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Марјана Костојчиноска-Узунчева надоврзувајќи се на претходните искуства 
и истражувања во обликувањето на ликовното дело и на потрагата по сопствено 
визуелно изразување, твори дела што се логично продолжение на размислувањата 
за дефинирање на уметничкиот продукт.
 Творештвото на Костојчиноска-Узунчева е интимна исповед за едно минато 
време, на предците, сеќавање и спомени, навраќање на традицијата, еден вид 
визуелна патина на меморијата.
 Инспирацијата од народното творештво, од културите што доаѓале од 
Истокот и од Западот на оваа територија од Балканот, формирале препознатливи 
облици на народно творештво, од кои се издвојуваат килимите, кои се базичен 
елемент во нејзините дела. Тргнувајќи од ова, таа ја транспонира содржината во 
својата инспирација од чисто визуелно доживување во симболично посложени 
духовни простори создадени со посебната сила на имагинацијата и интуицијата 
на автентичен уметник. Импулсивниот имагинарен ритам на експресионистичката 
апстракција, со широки динамични потези и колажирања, кои се симбол 
на екстатичната енергија на животот, е доведен до кристализиран, речиси 
трансцендентен спокој и метафизичка атмосфера.  
 Тргнувајќи од временската просторност како сестрана можност за 
воспоставување на односите на елементите, таа конструира дело чие значење се 
манифестира со три својства: предметност, пиктуралност и семантичност.
 Со предметноста таа своето дело го реализира како традиционална творба, 
при што остварува распоред и организација во композицијата со чисто ликовни 
елементи во сопствена рамнотежа и систематско распоредување на вториот 
елемент - пиктуралноста и создава единство на предметноста и пиктуралноста, 
така што се воспоставени редот и хармоничноста.

Третиот елемент - семантиката во делата на Костојчиноска-Узунчева е во 
внатрешниот онтолошки, а не надворешен физички простор што го набљудуваме 
низ призмата на менталните глетки на меморијата како еден вид ликовна Прустова 
“потрага по изгубеното време”...

          Горанчо Ѓорѓиевски

Предметност-Пиктуралност-Семантичност



Building on previous experience and research in shaping the artistic work and the 
search for her own visual expression, Marjana Kostojcinoska-Uzinceva creates works 
that are a logical continuation of the considerations for defining the artistic product.  
 Kostojcinoska-Uzunceva’s works are an intimate confession of a past time, of the 
ancestors, and the memories, returning to the tradition, a kind of visual patina visual of 
the memory.  
 The inspiration from the national folklore, from cultures coming from the East and 
West of this territory in the Balkans, formed recognizable forms of folklore, of which 
the carpets stand out, which are a basic element in her work. Considering this, she 
transposes the content into her inspiration from a purely visual experience in more 
complex symbolic spiritual spaces created with special force of imagination and intuition 
of an authentic artist. The impulsive imaginary rhythm of expressionist abstraction, with 
broad dynamic strokes and collage, which are a symbol of the ecstatic energy of life is 
brought to crystallization, almost transcendent tranquility and metaphysical atmosphere.  
 Considering the temporal space as versatile opportunity to establish the 
relationships of the elements, she construct a work whose significance is manifested by 
three properties: objectiveness, pictorialness and semantics. 
 With the objectivity, she realizes her work as traditional creation, accomplishing 
layout and organization in the composition with purely artistic elements in its own 
balance and systematic deployment of the second element – pictorialness, and creates 
unity of objectivity and pictorialness, with that establishing order and harmony. 

The third element – the semantics in Kostojcinoska-Uzinceva’s works is in the 
internal ontological, and not in the external physical space that we observe through the 
prism of the mental views of the memory as a kind of artistic Proustian “search for the 
lost time”...

          
          Gorancho Gjorgjievski

Objectivness-Pictorialness-Semantics



КОГА ТРАДИЦИЈАТА E (ЖЕНСКИ) ИМПЕРАТИВ: РАЗГОВОРИ ЗА МИНАТОТО, 
ДЕНЕС

Оваа година, во пресрет на триесет годишнината од печатењето на 
„Киборгшкиот Манифест“ на Дона Харавеј (книшка која на светот му ја донесе 
една од поинтересните и секако порадикални дискусии за материјалноста и 
телотворноста), сме соочени, можеби како никогаш досега, со нови можности околу 
теоретизацијата на идејата за женскоста надвор од прифатените нормативи. Да го 
земеме за пример терминот „сингуларност“‚ односно, што имаат како заедничко 
црните дупки во теоретската физика, бесконечноста во математиката, супер-
интелегенцијата во информатичките науки, или пак недвојбивата посебност во 
философијата? Би одговорила дека можностите се неограничени, односно дека 
многуте дефиниции на овој термин ни задаваат несекојдневна задача, имено 
можност да се мапира заедничка теоретска рамка од страна на неколку научни 
полиња. Во таа насока, би можеле да се потпреме на идејата за „сингуларности“ 
како ефективен начин да се прошири, ако не и преразмисли, идејата за женскоста 
и женственоста, која како таква не би зависела единствено од индивидуи или пак 
не би ја целосно прифатила посебноста како едниствена цел.

Затоа, ве канам на една „сингуларна“ прошетка, низ една несекојдневна 
„сингуларност“; имено, станува збор за новата продукција на Марјана 
Костојчиноска-Узунчева, современа македонска уметница, ќерка, мајка, сопруга, 
ликовен педагог, вљубеница во научната фантастика, пријателка, но пред 
се, непоправилва искрена душа кога станува збор за нејзината релација како 
уметник со блиското и далечно минато. Етикетите односно епитетите настрана, 
Костојчиноска-Узунчева, како што може да се види од нејзините дела, ја слави 
промената, односно непостојаноста која секоја промена ја носи со себе, додека, 
истовремено, останува верна на своите корени и нивната локација, географска, 
социолошка, хумана. Додека гледаме одблиску некое од нејзините платна, во голем 
или мал формат, населуваме простор каде дијалогот е добредојден, и сеќавањата 
на она што значело да се биде жена кон крајот на 19-от и почетокот на 20-от век 



во контекстот на Балканските реалности, се јавуваат со сета своја полногласност. 
Низ сите тие црни и златни и бели и сиви тоналитети, меѓу сите тие различни 
видови на материјали, позајмени и трансформирани, Костојчиноска-Узунчева 
стои исправена во својата опеделеност да му понуди на читателот/гледачот/
колегата-уметник можност да го искуси капацитетот на културната ризница, вон 
рамките на конвенционалниот или пак прифатливиот начин да се виде женствена 
и Македонка. Од друга страна, нејзините дела бараат од нас трпеливост, можеби 
и неколку навраќања; честопати, ќе се најдат кратковидни критичари чии што 
забелешки одат дотаму што велат дека нема што тоа да се види кај платна кои 
потсетуваат едно на друго. 

Да бидам искрена, драги мои современици, кај овие платна има многу што 
да се види. Дозволете им на сетилата да се ослободат од стегите на нормативот, 
исфрлете ги непродуктивните прашања од типот на „Што треба вистинската 
уметност да претставува?“ или пак „Каква треба да биде вистинската македонска 
уметност?“ и отворете ги очите, како кога бевме деца и знаевме што е игра и 
иргивост, таму делата на Костојчиноска-Узунчева ќе ве пречекаат во ширкока 
прегратка. Ако само ги ослободите сетилата, и им се препуштите, ви ветувам, 
драги мои современци, ќе бидете издрадувани од многу, многу живост и љубов и 
жртва, а пред се, смеа и радост. 

          Бела Глигорова



TRADITION AS A/N (FEMALE) IMPERATIVE: PRESENT-DAY CONVERSATIONS 
ABOUT THE PAST

This year, as we are about to celebrate the three-decade mark of the publication 
of Donna Haraway’s “A Cyborg Manifesto” (the slim volume what has ushered in some 
of the most polarizing and invigorating conversations about materiality and embodiment 
amid our social realities), we are faced with, perhaps unlike ever before, new possibilities 
for theorizing femininity apart from the accepted normative. So, let’s consider the term 
“singularities”; or, what do black holes in theoretical physics, the concept of infinity 
in mathematics, super-intelligence in comp science, uniqueness that is irreducible in 
philosophy hold in common? I’d argue that the possibilities are endless; or, the term’s 
many definitions have invited a conceptual framework that could be shared by a 
number of different areas of study. Along those lines, we can in fact rely on the idea of 
“singularities” to help us further the idea of womanhood and femininity that does not 
solely depend on individuals or does not wholly embrace the prospect of particularity.  

Thusly, I invite you to take a singular stroll with me, through one such singularity, 
namely the recent work of contemporary Macedonian artist, Marjana Kostojchinoska-
Uzuncheva, daughter, mother, wife, teacher, sci-fi devotee, friend, but most of all, an 
incorrigibly honest soul when it comes to communicating her relationship with the 
near and distant past. Labels aside, Kostojchinoska-Uzuncheva, as evidenced by her 
work, welcomes change, and the inconstancy it brings along, while staying true to her 
origins and their positionality, be they geographical or social or humane. While taking 
a closer look at one of her canvases - large or smaller in size, we are immediately 
brought to a space where dialogue is invited, and memories of what it felt like to be a 
woman and a mother and a wife amid late 19th century and early 20th century Balkan 
realities are allowed their own voicedness. Amid all those black and golden and white 
and gray undertones, through and between all kinds of materials used and borrowed 
and transformed, Kostojchinoska-Uzuncheva stands tall in her determination to offer 
the reader/viewer/spectator/fellow artist an opportunity to experience the capacity of 
a cultural legacy outside the convenient or the conventional, or for that matter the 
celebrated way of being and feeling Macedonian and feminine. On the other hand, her 



work requests patience, perhaps more than a few glances over; oftentimes, naysayers 
could even go as far as to say that all of the canvases resemble each other, so what is 
there to see?

Truthfully, my fellow 21st century folk, there is lots to see. If we freed our senses 
from the constraints of the normative - what art should be, what art is, what Macedonian 
art must be - and just look, not that differently from when we were children and knew 
unstructred play, Kostojchinoska-Uzuncheva and her work are there to meet us, in all 
of their singularity. If we only freed our senses and just let go, I promise you, dear 
millennials, a host of possibilities, about life and love and sacrifice, but most of all 
laughter and joy. 

          Bela Gligorova 
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Марјана Костојчиноска-Узунчева

Родена на 05.01.1974 година во Белград, Србија. Магистрирала на Факултетот за ликовни уметности во 
Скопје (2006), насока: графика, под менторство на проф. Зоран Јакимовски. Дипломирала на Факултетот 
за ликовни уметности во Скопје (1997), насока: графика, во класата на проф. Костадин Танчев.
Член е на Casa di Dante Association - Фиренца, Италија и Друштвото на ликовни уметници на Македонија“ 
- ДЛУМ.
Добитник е на награда за сликарство - Димитар Кондовски на ДЛУМ 2013 година.

www.marjana.com.mk

Самостојни изложби:

2007
Гостивар, Дом на културата
Охрид, Галерија „Куќата на Робевци“
2006
Скопје, Музеј на град Скопје
2005
Белград, Србија, „Галерија 73“
2004
Вевчани, Дом на културата
Охрид, Галерија „Куќата на Робевци“
Скопје, Отворено графичко студио
2001
Охрид, Дом на културата „Григор Прличев“
2000
Сараево, БиХ, Галерија „Roman Petrović“
Скопје, Галерија „ДЛУМ“ (тројца автори)
Краон, Франција, Галерија „St. Clеment“ (тројца автори)
1999
Скопје, Галерија „ДЛУМ“
Фиренца, Италија, „Casa di Dante“
Скопје, Музеј на современа уметност
1988
Скопје, Отворено графичко студио

Учествувала на повеќе групни изложби во Скопје, Битола, Струга; Париз, Краон (Франција); Вилмингтон, 
Њујорк (САД); Малме (Шведска); Софија (Бугарија); Дрезден (Германија); Пшемиш (Полска) итн.



Marjana Kostojcinoska - Uzunceva

Born on 05.01.1974 in Belgrade, Serbia. Got her Masters degree at the Faculty of Fine Arts in Skopje, depart-
ment: graphics, under the mentorship of Prof. Zoran Jakimovski (2006). Graduated at the Faculty of Fine Arts in 
Skopje, department: graphics, with Prof. Kostadin Tanchev (1997).
Member of Casa di Dante Association - Florence, Italy and Association of Artists of Macedonia - DLUM.
Winner of the Award for painting Dimitar Kondovski DLUM 2013

www.marjana.com.mk

Solo exhibitions:

2007
Gostivar, House of Culture
Ohrid, Gallery “Robevci’s House“
2006
Skopje, Museum of the City of Skopje
2005
Belgrade, Serbia, “Gallery 73“
2004
Vevchani, House of Culture
Ohrid, Gallery “Robevci’s House“
Skopje, Open Graphic Studio
2001
Ohrid, House of culture “Grigor Prlichev“
2000
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Gallery “Roman Petrović“
Skopje, Gallery “DLUM“ (three authors)
Craon, France, Gallery “St. Clеment“ (three authors)
1999
Skopje, Gallery “DLUM“
Florence, Italy, “Casa di Dante“
Skopje, Museum of Contemporary Art 
1988
Skopje, Open Graphic Studio

Participated at several group exhibitions in Skopje, Bitola, Struga; Paris, Craon (France); Wilmington, New York 
(USA); Malmo (Sweden); Sofia (Bulgaria); Dresden (Germany); Psemis (Poland) etc.  
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