инсталација која во себе содржи три целини и е пренесување 
на заборавената природа со облик на дрвја во мал затворен простор, составувајќи мала 
колористички осмислена „шума“. Стилизираните форми, поставени во вертикална висечка 
позиција, се одликуваат со посебен графичко-сликарски приказ. Своите модели од 
природата ги создава од преработен органски материјал, претопуван и преименуван, кој 
добива нова пренаменета функција. Како што нагласува авторката, со тоа сака да ни укаже 
на значењето на поврзаноста со природата која сме ја ставиле во второстепена позиција, а 
преку нејзината интервенција врз материјалот не соочува со урбанизираното „задушување“ 
и бегање од заборавената природа.

Сарита Конеска го следи ликовниот пат до сликата почнувајќи од еден ритуал на 
собирање обични, секојдневни употребни предмети (текстилни облеки, обувки и слично), 
вклучувајќи и отпаден материјал (индустриски производи, амбалажа, пакувања итн.) што ги 
вклопува во една целина со нова намена, при што се добиваат визуелни креации со елементи 
на колаж и асамблаж. При тоа, она што вообичаено се смета за отпад кај оваа авторка 
добива сосема нова димензија третирана низ ликовноста. Сликата станува показател на 
внатрешната состојба на духот и душата врзувајќи се за субјективното, емотивното, но и за 
рационалното уметничко изразување. Уметницата слободно го користи просторот на сликата 
сакајќи да создаде дела што ја одразуваат бесмисленоста на времето во кое живееме и 
позитивно и инспиративно да влијае врз гледачите и нивното восприемање на глобалната 
„реална“ присутност на предметноста.

Критиката на урбаното живеење со сите негови „придобивки“ е главен мотив за 
креирање на делата кај секоја од авторките, при што анализата на секој детал од природата 
на материјата, секоја применета идеја, симбол, фрагмент што е забележен од нашето око 
ја крои самата своја реалност. Секоја од нив, инспирирана од субјективноста на своето 
секојдневие и опкружување, го насочува својот правец на истражување и барање ликовни 
решенија во уметноста, во кои како заеднички именител се сугерира утопистичкото „враќање 
кон природата“.

Елена Георгиевска



Visual Segments 

The exhibition titled Visual segments represents four different authors, each with her own approach to the treatment of the artistic, 
stemming from the initial impulse of the personal experience of our overall environment. Visual segments is a denominator that links 
these artists, using segments of everyday life, the urban environment and nature as a starting point of the visual interpretation, which 
unites the thinking course of Lydia Petkovska, Makedonka Zmejkoska Petkovska, Sandra Peshevska Mickovska and Sarita Koneska. 
These authors present before the public works in which we can see the use of different media as expressions of their inspiration, starting 
with paintings (oil on canvas), through digital photos (printed on canvas), objects, and finally installations. Each of them, in accordance 
with their affinities and artistic handwriting, gives us her personal view on life as movement. 

Lydia Petkovska, in her paintings and objects, bases the focus on the unity of everything that exists, has its own beginning and 
ending, aiming to combine the antonyms of contrast and harmony, perfect and imperfect, which in their opposition create the full picture. 
She uses intense colors in the process, through which she wants to reflect the internal developments and emotions that give rise to 
the irregular, curved lines which symbolize the passage of life, and add elements of everyday life to the presentation itself. The works 
are a combination of painterly and non-painterly techniques and materials, using mirror parts, acrylic silicone, polyester... All of this 
corresponds to a different dimension, which becomes visible and recognizable as a reverse perspective. The objects, performed on the 
basis of an ideal circle and conceived as imaginary stylized cities, complement the complete idea through the presence of the black line, 
which further shapes the objects. Black is chosen for the finishing touch and as a symbol of the unity because it contains all the colors.

Sandra Peshevska Mickovska finds the inspiration for her works in everyday life activities, revealing the visual phenomenology of an 
ordinary act - cooking. Through the act of cooking she explores the sensations caused by the mixing of disparate materials - oil and water 
(adding salt), which combined with heat create  unforgettable visual forms documented by the artist. The various abstract and organ-like 
forms illustrate unknown biomorphic bodies, obtained through random experimentation with micro-elements, turning them into macro-
elements without specific association. The decision to use digital photography as the most adequate media expression aims at a more 
authentic and more realistic display of the static state of something that is in constant motion, in this case matter.

Makedonka Zmejkoska Petkovska began her artistic quest with questions about humanity, the culture of living, consciousness and 
the unconscious-associative, so that, through the play with certain elements of the urbanized daily life (paper), she could arrive at her 
answers. She sets up an installation which contains three units and presents a transfer of the forgotten nature in the form of trees 
in a small enclosed space, creating a tiny, colourfully devised “forest”. The stylized forms, placed in a vertical hanging position, are 
characterized by a special graphic-painterly display. She creates her nature models from a processed organic material, remolded and 
renamed, which gets a new reallocated function. Doing so, as the author herself points out, she wants to stress the importance of the 
connection with nature that we have pushed to  a secondary position, and through her   intervention in the material she faces us with the 
urbanized “choking” and escape from the forgotten nature.

Sarita Koneska follows the artistic path to the image starting with a ritual of  gathering ordinary, everyday used items (textile garments, 
footwear, etc.), including waste material as well (industrial products, containers, packets, etc.) which she fits into a whole with a new 
purpose, creating visual creations with elements of collage and assemblage. Thus, what is usually considered a waste, with her it gets a 
whole new dimension under artistic treatment. The image becomes an indicator of the internal state of the spirit and the soul, combining 
with the subjective, the emotional, and the rational artistic expression. The artist uses the image space freely, wanting to create works 
which reflect the absurdity of the times we live in, and to have a positive and inspiring impact on the viewers themselves and their 
perception of the global “real” presence of the objectivity. 

The criticism of urban life with all its “benefits” is the main motif in the creation of the works of each of the authors, whereby the 
analysis of every detail of the nature of the matter, each implemented idea, symbol, fragment that is recorded by our eye, forges its own 
reality. Each of the authors, inspired by the subjectivity of their everyday life and surroundings, directs her research course and the quest 
for artistic solutions in art, where the utopian “return to nature” is suggested as a common denominator. 

Elena Georgievska



Лидија Петковска
Lidija Petkovska

Родена е во 1985 година во Битола. Дипломирала во 2008 година на Факултетот 
за ликовни уметности при Универзитетот Св.Кирил и Методиј во Скопје, отсек 
сликарство со насока конзервација и реставрација, во класата на проф. Антони 
Мазневски. Во 2010 година има завршено педагошка доквалификација. Член 
е на ДЛУМ од 2010 година, и на ДЛУБ од 2011 година.
Адреса: ул. Шекспирова бр. 51/ 10, 1000 Скопје, Р. Македонија; 
email: macmazel@yahoo.com

Самостојни изложби: 
2008  Скопје, „Хармоничен контраст“, Младински културен центар

Групни изложби:
2012  Скопје, „Визуелни сегменти“, Национална галерија на   
  Македонија, објект Мала станица
  Скопје, „Простор“, ул. Јоаким Крчоски бр. 88
   Битола, Годишна изложба на ДЛУБ, „Магаза“
   Скопје, Годишна изложба на ДЛУМ, Музеј на град Скопје
2011   Скопје, Мал формат  ДЛУМ, КИЦ  Скопје
   Прилеп, Четврто ноемвриска изложба на ДЛУБ
   Битола, Четврто ноемвриска изложба на ДЛУБ, „Магаза“
   Битола, Годишна изложба на ДЛУБ, „Магаза“
2010   Скопје, Мал формат  ДЛУМ, КИЦ  Скопје
   Скопје, Минијатура  ДЛУМ, Галерија ОКО
  Битола, Изложба во организација на “Together Macedonia”, НУ   
  Народен Театар 
   Скопје, Годишна изложба на ДЛУМ, Музеј на град Скопје
  Гевгелија, Хотел „Аполонија“
2007   Скопје, Изложба на билборди „Врти сучи тоа ти е Скопје“
  Сремска Каменица (Србија), Дечје Село “Др. Милорад Павловиќ”
2006  Скопје, Перформанс „Gorenje” под водство на Антони Мазневски,  
  МНТ 
2005   Анталија (Турција), “Akdeniz University”

Born in Bitola, Macedonia, in 1985. Graduated in 2008 from the Faculty of Fine 
Arts at the University Ss. Cyril and Methodius in Skopje, painting department with 
conservation and restouration, in the class of prof. Antoni Maznevski. In 2010 
obtained Pedagogical Qualification. Member od DLUM (Fine Arts Association of 
Macedonia) since 2010, and DLUB (Fine Arts Association of Bitola) since 2011.
Address: Shekspirova Str. No. 5  1 / 10, 1000 Skopje, Republic of Macedonia; 
email: macmazel@yahoo.com

Solo exhibition:
2008   Skopje, “Harmonic Contrast”, Youth Cultural Center

Group exhibitions:
2012  Skopje, “Visual Segments“, National Gallery of Macedonia, object   
  Mala Stanica
  Skopje, “Space“, Joakim Krchoski Str. No.88
  Bitola, DLUB Annual Exhibition, “Magaza“
  Skopje, DLUB Annual Exhibition, Museum of the City of Skopje
2011  Skopje, Small Format  DLUM, Cultural Informative Center  Skopje
  Prilep, DLUB 4th of November Exhibition 
  Bitola, DLUB 4th of November Exhibition, “Magaza“
  Bitola, DLUB Annual Exhibition, “Magaza“
2010  Skopje, Small Format  DLUM, Cultural Informative Center  Skopje
  Skopje, Miniature Art  DLUM, OKO Gallery
  Bitola, Exhibition organized by “Together Macedonia“, NI National 
Theatre
  Skopje, DLUM Annual Exhibition, Museum of the City of Skopje
  Gevgelija, Hotel “Apolonia“
2007  Skopje, Exhibitions of billboards “Vrti suci toa ti e Skopje“
  Sremska Kamenica (Serbia), Children’s Village “Dr. Milorad Pavlovic“
2006  Skopje, Performans “Burning“ under guidance of prof. Antony   
  Maznevski, Macedonian National Theatre
2005  Antalya (Turkey), “Akdeniz University”



Воздушесто, 2011, комбинирана техника, 150х46 cm
Airy one, 2011, mixed media, 150х46 cm

Косма, 2011,комбинирана техника, 150х46 cm
Cosma, 2011, mixed media, 150х46 cm

Едно и повик на дивината, 2011
комбинирана техника, 150х46 cm
One and call of the wind, 2011 
mixed media, 150х46 cm



Град, 2012, комбинирана техника, 50x50 cm
City, 2012, mixed media, 50x50 cm



Град, 2012, комбинирана техника, 50x50 cm
City, 2012, mixed media, 50x50 cm



Сандра Пешевска Мицковска
Sandra Peshevska Mickovska

Родена е во 1980 година во Скопје. Дипломирала во 2011 година на Фа
кул тетот за ликовни уметности при Универзитетот Св.Кирил и Методиј во 
Ско пје, отсек сликарство со графички дизајн, во класата на проф. Антони 
Ма зневски. Момонтално е на културолошки постдипломски студии на 
Институт за македонска литература при Универзитетот Св.Кирил и Методиј 
во Скопје.
Адреса: ул. Крчин бр.3, 1000 Скопје, Р. Македонија
email:sandra.pesevska@gmail.com

Групни изложби:
2012  Скопје, „Визуелни сегменти“, Национална галерија на   
  Македонија, објект Мала станица
2007  Скопје, Групна изложба на кратки видео експресии „Ноќ   
  на Музеите”,  Музеј на Македонија
  Скопје, Изложба на билборди „Врти сучи тоа ти е Скопје“
   Скопје, Групна изложба на плакати „Балканска    
  перцепција на Европски идентитет”, МНТ
  Белград (Србија), Стопанска комора
  Белград (Србија), Сава Центар
  Сараево (Босна и Херцеговина)
  Прага (Чешка), Парламент 
  Брисел (Белгија)
  Скопје, групна изложба во организација на Катедрална   
  Црква „Пресвето Срце Исусово”, Национална галерија на   
  Македонија, објект Мала Станица
2005  Анталија (Турција), „Akdeniz University”

Born in Skopje, Macedonia, in 1980. Graduated in 2011 from the Faculty of Fine 
Arts at the University Ss. Cyril and Methodius in Skopje, painting department 
with graphic design, in the class of prof. Antoni Maznevski. She is attending 
Culturological M.A. studies at the Institute of Macedonian Literature at the 
University Ss. Cyril and Methodius in Skopje.
Address: Krchin Str. No. 3, 1000 Skopje, Republic of Macedonia
email: sandra.pesevska@gmail.com

Group exhibition:
2012  Skopje, “Visual Segments“, National Gallery of Macedonia,   
  object Mala Stanica
2007  Skopje, Group exhibition of short video expressions “Night   
  od Museums“, Museum of Macedonia
  Skopje, Exhibitions of billboards “Vrti suci toa ti e Skopje“
  Skopje, Group exhibition of posters “Balkan Percepcion of   
  European Identity“, Macedonian National Theatre
  Belgrade (Serbia), Economic Chamber
  Belgrade (Serbia), “Sava“ Center
  Sarajevo (Bosnia and Herzegovina)
  Brussels (Belgium)
  Skopje, group exhibition organized by Cathedral of the Sacred    
  Heart of Jesus, National Gallery of Macedonia, object    
  Mala Stanica
2005  Antalya (Turkey), “Akdeniz University”



Без наслов, 2011, дигитална фотографија на платно, 50х50х5 cm
Untitled, 2011, digital photography on canvas, 50х50х5 cm



Без наслов 2, 3, 4, 5, 2011, дигитална фотографија на платно, 50х50х5 cm
Untitled 2, 3, 4, 5, 2011, digital photography on canvas, 50х50х5 cm
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Македонка Змејкоска  Петковска 
Makedonka Zmejkoska Petkovska 

Родена е во 1977 година во Велес. Дипломирала 2002 година на Факултетот за ликовни 
уметности при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје, педагошки отсек со насока 
сликарство, во класата на проф. Рубенс Корубин. 
Адреса: бул. Кочо Рацин 10/48, 1000 Скопје, Р. Македонија
email: zmejkoska21@yahoo.com

Самостојни изложби: 
2008  Скопје, „Играчки  модели“, Младински културен центар

Групни изложби:
2012  Скопје, „Визуелни сегменти“, Национална галерија на Македонија, објект  
  Мала станица
2011  Скопје, Групна изложба  Акварел, Општина Карпош
  Скопје, ДЛУМ Мал формат, КИЦ
2010  Скопје, Годишна изложба на ДЛУМ, Музеј на град Скопје
  Скопје, Групна изложба  Минијатура, Галерија ОКО
2004  Скопје, Изложба на дипломирани студенти, Дом на АРМ
2003  Охрид, Интернационална охридска ликовна колонија, Ресторан   
  „Момир“
2002  Кавадарци, Интернационална ликовна колонија Кавадарци, Музеј   
  галерија Кавадарци
2002  Велес, Интернационална ликовна колонија „Еко  арт“, Културен   
  центар „Работнички“

Born in Veles, Macedonia, in 1977. Graduated in 2002 from the Faculty of Fine Arts at the 
University Ss. Cyril and Methodius in Skopje, pedagogy department with painting, in the class 
of prof. Rubens Korubin. 
Address: Kocho Racin Blvd., No. 10/48, 1000 Skopje, Republic of Macedonia
email: zmejkoska21@yahoo.com

Solo exhibition:
2008  Skopje, “Toys  Models“, Youth Cultural Center

Group exhibition:
2012  Skopje, “Visual Segments“, National Gallery of Macedonia, object Mala   
  Stanica
2011  Skopje, Group exhibition  Watercolour, Municipality of Karposh
  Skopje, DLUM Small Format, Cultural  Informative Center
2010  Skopje, DLUM Annual Exhibition, Museum of the City of Skopje
  Skopje, Group Exhibition  Miniature Art, “OKO“ Gallery
2004  Skopje, Ehxibition of graduated students, Army House
2003  Ohrid, International Art Colony Ohrid, Restaurant “Momir“
2002  Kavadarci, International Art Colony Kavadarci, Museum Gallery    
  Kavadarci 
  Veles, International Art Colony “Eco  Art“, “Rabotnicki“ Cultural Center





Игра со урбанизираното секојдневие, 2012, инсталација
Playing with the Urbanized Daily Life, 2012, instalation





Сарита Конеска
Sarita Koneska

Родена е во 1985 година во Скопје. Дипломирала во 2009 година на Факултетот 
за ликовни уметности при Универзитетот Св.Кирил и Методиј во Скопје, отсек 
сликарство со насока конзервација и реставрација, во класата на проф. Антони 
Мазневски. Во периодот од 2003 до 2011 година работи како иконописец и 
фрескописец на сув малтер во повеќе новоизградени цркви во Република 
Македонија. Има добиено признание за прво место на Конкурс на тема 
„Пријателството во светот“ во Темпи, Аризона, САД, во 2003 година.
Адреса: ул. Лазар Димитров бр. 23а, 1000 Скопје, Р. Македонија; 
email: sara_koneska@yahoo.com

Самостојни изложби: 
2011  Скопје, „Небесно синило“, Младински културен центар
2007  Скопје, „Шарената игра“, Културен центар „Точка“

Групни изложби:
2012  Скопје, „Визуелни сегменти“, Национална галерија на Македонија,  
  објект Мала станица
2007  Скопје, Групна изложба на кратки видео експресии „Ноќ на   
  Музеите”,  Музеј на Македонија
  Скопје, Изложба на билборди „Врти сучи тоа ти е Скопје“
2005  Анталија (Турција), “Akdeniz University”

Born in Skopje, Macedonia, in 1985. Graduated in 2009 from the Faculty of Fine 
Arts at the University Ss. Cyril and Methodius in Skopje, painting department with 
conservation and restouration, in the class of prof. Antoni Maznevski. Between 2003 
 2011 works as a iconographer and fresco painter on raw mortar in the newly build 
churches in the Republic of Macedonia. Received Certificate of Recognition for First 
Place on the Competition entitled “ Friendship in the World“ in Tempy, Arizona, USA 
in 2003. 
Address: Lazar Dimitrov Str. No. 23a, 1000 Skopje, R. of Macedonia; 
email: sara_koneska@yahoo.com

Solo exhibitions:
2011  Skopje, “Heavenly Blue“, Youth Cultural Center
2007  Skopje, Painted Game“, “Tocka“ Cultural Center

Group exhibition:
2012  Skopje, “Visual Segments“, National Gallery of Macedonia, object Mala  
  Stanica
2007  Skopje, Group exhibition of short video expressions “Night od   
  Museums“, Museum of Macedonia
  Skopje, Exhibitions of billboards “Vrti suci toa ti e Skopje“
2005  Antalya (Turkey), “Akdeniz University”

Место за пушачи, 2012, инсталација
Smoking Area, 2012, instalation
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