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Time Collectors Project
Ритам, повторувања, серии, прекин, забавеност, исеченост,  

 тишини, паузи...

Куратори: Биба Кајевиќ, Дејан Буѓевац

Time Collectors Project е фокусиран на естетските и визуелни 

искуства кои творечки се однесуваат на ткн. слика „време“, и тоа надвор 

од вообичаените и однапред утврдени состојби и перцепции низ кои 

се манифестира и се препознава временскиот „континуум во еден 

пра  вец“. Темата „време“ е општ поим во кој сите ние сме сместени на 

реален и на виртуелен начин, но кога поимот ќе се ослободи од сво

јата саморазбирливост, општa даденост и предодреденост, тогаш на 

виделина излегуваат суптилни слоеви и чувствителни естетизации на 

сликата „време“, независни од нејзиниот линеарен, хронолошки, ис

ториски, психосоцијален, геополитички, метафизички, економски и 

(пост)идеолошки карактер? Или е невозможно да се ослободи естетската 

слика „време“ на индивидуализираното тактилно обликување од до

минатните визуелни и психосоцијални релациски состојби или, едно ста

вно, сликата „време“ е толку сингуларна и авторски чувствителна те ма, 

што е навистина непотребно да се поставува како прашање. 

За нас е интересно прашањето што е тоа што денес може да се 

забележи како естетско и аудиовизуелно доживување на сликата „време“? 

Што значи да се конзервира и да се чува минимум и максимум можно од 

површината на „времето“? Кои би биле тие „медитативни“ постапки во 

мноштвото „парцијални резови на времето“, кои може да бидат погласни 

од денешната невротична и хистерична димензија на „времето“ позната 

како брзина, speed или краткост на живеењето? Каде се спојуваат и се 
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слични „склоности“ во однос на сликата „време“, а тоа се моментот 

на повторување, суптилната естетика на „минималистичката“ ре пе

титивност, серискиот и немиот ритам на фрагментарната слоевитост 

како лично бележење на одредени „временски“ состојби од самата 

виртуелна, физичка или психичка стварност; визуелномедитативното 

процесуирање и тактилната забавеност во граничните области помеѓу 

замисливото време, имагинарното, и „смислата“ на животот; камерното 

случување на делото во временски отсечки и деликатни изрежаности... ; 

ритамот на долготрајното повторување на одредена форма што креира 

нови почетоци, изместеност, отпорност, кадрирани паузи во спојот 

помеѓу избришаните траги, знаци и сенки; обликување, одложување, 

разградување и бришење на почетокот како творечки процес; „вре

менски“ колапс... 

Поставката, во својата фина противречност во однос на делата, 

претставува вистински квалитативен предизвик од кураторски аспект.

Повторувања на поинакви повторувања... Кај повеќето од 

изложените дела, секое следно повторување е нешто ново и друго, 

а не она претходно очекуваното.  Кажано со зборовите на Жил Делез 

(Gilles Deleuze), повторувањето не е репродукција на Едното/Истото, туку 

создавање од различно за различно (само разликите се повторуваат, само 

повторувањата се разликуваат). Повторувањето произведува разлика.

Проектот својот почеток како изложба „TIME COLLECTORS“ го 

имаше минатата година во просториите на НУ Завод и Музеј  Битола, 

кога учествуваа еден дел од авторите.

допираат, а каде се раздвојуваат личното сеќавање, тишината на нашиот 

двојник во огледалото, сопственото „минимум“ замисливо време во 

од нос на бескрајните брзини и нивните вечно скршени и разбиени ко

ординати на движења? Како на планот на денешната забрзана и исцрпена 

сегашност, овие тактилни и „анахрони“ бележења може да се сретнат и 

препознаат меѓусебно, а да не дејствуваат како естетизации од „некои 

минати и ткн. исцрпени времиња“? Ако живееме во ера на брзини и 

резови во еден правец, тогаш дали ваквите доживувања  претставуваат 

некакви прекини и преиспитувања на естетското прашање „дали постои 

замисливо време?“.

Дали сликата „време“ може да ги спои и да ги преплете субјектите 

од научниот, „ненаучниот“ и уметничкиот дискурс? Дали динамиката 

 архивирана минатост, недофатливата сегашност и иднината што не е 

актуелизирана, може да се обликува и да се индивидуализира на ниво 

на тактилна и забавена имплозивност?

Ако уметникот денес се занимава со сите можни и неможни 

те ми, ако уметноста суштински во својот расцеп не може веќе да се 

„дефинира“ или  да се заокружува, туку владеачкиот дискурс на дизајнот 

е токму тој моќен трансфер на овој исклучиво наш визуелен свет исполнет 

со бескрајни (виртуелни) платформи, дали тогаш уметничкиот остаток/

недостиг/вишок, може за момент да ја предизвика и да ја деблокира 

сликата „време“ како лично доживување низ естетското и визуелното, 

како желба што не освојува и не претендира и како можна поинаква 

поетска „забавеност“ на стварноста и на минливоста на нештата?

Изложбата „Time Collectors Project“ се состои од дела на 

уметници од повеќе генерации, (сосема) различни по својот визуелен, 

естетски, поетски и ликовен јазик и културен сензибилитет, но кои во 

своите творечки и чувствителни процеси на делата имаат блиски или 
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Time Collectors Project
Rhythm, repetitions, series, disruption, slowness, cuts, 

silences, pauses...

Curators: Biba Kajevikj, Dejan Bugjevac

Time Collectors Project is focused on aesthetical and visual 

experiences that refer to the socalled image “time“, outside of the usual 

and previously established conditions and perceptions through which the 

time “continuum in one direction” is manifested and recognized. The subject 

“time” is a general term in which we are all situated in real and virtual 

manner, however when the term is liberated from its selfcomprehensibility, 

general determination and predestination, then subtle layers and sensitive 

aestheticizations of the image “time” come out, independent from its linear, 

chronological, historical, psychosocial, geopolitical, metaphysical, economic 

and (post)ideological character? Or it is impossible to free the aesthetical 

image “time” of the individualized tactile shaping of the dominant visual 

and psychosocial relational situations or, simply, the image “time” is such 

a singular and authorially sensitive topic that it is really unnecessary to be 

posed as a question. 

For us it is an interesting question what it is that today can be seen 

as an aesthetic and audiovisual experience of the image “time”? What does 

it mean to conserve and keep the minimum and maximum possible from 

the surface of “time”? What would be those “meditative” procedures in 

the multiplicity of “partial cuts of time”, which can be louder than today’s 

neurotic and hysterical dimension of “time” known as speed or brevity of 

life? Where do personal memory, the silence of our counterpart in the mirror, 

one’s own “minimum” imaginable time in relation to the infinite speeds and 



9

the imaginable time, the imaginary and the “meaning” of life; the chamber 

development of the work in time segments and delicate fragments... ; the 

rhythm of the longterm recurrence of a particular form that creates new 

beginnings, derangement, resistance, breaks in the connection between the 

deleted traces, signs and shadows; shaping, delaying, decomposition and 

deleting of the beginning as a creative process; “time” collapse… 

The exhibition, in its fine contradiction in terms of the works, is a 

real qualitative challenge from a curatorial aspect. 

Repetitions of different repetitions… In most of the exhibited works, 

each next iteration is something new and different, not the previously 

expected. In Gilles Deleuze’s words, the repetition is not a reproduction of 

the One / the Same, but a creation from different for different (only the 

differences are repeated, only the repetitions are different). Repetition 

produces difference. 

The project had its beginning as the exhibition “TIME COLLECTORS“ 

last year in the premises of NU Institute and Museum – Bitola, where part of 

the authors participated. 

their eternally broken and scattered coordinates of movement, converge 

and touch, and where do they separate? How, in today’s accelerated and 

exhausted present, these tactile and ‘anachronistic’ notation can meet and 

recognize each other, and not act as aestheticizations of “some past and so

called exhausted times”? If we live in an era of speeds and cuts in one direction, 

then do such experiences represent any interruptions and reconsiderations 

of the aesthetic question “is there an imaginable time”?

Could the image “time” merge and mix up the subjects of the 

scientific, the “unscientific” and the artistic discourse? Could the dynamic – 

archived past, elusive present and future that has not been actualized, be 

shaped and individualized at a level of tactile and slow implosiveness?

If the artist today works with all possible and impossible themes, if art  

essentially in its cleft can no longer be “defined”, but the reigning discourse of 

design is just that powerful transfer of this exclusively our visual world filled 

with endless (virtual) platforms, could the artistic residue / shortage / surplus 

then, for a moment, challenge and unblock the image “time” as a personal 

experience through the aesthetic and the visual, as a desire that does not 

conquer and does not pretend, as a possible different poetical “slowness” of 

the reality and of the transience of things?

The exhibition “Time Collectors Project“ is comprised of works 

by artists from different generations, (completely) different in their visual, 

aesthetical, poetical and artistic language and cultural sensibility, but artists 

who, in their creative and sensitive processes of work, have close or similar 

“tendencies” in relation to the image “time”, and these are the moment of 

repetition, the subtle aesthetics of the “minimalist” repetition, the serial and 

silent rhythm of fragmentary layering as personal recording of certain “time” 

conditions from the virtual, physical or psychological reality; the visual and 

meditative processing and the tactile slowness in the border areas between 
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Легенди за / Legends for Time Collectors: 

Страница/Page: 2, 3
Горан Деспотовски (Србија) 
„Материја“, „Лице“, инсталација, 2012 
 
Goran Despotovski (Serbia)
“Face“, “Matter“, installation, 2012  

Страница/Page: 6, 7
Душан Перчинков (Македонија) 
„Ништо“, графичка мапа, 1991
„Цветна градина“, масло на платно, 1971
Биба Кајевиќ  (Македонија)
Through A Glass Darkly, цртеж со туш, 2012
Серџо Парела (АргентинаАнглија)  
„Hyde ParkЛондон“, „Greenwich ParkЛондон“, 
фотографија, 2013

Dushan Perchinkov (Macedonia) 
“Nothing“, graphical map, 1991
“Flower Garden“, oil on canvas, 1971
Biba Kajevikj (Macedonia)
“Through A Glass Darkly”, drawing with ink, 2012
Sergio Parrella (Argentina  England) 
“Greenwich Park  London”
“Hyde Park  London”, photography, 2013

Страница/Page: 10, 11
Кирил Гегоски (Македонија)
„Пејсаж“, масло на платно, 1979
Горан Деспотовски (Србија) 
„Избришан“, инсталација, 2012 
„Материја“,  „Лице“, инсталација, 2012

Kiril Gegoski (Macedonia)
“Landscape“, oil on canvas, 1979
Goran Despotovski (Serbia) 
“Erased“, installation, 2012 
“Face“, “Matter“, installation, 2012  

Страница/Page: 12
Мирна Арсовска (Македонија)
„Носталгија“, видеоинсталација, 2014 
Mirna Arsovska (Macedonia)
“Nostalgia“, video installation, 2014 

Страница/Page: 13
Феликс Брасје (Франција)
„Денови“,серија од кратки филмови споени во 
едно видео, 2013

Félix Brassier (France)
“Days”, series of short films combined in one video, 
20 13

Страница/Page: 14
Ѓорѓе Јовановиќ (Македонија) 
„Сеќавање на работите што доаѓаат“, просторен 
цртеж, комбинирана техника, 2013
Владимир Симоновски (Македонија)
„Чекори во времето  нагоре“, објект, 2013

Gjorgje Jovanovikj (Macedonia) 
“Remembrance of the Things to Come“, spatial 
drawing, combined technique, 2013
Vladimir Simonovski (Macedonia)
“Steps in Time  Up“, object, 2013 

Страница/Page: 15
Мустафа Узбакир (Турција)
„Мртво дете“, „Мртво маче“, „Мртва птица“, 
фотографија, 2013

Mustafa Özbakir (Turkey)
“Dead Child“, “Dead Cat“, “Dead Bird“, photography, 
2013

Страница/Page: 16
Биба Кајевиќ (Македонија)
White Noice, цртеж, туш со хартија, 2012

Biba Kajevikj (Macedonia)
White Noice, drawing, ink with paper, 2012

Страница/Page: 17
Ѓорѓе Јовановиќ (Македонија) 
„Сеќавање на работите што доаѓаат“, просторен 
цртеж, комбинирана техника, 2013

Gjorgje Jovanovikj (Macedonia) 
“Remembrance of the Things to Come“, spatial 
drawing, combined technique, 2013

Страница/Page: 18
Биба Кајевиќ (Македонија)
What Time Is It?, видеоинсталација, 2014
Гаврило Миловановиќ (Македонија)
25 O’Clock, музика, 2014  

Biba Kajevikj (Macedonia)
What Time Is It?, video installation, 2014
Gavrilo Milovanovikj (Macedonia)
25 O’Clock, music, 2014   

Страница/Page: 19
Лана Васиљевиќ (Србија)
„Проблеми со предметите и со времето“, 
инсталација со четири светлечки објекти, 2013

Lana Vasiljevic (Serbia)
“Problems with Objects and Time“, installation of 
four lighting objects, 2013

Страница/Page: 20
Група „КОЛЕГИУМ“ (Македонија)
„Нелогички минливо“, видео, 2014 
Паоло Чампини (Италија)
Tempus Fugit, графика, 2004
 
Group „COLLEGIUM“ (Macedonia)
“Illogically Transient”, video, 2014 
Paolo Ciampini (Italy)
Tempus Fugit, graphics, 2004 

Страница/Page: 21
Владо Ѓорески (Македонија)
 „Хипербореја – Паднатите sвезди”, 
инсталација, 2014

Vlado Gjoreski (Macedonia)
 “Hyperborea – The Fallen Stars”, installation, 2014

Страница/Page: 22
Силвија Горак (Полска)
„Најголемиот сончев часовник во светот“, 
документарни фотографии со интервенција од 
комбинирана техника, 2010 
„Ехо ориентација“, вокален перформанс, 2014

Sylwia Gorak (Poland)
“The Biggest Sundial in the World“, documentary 
photographs with intervention of combined 
technique, 2010 
“Echo orientation” vocal performans, 2014
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Биба Kaјевиќ, Македонија

Родена е во Скопје. Дипломирала на Фа

кул тетот за ликовни уметности во Скопје во 1994 

година. По дипломирањето, работела на дизајн на 

поштенски марки при Филателијата на Македонска 

пошта. Марката од серијата  марки за одбележување 

на  100годишнината од Зимските олимписки игри 

во Атланта влезе во потесниот круг од 14 марки 

на глобално ниво за најдобра поштенска марка 

по повод Олимписките игри. Автор е на дизајнот 

за витражот на централната купола во Музејот на 

македонската борба за независност и самостојност 

во Скопје, како и на одредени ентериерски решенија 

во него. Досега имала 13 самостојни изложби во 

Македонија, Србија, Бугарија, САД, Италија, а исто 

така учествувала и на неколку групни  изложби дома 

и во странство. Автор е на проектот „Time Collectors“.

Силвија Горак, Полска

Дипломира сликање и цртање на Одделот 

за сликарство, графика и скулптура на Академијата 

за ликовна уметност во Познањ, Полска. Ја посетува 

Лабораторијата за глас – оперски вокал, кај проф. 

Олга Швајгер, сопран од светска класа, во Краков, 

Полска. Има повеќе самостојни изложби дома и во 

странство. Учесник е на групни изложби и проекти во 

Полска, Германија, Австрија,Швајцарија, Кина, САД, 

Јапонија... Изведувач на уметнички перфоманси и 

вокални изведби. Стипендист на „Landeshauptstadt 

Kulturamt“, Дизелдорф, Германија, и  на „CEC ArtsLink 

Fellowship“, САД,, „Уметник во престој“, центар за 

уметност „Headlands“, Сан Франциско.

Душан Перчинков, Македонија

Студирал на Академијата за ликовни 

умет  ности во Белград (19581963). Магистерски 

сту  дии завршил на Академијата во Белград, во 

класата на Љубица Сокиќ (19631966). Предавал на 

Архитектонскиот факултет во Скопје (19691980). 

Професор e на Факултетот за ликовни уметности во 

Скопје од 1980 до свое пензионирање. Приредил 

десетина самостојни изложби и учествувал на 

многубројни групни изложби во Македонија, 

некогашна Југославија, Велика Британија, Австрија, 

Франција, Италија ...  Во 1978 година, Перчинков 

е учесник на Биеналето во Венеција. Музејот на 

современата уметност во Скопје во 2004 година 

ја организира неговата голема ретроспективна 

изложба. Неговите дела се наоѓаат во Музеите на 

современата уметност во Скопје, Белград, Љубљана 

и во Грац, во Националната галерија во Скопје и 

во повеќе приватни колекции. Живее и работи во 

Скопје.

Кирил Гегоски, Македонија

Завршил школа за применета уметност во 

Скопје, 1959 – 1964 година.

Член е на ДЛУМ од 1968 година. Живее и работи во 

Прилеп како самостоен уметник.

Има над  30 самостојни изложби дома и во странство. 

Во 2010 година, Музејот на современата ликовна 

уметност во Скопје му направи ретроспективна 

изложба. Учествувал на околу 500 групни изложби. 

Неговите дела се наоѓаат во колекции во Америка, 

Австралија, Африка, Азија, Европа. Добитник на број

ни награди за сликарство, цртеж, графика...

Горан Деспотовски, Србија

Дипломирал сликарство во 1999. година на 

Уметничката академија во Нови Сад. Постдипломски 

студии завршил во 2003 година на истата академија. 

Член е на УЛУС и УЛУВ од 1999. година. Изложувал на  

триесет и осум самостојни и повеќе групни изложби 

во Србија и надвор од неа, од кои ги издвојуваме: 

2013 година во Галеријата на соврмена ликовна 

уметност во Ниш; 2009 година:  Галерија „Алкатраз’, 

Љубљана, Словенија; 2009. Дом омладине, Белград; 

2008. Музеј на современата уметност на Војводина, 

Нови Сад; 2008. Галерија „Pygmalion“, Темишвар, 

Романија; 2012. Minnesota State University, Mankato, 

USA; 2010. Универзитет во Печуј, Унгарија; 2009. 

Landesmuseum Joanneum – Kunstlerhaus, Грац, 

Австрија. Наградуван е повеќепати. Автор е на 

проектите „Разлики“, „Книга“ и на проектот „Слика“ 

при Уметничката академија во Нови Сад. Од 2004 

година е вработен во Уметничката академија во 

Нови Сад, а од 2009 година работи како доцент при 

Катедрата за сликарство на предметите сликарство и 

дигитална слика.
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Лана Васиљевиќ, Србија

Дипломирала на Факултетот за ликовна 

уметност/отсек вајарство, Белград, 1996 година. 

Магистирала на истиот факултет под менторство 

на Мрѓан Бајиќ во 1998 година. Досега имала осум 

самостојни изложби и учествувала во повеќе групни 

изложби во Белград, Тел Авив, Виена, Варшава, 

Њујорк, Вршац и Париз. Учесник на неколку ре

зиденцијални престојувања... На 38 Октомвриски 

салон во 1997 година била наградена за најдобра 

скулптура, двапати била добитник на познатото 

дизајнерско признание „Grifon“ (2006 и 2010) за 

најдобар визуелен идентитет, а минатата година 

ја добила наградата „PACTIVITY2“ за 2011/2012 за 

најдобар дизајн за пакување производи во Србија. 

Работи како самостоен уметник и графички дизајнер 

во студио „CREATIVESHOP“.

Мирна Арсовска, Македонија

Родена е во Скопје, работи и живее во 

истиот град како слободен уметник.  Дипломирала 

на ФЛУ во Скопје 1992 година. Од 2013 е магистрант 

при Институтот за македонска литература во Скопје. 

Нејзините главни уметнички полиња се инсталации, 

уметнички објекти, скулптури, и видеоарт. 

Изложувала самостојно во Македонија, Турција, 

Србија и Хрватска. Учествувала на групни изложби во 

Македонија, Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина, 

Јапонија, САД, Англија... Учесник е на видеофестивали 

во Македонија, Србија, Кина и Холандија.

Владо Ѓорески, Македонија
Завршил Историја на уметноста на 

Филозофскиот факултет во Скопје и Ликовна академија 
во Љубљана. Графичар и сликар – автор на самостојни 
изложби и учесник во низа колективни изложби 
во земјава и во странство. Член на меѓународното 
жири на Меѓународното графичко биенале во Варна. 
Селектор за македонското графичко творештво на 
Меѓународното графичко триенале во Шамолиер, 
Франција и на проектот македонски и италијански 
графичари претставени во Музејот на графиката во 
Пиза, како и на Академиите на убавите уметности 
во Фиренца и во Венеција. Ликовен критичар, 
публикации, каталози, периодика, есеи за : Херман 
Хеблер, Поло Чампини, Марк Фрисинг, Леонардо 
Готлиб, Агата Гертчен, Морис Пастернак, Слободан 
Јевтиќ и други. Исто така и автор на бројни театарски 
сценографии и дизајн на театарски плакати. Добитник 
на бројни награди за ликовни дела, сценографии и 
театерски плакат.
Уметнички раководител на Меѓународното графичко 
триенале во Битола.

Серџо Парела, АргентинаВелика Британија

 Дипломирал за оркестарски диригент 

на Музичка уметност при Националниот уни

вер   з итетски институт за уметност (Мusical arts 

 In stituto Universitario Nacional del Arte), Буенос 

Аирес (2009 – 2012) и на инструмент контрабас на 

„Conservatorio Superior de Música “, „Astor Piazzolla”, 

Буенос Аирес (2004 – 2008). Од 2010 година почнува 

оосвен со музиката да се занимава паралелно и со 

фотографијата како истражувачки медиум, за веќе од 

2011 година да почне да соработува како слободен 

фотограф и репортер за неколку аргентиски и ита

ли јански фотоагенции и за аргентискотото спи са

ние „NAN Magazine“. Работи на теми како што се 

портрети, репортажи, документарна фотографија, 

пеј сажна фотографија, театарска фотографија, урбана 

фотографија... Буенос Аирес, Лондон, Салерно, Ми

лано, Рим, Неапол, Ломбардија...  

КОЛЕГИУМ, Македонија

КОЛЕГИУМ е артколектив од Битола, 

составен од креативци, музичари, графички дизај

нери, архитекти, сликари, поети, фотографи, фило

зо фи и режисери, кои своите дела ги остваруваат 

на разни индивидуални платформи и колективно 

преку неколку разграноци на Колегиум  ,,Фестивал 

за 300 работи, Триста,” ,,Sweet Rapscallions,” ,,Life 

Литературен Перформанс”. Продукција на Колегиум 

се: филмовите ,,Во долот на конзулите,” ,,СФРМ”, 

повеќе изложби на фотографии, концерти, поетски 

читања, музички работилници и предавања. 

,,EP I AM”, првото EP на Sweet Rapscallions е под 

независната издавачка куќа „Шарла“ од Скопје.  

Автори на видеото „Нелогички минливо“ се  Игор 

Трајковски Фоја – концепт и копродуцент, Петар 

Димитровски (Mark Purpose) – монтажа, копродуцент, 

микс и материнг, Владимир Михајловски – камера, 

Дејан Петровиќ – музика.
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Мустафа Узбакир, Турција

Дипломирал на универзитетот „Мерсин“, 

на Факултетот за ликовни уметности во 2005 година. 

Учесник на самостојни и на групни изложби во Тур

ција, Германија, Франција, Бразил... Работи сли кар

ство, фотографија, видео... Во 2012 година со свои 

де  ла учествува на аукција на Сотеби посветена 

на современата турска уметност (2012 Sotheby’s 

Con  temporary Turkish Arts Auction). Добитник е на 

неколку награди за уметност во Турција.

Ѓорѓе Јовановиќ, Македонија 

Во 2003 година дипломирал на отсекот за 

сликарство на Факултетот за ликовни уметности во 

Скопје, Македонија. Реализирал повеќе самостојни 

изложби во Македонија и во странство. Реализирал 

и повеќе перформанси: „Исповедите на еден јадач 

на колачи“, изведен во Њујорк, Виена, Љубљана, 

Ровињ, Белград, Приштина и во Скопје, 20082012, 

„Рецесијата на новогодишната ноќ”,(Скопје, 2008), 

„Депресијата на новогодишната ноќ”, (Скопје, 

2005), „Продавач на машки солзи”, (Скопје, 2006). 

Учествувал  на бројни групни изложби во САД, 

Италија, Холандија, Франција, Шпанија, Белгија, 

Естонија, Финска, Египет, Грција, Србија, Турција, 

Словенија, Австрија, Македонија и др. Учествувал 

и на неколку резиденцијални престои: 2013 IAAB_ 

BASEL , TICATirana, La Cité internationale des Arts, 

Париз, 2011 Watermill Centre, Њујорк, САД, Apartment 

project, Истанбул, Турција, 2010 International Studio 

and Curatorial Program, (ISCP), Њујорк, САД, Cultural 

City Network, Грац, Австрија. За неговата досегашна 

работа бил наградуван повеќепати. 

Гаврило Миловановиќ, Македонија

Гаврило Миловановиќ е мултимедијален 

автор од Скопје. Работи како аудио и видеопродуцент 

и музички композитор, кој зад себе има неколку 

проекти и албуми. Меѓу нив се „Quiet Hiroshima“, 

„Гордиев јазол“, „Елеуса“, „Прагма“, „Igloo Pyramid“, 

„Alien God“, „Фоторобот“ и други. Има компонирано 

за престижни театарски режисери, а и самиот се 

занимава со филмска режија. Во моментов работи 

на неколку документарни филмови, како и на кратки 

артфилмови и видеоспотови. Соработувал со повеќе 

интернационални и домашни артисти во доменот на 

мултимедијалната уметност. Се занимава и со улична 

уметност во чии рамки настапувал низ повеќе земји 

на различни инструменти. Како писател, пак, има 

издадено две книги под насловите „Трансцедентална 

заспивалка“ и „Антиепитаф“ . 

Паоло Чампини, Италија

Прогласен за мајстор на уметностa во 1962 

година. Професор по графика на Универзитетите во 

Фиренца, Болоња и Венеција. Учествувал на бројни 

изложби насекаде во светот и е добитник на бројни 

признанија и награди на настани и манифестации 

посветени на графиката, вклучувајќи ја и гранпри од 

Графичкото триенале во Битола.

Неговите дела се наоѓаат во бројни колекции во 

Париз, Токио, Торонто, Мелбурн, Виена, Њујорк...

Владимир Симоновски, Македонија

Дипломирал вајарство во класата на Беди 

Ибрахим на Факултетот за ликовни уметности во 

Скопје. Досега изложувал на повеќе групни изложби 

во Битола и на други места. Освен скулптурата, во 

своето творештво го користи и концептот редимејд 

(readymade) во креирањето разни уметнички и 

дизајнерски предмети. Претседател е на Друштвото 

на ликовните уметници на Битола.

Феликс Брасје, Франција, Англија

Феликс Брасје е француски видеорежисер, 

фотограф и аудивизуелен продуцент, кој по сту ди

ра њето во Монпелје на универзитетот Paul Valéry  

Montpellier III, во областа на визуелните уметности, 

кинематографијата и трансмедијата, почнува кари

ера како европски независен видео уметник.

По неколку кратки уметнички, музички и до ку мен

тарни филмови, Брасје има реализирано својот прв 

долгометражен филм [D.A.C] De l’Autre Côté (Nous 

Serons Immortels) во Франција во 2012 година. Во 

моментов тој работи во Ливерпул на полето на раз

ни креативни, визуелни и уметнички активности и и 

во таквото постојано движење помеѓу Франција и 

Англија, од минатата година ја започнува и својата 

видеосерија „Денови“ – проект на секојдневнотo 

жи  вeење и набљудување. Се работи за проект кој и 

на таму е во процес на работа.
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Biba Kajevikj, Macedonia

Born in Skopje. Graduated at the Faculty 

of Fine Arts in Skopje in 1994. After graduation, she 

worked on design of postal stamps in the Philately of 

Macedonian Post Office. One of the stamps from the 

series of stamps marking the 100th anniversary of the 

Winter Olympics in Atlanta was one of the 14 stamps 

finalists on a global scale for best stamp for the occasion 

of the Olympics.  She is the author of the stained glass 

design for the central dome of the Museum of the 

Macedonian Struggle for Independence in Skopje, as 

well as of some specific interior solutions in it. Until now 

she has had 13 individual exhibitions in Macedonia, 

Serbia, Bulgaria, USA, Italy, and has also participated in 

several group exhibitions at home and abroad. She is 

the author of the project “Time Collectors“.

Sylwia Gorak, Poland

Graduated in painting and drawing at the 

Department of Painting, Graphics and Sculpture at the 

Academy of Fine Arts in Poznan, Poland.  Attended the 

laboratory for voice  opera vocalist, with prof. Olga Sz

wajgier, worldclass soprano, in Krakow, Poland. She had 

many individual exhibitions at home and abroad. She 

participated in group exhibitions and projects in Poland, 

Germany, Austria, Switzerland, China, USA, Japan… She 

has had art performances and vocal performances. 

Gained the scholarship “Landeshauptstadt Kulturamt“, 

Dusseldorf, Germany, and “CEC ArtsLink Fellowship“, 

USA, “Artist in Residence“, art centre “Headlands“, San 

Francisco.

Dushan Perchinkov, Macedonia

Studied at the Academy of Fine Arts in 

Belgrade (19581963). He finished his Masters studies 

at the Academy in Belgrade with professor Ljubica 

Sokic (19631966). He had lectured at the Faculty of 

Architecture in Skopje (19691980). He was professor at 

the Faculty of Fine Arts in Skopje since 1980 until the 

retirement. Had around ten individual exhibitions and 

participated in many group exhibitions in Macedonia, 

exYugoslavia, Great Britain, Austria, France, Italy… In 

1978, Perchinkov participated at the Biennale in Venice. 

The Museum of Contemporary Arts in Skopje in 2004 

organized his big retrospective exhibition. His works 

can be found in the Museums of Contemporary Art in 

Skopje, Belgrade, Ljubljana and Graz, in the National 

Gallery in Skopje and in several private collections. He 

works and lives in Skopje. 

Kiril Gegoski, Macedonia

Graduated at the School of Applied Arts in 

Skopje, 1959 – 1964.

Member of the Association of Artists of Macedonia 

since 1968. Works and lives in Prilep as an independent 

artist. 

He has had over 30 individual exhibitions at home 

and abroad. In 2010, the Museum of Contemporary 

Art in Skopje realized his retrospective exhibition. He 

participated in almost 500 group exhibitions. His works 

can be found in collections in USA, Australia, Africa, Asia, 

Europe. He received numerous awards for paintings, 

drawings, graphics… 

Goran Despotovski, Serbia

Graduated in 1999 at the Department of 

Painting at the Academy of Fine Arts in Novi Sad. 

Finished his postgraduate studies in 2003 at the same 

academy. Member of Association of Artists of Serbia 

(ULUS) and Association of Artists of Vojvodina (ULUV) 

since 1999. Exhibited at thirty eight individual and 

numerous group exhibitions in Serbia and abroad, some 

of them: 2013 in the Gallery of Contemporary Art in 

Nish 2009:  Gallery “Alcatraz”, Ljubljana, Slovenia; 2009. 

Youth Center, Belgrade; 2008. Museum of Contemporary 

Art in Vojvodina, Novi Sad; 2008. Gallery “Pygmalion“, 

Timisoara, Romania; 2012. Minnesota State University, 

Mankato, USA; 2010. University in Pecs, Hungary; 

2009. Landesmuseum Joanneum – Kunstlerhaus, Graz, 

Austria. He received awards several times. He is the 

author of the projects “Differences“, “Book“ and the 

project “Image“ at the Academy of Arts in Novi Sad. 

Since 2004 he is employed at the Academy of Arts in 

Novi Sad, and since 2009 he works as assistant professor 

in the department of painting for the subjects painting 

and digital image. 
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Lana Vasiljevic, Serbia

Graduated at the Faculty of Fine Arts / 

department of sculpture, Belgrade, 1996. She finished 

the postgraduate studies at the same faculty under the 

mentorship of Mrdjan Bajic in 1998. Until now she has 

had eight individual exhibitions and has participated 

in many group exhibitions in Belgrade, Tel Aviv, 

Vienna, Warsaw, New York, Vrshac and Paris. She also 

participated in several residential stays... On the 38th 

October Salon in 1997 she received an award for best 

sculpture, she was awarded two times by the prominent 

design magazine “Grifon“ (2006 and 2010) for best 

visual identity, whereas last year she received the award 

“PACTIVITY2“ for 2011/2012 for best design for product 

packaging in Serbia. She works as an independent artist 

and graphic designer in the studio “CREATIVESHOP“.

Mirna Arsovska, Macedonia

Born in Skopje, works and lives in Skopje as a 

freelance artist. Graduated at the Faculty of Fine Arts in 

Skopje in 1992. Since 2013 she is enrolled in postgraduate 

studies at the Institute of Macedonian Literature in 

Skopje. Her main field of work are installations, art 

objects, sculptures and video art.  

She has had individual exhibitions in Macedonia, Turkey, 

Serbia and Croatia. Participated at group exhibitions in 

Macedonia, Serbia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, 

Japan, USA, England… She also participated in 

video festivals in Macedonia, Serbia, China and The 

Netherlands. 

Vlado Gjoreski, Macedonia

Graduated at the Department of History of 

Art at the Faculty of Philosophy in Skopje and at the 

Academy of Fine Arts in Ljubljana, Slovenia. Painter 

and graphics maker  author of solo exhibitions and 

participant in many collective exhibitions in the country 

and abroad. Member of the international jury at the 

Biennale of Graphic Arts in Varna, Bulgaria. Selector of 

authors from Macedonia to represent the country at the 

International Graphic Triennial in Chamalieres, France 

and for the project Macedonian and Italian graphic 

artists represented at the Museum of Graphics in Pisa, 

as well as at the Academies of Fine Arts in Florence and 

Venice. Art critic, publications, catalogues, periodicals, 

essays on: Herman Hebler, Paolo Ciampini, Marc Frising, 

Leonardo Gotlyb, Agata Gertchen, Moris Pasternac, 

Slobodan Jevtic and others.  Furthermore, author of 

numerous theatrical scenographies and theatre poster 

designer. Winner of numerous awards for art works, 

scenographies and theatre poster designs. 

Art Director of International Triennial of Graphic Art in 

Bitola, Macedonia. 

Sergio Parrella, ArgentinaGreat Britain

Graduated as orchestra conductor in music 

art at the National University Institute of Art (Мusical 

arts –Instituto Universitario Nacional del Arte), Buenos 

Aires (2009 – 2012) and in the instrument contrabass at 

“Conservatorio Superior de Música“, „Astor Piazzolla”, 

Buenos Aires (2004 – 2008). Since 2010 he begins, 

besides with music, to work with photography as an 

exploring medium, and already since 2011 has started 

collaborating, as a freelance photographer and reporter, 

with several Argentine and Italian photo agencies and 

with the Argentine magazine “NAN Magazine“. He work 

with subjects as portraits, reportages, documentary 

photography, landscape photography, theatre 

photography, urban photography… Buenos Aires, 

London, Salerno, Milan, Rome, Naples, Lombardy…  

Collegium, Macedonia

Collegium is an artcollective from Bitola, 

comprised of creative people, musicians graphic 

designers, architects, painters, poets, photographers, 

philosophers and directors, who realize their works on 

different individual platforms and collectively through 

several branches of Collegium – “Festival for 300 

things, Three hundred”, “Sweet Rapscallions”, “Life 

Literary Performance”. Collegium has produced: the 

films “In the valley of the Consuls” and “SFRM”, several 

photography exhibitions, concerts, poetry readings, 

music workshops and lectures. “EP I AM”, the first EP 

by Sweet Rapscallions is under the independent record 

label “Sharla” from Skopje. 

Authors of the video STAVI IME (PUT A NAME) are 

Igor Trajkovski Foja – concept and coproducer, Petar 

Dimitrovski (Mark Purpose) – montage, coproducer, 

mixing and mastering, Vladimir Mihajlovski – camera, 

Dejan Petrovikj – music. 
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Mustafa Özbakir, Turkey

Graduated at the University “Mersin“, at the 

Faculty of Fine Arts in 2005. He participated in individual 

and group exhibitions in Turkey, Germany, France, 

Brazil... He works in painting, photography, video... 

In 2012 he participated with his works at a Sotheby’s 

auction dedicated to modern Turkish art (2012 Sotheby’s 

Contemporary Turkish Arts Auction). He has won several 

awards for art in Turkey. 

Gjorgje Jovanovikj, Macedonia 

In 2003 he graduated at the Department of 

Painting at the Faculty of Fine Arts in Skopje, Macedonia. 

He has realized several solo exhibitions in Macedonia 

and abroad. He also realized several performances: 

“The Confessions of a Cake Monster“, performed in New 

York, Vienna, Ljubljana, Rovinj, Belgrade, Prishtina and 

in Skopje, 20082012, ”The Recession of the New Year’s 

Eve”,(Skopje, 2008), ”The Depression of the New Year’s 

Eve”, (Skopje, 2005), ”Salesman of Male Tears”, (Skopje, 

2006). He participated in numerous group exhibitions 

in USA, Italy, The Netherlands, France, Spain, Belgium, 

Estonia, Finland, Egipt, Greece, Serbia, Turkey, Slovenia, 

Austria, Macedonia etc. He also participated in several 

residency programs: 2013 IAAB_ BASEL , TICATirana, 

La Cité internationale des Arts, Paris, 2011 Watermill 

Centre, New York, USA, Apartment project, Istanbul, 

Turkey, 2010 International Studio and Curatorial 

Program, (ISCP), New York, USA, Cultural City Network, 

Gray, Austria. He has been awarded several times for his 

work.  

Gavrilo Milovanovikj, Macedonia

Gavrilo Milovanovikj is a multimedia author 

from Skopje. He works as audio and video producer 

and music composer, and has several projects and 

albums. Among them “Quiet Hiroshima“, “Gordian 

Knot“, “Eleusa“, “Pragma“, “Igloo Pyramid“, “Alien 

God“, “Photorobot“ and other. He has composed for 

prestigious theatre directors, and he also works in the 

field of film directing. At the moment, he is working on 

several documentary films, as well as on short art films 

and videos. He collaborated with several international 

and domestic artists in the domain of multimedia 

arts. He also works in the field of street art and has 

performed in various countries on different instruments. 

As a writer, he has published two books with the titles 

“Transcendental Lullaby” and “Antiepitaph“. 

Paolo Ciampini, Italy

Master of Arts in 1962. Professor of Graphics 

at the University in Florence, University in Bologna and 

University in Venice. He has participated in numerous 

exhibitions worldwide and has won top prizes and 

awards at many manifestations dedicated to graphic, 

including the Grand Prix Triennial Bitola. 

His works are in numerous collections in Paris, Tokyo, 

Toronto, Melbourne, Vienna, New York...

 

Vladimir Simonovski, Macedonia

Graduated at the Sculpture Department 

with professor Bedi Ibrahim at the Faculty of Fine Arts 

in Skopje. Until now he has participated at several 

group exhibitions in Bitola and in other places. Besides 

sculpture, in his works he also uses the readymade 

concept in the creation of various art and design objects. 

He is President of the Association of Artists in Bitola. 

Félix Brassier, France, England

Félix Brassier is a French video director, 

photographer and audiovisual producer, who after the 

graduation in Montpelier at the University Paul Valéry  

Montpellier III, in the field of visual art, cinematography 

and transmedia, started a career as a European 

independent video artist. 

After several short art, musical and documentary films, 

Brassier has realized his first feature film [D.A.C] De 

l’Autre Côté (Nous Serons Immortels) in France in 2012. 

Currently, he works in Liverpool in the field of different 

creative, visual and art activities, and during such 

constant movement between France and England, from 

last year he started his video series “Days” – a project of 

everyday life and  observation. It is a project that is still 

in the process of work. 
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