
Тринаесет точки за проектноста:
Тринаесет точки за проектноста: - Отворен партиципативен уметнички проект од еднодневни, викенд или повеќедневни камп или друг вид престои и создавање на 
специфични локации во Македонија и во регионот. - Креативен активизам на променлива група автори од различни области на уметноста. - Истражување на уметничкиот 
потенцијал во трагањето локација за настан, низ форми на изразување на социјалното дружење и на создавањето материјални и нематеријални дела од партиципативен, 
групен и индивидуален карактер. - Тематизирање на настаните, без ограничување на авторски отклон и индивидуално позиционирање. - Промислување и истражување 
на креативниот потенцијал на сензациите и аурноста на местото. - Преиспитување на менталните и физичките лимити на личноста во ограничени услови за живеење и за 
создавање, низ соочување и доживување на предвидливите и на непредвидливите специфични ситуации и манифестации. - Потенцијал за in situ и site specific проекти, 
уметнички акции, перформанси, видео дела, фотографии, просторни интервенции и иницијации за апостериорна продукција, како и остварување учество преку споделување 
фиктивно-виртуелно дело/а или, пак, пред проектно совпаѓање дело - содржина. - Можност за изложување на продукцијата на локација. - Позиционирање естетичкост низ 
појавностите и верувањето во уметничкиот потенцијал на радоста на живеењето и друштвото. - Автономен уметнички одговор над социо - политичкиот амбиент, од урбаното 
кон природата, растргнати низ наменскиот биполарен политички активизам. - Провоцирање на интересот за идејноста, настаните и продукцијата преку: објава за учество; 
нет-форми на презентирање; отвореност кон посветените на духовното и на манифестациите на животот и уметноста. - Пристап кон граничните состојби и манифестации на/
за уметничкото и во сферите на модата, исхраната, шопингот, забавата, одморањето и другите егзистенцијални ефемерии на човекот  во креирањето на слободното време. 
- Негување ПАTEM заедница.   https://www.facebook.com/patem365/

Поканети автори учесници: Роберт Алаѓозовски, Снежана Алтипармак, Иванка Апостолова, Илина Арсова, Томе Аџиевски, Марија Бошкоска, Небојша Вилиќ, Горан 
Деспотовски, Јордан Дуков, Дамјан Ѓуров, Елена Ѓурова, Јован Ивановски, Љупчо Иљовски, Наташа Јакимовска, Ненад Јолдески, Ирена Карамачоска, Пеце Клечкароски, 
Дарко Комненовиќ,  Јасмина Котевска, Сања Котевска,  Ана Лазаревска, Никола Матоски, Ката Мијатовиќ, Љубомир Милошески,  Елена Мошеска, Мет Неф, Миле Ничевски, 
Зоран Павелиќ, Стојан Павлески, Ирена Паскали, Ирена Пејовиќ, Спасе Перовски, Христиан Петковик, Ана Петрович,  Александра Петрушевска, Александар Поповски, 
Натали Рајчиновска-Павлеска, Јасенко Расол, Горан Ристовски, Тони Спиров, Бојана Стојменовска, Благојче Стојчевски, Илија Талев, Иванчо Талевски, Перо Танчев, Драган 
Теодосиевски, Симон Узуновски, Владимир Фрелих, Игор Христов, Десанка Цацаноска, Влатко Чавкоски, Марија Џунова, Стефан Шашков, Јован Шумковски.

ПАТЕМ 2018 - Бдеење две лица
ПАТЕМ друштво: Весна Дунимаглоска, Ѓорѓи Крстески, Станко Павлески 

ПАТЕМ 2018-та, Друштвото истражува две лица на живеењето братство. Едното го побарува во три дена тихување во манастирот св. Јован Претеча, над Слепче, а другото, 
последователно, во три дена ПАТЕМ камп во дворот на манастирската црква Успение на Пресвета Богородица, осветена на темели на ранохристијанска базилика, над 
Суводол. Свети места на два спротивни рида над Демир Хисар. Последната вечер, во очи Преображението Христово, прераснува во хепенинг на Бдеење со авторите, 
досегашни учесници во ПАТЕМ 2013 - 2018. Амбиентот на домување во божествената околност се дополнува со проекции на документарни видеа од ПАТЕМ настаните и 
други авторски видео остварувања, вклучително музицирањето на оние, за тоа обдарените меѓу нив, под закрилата на Евтерпа.  
Патемци го преиспитуваат својот дух во црковна молитвеност и низ личниот придонес кон живеењето во егзистенција со Бога. Навидум неспоредливо, но тие во таквата 
посветеност кон очовечувањето, ја согледуваат и сопствената посветеност во уметноста. 
Кон самото живеење човек, верник, уметник...,  има повеќе чисти лица, свесни дека ваквата мисла може да е во благо несогласие со каноните на религиското, Патемци 
поаѓаат од тоа дека биват со/во Бога низ својата посветеност во уметноста, нивното вјерују, колку и тоа, привидно, да прозвучува силно, себично, можеби не богољубиво. 
Бдеењето две лица провоцира специфични искуства на бивањето братство на различни начини, “богочовекувајќи” најшироко и полносно, славејќи го создавањето и живеејќи 
со него.     Герил Брутски  

Поканети  учесници -логистика на ПАТЕМ: Веле Дунимаглоски, Златко Дунимаглоски, Иван Жежовски, Влатко Крбалевски, Ѓорѓи Радовановиќ, Иван Симеонов, Јоце 
Смилевски, Љупчо Тасевски, Митко Тасевски.




