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Авторот Ивановски, во импозантниот простор на објектот Чифте-амам, ни пренесува еден дел од уметничките 
истражувања на сложените концепти во претставувањето на неговите емоционални длабочини на сопствениот  духовен свет.

Во центарот на неговото внимание се наоѓа човекот, со ликовна обработка што секогаш ја задржува својата нагласена 
авторска оригиналност. Неговиот идејно-содржински концепт е осознавањето  на човекот, припадноста, невидливата корелација 
со надворешниот свет, енергија што поврзува или отуѓува создавајќи композиции на две и повеќе  човечки фигури.

Тој низ различните форми на визуелизација на мислите и изразеноста во повеќе ликовни медиуми (скулптура, 
инсталација, слика...) искажува искуства, емоции, карактеристичен субјективен симболизам претопувајќи ги во  експресивно-
апстрактни фигури што рефлектираат деформација, страв, понекогаш грчовит крик кон заедништво и припаѓање.

Главно, со комбинација на современи медиуми во своите дела, но и со примена на старите сликарски техники, авторот 
прави проекција на своите внатрешни видувања за актуелниот, конкретен општествен и социјален момент, ја нагласува 



сегашноста... Во неговото творештво клучните зборови што ги преиспитува се консумеризмот, капитализмот, егзистенцијалните 
елементарни пориви и човекови состојби -  нарушени вредности, стравови....

Инсталацијата претставена во конкретниот простор го модификува перцептивното искуство на наблудувачот и напоредно 
го збогатува просторот со нови значења и содржини. Таа содржи реди-мејд производи од секојдневната употреба и, симболички, 
повторно ни дава приказ на лични докази за постоењето, заемно составени во една импровизирана рамка, одделени секој 
засебно, без  инсценација и наративен карактер.

Уметникот Иван Ивановски се уште неуморно истражува и создава во различни медиуми (анимација, видео, скулптури, 
графика, цртежи, слики...), со неговите истражувања го отвора патот кон препознавање на неговото име во тековите  на  локалната 
и на светската мултимедијална сцена.

Елена Иванова 



The artist, Ivanovski, at the impressive gallery of Cifte Amam, presents us with a part of his artistic research of complex concepts 
while depicting the emotional depths of his own spiritual world.

Man is at the center of his attention, with a visual representation which never fails to maintain its prominent authorial originality. 
His concept in terms of idea and content is the perception of man, belonging, the invisible correlation to the outside world, the connecting 
or alienating force, creating compositions of two or more human figures.

Through various forms of visualization of thoughts, expressing them in several visual media (sculpture, installation, painting...), 
he communicates experiences, emotions, a typical personal symbolism, transmuting them into expressive and abstract figures which 
reflect deformation, fear, at times a convulsive cry for unity and belonging.

Mainly, by combining contemporary media in his works, as well as by using the old painting techniques, the artist creates a 



projection of his own personal views as to the current, specific social moment, emphasizing the present…  The key concepts which he 
has been examining in his oeuvre are consumerism, capitalism, the primary existential impulses and human conditions – deteriorated 
values, fears…

The installation exhibited at the specific place modifies the viewer’s perceptive experience and simultaneously enriches the 
setting with new meanings and ideas. It contains readymade daily use products and, symbolically, again presents personal proofs of 
existence, mutually assembled in an improvised frame, separated from one another, without any staging or narrative features.

The artist, Ivan Ivanovski, continues steadfastly to research and work in different media (animation, video, sculpture, graphic art, 
drawing, painting, etc.), and with his research, paves the way for his own recognition in the local and global milieu of multimedia.

Elena Ivanova





Ним | Nim 
28х12х11cm ,2015
гипс | plaster

Два блока | Two blocks 
20x15x12cm, 2015

стиропор, гипс, жица | styrofoam, plaster, wire

A B C
 
3 4 5           Bob   takes 2 from A
1 4 5           Alice takes 3 from C
1 4 2           Bob   takes 1 from B
1 3 2           Alice takes 1 from B
1 2 2           Bob   takes entire A heap, leaving two 2s.
0 2 2           Alice takes 1 from B
0 1 2           Bob   takes 1 from C leaving two 1s. (In misère
                   play he would take 2 from C leaving (0, 1, 0).)
0 1 1           Alice takes 1 from B
0 0 1           Bob   takes entire C heap and wins.

| | |
| | | |
| | | | |



Сеир | Rubberneck
22x11x12cm, 2014
гипс | plaster

L’Année dernière à Marienbad
25x10x11cm, 2015

гипс, стиропор | plaster, styrofoam









Трета смена | Third shift
105x60x60cm, 2015
стиропор, гипс, жица, дрво
styrofoam, plaster, wire, wood

Прва смена | First Shift
60x28x24cm, 2015

дрво, гипс, акрил, туш 
wood, plaster, acryl, ink





Ул. Салвадор Алјенде 68 | 68 Salvador Allende St
160х145х20cm, 2015
дрво, реди-мејд објекти, ПВЦ, гипс, жица, платно 
wood, ready-made objects, PVC, plaster, wire, cloth

Бубачки | Bugs
25x23x20 cm, 2015





Толпа | Crowd 
60x28x24cm, 2015
дрво, гипс, акрил, туш 
wood, plaster, acryl, ink



Толпа | Crowd 
60x28x24cm, 2015
дрво, гипс, акрил, туш 
wood, plaster, acryl, ink





Изгореници

Експлозија. Во овие неколку милисекунди се создава нов свет; 
нестабилни атоми реагираат  на начини кои досега не биле 
видени на оваа планета; како раѓање на ѕвезда.

Изгорено месо, зачадени дрва, ‘рѓосана жица, бавно распаѓање.

Мали честички лебдат во воздухот кои прават да изгледа како 
сонцето да трепери.Во овој постапокалиптичен пејзаж тешко е 
да се разликува што е реално, а што привидение.

Дали воопшто имаше експлозија?

Burns

A blast, in this few milliseconds a new world is born; unstable atoms 
interact in ways never seen before on this planet; it is like when a 
star is born.

Burned flesh, smoking trees, rusting wire, slow decay.

Small particles float in the air; they make it look like the sun flickers. 
In this post – apocalyptic landscape, it is hard to distinguish what is 
solid and what is apparition.

Was there any blast at all?
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Ivan Ivanovski (1983) is a sculpture graduate at the Faculty of Fine Arts in 
Skopje (2008). In 2013 he finished the Academy Programme at the Film 
and TV School (FAMU), Czech Republic.

He has exhibited since 2006 in Macedonia and abroad.

He has 12 solo and around 30 group exhibitions of sculptures, drawings, 
paintings, video and multimedia. In 2010 he made the sculptures “Bird 
people” in the City Park in Skopje.

He works with film and animation, and part of his short animated films 
have been shown and awarded at national and international film festivals. 

Иван Ивановски, е роден во 1983 година, дипломирал вајарство 
на Ф.Л.У. во Скопје во 2008 година, а во 2013 година го завршува 
Академскиот програм за режија на Ф.А.М.У., Р. Чешка.

 Има изложувано: скулптури, цртежи, инсталации, слики и видео во 
Македонија и надвор. 

Досега има реализирано 12 самостојни и преку 30 групни изложби. Во 
2010 година ги поставува скулптурите „Луѓе-птици“ во Градскиот парк. 

Работи на филм и анимација. Дел од неговите филмови се претставени 
(некои и наградени) на различни регионални и интернационални 
филмски фестивали. 

dzanbatista@gmail.com
ivanivanovskiblog,worldpress.com




