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Исмет Рамиќевиќ - НАСОКА

Современата уметност е авантура на биополитичката продукција на животот под услови на негова семоќ и 

ништожност. Животот е семоќен и ништожен само поради тоа што веќе не се случува надвор од надгледуваната 

саморегулација на процесот на животот. Сето она што важи за современите информациско-комуникациски 

технологии се однесува и на смислата на современата уметност.

Ж. Паиќ, Визуелни комуникации - вовед

При лоцирањето на местото на Исмет Рамиќевиќ во одредени рамки на историјата на современата македонска 

умет ност, како неизбежен податок ја посочуваме секако неговата припадност на генерацијата што почнува да создава на 

оваа почва во осумдесеттите години и што ја дефинира македонската ликовна сцена во деведесеттите години на 20 век. 

Според М. Бочварова-Плавевска, македонските уметници во „80-те, особено во 90-те ги создадоа своите први реперни дела 

модифицирани во формулирана идејност, која продолжи да се трансформира во примарна одредница на нивното тво реш-

тво“. Генерално земено, а забележано од историчарите на уметност во Македонија, овој период се карактеризира со по ли-

тички промени и е период во кој кај нас се развива „уметноста со релација“ на „крајот на векот“ (Н. Вилиќ), каде што „сите 

(овие) трансформации на сеопштиот културен, социјален и политички контекст, се разбира, доведоа до трансформации во 

ма кедонскиот амбиент.“ (З. Петровски)

Според Љ. Неделковска, на македонската ликовна сцена во наведениот период, чиј значаен претставник е Исмет 

Рамиќевиќ, егзистираат „поединечни, парцијални микросцени (или индивидуални практики) кои „виреат“ речиси сосема 

одвоено, без можност за меѓусебен дијалог и комуникација“. Неговото претставување и потврдување на најзначајните (за 

наведениот период) манифестации во земјава и во тогашна Југославија, говорат за рафиниран автор (наградуван не само 

кај нас) и забележан од ликовната критика како „една од ретките оригинални појавности на македонската ликовна сцена“ 

(С.Абаџиева). Неизбежно е да се спомене дека на почетокот на своето творештво Исмет Рамиќевиќ користи цврст скулпторски 

материјал (метал, камен, дрво) и, според В. Величковски, „креира скулпторски ансамбли составени од фиксирани мобилни 

елементи, често патинирани и со извесни „графички“ интервенции врз површината на поедноставените необични форми.“ 

Иницијалниот момент на менување на објектноста, збогатувањето на чистиот естетски пристап на скулптурите и посте-

пе ното и сè понагласено навлегување во сферата на социјално-политичката ангажираност се случува на групната изложбата 

„Чифте амам 2“ (1995) и делото со наслов „Агол и бројки“. Оттогаш, па сè до најновите остварувања, основа на творештвото на 

Рамиќевиќ (о)станува опседнатоста со глобализацијата и дехуманизираното општество обременето со различни трагедии. 

Комплетното освојување на просторот, со амбиентални структури кои припаѓаат на категоријата просторни инсталации, 

станува дел од уметничката практика на Рамиќевиќ во циклусите „Лавиринт“ (почнат во 1998), а потоа и во „Инфо-ткаенина“ 

(од 2004 година), кои во повеќе варијанти ги негува во период од повеќе од десетина години; во нив авторот како основа 
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на делата користи „нетрајни“ материјали, во конкретниот случај рециклирани ролни од весници со кои „низ сво е видното 

обредно себепрочистување, во своите последни инфоциклуси, ги ткае фрагментираните слики и писма без значење и ги 

конципира во една градбена целост презентирајќи ни го сопствениот однос кон глобалната состојба на инфоентропичкиот 

свет“. (К. Пирковска)

Паралелно со овој циклус, во двете самостојни претставувања под наслов „Лажици“ (1998) и „Јарбол“ (2000) еви ден-

тен е неговиот интерес кон објектот, при што ја користи постапката на зголемување и репетиција форми од секој дневниот 

живот/природата, рефлектирајќи го нашиот однос кон реалноста. Се потврдува потребата за изведба на делата во материјал 

што е подложен на распаѓање, нетраен, зависен од временските услови и од карактеристиките на материјалот, а забележлив 

е и неговиот нагон кон реализација на делата во вертикална насока. Од 2010 година, авторот е насочен кон сè понагласено, 

речиси исклучиво, користење индустриски материјали.

Сите издвоени серии во триесетгодишното творештво на Исмет Рамиќевиќ ги карактеризира нагласениот симболичен 

трет ман, некаде испразнет од непотребни елементи и доведен на ниво на знаковност, а некаде како повеќе наративен при-

каз на темите што се однесуваат на животот, смртта, болеста, страдањата, катастрофите, позицијатата на немоќ на човекот 

наспроти моќта на хиперпродуктивната машинерија.

...

Во поглед на континуитетот во творештвото, може да констатираме дека во најновата изложба насловена „Насока“, 

пов торно претставена во просторот на објектот Чифте-амам (дел од Националната галерија на Македонија), Исмет Рами-

ќевиќ останува доследен на погоре дефинираните принципи во неговото творештво. За прв пат целосно го елиминира при-

суството на весниците, но ја задржува формата на ролна. На ниво на естетика, авторот ја продолжува наклонетоста кон вер-

тикалните фор ми трансформирани во симплифицирани цилиндрични облици, кои провејуваат во целото творештво и може 

да ги толкуваме како симболична машки потентна присутност; наспроти нив е позиционирана кружната (овална) форма 

како женски принцип. Со ова авторот сугерира спој на двата спротивставени принципи на создавање и уништување, кои, не 

нужно, но можеби и неизбежно, се инспирирани од поделеноста на амамот на машки и на женски дел (честа инспирација за 

повеќе уметници што го користат овој простор). 

Овој повеќеслоен проект силно навлегува во повеќе сфери на ангажираноста (социјална, политичка, еколошка) со 

повеќе конструирани целости, визуелно издиференцирани и изведени во различни синтетички/индустриски материјали 

(стиропор, најлон, полиестер, бетон...) што од своја страна ја отсликуваат комплексноста на идејата која (повторно) говори 

за незапирливата деструкција на човекот. Од технички аспект, како наследство од користењето скулпторски материјали, 

авторот настојува да ги искористи до максимум сите можности на синтетичките материјали и конечниот визуелен ефект 

што се постигнува со секој од нив, но не инсистира на трајноста на објектите, туку на едноставноста на индустриската фор-

ма. Мултиплицирањето на вертикалите (изработени во најразлични материјали) како алузија на сериското индустриско 

про изводство, односно вертикалните цилиндри како евокација на симплифицирана човечка фигура, теш ка индустрија и 

нанотехнологија се визуелна репрезентација на генерирани значења кои се во релација со процесот на дехуманизирање на 

човекот со феноменот на клонирање и хиперпродуктивност на секое ниво.
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Ако ја парафразираме С. Сонтаг, проектот „Насока“ со обраќањето кон „морбидната страна од човечката природа“, силно 

ги нагласува осудата на војните и човекот како „морално чудовиште“, ја чувствува болката на Другиот, при што „доживеаните 

катастрофи што изгледаат како сениште на својата претстава“ се восприемаат преку објекти кои „се третираат како прозорец 

кон војната: проѕирни погледи на нивниот субјект“. Доминантните димензии на вертикалната форма на куршумот ја евоцираат 

разорната моќ на уништувањето, како брутално директен фетишизиран одраз на напливот на информации за суровоста 

на чо векот, додека испразнетоста на смислата и постоењето ја доживуваме преку одредена дистанцирана (медиумска?) 

призма. Од аспект на визуелните комуникации, стилизираните претстави на окото/сфера/јадро/стилизирана бомба се на ра-

тивни носители на спознанието. Контрадикторно, квазихуманизираното егзистирање на човекот во дигиталната ера, и покрај 

мноштвото природни и вештачко создадени катастрофи, станува единствено возможно во лабораториски креирани услови, 

контролирани од Ор веловски застрашувачка машинерија без граници. 

Наспроти возменирувачките претстави со застрашувачка визуелна убавина, во одделни целини провејува „растоварен“ 

лирски момент на спокојство (и мудрост „заштитени“ во стаклена градина) и смирен син хоризонт како симбол на духовниот 

мир кон кој се стремиме како личности; при што неизбежни се морбидното чувство и нагласената иронија кон наметнатиот  

начин за постигнување и зачувување на посакуваниот спокој и далечните визии за мир. Проектот „Насока“ на Исмет Ра ми-

ќевиќ, во крајна линија, е многу лична критика на современиот апатичен, па дури песимистичен и крајно дефетистички однос 

на човекот кон социјалните/политички/еколошки теми и можните насоки на нашето дејствување потенцирајќи ја притоа 

човековата немоќ да се справи со глобално дадените состојби. 

Маја Чанкуловска-Михајловска
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Ismet Ramicevic - DIRECTION

Contemporary art is an adventure of the biopolitical production of life under conditions of its omnipotence and nothingness. 
Life is omnipotent and worthless just because it no longer happens outside of the supervised self-regulation of the process of life. 

All that applies to modern information and communication technologies also applies to the meaning of contemporary art.

Z. Paic, Visual Communications - Introduction

When locating the position of Ismet Ramicevic within a certain framework of the history of modern Macedonian art, certainly 
as an inevitable determinant we   point out his affiliation with the generation that began creating in this territory in the eighties and 
defined the Macedonian art scene in the nineties of the 20th century. According to M. Bochvarova-Plavevska, Macedonian artists in 
“the eighties, especially in the nineties created their first benchmark works modified in formulated conceptuality, which continued 
to be transformed in primary determinant of their work. In general, and noted by the art historians in Macedonia, this period was 
characterized by political changes and was a period when “art with relation” at the “end of the century” (N. Vilic) is developed in our 
country, where “all (these) transformations of the overall cultural, social and political context, of course, led to transformations in 
the Macedonian setting.” (Z. Petrovski)

According to Lj. Nedelkovska, on the Macedonian art scene in the stated period, whose significant representative is Ismet 
Ramicevic, have existed “individual, partial micro-scenes (or individual practices) that “thrive” almost completely separately, without 
an opportunity for a mutual dialogue and communication.” His presentation and validation on the most important (for the specified 
period) events in the country and in ex-Yugoslavia, speak about a refined author (awarded not only here) and noticed by art critics as 
“one of the few original appearances on the Macedonian art scene.” (S. Abadzieva). It is inevitable to mention that at the beginning 
of his work Ismet Ramicevic used solid sculptural material (metal, stone, wood) and, according to V. Velickovski, “created sculptural 
ensembles composed of fixed mobile elements, often patinized with certain “graphic” interventions on the surface of the simplified 
unusual forms.” 

The initial point of changing the objectiveness, enrichment of the pure aesthetic approach of the sculptures, and the gradual 
and more pronounced penetration in the sphere of social and political engagement occurs at the group exhibition “Chifte Hamam 2” 
(1995) and the work with title “Corner and Numbers”. Since then and up to the latest developments, the basis of Ramicevic’s work 
becomes the obsession with the globalization and the dehumanized society burdened with various tragedies.  

The complete conquering of space, through ambient structures that belong to the category of spatial installations, becomes 
part of Ramicevic’s artistic practice in the cycles “Labyrinth” (initiated in 1998), and then in “Info-fabric” (since 2004), which in 
several variants are cultivated during a period of more than ten years;  in them the author as a basis for the works begins to use “non- 
durable” materials, in the specific case rolls of recycled newspapers through which “through particular ritualistic self-purification, 
in his last info-cycles, weaving the fragmented images and letters without meaning and conceives them in one structural entity, 
presenting our own relationship towards the global state of the  info-entropic world.” (К. Pirkovska)

Parallel to this cycle, in the two solo exhibitions entitled “Spoons” (1998) and “Flagpole” (2000) the interest of the author 
towards the object is evident, using the process of increasing and multiplying of forms of everyday life / nature, reflecting our 
dehumanized relation towards reality. It confirms the need for construction of works in a material that is subjected to decay, 
perishable, dependent on the weather conditions and on the characteristics of the material, and his drive to deliver the works in the 
vertical is also obvious. Since 2010 the author is focused on more pronounced, almost exclusively, use of industrial materials. 
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All separate series in the thirty years of work of Ismet Ramicevic are characterized by emphasized symbolic treatment, 
somewhere devoid of unnecessary elements and brought to a level of signification, and sometimes more narrative summary of 
topics concerning life, death, disease, suffering, catastrophes, position of helplessness of man against the power of hyperproductive 
machinery. 

...

In terms of continuity in the work, we can conclude that the latest exhibition titled “Direction”, again represented in the space 
of the building Chifte Hamam (part of the National Gallery of Macedonia), Ismet Ramicevic remains true to the principles defined 
in his work. For the first time the presence of newspapers is completely eliminated, but the form of roll is retained.  At a level of 
aesthetics, the author continues his inclination to vertical forms transformed into simplified cylindrical shapes that are present in 
his entire work and can be interpreted as a symbolic potent male presence; in contrast, the circular (oval) shape is positioned as a 
female principle. Hereby the author suggests a combination of the two opposing principles of creation and destruction, which not 
necessarily, but perhaps inevitably, are inspired by the division of the hamam in male and female (common inspiration for several 
artists who use this space).  

This multilayered project enters strongly in several areas of engagement (social, political, environmental) through several 
constructed entities, visually differentiated and constructed in different synthetic / industrial materials (polystyrene, nylon, polyester, 
concrete...), which in turn reflects the complexity of the idea that (again) talks about the unstoppable dehumanization of man. From a 
technical aspect, as an inheritance of the use of sculptural materials, the author strives to exploit to the maximum all the possibilities 
of the synthetic materials and the final visual effect that is achieved with each of them, however without insisting on the durability 
of the objects, but on the simplicity of the industrial form. The multiplication of the verticals (made with different materials) as an 
allusion of serial industrial production, i.e. the repetition of the vertical cylinders as an evocation of simplified human figure, heavy 
industry and nanotechnology,  are visual representation of generated meanings in relation to the process of dehumanization of man 
through the phenomenon of cloning and hyperproductivity at every level. 

If we paraphrase S. Sontag, the project “Direction”, by addressing the “morbid side of human nature” strongly emphasizes 
the condemnation of wars and man as a “moral monster”, feeling the pain of the Other, whereas the “experienced catastrophes 
that seem like a ghost of their apparition” are perceived through objects that “are treated as a window into war: transparent 
views of their subject.” The dominant dimensions of the vertical form of the bullet evoke the violent power of destruction, as a 
brutally direct fetishized reflection of the surge of information about the cruelty of man, while the emptiness of sense and existence 
are experienced through certain distanced (media?) prism. In terms of visual communications, the stylized representations of the 
eye / sphere / core / styled bomb are narrative carriers of knowledge. Self-contradictory, the quasi-humanized existence of man, 
despite the multitude of natural and artificially designed catastrophes, becomes solely possible in conditions created in laboratories, 
controlled by Orwellian terrifying machinery without limits. 

Despite the disconcerting presentations with daunting visual beauty, in separate sections conveys “relieved” lyrical moment 
of tranquility (and wisdom “protected” in a greenhouse) and a calm blue horizon as a symbol of spiritual peace toward which we 
strive as individuals; where the morbid sense and the emphasized irony toward the imposed and controlled manner of achieving 
and preserving the desired tranquility and the remote visions of peace are inevitable. The project “Direction” by Ismet Ramicevic 
ultimately is a very personal critique of the contemporary apathetic, even pessimistic and extremely defeatist attitude of man toward 
the social / political / environmental issues and the possible directions of our activities, while emphasizing the human inability to 
deal with the given global conditions. 

Maja Chankulovska-Mihajlovska



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46

Биографија

Роден е во 1960 година во Дубница, Сјеница, Србија. Дипломирал во 1985 

година на Факултетот за ликовни уметности во Скопје, оддел скулптура, 

во класата на проф. Петар Хаџи Бошков. Член е на ДЛУМ од 1987 година. 

Работи како вонреден професор по предметите вајање, вајарски техники и 

цртање на Факултетот за ликовни уметности при Универзитетот „Св. Кирил 

и Методиј“ во Скопје.

Контакт: ул. Челопек 57а, 1000 Скопје

телефон: 02 2628644, 078 454115

Самостојни изложби:

1987  - Скопје, Самостојна изложба, Галерија „25 Мај“

 - Скопје, „Интервенции во отворен простор“, Плато пред   

  Стоковна куќа „Мост“

1988 - Скопје, „Треперење“, Македонски народен театар

1990 - Сараево (Босна и Херцеговина), Самостојна изложба, Dom   

  mladih

 -  Мостар (Босна и Херцеговина), Самостојна изложба, Dom   

  mladih

1991 - Скопје, Самостојна изложба, Уметничка галерија

1998  - Скопје, „Лавиринт I“, „Лавиринт II“, Младински културен   

  центар

 - Скопје, „Лавиринт III“, Галерија CIX 

1998  - Скопје, „Отпад и креација“, Младински културен центар (со   

  С. Филипова-Китановска)

 - Скопје, „Лажици“, Културно информативен центар, Кул-Парк 

2000  - Скопје, „Инсталација на отворен простор“, Тврдина кале (со   

  Б. Ибрахим и М. Стојановиќ - Шуки)

 -  Скопје, „Јарбол“, Музеј на современата уметност - Скопје

2001 - Скопје, „Последна линија“, Галерија CIX  (со М. Стојановиќ -   

  Шуки, В. Урошевиќ и Д. Томиќ-Радевска)

2004  - Прилеп, „Инфо ткаенина“, Дом на култура „Марко    

  Цепенков“

2005  - Скопје, „Инфо ткаенина“, Национална галерија на    

  Македонија, објект Чифте амам 

2007  - Пловдив (Бугарија), „Инфо ткаенина“, Центар за современи   

  уметности, Стара бања 

2008 - Ниш (Србија), „Инфо зраци“, Галерија „Србија“

2009  - Њујорк (САД), „Инфо зраци“, MC Gallery

2014  - Скопје, „Насока“, Национална галерија на Македонија,   

  објект Чифте амам

Групни изложби (избор):

1987  - Скопје, 1. Биенале на младите, Музеј на современата   

  уметност - Скопје

 -  Риека (Хрватска), 14. biennale mladih jugoslavenskih    

  umjetnika, Moderna galerija

 -  Цетиње (Црна Гора), 21. Цетињска изложба на    

  југословенската ликовна уметност, Цетињски салон

 - Сараево (Босна и Херцеговина), „Југословенска Документа   

  ‘87“, Центар „Скендерија“

 - Мурска Собота (Словенија), 8. jugoslovenski bienale male   

  plastike, Galerija “Misko Kranjec”

  Љубљана (Словенија), Нови Сад (Србија), 8. jugoslovenski   

  bienale male plastike

1988  -  Скопје, „Цртеж... Цртеж... Објект - Ликовен круг 25“,    

  Галерија „25 Мај“

 - Скопје, „Скулптура-простор“, Музеј на современата    

  уметност - Скопје

1989  - Цетиње (Црна Гора), 22. Цетињска изложба на    

  југословенска ликовна уметност, Цетињски салон

 - Панчево (Србија), 5. изложба на југословенска скулптура,   

  Галерија „Олга Петров“

 -  Скопје, 2. Биенале на младите, Музеј на современата   

  уметност - Скопје

 - Мурска Собота (Словенија), 9. jugoslovenski bienale male   

  plastike, Galerija “Misko Kranjec”

1990  - Панчево (Србија), „Нови движења во македонската ликовна   

  уметност“, Галерија „Олга Петров“

1991  -  Скопје, 3. Биенале на младите, Музеј на современата   

  уметност - Скопје

 - Вашингтон (САД), „Изложба на 10 македонски уметници -   

  Цртеж“, The New Literature Art Salon “Pastarea”

1992 - Скопје, „Ред/Хаос“, Музеј на град Скопје

1993 - Скопје, 4. Биенале на младите, Музеј на современата   

  уметност - Скопје

1994  - Скопје, „Антологија на македонската ликовна уметност   

  1894-1994“, Музеј на современата уметност - Скопје

1995  -  Дрезден (Германија), „7 уметници од Скопје“, Galerie im   

  Kulturrathaus

 - Скопје, „9 1/2: Нова македонска уметност“, Музеј на    

  современата уметност - Скопје

 - Скопје, „Чифте амам“, Чифте амам

1996  - Скопје, „Чифте амам 2“, Чифте амам

1997 - Скопје, „Чифте амам 3“, Чифте амам

1998  - Апатин (Србија), „Почетак деведесетих: Скулптура“, Галерија   

  „Меандер“
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1999  - Виена (Австрија), „Стоп на насилството“, Akademie der   

  bildenden Künste

 - Скопје, „Уметници и бегалци“, Музеј на град Скопје

2000  - Брисел (Белгија), “Balkan Art Generator”, Maison    

  Internationale

 - Нови Сад (Србија), „Балкан Арт“, Галерија „Златно око“

 - Софија (Бугарија), „Уметници и бегалци“, Градска галерија

 - Варшава (Полска), „Слобода и насилство“, Museum im   

  Xawerego Dunikowskiego w Królikami

2001  -  Љубљана (Словенија), 2. Svetovni festival umetnosti na   

  papirju, Festivalna dvorana Bled

 - Скопје, „Цитати“, Музеј на современата уметност - Скопје

 - Скопје, „Мултилог“, Уметничка галерија

 - Панчево (Србија), „Преобразба“, Уметничка галерија 

2003  - Париз (Франција), Salon d’Automne, Македонски павилјон

 - Берлин (Германија), “Paradise”, Alexanderplatz

 - Скопје, Тетово, Охрид (Македонија), Бостон (САД),    

  „Обединувачки подарок на уметниците од Македонија и од   

  САД“

2004 - Нирнберг (Германија), “The Promised Land”, Kunst Haus

 - Берлин (Германија), „Сегменти“, Прима центар Берлин

2005  - Лос Анџелес (САД), “Bread & Salt”, Angels Gate Cultural   

  Center 

 - Нови Сад (Србија) Први интернационални фестивал    

  уметничких застава, Галерија „Златно око“

2006 - Шумен (Бугарија), Второ меѓународно биенале за    

  современа уметност

2007  - Базел (Швајцарија), “Visual Immortality”, Галерија “Visarte”

2008  - Чачак (Србија), „Земља - књиге - мапе“, Дом културе

 - Сараево (Босна и Херцеговина), „Земља - књиге - мапе“,   

  Collegium Artisticum

2009  - Скопје, “Synesthesia”, Музеј на современата уметност -   

  Скопје

 - Виена (Австрија), “Synesthesia”, Kunstraum Palais Porcia

2010  - Рим (Италија), “Synesthesia”, Complesso monumentale di   

  San Michele a Ripa Grande

 - Белград (Србија), “Synesthesia”, Градски музеј

 - Скопје, „Заедно за Скопје“, Културно информативен центар

 - Скопје, „Три децении на ФЛУ“, Музеј на современата    

  уметност - Скопје

2011  - Софија (Бугарија), “Synesthesia”, Галерија „Средец“

 - Скопје, „Минимализмот, конструктивизмот и    

  монохромијата во современата македонска    

  уметност“, Музеј на современата уметност - Скопје

 - Скопје, „Невидливиот пејзаж“, Музеј на современата   

  уметност - Скопје

 - Софија (Бугарија), „Невидливиот пејзаж“, КИЦ Софија

 - Талин (Естонија), “In city”, Nokia Hall

 - Скопје, „Радоста на живеењето“, Музеј на град Скопје

 - Подгорица (Црна Гора), „Радоста на живеењето“, Umjetnički   

  paviljon

2012  - Лондон (Велика Британија), “Made in Macedonia”, Pall Mall   

  Gallery

2014  - Скопје, Постојана поставка „Солидарноста - Незавршен   

  проект“, Музеј на современата уметност - Скопје

 - Скопје, „Метаморфоза - Скопски урбани приказни“,    

  Централно градско подрачје

 - Ровињ (Хрватска), “In the zone”, Multimedijalni Centar 

 - Виена (Австрија), “Made in Macedonia - Бриколаж“,    

  Амбасада на Република Македонија

Награди:

1987  - Скопје, 42. Изложба на ДЛУМ, Уметничка галерија, Награда   

  за скулптура „Ликум“

 - Скопје, „1. Биенале на младите“, Музеј на современата   

  уметност - Скопје, Откупна награда за инсталација

1988  - Скопје, „Млади ликовни творци“, Културно-просветна   

  заедница, Награда за скулптура

1989  - Мурска Собота (Словенија), 8. Биенале на     

  ситна пластика, Галерија „Мишко Крањец“, Откупна    

  награда за ситна пластика

 - Скопје, Биенале на ситна пластика на ДЛУМ и ДЛУПУМ,   

  Салон на ДЛУМ, Откупна награда за ситна пластика

1993  - Скопје, 4. Биенале на младите, Музеј на современата   

  уметност - Скопје, Откупна награда за скулптура 

1994 - Скопје, 3. Зимски салон на ДЛУМ, Уметничка галерија,   

  Награда за скулптура „Јордан Грабулоски“
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Biography

Born in Dubnica, Sjenica, Serbia, in 1960. Graduated from the Faculty of Fine Arts 

in Skopje, Department of Sculpture, from the class of Prof. Petar Hadzi Boshkov, 

in 1985. Member of DLUM (Macedonian Association of Fine Artists) since 1987. 

Works at the Faculty of Fine Arts (University St. Cyril and Methodius) in Skopje at 

the Department of Sculpture as an Associate Professor of sculpture, sculptural, 

techniques and drawing.

Contact: Str. Chelopek No.57a, 1000 Skopje, Republic of Macedonia

Telephone: +389 (0)2 2628644, 078 454115

Solo exhibitions:

1987  - Skopje, Solo exhibition, Gallery “25 May”

 - Skopje, “Interventions in open space”, Plateau in front of Department  

  Store “Most” 

1988 - Skopje, “Flickering”, Macedonian National Theatre

1990  - Sarajevo (Bosnia and Herzegovina), Solo exhibition, Youth Cultural   

  Center

 - Mostar (Bosnia and Herzegovina), Solo exhibition, Youth Cultural   

  Center

1991 - Skopje, Solo exhibition, Art Gallery 

1998 - Skopje, “Labyrinth I”, “Labyrinth II”, Youth Cultural Center

 - Skopje, “Labyrinth III”, CIX Gallery

1999  - Skopje, “Waste and Creation”, Youth Cultural Center (with S. Filipova-  

  Kitanovska)

 - Skopje, “Spoons”, Cultural Informative Center, Kul-Park

2000 - Skopje, “Installation in open space”, Fortress “Kale” (with B.Ibrahim   

  and M. Stojanovic-Shuki)

 - Skopje, “Pole”, Museum of Contemporary Art - Skopje

2001 - Skopje, “Last Line”, CIX Gallery (with M.Stojanovic-Shuki, V.Uroshevic  

  and D. Tomic-Radevska)

2004  - Prilep, “The Weaving of Information”, Cultural Center “Marko   

  Cepenkov”

2005 - Skopje, “The Weaving of Information”, National Gallery of Macedonia,  

  object Chifte Hamam

2007  - Plovdiv (Bulgaria), “The Weaving of Information”, Center for   

  Contemporary Arts Plovdiv, Banja Starinna

2008 - Nish (Serbia), “Info-Rays”, Gallery “Serbia”

2009  - New York (USA), “Info-Rays”, MC Gallery

2014 - Skopje, “Direction”, National Gallery of Macedonia, object Chifte   

  Hamam

Group exhibitions (selection):

1987 - Skopje, 1st Youth Biennial, Museum of Contemporary Art - Skopje

 - Rijeka (Croatia), 14th Yugoslav Youth Biennial, Modern Gallery

 - Cetinje (Montenegro), 21st Cetinje Exhibition of Yugoslav Fine Art,   

  Cetinje Fine Art Salon

 - Sarajevo (Bosnia and Herzegovina), “Yugoslav Documenta ‘87”, Center  

  “Skenderija” 

 - Murska Sobota (Slovenia), 8th Yugoslav Biennial of Small-Scale   

  Sculpture, Gallery “Misko Kranjec”

 -  Ljubljana (Slovenia), Novi Sad (Serbia), 8th Yugoslav Biennial of Small-  

  Scale Sculpture

1988 - Skopje, “Drawing... Drawing... Object - Artistic Circle 25”, Gallery “25   

  May”

 - Skopje, “Sculpture - Space”, Museum of Contemporary Art - Skopje

1989 - Cetinje (Montenegro), 22nd Cetinje Exhibition of Yugoslav Fine Art,   

  Cetinje Fine Art Salon

 - Pancevo (Serbia), 5th Pancevo Exhibition of Yugoslav Sculpture, Gallery  

  “Olga Petrov”

 - Skopje, 2nd Youth Biennial, Museum of Contemporary Art - Skopje

 - Murska Sobota (Slovenia), 9th Yugoslav Biennial of Small-Scale   

  Sculpture, Gallery “Misko Kranjec”

1990 - Pancevo (Serbia), “New Movements in Macedonian Visual Arts”,   

  Gallery “Olga Petrov”

1991 -  Skopje, 3rd Youth Biennial, Museum of Contemporary Art - Skopje

 - Washington DC (USA), “Exhibition of 10 Macedonian Artist - Drawing”,  

  The New Literature Art Salon “Pastarea”

1992 - Skopje, “Order/Chaos”, Museum of the City of Skopje

1993 - Skopje, 4th Youth Biennial, Museum of Contemporary Art - Skopje

1994  - Skopje, “Anthology of Macedonian Art 1894-1994”, Museum of   

  Contemporary Art - Skopje

1995 - Dresden (Germany), “7 Artists from Skopje”, Galerie im Kulturrathaus

 - Skopje, “9 1/2: New Macedonian Art”, Museum of Contemporary Art -  

  Skopje

 - Skopje, “Cifte amam”, Chifte Hamam

1996  - Skopje, “Cifte amam 2”, Chifte Hamam

1997  - Skopje, “Cifte amam 3”, Chifte Hamam

1998  - Apatin (Serbia), “Beginning of the nineties: Sculpture”, Gallery   

  “Meander”

1999 - Vienna (Austria), “Stop the Violence”, Akademie der bildenden Künste

 - Skopje, “Refugees & Artists”, Museum of the City of Skopje

2000 - Brussels (Belgium), “Balkan Art Generator”, Maison Internationale

 - Novi Sad (Serbia), “Balkan Art”, Gallery “Golden Eye” 

 - Sofia (Bulgaria), “Refugees & Artists”, City Gallery

 - Warsaw (Poland), “Freedom and Violence”, Museum Rzeźby im.   

  Xawerego Dunikowskiego w Królikami

2001 - Ljubljana (Slovenia), 2nd World Festival of Art on Paper, Festivalna   

  dvorana Bled
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 - Skopje, “Quotations”, Museum of Contemporary Art - Skopje

 - Skopje, “Multilog”, Art Gallery

 -  Pancevo (Serbia), “Transformation”, Art Gallery

2003 -  Paris (France), “Salon d’Automne”, Macedonian Pavilion

 - Berlin (Germany), “Paradise”, Alexanderplatz

 - Skopje, Tetovo, Ohrid (Macedonia), Boston (USA), “Unifying gift of   

  artists from Macedonia and the United States” 

2004 - Nürnberg (Germany), “The Promised Land”, Kunst Haus

 - Berlin (Germany), “Segments”, Prima Center Berlin

2005 -  Los Angeles (USA), “Bread & Salt”, Angels Gate Cultural Center 

 - Novi Sad (Serbia), First International Festival of Art Flags, “Golden Eye”  

  Gallery

2006  -  Shumen (Bulgaria), Second International Biennial for Contemporary Art

2007 - Basel (Switzerland), “Visual Immortality”, “Visarte” Gallery

2008 - Cacak (Serbia), “Land - Books - Maps”, Cultural Center

 - Sarajevo (Bosnia and Herzegovina), “Land - Books - Maps”, Collegium  

  Artisticum

2009  - Skopje, “Synesthesia”, Museum of Contemporary Art - Skopje

 - Vienna (Austria), “Synesthesia”, Kunstraum Palais Porcia

2010 - Rome (Italy), “Synesthesia”, Complesso monumentale di San Michele a  

  Ripa Grande

 - Belgrade (Serbia), “Synesthesia”, City Museum

 - Skopje, “Together for Skopje”, Museum of the City of Skopje

 - Skopje, “Faculty of Fine Arts: 30 Years”, Museum of Contemporary Art -  

  Skopje

2011 - Sofia (Bulgaria), “Synesthesia”, “Sredets” Gallery

 - Skopje, “Minimalist, Constructivist and Monochrome Tenedencies in   

  Macedonian Art”, Museum of Contemporary Art - Skopje

 - Skopje, “The Invisible Landscape”, Museum of Contemporary Art -   

  Skopje

 - Sofia (Bulgaria), “The Invisible Landscape”, Cultural Informative Center  

  Sofia

 - Tallinn (Estonia), “In city”, Nokia Hall

 - Skopje, “Joy of Life”, Museum of the City of Skopje

 - Podgorica (Montenegro), “Joy of Life”, Art Pavilion

2012  -  London (UK), “Made in Macedonia”, Pall Mall Gallery

2014  - Skopje, Permanent Exhibition “Solidarity - An Incompleted Project?”,   

  Museum of Contemporary Art - Skopje

 -  Skopje, “Metamorphosis - Skopje Urban Stories”, City Center

 -  Rovinj (Croatia), “In the zone”, Multimedijalni Centar 

 - Vienna (Austria), “Made in Macedonia - Bricolage”, Embassy of the   

  Republic of Macedonia

Awards:

1987 - Skopje, 42nd Exhibition of DLUM, Art Gallery, Award for Sculpture   

  “Likum”

 - Skopje, 1st Youth Biennial, Museum of Contemporary Art - Skopje,   

  Purchased Award for Installation

1988 - Skopje, “Young Artists”, Cultural and Educational Community, Award   

  for Sculpture

1989 - Murska Sobota (Slovenia), 9th Yugoslav Biennial of Small Sculpture,   

  Gallery “Misko Kranjec”, Purchased Award for Small Sculpture

 - Skopje, DLUM and DLUPUM Biennial of Small Sculpture, Salon of   

  DLUM, Purchased Award for Small Sculpture

1993 - Skopje, 4th Youth Biennial, Museum of Contemporary Art - Skopje,   

  Purchased Award for Sculpture

1994  - Skopje, 3rd Winter Salon of DLUM, Art Gallery, Award for Sculpture   

  “Jordan Grabuloski”
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