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СЛАВЧО СОКОЛОВСКИ / SLAVCO SOKOLOVSKI
МОЕТО ИМЕ Е ЕМИГРАНТ

MY NAME IS EMIGRANT



СЛАВЧО СОКОЛОВСКИ

1980-2000 Македонија

Во текот на осумдесеттите и деведесеттите, Славчо Соколовски работи во Скопје, 
Македонија. Тргнувајќи од источноевропските традиции и употребувајќи 
минималистичка естетика, тој изработува уметнички предмети од пронајдени 
материјали. Во неговите дела тој зема религиозни и воени симболи од 
балканскиот регион и ги трансформира во моќна иконографија што ја отсликува 
тешката политичка реалност на тоа време. Како алхемичар и колекционер, 
Славчо соединува најдени дрво, метал, хартија, шајки, восок, платно, хартија и 
разни други материјали за да направи уметнички предмети што будат спомени 
на неговата татковина. Користи структура на мрежа, а неутралните бои ги 
отсликуваат македонската палета и тежината на неговото искуство. Со употреба 
на земјено-сина и зелено-црна, црвена и жолто-кафеава и нијанси на бела и 
кремава, тој создава тензии во површинските текстури и во просторните односи, 
тежина и леснотија на материјалот и студенило и топлина на бојата.

Симболите што ги избра тој претставуваат егзистенцијални прашања. 
Манипулира со материјалите кинејќи, горејќи, лепејќи и топејќи ги безживотните 
предмети и им нуди поинаква егзистенција во различен контекст на платното. За 
неговите слики изработувал крст или апстрактен воен амблем вклештен во тесен 
неопределен простор или вграден во огромен празен пејзаж. Материјалите што 
ги составуваат симболите и нивните алегорични простори се трансформирани 
од мртви објекти во скелетен материјал информирајќи нè за нивното минато. 

2000-2015
Премин кон ткаенина и боја: културни ревизии во Америка

Кога Соколовски се преселува во Америка во 2000 година, продолжува да 
изработува уметнички дела користејќи материјали најдени на улиците на Бостон 
и на Кембриџ, Масачусец. Во Соединетите Американски Држави животот се 
случувал на улиците и на тој начин тој ја запознава новата земја. Се соочува со 
сосема различна палета на бои и животна шема. За да се ориентира, треба прво да 
почне да вградува аспекти на американски материјали во уметноста и животот. 

Во Македонија, делата на Соколовски биле фокусирани на внатрешноста и 
сликите ги одразуваат историските предизвици на културата во која израснал 
тој. Во Соединетите Американски Држави, тој ги проучува новиот дом, 
уметноста, културата и луѓето. Преселбата во САД создава многу предизвици 
што го охрабриле повторно да ги открие перцептивното искуство и експресијата. 

Место да гледа кон внатре и да поставува егзистенцијалистички прашања, тој 
го интернализира визуелниот материјал и начините на живот што ги нашол 
во САД. Начинот на кој ги доживува американските бескрајни бои, облици, 
текстури и мултикултурни вредности станува инспирација за тоа како повторно 
ги обмислува употребата на материјалот и значењата во него. 

На почетокот, кога Соколовски се преселува во САД, неговото искуство во 
облекувањето го потсетува на тоа дека не само што се соочувал со јазичната 
бариера, туку и со разликите во изгледот. Неговата облека е поформална, 
нележерна и разнобнојна како таа на Американците. Така тој влегува во новиот 
свет облекувајќи се како Американците. Облекувањето е почетната точка во 
комуникацијата со тие околу нас. Материјалот и бојата ни даваат чувство за тоа 
како ние ги интернализираме обликот и личниот став. Промената на неговиот 
изглед станува метафора за поинакво толкување на неговите материјали и 
за изработка на уметнички дела. „Поинаквото облекување“ му помага на 
Соколовски да се идентификува со новото разнобојно искуство – новата 
„социјална структура“. 

Во текот на првите пет години во САД, неколку фактори влијаат за да ја проучува 
Соколовски новата „социјална структура“ и да ги избере облеката и шиењето за 
нов медиум. Гледа една изложба, „Покривките на Џис Бенд“, во Музејот за ликовна 
уметност во Бостон и ги проучува амишките покривки. Историски, жените 
во многу земји правеле покривки за да изразат борба, славење, сиромаштија, 
војна, љубов и заедништво. Тие го потсетувале на македонскиот фолклор и му 
овозможувале еден културен мост до неговата нова земја. 

Тој исто така избира ткаенина поради важната улога што ја играле жените во 
неговиот живот во Македонија и во Америка. Спомените за неговата мајка, која 
починала додека тој бил во САД, имаат огромно влијание врз него. Кога бил дете, 
таа поминувала голем дел од времето шиејќи и крпејќи. Во САД, покрај него се 
трите најважни жени во неговиот живот, неговата сопруга Ненси Адамс и ќерките 
Ана и Нора. Во тоа време, Македонија била под притисок да ги промени името и 
националното знаме. Со вкрстувањето на овие фактори, Славчо почнува да слика 
со ткаенина и конец. Споменот на неговата мајка, на семејството и на пријателите 
го поттикнува да најде нови симболи и да изгради културолошки мост помеѓу 
неговото искуство во Македонија и во Америка. 

Ткаенината и шиењето стануваат негов примарен медиум и негов прв обид со 
„колаж” слики. Ткаенините ги обезбедува од неговата облека, од соседите и 
од локалните продавници за облека од втора рака, каде што купувале другите 



неутрални.  Има памук, јута и полиестер. Ткаенината покажува мрежи, линии, 
рабови, обоени дамки, а тие се истакнуваат со дупки низ кои се открива бојата 
на платното зад нив. Иконографијата на Соколовски изразува виножито од 
можности за неговиот живот и дом во Америка.

Ејми Кант, независна писателка за уметност

имигранти. Соколовски почнува да експериментира со зашивање текстил и 
бојадисување на материјалот во неговото студио. Проучува како шиењето на 
ткаенината, третирана и нетретирана, создава интеракција и суптилни промени 
во перцепцијата. Слично како во раните дела, Соколовски во овие нови дела 
употребува едноставна структура на решетка за потенцирање на космичкиот или 
на духовниот простор. Атмосферските земјени тонови и суптилните неутрални 
промени и промените во текстурата што преовладуваат во почетоците во некои 
дела остануваат, но воведува светли, чисти бои. Тие потсетуваат на сликарите 
од Њујорк од педесеттите години, но тие се интимни изработени уметнички 
предмети што упатуваат на изработката на покривки. Храброста и брилјантноста 
на материјалот одразуваат нов став – посветол дух што не бил видлив во неговата 
работа во Македонија. 

Инсталации со знамиња – интеркултурни бои 

Традиционалните знамиња се состојат од ткаенина што виси од стап и 
претставуваат симболи на една нација или на институција. Иако се разликуваат 
во формата, најчесто се правоаголни и имаат препознатлив дизајн по боја и облик. 
Знамињата се употребуваат во борба, на море, во религијата, лингвистиката, 
политиката и на прославите. Во суштина, знамето симболизира национална или 
социјална намена. 

Во потрагата по својот идентитет во Америка, тој изработува знамиња што се 
метафори за неговото искуство како имигрант. Во инсталациите со знамиња, 
боите се ослободуваат, се воведува интимноста на процесот, а  слободата на 
американскиот дух се појавува во деликатната игра на текстурата, шемата и 
бојата.  

Знамињата на Соколовски се поведри социјални и духовни разговори. Со таа 
отвореност, тој се повикува на женската иконографија на закрепнување и на 
негување.  Се префрла од чекани, пили и шајки на понежен збир алатки – игли 
и ножици. На крајот, шиењето е порелациски начин на интеракција и станува 
основно средство со чија помош Соколовски се поврзува со својот нов свет. 

Секое дело одржува конзистентност на форматот во двете инсталации. 
Композициите се обично организирани во серија од 2 до 3 правоаголни ткаенини 
пришиени заедно како полиња со боја. Понекогаш, вертикалата или хоризонталата 
е поделена на квадрати или на помали правоаголници што го делат просторот.  

Има зелени денови, има сини денови, а има и портокалови денови, жолти и 

Нoќ / Night, 2012
алуминиум, хартија, восок и боја на дрво / aluminum, paper, wax and painted wood,

Ø 51,5 cm



SLAVCO SOKOLOVSKI

1980-2000 Macedonia

In the 1980s and 1990s, Slavco Sokolovski worked in Skopje, Macedonia. Emerging 
from Eastern European traditions and employing a minimalist aesthetic, he crafted 
artobjects constructed from found materials.His work referenced religious and mili-
tary symbols of the Balkan region and transformed them into powerfuliconography 
that mirrored the harsh political realities of the times.As an alchemist and collector, 
Slavco incorporatedfound wood, metal, paper, nails, wax, cloth, paper, and a variety 
of other materials to make artobjects that evoke memories of his homeland. He used a 
grid structure and his neutral colors reflected the palette of Macedonia and the grav-
ity of hisexperience. Harnessing earthy blue and green blacks,red and yellow browns, 
and shades of whites and creams, he created tensions in the surfacetextures and spatial 
relationships,heaviness and lightness of material,and the coldness and warmth of color.

The symbols he chosepresented existential questions. He manipulated his materials, 
tearing, burning, gluing, and melting lifeless objects, and offered them analteredexist-
encein a different context on the canvas.For his images, he would craft a cross or an 
abstract military emblem that was locked inside a tight nondescript space or wasembed-
ded in a vast, void-like landscape. The materials that makeup both the symbols and their 
allegorical spaceswere transformed from dead objects into skeletal material informing 
us of their past. 

2000-2015
Migration into Fabric and Color: Cultural Revisions in America

When Sokolovski moved to America in 2000, he continued making artobjects using 
found material that he acquired along the streets of Boston and Cambridge, Massa-
chusetts. Life in the United States happened on the street and it became the way that he 
would meet his new country. He faced an entirely different palette of colors and pattern 
of life.In order to orient himself he needed to first begin to assimilate aspects of Ameri-
can material into his art and into his life.

In Macedonia, Sokolovski’s work was internally focused and the images reflected the 
historical challenges of the culture in which he was raised. In the United States, he stud-
ied his new home, the art, the culture, and the people. Immigrating to the U.S. pro-
vided many challenges that encouragedhim to reinvent his perceptual experience and 
expression. Instead of looking inside to ask existentialist questions, he internalized the 
visual material and the ways of life he found in the U.S. How he experienced America’s 
vast colors, shapes, textures, and multicultural values became the inspirationfor how he 

would reimagine his use of material and the meanings within them.
Initially when Sokolovski moved to the States, his experience of dressing reminded him 
of how he not only faced language barriers, but differences in appearance. His clothes 
were more formal, not as casual and colorful as those of Americans. So he stepped into 
his new world by dressingas Americans do.Clothing is a starting point in communica-
tion to those around us. Fabric and color give us a sense of how we internalize our shape 
and personal attitude. Changing his appearance became a metaphor for how he would 
reinterpret his material and construct artobjects. “Redressing” himself helped Sokolovs-
ki to identify with a new multicolor experience—a new “social fabric.”

Over the course of the first five years in the U.S., several factors influenced Sokolovski to 
study his new “social fabric” and to choose cloth and sewing as his new medium. He saw 
an exbition,The Quilts of Gee’s Bend,at the Museum of Fine Arts in Boston and stud-
ied Amish quilts. Historically, women in many countries have sewn quilts to express 
struggle, celebration, poverty, war, peace, love, and community.They reminded him of 
Macedonian folk art and provided a cultural bridge to his new country.

He also chose clothbecause of the important role women have played in his life in Mac-
edonia and America. Memories of his mother who died while he was in the U.S. had an 
enormous impact on him. As a child, she would spend much of her time sewing and 
mending.In the U.S., he is surrounded by three of the most important women in his life, 
his wife Nancy Adams and his daughters Ana and Nora.At the same time, Macedonia 
was undergoing pressure to change its name and national flag. Through the conflu-
ence of these factors, Slavco began painting with fabric and thread. The memory of his 
mother, family and friends stimulating him to find new symbols andbuild a cultural 
bridge betweenhis experience in Macedonia and America.

Cloth and sewing became his primary medium and his first foray into “patchwork” 
paintings.He collectedfabric from his clothes, neighbors, and from local second-hand 
stores where other immigrants shop.Sokolovski began experimenting with sewing fab-
ric together, and painting and stressing some of the material in the studio. He studied 
how the sewing of fabric,both treated and untreated, interacts and creates subtle shifts in 
perception.Much like Sokolovski’s early works, these new works employeda simple grid 
structure to highlight acosmic or spiritual landscape space. The atmospheric earth tones 
and subtle neutral and textural shifts prevalent in early work remain in some pieces, but 
bright, bold color is introduced. They are reminiscent of the New York color field paint-
ers of the 1950s, yet they are intimate crafted art objects that reference quilt making. The 
boldness and brilliance of the material reflect a new attitude – a lighter spirit not evident 
in his work in Macedonia. 



Хоризонт со месечева светлина / Horizon with Moonlight, 2012
пачворк и комбинирана техника на платно / patchwork and mixed media on canvas,

Ø 65 cm

Flag Installations – Cross Cultural Colors 

Traditional flags are made ofcloth hanging from a poll and are emblems of a nation 
or institution. While they vary in shapes, they often are rectangular and possess a dis-
tinctive design with shape and color. Flags can play a role in battle, at sea, in religion, 
linguistics, politics, and celebrations. In essence, a flag symbolizes a national or social 
purpose.

In Sokolovski’s search for identity in America, he made flagsthat are metaphors for his 
experience as an immigrant. In the flag installations, color breaks free, the intimacy of 
process is introduced, and the freedom of the American spirit appears in the delicate 
interplay oftexture, pattern, and color. 

Sokolovski’s flags are lighter social and spiritual conversations. With this openness, he 
references afeminine iconography of mending and nurturing.He shifts from hammers, 
saws and nails, to a gentler set of tools—needles and scissors. Ultimately, sewing is a 
more relational way of interacting and becomes the primary vehicle through which 
Sokolovski connects to his new world.

Each piece maintains a consistency of format across both installations.The composi-
tions are generally organized in a series of two to three rectangular fabric pieces sewn 
together as color fields. At times, the vertical or horizontal is broken into squares or 
smaller rectangles that divide the space.

There are green days, there are blue days, and there are orange ones, yellow ones, and 
neutral ones. There is cotton, burlap, and polyester. Fabric shows grids, lines, ridges, 
painted stains, and they are stressed with holes that reveal the colors of the cloth behind 
them. Sokolovski’s iconography engages a rainbow of possibilities for his life and home 
in America.

Amy Kant, freelance arts writer



Крварење / Bleeding, 2012
пачворк и комбинирана техника на платно / patchwork and mixed media on canvas

35,5x84 cm





Бојата е моето знаме / The Color is My Flag, 2015
инсталација / installation



Од серијата Знамиња / From the series Flags, 2014/15
инсталација / installation



Од серијата Знамиња / From the series Flags, 2014/15
пачворк и комбинирана техника на платно / patchwork and mixed media on canvas

28x35,5 cm



Бојата е моето знаме / The Color is My Flag, 2015
пачворк и комбинирана техника на платно / patchwork and mixed media on canvas

23x30 cm



SLAVCO J. SOKOLOVSKI

Born in Skopje, Macedonia, 1958
Slavco Sokolovski is a painter, object, and installation artist. He graduated from faculty of Fine Art 
in Skopje, Macedonia in 1986. His work has been shown throughout Former Yugoslavia in cities 
including Skopje, Belgrade, Novi Sad, Zagreb, Ljubljana, Rijeka and Sarajevo in addition to Rome, 
Paris, London, Nuremberg, Dresden, Berlin, St. Petersburg, Washington, D.C. Boston, New York, 
and Los Angeles. He has received numerous awards for excellence in painting in Macedonia, where 
his artworks are part of public and private collections. His artworks are also part of more dozen 
private collections in Boston, New York, London, Washington, D.C., Los Angeles, and Santa Fe. He 
lives and works in Cambridge, Massachusetts.

СЛАВЧО Ј. СОКОЛОВСКИ

Роден е во Скопје, Македонија, 1958 година.
Славчо Соколовски како уметник изработува слики, објекти и инсталации. Дипломирал 
на Факултетот за ликовни уметности во Скопје, Македонија во 1986 година. Неговите дела 
се изложувани во поранешна Југославија во Скопје, Белград, Нови Сад, Загреб, Љубљана, 
Ријека и Сараево, исто така во Рим, Париз, Лондон, Нирнберг, Дрезден, Берлин, Санкт 
Петербург, Вашингтон, Бостон, Њујорк и Лос Анџелес. Добитник е на бројни награди за 
квалитет во сликарството во Македонија, каде што неговите уметнички дела се дел од јавни 
и приватни колекции. Неговите дела се исто така дел од повеќе приватни колекции во 
Бостон, Њујорк, Лондон, Вашингтон, Лос Анџелес и Санта Фе. Живее и работи во Кембриџ, 
Масачусетс.

Селектирани самостојни изложби / Selected Solo Ehxibitions

2015 Skopje, National Gallery of Macedonia, Mala Stanica, “My name is emigrant”
2008 New York, Gallery MC, with BlagojaManevski
2003 Boston, Gallery Mobius, Performance “Weeping Wall”, with Nancy Adams
2000 Boston, Gallery Mobius,  “After the East”, paintings and objects
1997 Skopje, Museum of the City of Skopje 
1996 Bitola,  Art Gallery 
1995 Prilep, Center for the Contemporary Fine Arts
1994 Skopje, Museum of Contemporary Art
1988 Skopje, 25th May Gallery, MKC

Селектирани групни изложби / Selected Group Exhibitions

2014 New York, Gallery MC, “Post Exit-Montage of Wandering” curated by Iksong Jin
2013 Berlin, Prima Center-Berlin, “Das ist Walter”, 88 Artists from 12 Countries 
2011 Boston, Scollay Gallery, “Group Matter” selected works from the artist at 
 the Bates Art Center,
2009 New York,  Gallery MC, “Illuminati Nuovi” A multi-media exhibition, 
                    curated by Amse Hammershaime
2009 Cambridge, Gallery 263, “Roundabout”, A media-divers group exhibition, 
                    curatedby Jed Spear
2006 Boston,  Mobius, In Between, Performance “Fallen Wall” with Nancy Adams, Boston
                    City Hall Plaza, Seven collaborative performance installation, sound and 
                    video collaboration by members of Mobius Artist Group and Guest Artists.
2005 Skopje, MANU 
2004 Berlin, Prima Center Berlin,  “Segments” 
2004 Los Angeles, Angels Gate Cultural Center, San Pedro “Bread and Salt” 
2003 Paris, Paris Salon
2000           Skopje, National Gallery of Macedonia, Permanent exhibition
1999           St. Petersburg, Marble Palace, State Russian Museum, 
                   “Without the Wall” Eastern Europe after the Berlin Wall, Photographs and Video Art
1997           Berlin, IFA Gallery, “Parallelen: Art from Macedonia
1997 London, River Side Studios, Aspects of Current Macedonian Art” 

Насловна страница / Front cover:
Бојата е моето знаме / The Color is My Flag, 2015

пачворк и комбинирана техника на платно,
patchwork and mixed media on canvas,

23x30 cm

Задна страница / Back cover:
Од серијата Знамиња / From the series Flags 2014/15
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