




Walking through the street



НЕИЗЛОЖЕНО
Моите споредни приказни

Да се биде уметник е занимање, или кон ти ну    и -
ра на состојба на умот? Постои ли „опис на рабо т-
ното место“? Мерливи ли се трудот и кре а   тивните 
процеси? Кои се влијанијата во про  це сот на 
создавање? Колку стотици изложби, кон  церти, те а-
тар ски претстави, семинари и сту диски патувања 
ќе помине уметникот како дел од постојаното 
уметничко истражување и на об разба? Колку лу ѓе 
ќе запознае? Што ние умет ни ците чуваме во на-
шите колекции, архиви, биб лиотеки? Како со ра-
ботуваме со други умет ници? Како решаваме што 
да презентираме, а што да остане „зад затворени 
врати“?
Истражувачко-уметничкиот проект „НЕИЗЛОЖЕНО: 
моите споредни приказни“ е обид да се од го - 
во ри на претходно поставените прашања. Во ера-
та на сеопшта изложеност и откривање на при-
ват носта, широкиот свет на уметникот е сепак 
најмногу видлив низ по тес ната призма на неговите 
јавно изложени де ла. Но, како е да се изложат 
„споредните при каз ни“ од возбудливиот и не пре-
ки нат умет нички процес? 
Оваа идеја започна да се развива во 2006 го ди на, 
со мојата заложба да ги евоцирам и да ги извлечам 
почетоците на мојата умет нич ка „свесност“ од 

тригодишна возраст, влија ни  јата на визуелните 
искуства и обидите за стек нување на првичните 
уметнички вештини пред формалното уметничко 
образование во средното уметничко училиште во 
Скопје. Овој истражувачки обид се заокружи со 
изложба насловена „Како се станува уметник?“, 
која бе ше поставена во Националната галерија 
на Македонија, во рамките на Фестивалот за ур-
бани уметности. Сега го продолжувам про ектот и 
понатаму, модификувајќи го прашањето од „како 
се станува уметник?“ во „што сè е потребно за 
да се биде уметник?“.
Примeнувајќи когнитивни скокови во историјатот 
на мојот уметнички развој и практика, во улога на 
„истражувач“, „колекционер“, „куратор“ и „рас-
кажувач“ - разоткривам, структурирам и ма пи рам 
мои (досега) неизложени уметнички искуства.
Проектот го носи духот на рецентните уметнички 
трендови што се во насока на преиспитување на 
нашата лична и колективна меморија, на зна че-
њето на архивите и на потребата за де фи нирање 
и редефинирање на идентитетот на уметникот во 
новото време на 21 век. 

Гордана Вренцоска



Уметникот се погледна во огледало, 2016
ID картички и пропусници, асамблаж, 70 x 100 см
„Поглед во огледалото“

The artist looked herself in the mirror, 2016
ID cards and entry passes, assemblage, 70 х 100 cm
„Look in the mirror“



UNEXPOSED
My side stories

To be an artist is a profession, or continuous state 
of mind?  Is there a “job description“?  Are labor and 
creative processes measurable?  What are the im-
pacts in the process of creation?  How many hun-
dreds of exhibitions, concerts, theater performan- 
ces, workshops, and study tours does an artist have 
to attend as part of the constant artistic research 
and education?  How many people will be introduced 
to him?  What we, as artists, keep in our collections, 
archives, libraries?  How do we cooperate with other 
artists?  How do we decide what to present and what 
to keep “behind closed doors”?
The research and art project called “Unexposed: my 
side stories“ is an attempt to answer the previous 
questions.  In the era of universal exposure and dis-
closure of privacy, the vast world of the artist is still 
most visible through the narrow prism of his publicly 
exposed works.  Nevertheless, what does it mean to 
expose “side stories“ from the exciting and continu-
ous artistic process?                                                           
This idea began to develop as early as 2006, through 
my commitment to evoke and draw out the begin-

nings of my art “awareness“ dating to my child age of 
three, the impact of visual experiences and attempts 
to acquire the initial artistic skills before a formal art 
education at the secondary art school in Skopje.  This 
research effort ended up with the exhibition called 
“How to become an artist?“ that was organized at the 
National Gallery of Macedonia, as part of the then Ur-
ban Arts Festival.  Now I want the project to conti nue, 
modifying the question of “how to become an artist?“ 
into “what is everything it takes to be an artist?“
Applying cognitive leaps in the history of my artis-
tic development and practice, acting as a “research-
er“, “collector“, “curator“, and “story-teller“, I expose, 
struc ture, and map my (so far) unexposed artistic expe-
riences.
The project brings the spirit of the recent art trends 
that are aimed at re-examination of our personal and 
collective memory, the importance of archives and 
the need to define and redefine the identity of the 
artist in the new era of the 21st century. 

Gordana Vrencoska





Теоретичарката Сузан Пирс идентификува три при  -
чини за собирање предмети: ко лек ци   онирање су ве  -
нири, фетиш и систематско ко лекционирање. Ова e 
резултат на па си о ни   раната љубов на по е динецот 
кон разни пред мети, уметнички де ла и на желбата 
за нивно по седување, но и на единствената идеја 
на ко лекционерот да создаде личен избор на пред-
ме ти што ќе ги зачува како начин на создавање 
ли чен музеј на своето ми на то, меморија итн., во 
соп ствениот замислен то талитет на светот, а во 
случајот на Гордана Вренцоска - уметноста. 
Преиспитувајќи го сопственото минато преку те за    -
урацијата како парадигма на сеќавањето, но и 
одлуката на Вренцоска да биде уметник, таа со 
приложеното на изложбата прашува, но во ед-
но и дава одговори на прашањата Како се ста-
ну ва уметник?, Што сe е потребно да се биде 
уметник?... Создадената конфронтација во пра ша -
њата и одговорите се базира на пристапот на со е -
динување на она што е невозможно да се со е дини, 
но кохезискиот елемент што ги поврзува е а в то-
рот и неговата приказна која ја раскажува и од тоа 
соединување се следат промените и ритамот на 
мислата. 
Гордана Вренцоска е авторка која своите ли ков -
ни концепти ги осмислува однапред про грам-
ски и ги реализира по свој логичен рас по ред на 
раз   мислување, составувајќи сопствен мо  заик во 
заокружување на творештвото. Неизложено: мо и те 
споредни приказни е составена од повеќе те мат ски 

целини чиј ме ѓу себен однос составува сло жена 
ин ста ла ција, и нивна поединечна ана лиза би била 
само општа дескрипција на изложеното. Затоа 
анализата на овој проект треба да се перцепира 
како пре топување и при со единување на микро-
на   ративите кои создаваат нова естетско-ко н цеп-
туална целина – макро-на ра тив со за    еднички име-
нител означен од авторот – Неизложено: мо и  те 
споредни приказни. Така се создава нова умет-
ничка ситуација во која се рефлектираат од ре-
дени конкретни состојби на основите на личните 
и интимните приказни кои се колку лични толку и 
воопштени и раз ви ваат нови односи, перспективи 
и погледи на светот. Вренцоска во случајот е 
истражувач, ко лек  ционер, куратор и раскажувач, 
а сите овие насловувања сублимирани во едно ја 
ставаат во категоријата УМЕТНИК. За попластично 
да го опи шам ова, ќе го искористам графиконот 
при ложен од Вренцоска во описот на проектот за-
ради визуелно-дескриптивниот момент како из-
разно средство во уметноста:

Неизложените споредни приказни на  
Гордана Вренцоска или преобликување на  
предметната меморија во естетика

Улога      Тематски групи 

Истражувач  
Поглед во огледалото
Енциклопедија на уметничките искуства

Колекционер  Збирка на несвесното
Куратор  Точки на среќавање и откривање

Раскажувач  
Имагинативни патувања
Зад затворени врати: некои споредни 
приказни

= УМЕТНИК



Токму оттука започнува идејната нишка на Гор дана 
Вренцоска, која со оваа проблематика се за ни-
мава уште од 2006 година, со изложбата Како се 
станува уметник?, а продолжува десет години 
подоцна, т.е. во 2016 година со оваа из ложба. Таа 
од редува сопствена игра на чеп кање по личните 
предмети, доживувања, нас та ни и сеќавања и из-
вле кувајќи артефакти од собраната архива на 
вре дни спомени од ми на тото, создава визуелна 
фраг ментирана ар хе о ло гија на меморијата. Оваа 
из ложба всушност претставува „ослободување“ 
на котвата што го држи минатото и пловење кон  
ид нината. 
Изразот и аргументите од личната колекција на 
пре д мети ја отсликуваат чистотата на се ќа ва  - 
ње то, еден вид симболично резиме на соп с твениот 
живот, т.е. соочување со себеси. Врен цо ска ко рис-
ти разновидни реди-мејд предмети за овој проект, 
уметнички дела, артикли и ма те ри јали за масовна, 
но и за лична употреба, кои без оглед на првичната 
функција со чинот на означување уметнички пред-
мет, добиваат нова функција - монтажни делови на 
ед но уметничко дело.
Овие колажирани или асемблажни, просторно- 
ин  сталациски поставени реди-мејд предмети го 
ре дефинираат значењето на готовиот предмет во 
семантичкото подрачје на уметноста, со што доа -
ѓа до нивно предефинирање во „готови пред-
ме  ти со минато“. Во тој случај нивното ми нато 
- утилитарната функција го преобразува со п с т-

ве ното значење во уметничка - естетска фун  к ци-
ја. Вренцоска овие „готови предмети со ми  нато“ 
ги претвора во колажи, слики, об јек ти, ин  ста-
лации, при што на метафорички на чин е по ниш-
тена разликата помеѓу животот и уметноста. Во 
тој процес на преозначување и креативно мо де -
лирање, предметот е из вле чен од контекстот и 
ја губи својата пр вич на функција и преминува 
во доменот на ап страктното обликување, т.е. во 
уметнички об  јект со метафизичко значење. На 
тој начин, ис користените предмети добиваат нов 
живот, ново значење и ја надградуваат својата 
вредност. Во такви рамки на околностите де ла та 
по веќе сугерираат за нивно исчитување отколку за 
набљудување.
Таа е автор отворен за експеримент, кон ба ра-   
ње то на нов пластичен израз и лична сиг на тура. 
Во провокацијата како за себе, така и за другите, 
во своите експериментални бра ну ва ња, концизно 
ин систира да се раскаже една животна сторија 
во секвенции и од неа да се постигне една нова и 
заокружена целина.
И на крај, во „Неизложено: моите споредни при-
казни“ на Гордана Вренцоска ги изразува сло бо-
дата мисловниот превод на личното до живување 
на сопствената историја и неј зи ното естетско об ли-
кување, како чин на умет никување...

Горанчо Ѓорѓиевски 



Theorist Susan Pierce identifies three reasons for the 
collection of objects: collection of souvenirs, fetish, 
and systematic collection. This is due to the passion-
ate love of the individual for various objects, works 
of art and the desire to own them, and to the only 
idea of the collector to create a personal selection of 
items that he will preserve in a way of creating per-
sonal museum of own past, memory, etc. in his own 
imagined totality of the world, while in the case of 
Gordana Vrencoska it is the very art.                                                                                         
Rethinking her own past through thésaurisation, or 
hoarding, as a paradigm of memory, and her decision to 
be an artist, by the very exhibited items Vrencoska asks, 
but also gives answers to questions such as: How to 
become an artist?, What is everything it takes to be 
an artist?... The created confrontation in questions 
and answers is based on the approach of bringing to-
gether what is impossible to unite, but the cohesive 
element that unites them is the very author and her 
story being told; it is through that union that chan ges 
and rhythm of thought are followed. 
Gordana Vrencoska is an author that in advance de-
vises her art concepts in programming manner and 
implements them according to her own logical thin-
king layout, while compiling her own mosaic in com-
pleting the work. Unexposed: my side stories is com-
posed of several thematic sections whose mutual 

relationship constitutes a complex installation, while 
their individual analysis would be only a general des-
cription of the exposed or exhibited items. There-
fore, the analysis of this project should be perceived 
as assimilation and integration of micro-narratives 
that create a new esthetic conceptual whole, i.e., the 
macro narrative with a common denominator labeled 
by the author - Unexposed: my side stories. This cre-
ates a new artistic situation, which reflects certain 
specific conditions of the basics of personal and inti-
mate stories that are as personal as they are gener-
alized, while developing new relationships, perspec-
tives, and worldviews. Vrencoska in this case is a 
researcher, collector, curator, and story teller, and all 
these titles, summarized into one, put her in the cat-
egory of ARTIST. In order to describe this more graph-
ically, I will use the table offered by Vrencoska in the 
project description for the visual-descriptive mo-
ment as a means of expression in art:                                                                                    
  

Unexposed side stories of Gordana Vrencoska 
or reshaping subject matter memory into esthetics

Улога     Thematic groups

Истражувач 
Look in the mirror
Encyclopedia of artistic experiences

Колекционер Collection of the unconscious
Куратор Points of encounter and discovery

Раскажувач 
Imaginative trips
Behind closed doors: some side 
stories

= ARTIST



Precisely here begins the conceptual thread of  
Gordana Vrencoska who has addressed this issue 
as early as 2006 by means of her exhibition How to  
become an artist?, while continuing ten years later, 
i.e., in 2016 by this exhibition. She determines her 
own game of picking her own personal items, works 
of art, experiences, events, and memories, while by 
extracting artifacts from the collected archives of 
valuable memories of the past she is able to create a 
fragmented visual archeology of memory.                                                                            
The expression and arguments from her perso nal 
collection of items reflect the purity of memory, a 
kind of symbolic summary of his own life, i.e., fac-
ing her own self. For this project, Vrencoska uses di-
verse readymade objects, artwork, items, and mate-
rials of mass and personal consumption; regardless 
of their original function by the act of tagging them 
an art object, they get a new feature: montage parts 
of a work of art.
These collage-like or assemblage-like, spatially 
 installation-wise set readymade objects redefine the 
meaning of the finished object in the semantic field 
of art which comes to redefining them in a “ready-
made objects with a past.” In that case, their past 
or utilitarian function transforms its own importance 
into an art-based esthetic function. Vrencoska trans-
forms these “ready-made objects with history” into 

collages, paintings, objects, installations, where the 
difference between life and art in metaphorical way 
is invalidated. In the process of re-tagging and cre-
ative modeling, the object is taken out of its context 
and so loses its original function and is assigned to 
the domain of abstract shape, i.e., becomes an art 
object with metaphysical meaning. Thus, used items 
receive a new life, new meaning and build on their 
value. In such frame of circumstances, her works 
suggest to be read instead of being observed.
Gordana Vrencoska is an author open to experiment 
both in her provocation to herself and to others; in 
her artistic turmoil, she concisely insists to tell a life 
story in sequence and be able to achieve a new and 
completed whole.
Lastly, in the exhibition “Unexposed - my side sto-
ries”, Vrencoska expresses the freedom of mind-
based translation of personal experience of her own 
history and its visual aesthetic shaping, as an act of 
being an artist...

Gorancho Gjorgjievski
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1
Уметнички аџилаци #1, 2016
Бординг карти, колаж, 50 х 70 см
“Енциклопедија на уметничките искуства”

Art pilgrimages #1, 2016
Boarding cards, collage, 50 x 70 cm
“Encyclopedia of artistic experiences”

2
Моите постдипломски студии во Лондон, 2016 
Карти за превоз, колаж, 50 х 70 см
 “Енциклопедија на уметничките искуства”

My postgraduate studies in London, 2016
Transport tickets, collage, 50 x 70 cm 
“Encyclopedia of artistic experiences”

3
Уметнички аџилаци #2 , 2016
Карти за превоз, колаж, 50 х 70 см
“Енциклопедија на уметничките искуства”

Art pilgrimages #2 , 2016
Transport tickets, collage, 50 x 70 cm
“Encyclopedia of artistic experiences”

4
Уметнички аџилаци #3 , 2016
Карти за превоз, колаж, 50 х 70 см
“Енциклопедија на уметничките искуства”

Art pilgrimages #3 , 2016
Transport tickets, collage, 50 x 70 cm
“Encyclopedia of artistic experiences”



5
Театарот и јас, 2016
Влезници, колаж, 50 х 70 см
“Енциклопедија на уметничките искуства”

Theatre and I, 2016
Entry tickets, collage, 50 x 70 cm
“Encyclopedia of artistic experiences”

6
Уметнички аџилаци #4 , 2016
Влезници за изложби, колаж, 50 х 70 см
“Енциклопедија на уметничките искуства”

Art pilgrimages #4 , 2016
Exhibition tickets, collage, 50 x 70 cm
“Encyclopedia of artistic experiences”

7
Уметнички аџилаци #5, 2016
Влезници за изложби, колаж, 50 х 70 см
“Енциклопедија на уметничките искуства”

Art pilgrimages #5, 2016
Exhibition tickets, collage, 50 x 70 cm
“Encyclopedia of artistic experiences”

   
8
Уметнички аџилаци #6, 2016
Влезници за изложби, колаж, 50 х 70 см
“Енциклопедија на уметничките искуства”

Art pilgrimages #6, 2016
Exhibition tickets, collage, 50 x 70 cm
“Encyclopedia of artistic experiences”







Од сите луѓе што ги среќавам...#2 , 2016 
Визит карти, колаж, 50 х 70 см
“Енциклопедија на уметничките искуства”

Of all the people I meet…#2 , 2016 
Business cards, collage, 50 x 70 cm
“Encyclopedia of artistic experiences”

Од сите луѓе што ги среќавам...#1, 2016 
Визит карти, колаж, 50 х 70 см
“Енциклопедија на уметничките искуства”

Of all the people I meet…#1, 2016 
Business cards, collage, 50 x 70 cm
“Encyclopedia of artistic experiences”



Од сите луѓе што ги среќавам...#3 , 2016
Визит карти, колаж, 50 х 70 см
“Енциклопедија на уметничките искуства”

Of all the people I meet…#3 , 2016
Business cards, collage, 50 x 70 cm
“Encyclopedia of artistic experiences”



Уметнички аџилаци #7 , 2016
Летоци и брошури од посетени изложби
“Енциклопедија на уметничките искуства”

Art pilgrimages #7 , 2016
Leaflets and brochures from visited shows
 “Encyclopedia of artistic experiences”
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„Предметите имаат приказни прикачени на себе;  
тие имаат лични наративи. Како спротивност, 
симулациите или виртуелните искуства ретко 
го имаат личното значење како што тоа го има 
едноставниот спомен или сувенир“ 

(Ајзенберг и Ајзенберг,1998)

3
Предмети со приказни #2 , 2016, објекти
Сувенири - провокатори за визуелно размислување, „Збирка на несвесното“

Objects with stories #2 , 2016, objects
Souvenirs as triggers for visual thinking, „Collection of the unconscious“

1
Предмети со приказни #1, 2016, објекти
Спомени - провокатори за визуелно размислување, „Збирка на несвесното“

Objects with stories #1, 2016, objects
Memorabilia as triggers for visual thinking, „Collection of the unconscious“

2
Предмети со приказни #3 , 2016, објекти
Спомени - провокатори за визуелно размислување, „Збирка на несвесното“

Objects with stories #3 , 2016, objects
Memorabilia as triggers for visual thinking, „Collection of the unconscious“

3
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1
Органска прогресија, 2016 (1990/91)
темпера на хартија
Вежби за дизајн на текстил
„Зад затворени врати: некои споредни приказни“

Organic progression, 2016 (1990/91)
tempera on paper
Exercises for textile design
“Behind closed doors: some side stories:”

2
Игра со светлината, 2016 (1990/91)
темпера на хартија
Од вежби за тонски градации
„Зад затворени врати: некои споредни приказни“

Playing with light, 2016 (1990/91)
tempera on paper
Exercises for tonal gradients
“Behind closed doors: some side stories:”



„Точки на среќавање  
и откривање“
Делата од други уметници во сопственост на 
авторката (добиени како подарок или купени) се 
точки на среќавање - комуникација, меѓусебно 
запознавање, размена. Во изложбата се 
вклучени дела на: Владимир Георгиев, Билјана 
Велковска, Душан Дракалски, Ана Стојановска, 
Јовица Мијалковиќ, Стевчо Наумоски, Ариан 
Алиу, Александра Јовановска, Дејан Џолев, 
Ристо Стојановски, Христина Иваноска, Влатко 
Ристов, Марина и Улај,  Дарко Богданов, Наташа 
Бендевска и Марко Георгиев.

“Points of encounter  
and discovery”
The works of other artists in ownership of the  
author (given or purchased) are points of en-
counter – communication, mutual understand-
ing, exchange. The following artists’s works are 
part of the exhibition: Vladimir Georgiev, Biljana 
Velkovska, Dušan Drakalski, Ana Stojanovska, 
Jovica Mijalkovikj, Stevčo Naumoski, Arian Aliu, 
Aleksandra Jovanovska, Dejan Dzolev, Risto Sto-
janovski, Hristina Ivanoska, Vlatko Ristov, Mari-
na and Ulay, Darko Bogdanov, Nataša Bendevska 
and Marko Georgiev.

1
Дарко Богданов 
Злокобен час, екстаза на глас, 2015
туш на хартија 

Darko Bogdanov 
Sinister hour, ecstasy aloud, 2015
Ink on paper

3
Јовица Мијалковиќ
Црвено – Гордана, 2010
дигитален печат

Joivca Mijalkovikj 
Red - Gordana, 2010
digital print

2
Дарко Богданов 
Кожурец на мирот, 2015 
туш на хартија 

Darko Bogdanov 
Cocoon of peace, 2015
Ink on paper

4
Ана Стојановска
Роденденски портрет на Гордана, 2016 
дигитален печат

Ana Stojanovska
Birthday portrait of Gordana, 2016
digital print
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