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Улица Македонија / Mazedonien Straße, 2014
масло на платно / oil on canvas, 200x300 cm

Град IV (детал) / City IV (detail), 2014 
маркер и масло на хартија / marker and oil on paper, 110x190 cm
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Модерниот свет своите придобивки ги остварува со технолошкиот 
развој и, пред сè, со комуникациските мрежи кои преку медиумите и 
информатичкото општество го достигнаа својот врв во денешнината 
и се неопходни за развојот како на општеството, така и на единката 
како интегрален дел од тој систем. Глобализацијата и машинериите 
за промена на свеста преку медиумската информација и рекламата 
креираат нов поредок во кој единката тивко се отуѓува и го губи својот 
идентитет. Всушност, актуелната состојба на индустријализација и 
технологизација на модерното општество и воспоставуање модерни 
институционални мрежи е момент на социолошко распаѓање, т.е. 
дезинтеграција, при што се поништуваат сите врски што водат кон 
нарушување на целината...
Атанас Ботев, како сведок на актуелните случувања и ситуации, ја гради 
својата естетска стратегија на демистификација на овие општествени 
феномени. Тој ги коментира рецентните општествени, политички 
и културни превирања како на локално, така и на глобално ниво. Во 
контекст на неговиот интерес за креирање синтеза на историските 
уметнички правци и за реакција на општествено-политичките 
идеологии од далечното и блиското минато, иронично и интеррогативно, 
понекогаш и саркастично реагира со транспонирање и редефинирање 
на актуелните состојби, при што го соголува системот во кој главен 
збор водат организации на водечките светски сили што под превезот на 
“подобрување на животната средина” го преструктуираат глобалниот 
поредок, сè заради зачувување на сопствениот интерес. 
При дефинирањето на ликовниот јазик што Ботев го користи во 
реализацијата на своите дела, може да се каже дека е визуелен номад, 
спојувајќи повеќе сликарски техники и медиуми (сликарство, цртеж, 
графика, колаж, фотографија, плакат, стрип, инсталација...), така што 
секој елемент е во функција на флуидност во креирањето на делото. 
Во отсликувањето на визулените прикази и приказни, но и приказ(н)и 
што освен наративниот заплет поседуваат и пластични прочистени 
сентенции од реалноста, структуирани во надреални секвенции, 
говорат за менталната линија на опредметувањето на континуитетот и 
на реалитетот. 

Сцените од пероните на Старата скопска железничка станица, руините 
од бетон и арматура, се дел од реалноста на уривањето на една меморија 
и носталгија и на нејзино бришење, при што Ботев ги прекомпонира во 
органски облици “оставајќи погодност да нè потсети на циничната нота 
на реалноста” (Александар Станковски, Атанас Ботев - Концептуализација 
на Манифестното, Музеј на град Скопје, 2005, стр. 3). Апстрактниот 
цртеж на храна во манир на инстаграм-фотографија е во континуитет со 
духот на времето и со трендот на општествените мрежи, но и на нивна 
критика...  Оплакувањето на Христос на Андре Мантења, припадниците 
на територијалната одбрана, членките на рускиот музичко-активистички 
состав Pussy Riot, Зајакот и волкот од цртаниот филм Ну, погоди!, се 
само олицетворение на стереотипот плен-гонител, приказ на нормалните 
(недевијантни) елементи на општеството наспроти деструктивните и 
асоцијални општествени појави, но и на можноста за нивно испреплетување 
и за поминување на границите. Цензурирањето на ликовите и присуството 
на авторот со подигнати раце, со што ја открива сцената е само реакција на 
начините на скандализирање со кои се постигнува PR-ефект заради лична 
корист... 
На иста линија се и платната Balkan Blues, Untitled и Улица Македонија 
(потребата да се влезе во ЕУ со народна носија и опинок на скирол, 
генетски модифицираниот организам, корпоративноста претставена преку 
брендот Coca Cola, повикот на Uncle Sam, графит во манир на Banksy, деца 
што „лепкарат“...) и се еден вид субверзивни епиграми од социјален и од 
политички карактер...
...Атанас Ботев со своето творештво ни ги предочува сиот апсурд на овој 
свет, но и неопходноста на човекот да го консумира апсурдот во борбата за 
преживување и опстанок...

Горанчо Ѓорѓиевски

 



The modern world achieves its benefits with the technological development 
and, above all, with the communication networks that through the media and 
information society have reached the peak today and are necessary for the 
development of the society, and of the individual as an integral part of that 
system. Globalization and machinery for change of the awareness through 
the information and advertising of the media create a new order in which the 
individual is quietly estranged and loses his identity. Actually, the current 
situation of industrialization and technologization of the modern society and 
the establishment of modern institutional networks is a moment of sociologi-
cal dissolution, i.e. disintegration, thus nullifying all the links leading to the 
disruption of the whole... 
Atanas Botev, as a witness of the current events and situations, builds his 
aesthetic strategy of demystification of these social phenomena. He com-
ments the recent social, political and cultural turmoils both on local and 
global level. In the context of his interest in creating a synthesis of historical 
art movements and reaction to social and political ideologies of the distant 
and recent past, ironically and interrogatively, sometimes also sarcastically 
reacts by transposing and redefining the current conditions, denuding the 
system in which the organizations of the leading world powers which under 
the guise of “improving the environment” restructure the global order, all in 
order to preserve their own interests, are in charge. 
In defining the art language used by Botev in the realization of his works, we 
can say he is a visual nomad, mixing several painting techniques and media 
(painting, drawing, graphics, collage, photography, posters, comics, instal-
lation ...) so that each element is in function of the fluidity in the creation of 
the work.

In reflecting the visual images and stories, but also stories and images that be-
sides the narrative plot also possess plastic refined maxims from the reality, 
structured in surreal sequences, speak about the mental line of objectifying of 
continuity and reality. The scenes of the platforms of the Old Skopje railway 
station, the ruins of concrete and rebar, are part of the reality of the destruction 
of a memory and nostalgia and its erasing, whereas Botev recomposes them in 
organic shapes “leaving the convenience to remind us of the cynical note of real-
ity” (Aleksandar Stankovski, Atanas Botev – Conceptualization of the Manifest, 
Museum of the City of Skopje, 2005, стр. 3). The abstract drawing of food in 
the manner of Instagram – photography is in continuity with the spirit of the 
time and with the trend of social networks, but also their critique… The Lam-
entation of Christ by Andrea Mantegna, the members of the territorial defense, 
the members of the Russian musical activist band Pussy Riot, the rabbit and the 
wolf from the cartoon Nu, pogodi!, are only an epitome of the stereotype prey-
persecutor, a presentation of the normal (non-deviant) elements of the society 
versus the destructive and antisocial phenomena, but also the possibility of their 
interweaving and crossing the borders. Censorship of the characters and the au-
thor’s presence with raised hands, which reveals the scene, is just a reaction to 
the ways of scandalization with which a PR-effect for personal use is achieved…  
 
Gorancho Gjorgjievski



Град / City, 2012
маркер на хартија / marker on paper

110x220 cm



Град II / City II, 2014
маркер на хартија / marker on paper

110x190 cm



Град III / City III, 2014
маркер и колаж на хартија / marker and collage on paper

110x190 cm



Instagram, 2014
маркер на хартија / marker on paper

110x190 cm



Сонот на Мантења / Mantegna’s Dream, 2014
пенкало на хартија / pen on paper

110x190 cm



PR, 2014
пенкало, маркер и акрил на хартија / pen, marker and acrylic on paper

110x190 cm



Без наслов / Untitled, 2013
масло на платно / oil on canvas

200x300 cm



Тешкото / Teškoto (The Hard One), 2013
масло на платно / oil on canvas

200x300 cm



Атанас Ботев

Роден во Скопје, 1973. Дипломира на Факултетот за ликовни уметности во Скопје (графика и 
графички дизајн) во 1997. Магистрира на истиот факултет во 1999. Работи како раководител на 
Отвореното графичко студио при Музеј на град Скопје. Создава во повеќе медиуми: сликарство, 
графика, цртеж, инсталација, перформанс.

Активен е и на полето на графичкиот дизајн: плакат за Скопски џез фестивал, 2005; обвивки за 
албумите на Пиколомини, Алек Пејовски и НАВ; поштенска марка - 100 години ФИФА; плакат 
за документарниот филм Ако никој не свири во режија на Ѓорѓи Јаневски; бројни илустрации за 
детски списанија и книги. Објавувал стрипови и илустрации во списанијата Лифт, Макстрип, 
Strip No Borders, Маргина, Автор е на сторибордот за филмот Тајната книга во режија на Владо 
Цветановски, 2002.

Работилници, artist in residence и симпозиуми:

2010 - На покана на Универзитетот од Чикаго учествува на симпозиум на тема: New Histories of
Modern Art – The Eastern Europian Avant – Gardes
2009 - Работилница со Јута Бауер, Гете институт, Белград
2006 - Престој во Cite International des arts, Париз
2006 - YVAA (Young Visual Artist Award),ISCP (International studio&curatorial program) artist in 
resident, Њујорк

Награди:

2006 - Годишна награда за млад ликовен уметник Денес
            Награда од спонзорите на 4 Меѓународен салон на стрип Белград
1996 - Годишна награда на факултетот за ликовни уметности во Скопје
            Награда 26 Јули од фондацијата на Франк Харкорд Манинг

Самостојни изложби:

2014 - Скопје, Дезинтеграции, НУ НГМ - Мала станица
            Берлин, Луцидно синестетички дијалог, Prima Center
            Цетиње (Црна Гора), Народен музеј на Црна Гора - Галерија Миодраг Дадо Ѓуриќ
2012 - Скопје, Луцидно синестетички дијалог, Галерија Око
2010 - Скопје, Deus Sex Machina, Музеј на град Скопје; Нирнберг (Германија), Der Kreis Gallery
2008 - Скопје, Што не е деконструкција...?, Културно информативен центар
2007 - Скопје, An Apple a Day Keeps the Doctor Away, Press to exit project space
2006 - Њујорк, Вид(ови), MC Gallery
2005 - Скопје, Музеј на град Скопје
2003 - Скопје, Вид(ови), Културен центар - Точка
2000 - Скопје, Отворено графичко студио

Учествувал на бројни групни изложби во земјава и во странство.
Atanas Botev

He was born in Skopje (Macedonia), 1973.
Graduated from the Faculty of Fine Arts in Skopje (graphic art),1997.
He received MA from the Faculty of Fine Arts in Skopje in 1999. He is working as custodian on the 
Open Graphc Art Studio in the Museum of the City of Skopje. Besides the graphic arts he takes up 
paintings, drawings, installations, performances.

Workshop, Artist in Resident and Symposium:

2010 - He has participated on the conference New History of Modern Art-Eastern Europian Avant-
gardes at the University of Chicago
2009 - Workshop with Juta Bauer, Goethe Institute, Belgrad .
2006 - Study stay in Cite International des Arts in Paris. 
The same year a stay in New York as ISCP (international studio & curatorial program) artist in resident

Awards:

2006 - Young Visual Artists Annual Award DENES 2006 Skopje 
             Sponzor’s Award, 4th International Sloon of Comix, Belgrad
1996 - Annual award of Faculty of Fine Arts in Skopje
             “26 of July” fondation Frank Harcord Manning, Skopje

Solo Exhibitions:

2014 - Cetinje (Montenegro), National Museum of Montenegro - Gallery Miodrag Dado Djuric
            Berlin, Lucid Synesthetic Dialogue, Prima Center
            Skopje, Disintegrations, National Gallery of Macedonia - Mala Stanica
2012 - Skopje, Lucid Synesthetic Dialogue, Gallery OKO
2010 - Nurnberg, Der Kreis Gallery
            Skopje, Deus Sex Machina, Museum of the City of Skopje
2008 - Skopje, What deconstruction is not?, Cultural Center Information
2007 - Skopje, An Apple a Day Keeps the Doctor Away, press to exit project space
2006 - New York, Kinds of Sight(s), MC Gallery
2005 - Skopje, Museum of the City of Skopje
2003 - Skopje, Kinds of Sight(s), Cultural Center- Tocka
2000 - Skopje, Open Graphic Art Studio

He had participated in numerous group exhibitions in Macedonia and abroad.

www.atanasbotev.com
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