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АКТО_4 ФЕСТИВАЛ ЗА СОВРЕМЕНИ УМЕТНОСТИ
ТЕМА_ПОКОЛЕНИЈА

AKTO е регионален фестивал за современа уметност кој вклучува визуелни и изведувачки 
уметности, музика и теорија на култура. Целта на акто фестивалот е отварање на културните 
рамки на едно современо општество преку нивно репоставување и дефинирање во нов 
контекст. AKTO својата програма ја базира врз основа на два концепти. 
 Првиот концепт е просторот_
Просториите на акто фестивалот се трансформираат во однос на нивните
 претходни значења. основната идеја на фестивалот е излегување на уметничките форми 
од стандардните за нив простории [галерии, музеи, театри] и нивно поставување во нови 
[физички] простори. 
 Вториот концепт е темата на фестивалот_
Темата на AKTO_4 фестивалот е поколенија, уметничките дела на акто фестивалот 
(по однос на параметарот поколенија) се претставуваат во 2 категории и тоа: 
Уметнички дела кои како основна појдовна точка ги имаат поколенијата и дела кои 
претставуваат трансформација на веќе готови уметнички форми. 
Temata POKOLENIJA, го тrетиrа генеrаcиsкиот пrоблем и поstavuva неколкu пrашања: 
Колкu sе rаsкинати вrsките на sегашната млада генеrација sо таа генеrација на нивните 
rодители? 



Колкu денешната млада интелектuална генеrација е наsледник на поsтаrата и дали 
воопшто поsтои такво наsледsтво?

Na koj na~in treba da se tretira kulturnoto nasledstvo od prethodnite generacii vo 
dene{niot sovremen kontekst? 

Do koj stepen i dali prethodnite generacii go definiraat identitetot na dene{nata 
mlada generacija?

Kolku dene{niot kulturno op{testven kontekst treba da zavisi od prethodnite generacii?

Vozmo`no li e edna ve}e gotova umetni~ka forma da se transformira ? 

Vozmo`o li e “osnovnata” emocija da se transformira vo nova forma so svoi sopstveni 
parametri, zna~ewa i zakoni?
 
Transformacijata se slu~uva po dva parametri, noviot prostor i temata na festivalot. 
« Novoto « delo se transformira vo odnos na negovata osnovna forma. Transformiran-
oto delo dobiva nova statika i dinamika. 

Preku odnosot na trite glavni parametri na Akto festivalot, a toa se prostor / tema / 
transformacija se definiraat motivite za pravewe na edno umetni~ko delo, koi ne se 
formalni ili stilski, tuku li~ni i emotivni, to~no definirani od kontekstot vo koi se 
napraveni.  



АКТО НАГРАДА ЗА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОСТ 
ДРАГИША НАНЕВСКИ

Dragi{a Nanevski, roden 1942 godina vo Pri{tina. 
Zavr{uva tehnolo{ki fakultett vo Belgrad vo 1965 godina. Celiot svoj `ivot raboti i 
razmisluva vo Bitola.
Zna~aen intelektualec vo бitolskite umetni~ki i intelektualni krugovi vo 80-te i 90-te 
godini.
Blagodarение na negovoto gubewe na rabotno mesto vo 1994 godina od fabrikata 
fri`ideri kade {to i bil vraboten, toj celosno se posvetuva na filozofijata se do 
negovata smrt vo 2007 godina. 
Kratko vreme bil ~len na filozofskoto dru{tvo na Makedonija.
Negovata doma{na biblioteka broi pove}e od 10 000 naslovi na filozofska, umetni~ka 
literatura i beletristika.
Na kamievski na~in, vo 2007 godina, krajot na dekemvri umira na patot Bitola - Skopje 
nekade na Pletvar od srcev udar vozej}i go svojot avtomobil.



Sledniot den vo negoviot dom na masata be{e pronajdena knigata “Voqa za mo}” od Ni~e, 
se pretpostavuva deka e toa poslednoto ne{to {to go pro~ital.
Poradi ogromnata po~it i zna~ewe na negovoto “anonimno “ prisustvo vo odredeni mo-
menti i seriozni diskusii, kako i negovata zna~ajnost vo {ireweto na idejata za inter-
disciplinarnosta kako na~in na mislewe, AKTO festivalot od ovaa godina odlu~uva vo 
negova ~est da dodeluva nagrada za interdisciplinarnost na edno delo koe u~estvuva 
na festivalot. Nagradata e kniga od bibliotekata na Dragi{a и специјално дизајнирана 
плакета, so што na nekoj na~in se podr`uva idejata za kontinuitetot i odgovornosta kon 
slednite pokolenija.

Жири Комисија_
Марија Радош \ куратор Ремонт галерија \  Белград
Јово Панчев \ куратор Студио Dauhaus \ Софија
Биљана Исiјанин \ куратор и уметник \ Елементи \ Битола

дизајн на плакета_Дејан Ивановски



ПРОГРАМА



22:00
ОТВОРАЊЕ НА ФЕСТИВАЛОТ
ТЕАТАРСКА ПРЕТСТАВА
“Разбојници” _Фридрих Шилер
Продукција_Акто Фестивал  
Режија_Младен Вукиќ-Феџа [Хрватска]
КОКТЕЛ
We Pretend home parties
Локација_Офицерски Дом
 
00:00 
МУЗИКА
DJ SET
Илина Ангеловска \\Видеодром\\ [Македонија]
Локација_Офицерски Дом

22:00 - 04:00
од 12ти до 16ти август
ИЗВЕДУВАЧКИ УМЕТНОСТИ
НЕМ ПЕРФОРМАНС
Автор_Деан Дамјановски [Македонија]
Продукција_No Name Theatre
УЛИЧЕН ПЕРФОРМАНС
ИСПРАТИ ПОНАТАМУ
Автор_ Тонка Малековиќ [Хрватска]

СРЕДА 12.08



12:00
ВИЗУЕЛНИ УМЕТНОСТИ
МУЛТИМЕДИЈАЛЕН ПЕРФОРМАНС
“We are all Big Brother
 and Big Brother is just one of us” 
Автор_Пила Русјан [Словенија]
Локација_јавен простор
 
18:00 
ВИЗУЕЛНИ УМЕТНОСТИ
ЦРТАЧКИ ПЕРФОРМАНС
“What have i done wrong?”
Автор_Ана Недељковиќ [Србија]
Локација_јавен простор

19:00
ПРЕЗЕНТАЦИИ
De:sonaz festival, Скопје 1-3 октомври
Локација_Пивница Де ниро

20:00
ВИЗУЕЛНИ УМЕТНОСТИ
ГРУПНА ИЗЛОЖБА
“When values become form”
50 уметници [Бугарија]
ПРЕДАВАЊЕ
Архитект_Јасен Марков [Бугарија]
МУЗИКА
Тони Димитров
 \\acid fake\\discofake music\\ [Makedonija]
Локација_изненадување

23:00
ИЗВЕДУВАЧКИ УМЕТНОСТИ
ТЕАТАРСКА ПРЕТСТАВА
“Сите жени на Шекспир”
Автор_Маринко Николиќ [Босна и Херцеговина]
Location_Olimpic pool

ЧЕТВРТОК 13.08



20:00
ВИЗУЕЛНИ УМЕТНОСТИ
ГРУПНА ИЗЛОЖБА
“When values become form”
50 уметници [Бугарија]
ПРЕДАВАЊЕ
Архитект_Јасен Марков [Бугарија]
МУЗИКА
Тони Димитров
 \\acid fake\\discofake music\\ [Makedonija]
Локација_изненадување

23:00
ИЗВЕДУВАЧКИ УМЕТНОСТИ
ТЕАТАРСКА ПРЕТСТАВА
“Сите жени на Шекспир”
Автор_Маринко Николиќ [Босна и Херцеговина]
Location_Olimpic pool

23:00
МУЗИКА
DJ SET
Saso Recyd \\Def. Rec.;Funkwelle;Excel\\ [Македонија]
Kunich \\Fresh Union; Def. Rec.;JKD\\ [Македонија]
Toni Dimitrov \\acid fake\\discofake music\\ [Македонија]
Локација_Visage

ЧЕТВРТОК 13.08



17:00
КОНФЕРЕНЦИЈА
ПОКОЛЕНИЈА-АРХИВИ НА ИДЕНТИТЕТОТ
Куратор_Славчо Димитров [Македонија]
Локација_Завод Музеј Галерија Битола 
 
20:00
ВИЗУЕЛНИ УМЕТНОСТИ
МУЛТИМЕДИЈАЛЕН ПЕРФОРМАНС
“What have i done wrong?”
Автор_Ана Недељковиќ [Србија]
Локација_јавен простор

21:00
ИЗВЕДУВАЧКИ УМЕТНОСТИ
ТЕАТАРСКА ПРЕТСТАВА
“Leon” oд Das Helmi куклен театар [Германија] 
Локација_Железничка станица

22:00
МУЗИКА
КОНЦЕРТ
Repetitor [Србија]
Bei the fish [Македонија] 
Промоција на албум_Time to Make Things Right
DJ SET
Martchin \\OffPop\\ [Македонија]
Plagijat Crew  [Македонија]
Локација_Алхамбра

ПЕТОК 14.08



22:00
МУЗИКА
КОНЦЕРТ
Repetitor [Србија]
Bei the fish [Македонија] 
Промоција на албум_Time to Make Things Right
DJ SET
Martchin \\OffPop\\ [Македонија]
Plagijat Crew  [Македонија]
Локација_Алхамбра

ПЕТОК 14.08 САБОТА 15.08
17:00
КОНФЕРЕНЦИЈА
ПОКОЛЕНИЈА-АРХИВИ НА ИДЕНТИТЕТОТ
Куратор_Славчо Димитров [Македонија]
Локација_Завод Музеј Галерија Битола
 
20:00
ВИЗУЕЛНИ УМЕТНОСТИ
МУЛТИМЕДИЈАЛЕН ПЕРФОРМАНС
“What have i done wrong?”
Автор_Ана Недељковиќ [Србија]
Локација_јавен простор

20:30
ИЗВЕДУВАЧКИ УМЕТНОСТИ
СОВРЕМЕН ТАНЦ
“In & Out” 
Aвтор_Ана Јосифовска
Продукција_Локомотива – Centre for New Initiatives 
in Arts and Culture [Македонија]

ВИЗУЕЛНИ УМЕТНОСТИ
ГРУПНА ИЗЛОЖБА
Словенија, Хрватска, Бугарија, 
Србија, Косово и Македонија.
DJ SET
Marupos \\Fresh Union\\ [Македонија]
Локација_Фабрика Свилара

23:00
МУЗИКА
DJ SET
Actor One \\Non Collective\\ [Грција]
Flooder \\Pollux\\ [Македонија]
Goran Tech \\Fresh Union\\ [Македонија]
Dejan Dex \\Fresh Union\\ [Македонија]
Локација_Олимписки базен



НЕДЕЛА16.08
18:00
ПРЕЗЕНТАЦИИ
БЕРЗА НА УМЕТНИЧКИ ПРОЕКТИ 
”ИДЕАЛЕН ПРОЕКТ”

КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ
И ФЕСТИВАЛИ ОД РЕГИОНОТ

“ИНДУСТРИСКИ РАЈ, 2009”
Документарно-експериментален филм [30мин]
Автор_Маријан Црталиќ [Хрватска]
Дискусија со_Наташа Бодрoжиќ [Хрватска]
Локација_Завод Музеј Галерија Битола
 
21:00
ЗАТВОРАЊЕ НА ФЕСТИВАЛОТ
АКТО НАГРАДА ЗА 
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОСТ
“ДРАГИША НАНЕВСКИ”

МУЛТИМЕДИЈАЛЕН ПЕРФОРМАНС
“Fucked up dreamer” 
Автор_Јаша Мревље [Словенија]
Изведувач_Лука Уршиќ [Словенија]

КОНЦЕРТ
The John [Македонија]
Robotek \\PMG Collective\\ [Македонија]
Локација_Зоолошка Градина



НЕДЕЛА16.08
МУЛТИМЕДИЈАЛЕН ПЕРФОРМАНС
“Fucked up dreamer” 
Автор_Јаша Мревље [Словенија]
Изведувач_Лука Уршиќ [Словенија]

КОНЦЕРТ
The John [Македонија]
Robotek \\PMG Collective\\ [Македонија]
Локација_Зоолошка Градина

ИЗВЕДУВАЧКИ
УМЕТНОСТИ



 Што прaвиме во шумата, зошто отидовме таму и зошто не ни помогна ни железото или 
“Шилеровите разбојници...” Јасно е дека крошната на стеблото се исушила бидејќи коренот 
бил болен, но тоа не го спомнуваме, зошто крошната сме ние. Не можеле да помогнат 
ни лековите, ни оганот... Таквиот заклучок се наметнува од оваа двесте и нешто годишна 
дистанца преку “Бучавата и бесот” на еден 20-годишник канализирана во облик на 
драмски текст. Дрвото продолжува да живее и цвета, и покрај тоа што коренот е болен. 
Споредувањето на дрвото со генерациите на луѓето  е корисно за да се отворат парашањата 
зошто некои од нас ја одбраа ‘шумата”, а други се укотивија во ‘сигурност”. Не е во прашање 
меѓугенерацискиот јаз, туку НИЕ контра НАС или Сите против Сите. Карл и Франц се ист 
лик од еден створител. Да беше светот од стакло, двајцата би го скршиле, секој со своја 
причина. Meѓутоа работите никогаш не се толку едноставни, ниту пак еднострани....
Крајниот резултат на “сите против сите” е сеуште неизвесен, извесна е само “шумата”.

Младен Вукиќ – Феџа, студирал историја/историја на уметност на Филозофскиот факултет 
во Загреб, а потоа на Академијата за драмски уметности. Ги режирал следните претстави_ 
(“Фината госпоѓа”, “Господин Клебсо и Розали”, “Случајната смрт на еден анархист” итн.). Асистент е 
на одделот за театарска режија и радиофонија на Академијата на драмски уметности во Загреб. 

РАЗБОЈНИЦИ
Фридрих Шилер | Режија_Младен Вукиќ - Феџа [Хрватска]

Играат_Петар Арсовски, Огнен Дранговски, Илина Чоревска, Самоил Стојановски и Александар Копања   
Продукција_АКТО Фестивал за Современи Уметности
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 Куклена претстава, адаптација на истоимениот култен филм на Лук Бесон од 1994г. 
Текст_Hungerbühler , Felix Loycke и Florian Loycke
Играат_Florian Loycke и Joanna Halasa

Куклениот театар Das Helmi е создаден од берлинската формација Punktheatre, G-
Ppunk Weiser Sektion. Das Helmi своите корени ги влечат од берлинската панк сцена во 
деведесеттите. Се формирале на почетокот на милениумот како експеримент. „Немавме 
актери па создадовме кукли. Ние не бевме ни актери ни  куклени  мајстори ни музичари, 
во професионален смисол. Избравме една празна  куќа на Helmholtzplatz која што во тоа 
време беше доста опасно место. Ја нарековме Das Helmi - тоа на германски звучи како 
“Осми патник“ и почнавме со програма секој ден. На децата многу им се допадна бидејќи 
беше забавно, луѓето велеа дека е смешно и дека куклите се посебни па целата работа 
стана голема. Почнаа да не канат по клубови низ Берлин. Настапувавме по клубови, забави 
и големи театарски фестивали ffm Goethe, Internationale Schillertage, Thalia Theater Ham-
burg, Mülheimer Stükke Festival, Heidelberger Stücke markt, Impulse Festival.. Ги раскажуваме 
приказните од личен пристап. Сами ги изработуваме куклите. Создаваме музика во живо. 
Сакаме да се шегуваме. 

ЛЕОН
Das Helmi, куклен театар [Германија]

279487116



ЉУБОВТА КОН ШЕКСПИР
Авторски проект_Маринко Николиќ, 

РА-МА театар [Босна и Херцеговина]

 Qubovta koja go obele`uva periodot od XV vek pa natamu, qubovta koja ne e obele`ana na 
mapata koja nie ja zamisluvame. Toa e splet na qubovta i nivnite razmisluvawa dali bi 
mo`ela da bide podobra ili polo{a ako be{e dozvolena od strana na onie koi mislat 
deka mo`at da odlu~uvaat za nivnite sudbini. Seto toa pretstaveno е niz muzika i kore-
ografski re{enija koi se mnogu va`en del i skelet na ovaa pretstava. Vo su{tina toa e 
kabare-koreodrama za qubovta.

Nema potreba od navleguvawe vo dlaboki objasnuvawa za Marinko Nikoli} zatoa {to 
faktot {to toj se zanimava so akterstvo i teatarski umetnosti ve}e dolga niza od godini, 
zboruva sam za sebe. Negova glavna preokupacija vo izminatata decenija se qubovta i 
vrskite obraboteni na kabare na~in (bez razlika kakvi se tie, ne nudej}i ni{to i ne 
baraj}i prifa}awe). Значи, жанр  кабаре.

279487117



НЕМ ПЕРФОРМАНС
Деан Дамјановски [Македонија]
Продукција_No Name Theatre

 Немиот перформанс се базира врз истражувањето на границата помеѓу реалноста и 
изведбата (перформансот), како и помеѓу секојдневното однесување и „изведувачкото“ 
однесување. Основното прашање кое си го поставуваме е дали и колку сме сигурни дека 
она што се случува околу нас е „реалност“ или тоа многу лесно би можело да биде дел од 
некоја изведба (перформанс)?
Немиот перформанс е далечен наследник на средновековниот театар на мистеријата 
со целата негова атмосфера и ритуалност. Тој претставува продолжување на моето 
истражување на врската помеѓу изведбата и социјалното однесување кое започна со 
проектите_ Играјќи со правилата на играта во Сплит, 2001ва и На дното од Максим Горки 
во Скопје во Декември 2007та.

Деан Дамјановски е млад режисер од Македонија. Режирал и учествувал во над 20 
театарски претстави и проекти во Македонија, Бугарија, Хрватска и Велика Британија. Ко-
автор е на документарно-играниот филм Кабадаја.
No name theatre е група формирана во 1999- та година од страна на неколкумина (тогашни) 
уметнички „сличномисленици“. Групата е сеуште активна главно преку проекти кои стојат 
на границата помеѓу изведувачките уметности и социјалните истражувања.
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IN & OUT
Автор_Aна Јосифовска [Македонија]

Продукција_Локомотива – Centre for New Initiatives in Arts and Culture

Mузика_Гоце Наумовски
Видео (камера_Иван Ивановски, монтажа_Горан Кулаковски)
Надворешен консултант / ментор_Искра Шукарова
Извршен продуцент / менаџер_Биљана Тануровска
Кореограф / изведувач_Ана Јосифовска

Секојдневниот живот е ритуал, ние постојано се повторуваме себеси. Се движиме низ 
просторот според длабоко вкоренети патеки. Телото и чувствата се покоруваат на околниот 
простор што се повеќе се стеснува. Единствени излез од оваа реалност е исчезнување во 
сопствените мисли, каде не постојат граници и временски прекини. Моето тело станува 
инструмент кој открива нови моменти, објекти и субјекти од реалноста.
Внатре и надвор е јас и јас, јас и моето тело, јас и толпата, јас и публиката, јас и просторот, 
јас и тишината, јас и звукот, јас и другиот, јас и јас...
Врската помеѓу вкочанетиот поглед и она што сакаме да го видиме инволвира мамец. 
Предметот не е претставен онаков како што во суштина е, она што некој го гледа, не е она 
што сака да го види.

279487119



ВИЗУЕЛНИ
УМЕТНОСТИ



INFOTAINMENT
Автор_Фантасичниот Боб [Србија]

Куратор_Марија Радош

279487120
 infotainment_е деветтоканална видео инсталација. Започнувањето на денот 
со кафе и информации со текот на времето се претва во зависност и содржините од 
различните канали се склопуваат во единствена слика.  Имајќи пристап до различни архиви, 
имав можност да погледнам стотина различни филмови и емисии кои ги застапуваат 
афирмативните како и критичките ставови за некои појави и врз основа на тие впечатоци 
изградив свое мислење за настаните на кои не сум присуствувал. Третирајќи ги овие 
снимки од чисто ликовен аспект, добив еден мозаик/колаж кој ги дефинира информациите 
како инспирација. 
 
 Фантастичниот Боб е роден на крајот на седумдесеттите во Белград. Од мали 
нозе е присутен во шоу бизнисот. На почетокот на миленумот станува десперадо на 
белградската сцена. Неговите дела ги карактеризира калорична колорична дисперзија. Се 
уште нема свој наследник. 



КАДЕ ПОГРЕШИВ?
Автор_Ана Неделковиќ [Србија]
Куратор_Марија Радош

279487121
Каде погрешив_ e серија на цртежи, каде себеси се претставувам како стрип-лик преку кој ги 
изразувам моите ставови во врска со политиката, кариеризмот, националните стереотипи, 
религијата, дневните вести, како и за некои поинтимни теми како што се женската 
сексуалност, стереотипите за убавина и осаменоста. Ова дело ја прикажува нашата 
позиција во едно шизофренично општество, растргнати помеѓу очекуваните конструирани 
идентитети и најдлабоките лични потреби.

Ана Неделковиќ е родена во Белград во 1978 година. Од 1996 до 2001 година студирала 
физика на универзитетот во Белград. Во 2006 дипломирала сликарство на факултетот 
за ликовни уметности во Белград. Во моментов таа е на докторски студии на истиот 
факултет. Нејзините дела се заснoваат на создавање на стрипски ликови и експерименти 
со нивната манипулативна употреба во различни медии и контексти. Таа работи во полето 
на современиот цртеж, инсталации, цртeж перформнси, работилници за цртеж, дигитални 
слики и 2D анимации.



КЛАРА ШУМАН
Автор _Ивана Јакшиќ [Србија]

Куратор_Марија Радош

279487122
Десет цртежи со димезии 46x32,5cm со техника туш и перо на секој е портретот на Clare 
Schumann  со паричка од 100 марки кои престанале од употреба во текот на 90те години од 
минатито век како омаж на една од најпознатите икони на Југоисточна Европа. 
 
Родена е  1973. во Белград каде завршила Факултет за ликовни уметности во 1996. 
Пост дипломски на истата школа во 1998 година. Живее и работи во Белград, Србија.
Самостојна изложба 2008 “ВИЗИ” галерија SULUJ-Белград, Ликовна галерија- Врбас 
,Современа галерија Зрењанин;2003. Галерија на Министерство за Избеглици, Берн, 
Швајцарија, “Clara Schumann”, галерија  Kоларац, Белград;1998.”Насмевката на Крале 
Марко”, Галерија на Дом на Млади, Белград

Поважни групни изложби_
2007.Balkan Art,Novi Sad,Srbija;2006.Young Artist’ s Biennial,Bucharest,Romania;2006Internat
ional Art Fair,Vienna,Austria;2006.Moti Hasson Gallery,New York,USA;2005.Kunstraum walche
turm,Zurich,Switzerland;2004,02, 98. Oktobarski salon,Beograd,Srbija;2003.International Young 
Art,Artlink-Sotheby’ s,Tel Aviv,Amsterdam, Moscow 



ПОСЛЕДИЦА
Автор_Синиша Илиќ [Србија]
Куратор_Марија Радош

279487123
Содржината на циклусот цртежи ПОСЛЕДИЦИ е пост-експлицитен, главното случување 
е евакуирано. Наоѓаме траги, остатоци, трошки кое останале после главното јадење, или 
секогаш ни биле достапни едиствено како остатоци од гозбата, за нас веќе одбрани слики. 
Преку калсичен медиум на ликовната уметност, не–експлицитна содржина на цртежот го 
активира полето на политичка борба. Серијата на цртежи е фокусирана на современиот 
момент. Сцените ја исполнуваат големата и вечна сегашност од насилната страна и слични 
оштествени пресметки. Современоста лесно се препознава преку моделите на ново-
бирократските модели преку процедури, на утопистички избалансиран егалитаризам помеѓу 
одбраните карактери/фигури/улоги кои ги гледаме на цртежите, преку нивните сличности и 
асоцијацијата со се поприсутните медиски слики.  Последиците се фриз без почеток и крај, 
едноставен, замрзнат и нем. Место е белиот свет, светот на рамноправните.

Синиша Илиќ (1977 год.), магистрирал сликарство на Факултетот за Ликовни уметности 
во Белград. Тој е актер, ко-автор, ко-коцептист, сценограф и еден од основачите и член на 
теоретско-уметничката платформа и списание Teorija koja Hoda - TkH.  Награди_ 
Dimitrije Bašićević Mangelos, 2006,  YUSTAT-a 2004, ULUS-a 2003, META гондација од 
Букурешт на 5то Биенале на Млади 2002,” и др.



МОМЧЕТО СО ВОЛШЕБНИОТ РОГ
Автор_Дамир Очко [Хрватска]

Куратор_Наташа Бодрожиќ

279487124
За време на транзициониот период, Хрватска се откажа од изведбата на еден од нејзините 
најголеми проекти, а тоа беше универзитетска болница од 250.000 m2; чие планирање 
започна уште во доцните седумдесетти, а изведба во осумдесеттите години од минатиот 
век. Дeнес, оваа недовршена зграда, овие бетонски ѕидови, овој лавиринт од безбројни 
соби и вегетација што изникнува од сите страни создаваат меланхоличен простор, место 
кое е заглавено на крстопатот помеѓу она што некогаш било и она што требало да биде. 
Помеѓу ѕидовите на оваа аветска архитектура стануваме дел од вагнеровото интригантно 
патување каде фикцијата се соочува лице во лице со реалноста, но каде херојот пристига 
предоцна. Превземено од синопсисот од Вагнер, интригата се претвора во нереална и 
халуциногена игра каде ликовите го објаснуваат нивното ново општествено и емоционално 
движење кон место кое постои некаде помеѓу надежта и заборавот.

Дамир Очко (1977 год.) дипломирал на Академијата за ликовни уметности во Загреб. 
Негови најнови изложби се_
 “Why does Gravity make things fall?“ - Институт за современа уметност во Тирана, Албанија; 
“The Missing Mountain” -  Барутана, Осјек, Хрватска итн…Живее и работи во Загреб.



НА КОЈ МУ Е САБЈАТА И МАЈКА И ТАТКО
Автор_Давор Дукич [Србија]
Куратор_Марија Радош

279487125
Deloto se sostoi od knigata “Srpski narodni pesni”, ~ii stranici se izre`ani vo forma 
na krilja i na toj na~in se postignuva trodimenzionalna forma. Vo kriljata se zabodeni 
mali plasti~ni no`i~ki, izvadeni od set igra~ki kupeni od prodavnica za kineska roba.

Davor Duki~ e roden vo Karlovac, Hrvatska vo 1979 godina, no `ivee i raboti vo Belgrad. 
Diplomiral (vo 2002 god.) i magistriral (vo 2004 god.) na otsekot vajarstvo na Fakultetot 
za likovna umetnost vo Belgrad.
Isto taka, ja posetuval Evropskata Letna [kola na Fakultetot za Umetnost vo Strazburg 
vo 2002 god. Poseben pe~at vo karierata na Davor stavaat slednite izlo`bi_ 
“Plasti~na anatomija” – Galerija Zvono, Belgrad; “Idoli i igra~ki” – Dom na mladinata, 
Belgrad; “Vodi~ niz Belgrad” – Stubovi na kulturata, Belgrad.



ПОТРОШУВАЧКА ПРОСТИТУКА
Автор_Марина Марковиќ [Србија]

Куратор_Марија Радош

279487126
Колаж од sеквенци на ТВ реклами на кои се прикажуваат жени во катарзична состојба, 
изобличени од среќа, додека ги користат производи како прашок за перење, влошки, 
шампон, детергент. 
Погледнете ги сите тие жени на ТВ како доживуваат врвно чувство под дејство на од бог 
дадените божествени совршени производи. Погледајте низ нивните очи. Дали твоето бело 
е навистина бело? Зарем е ова уште еден од оние денови, а ти се чувствуваш нормално 
додека ти тече плава крв? Кога пред појавата на чиста чинија последен пат ти се одзеде 
оргазмичниот врисок? А повеќе од еден? И кој уште во денешно време не верува дека 
ротирачкиот зелен фалусоиден Супер – Прав е нешто што во потполност го менува животот?  

Родена 1983 година во Белград. Дипломирала сликарство во 2008 година на Факултетот 
за ликовни уметности во Белград во класата на професор Драган Јовановиќ и професор 
Зоран Тодоровиќ. Изложувала на бројни групни изложби и фестивали во земјата и во 
странство, Мексико, Јапонија, Белгија, Италија, Шпанија.



ТКВ
Автор_ TKV [Србија]
Куратор_Марија Радош

279487127
Inspiracijata za rabota i bila introspekcijata i gledaweto na svetot niz iskustvata 
koi ja navele na temata na festivalot – pokolenija. Gi smestuva vo intimen kontekst i 
gi proektira niz li~no viduvawe. Na razvojot na sekoja li~nost, razli~nite generacii 
imaat vlijanie i na toj na~in li~nosta vo sebe poseduva miks na razli~ni periodi i gen-
eracii so koi `ivee. Isto taka rabotata vo sebe nosi sekojdnevni ~uvstva i pretopuvawe 
na generaciite niz umetnikot. 

TKV зavr{ila Grafi~ko u~ili{te – smer filozofija. Studira na fakultetot za 
mediumi i komunikacija – smer komunikologija na univerzitetot “Singidinum” i momen-
talno e treta godina. Se zanimava so uli~na umetnost od 2004 godina. 2007 godina ,juli 
u~estvuvala vo grupnata izlo`ba “Street and Graffiti” vo galerijata “BLOK” 2007 godina, 
oktomvri, u~estvuvala na proektot “Razdvi`i go gradot” vo organizacija na umetni~kata 
platforma “Kiosk” i realizirala mural vo gradot Vrawe. Vo juli 2008 godina u~estvuvala 
na festivalot “Belef”, a istata godina vo septemvri u~estvuvala na festivalot za po-
ezija “Trgni se!Poezija” 2009, maj, u~estvuvala na “Design week” vo Belgrad



GAME OVER
Автор_Зени Балажи [Косово]

279487128
Концептот е поврзан со местото, локацијата и важноста на просторот каде  што делото е 
изложено. Инсталацијата е именувана како „Game Over“, лен и платно закачени на жица.
Тие се поврзуваат со приватноста/интимата. Пораката е: раѓање и смрт, живот – игра и Крај. 
Платното кое е закачено околу ленот е излепено со налепници на кои пишува „уметничко 
платно 100%“.Боите на платното го одразуваат животот на уметникот во родената реалност, 
животот, крајот и повторниот почеток.„ Играта започнува и завршува, Играта завршува и 
започнува“.
Бесконечен процес. 

Зени Балажи е роден во Кичево (Р. Македонија), во 1975 година. Дипломирал на Академијата 
за визуелни уметности во Тирана (Албанија), во 1998 година. Магистерски студии завршил 
на факултетот за уметност во Приштина (Косово) во 2000 година, а специјализира визуелни 
уметности во Осло на National College of the Arts (Норвешка).
Имал неколку самостојни изложби во_ Кичево (Мкедонија), 1996; Приштина (Косово), 2000, 
2001 и учествувала на многу групни изложби во: Косово, Албанија, Македонија, Грузија, 
Франција, Јапонија, Норвешка и Тексас.
Живее и работи во Приштина , Косово.



3P 3L (3 people 3 languages)
Автор_Слаѓана Боѓеска [Македонија]

279487129
Oвој проект применува специфичен метод кој преку употребата на говорниот 
јазик – зборовите се обидува да даде анализа на уметничкиот јазик и јазикот сам по себе, 
користејќи ја природната моќ на јазикот со видеото и звукот. Јазикот е код кој може да биде 
многу непрецизен кога преку него се обидуваме да дадеме форма на нешто што не е лесно 
да се изрази, како на пример емоциите. Кога не го разбираме јазикот, односно неговиот 
значенски концепт, звукот станува најважен и започнува да се претвора во емоција на 
тој моќен збор. Кога звукот ќе го поврземе со емоции и значења на нашиот мајчин јазик 
има посебна и многу лична интерпретација дури и ако не размислуваме за тоа, но секоја 
асоцијација која ја правиме има длабока врска со тој одреден збор. 

Слаѓана Боѓеска е родена во Скопје, живее и работи во Италија од 1999 година. Актуелно 
продолжува со интердисциплинарно истражување на уметноста. Има учевствувано 
на многубројни колективни изложби и screenings, а исто така настапува на многубројни 
фестивали на дигитална и визуелна уметност низ Европа и во Канада.  Во 2005 година 
го формира мултимедијалниот проект xx+yy visuals, заедно со италијанскиот музичар и 
уметник Giuseppe Pradella.



ДИЈАМАНТСКИТЕ МОМЕНТИ 
НА ЕДНА СУПЕР SВЕЗДА

Автор_Велимир Жерновски [Македонија]

279487130
Артикулирајќи со сцена земена од ТВ прилог за една од најголемите ѕвезди во шоу бизнисот 
воопшто, Жерновски допира до повеќе слоеви на современата масовна култура и односот 
на “институциализираните” имиња кон она што зад себе го оставаат како наследство. 
Преку оваа инсталација авторот го иконизира ликот на Мајкл Џексон, преку реконструкција 
/ деконструкција на една од најшокантните сцени во поновата историја на популарната 
култура. Настан кој засекогаш ќе остане запамтен како една од нај моќните слики кои се 
поврзуваат со името на супер ѕвездата. Велимир Жерновски е мултимедијален уметник и 
куратор, живее и работи во Скопје, Република Македонија. Дипломира на Факултетот за 
ликовна уметност во 2005 г. во Скопје. 

Во фокусот на неговата работа е транзицијата, како на личниот така и на идентитетот 
на сопствената генерација. Преку медиумот на цртежот, видеото и фотографијата, тој 
ги истражува промените во урбаната култура и прашањата поврзани со сексуалноста и 
родовиот идентитет. Велимир Жерновски има остварено четири самостојни изложби и 
учествува во повеќе меѓународни проекти и културни соработки. Активно изложува во 
Македонија и Европа и издава уметнички книги (artist books), а од јуни 2008 год. е ко-основач 
и Претседател на Ф.Р.И.К. Формација за развој на иницијативи во културата, Скопје. 
 



ИСПРАТИ ПОНАТАМУ
Автор_Тонка Малековиќ [Хрватска]
Куратор_Наташа Бодрожиќ

279487131
Идејата се потпира на теоријата за економија на подароци и реципроцитет на францускиот 
социолог од крајот на 20тиот век, Марсел Маус. Следејќи ја Дуркхајмовата потрага за разбирање 
на социјалната кохезија преку концептот за солидарност, Маус аргументира дека солидарност 
се постигнува преку општествени врски создадени со размена на подароци. Општеството е 
променето под влијанијата на неолибералниоит капиталистички систем. Обичаи, вредности, 
менталитет, сé се менува во матрицата на масовната потрошувачка. Се поставува прашањето_ 
Ако традиционалниот реципроцитет на размена на подароци ја одржувал кохезијата во 
заедницата од нејзините почетоци, дали денес се движиме на патеката кон не-заедница т.е 
формална заедница? Без солидарност? Преку овој проект се повикувам на традициите и 
вредностите на генерациите од минатото, кои се чини дека исчезнуваат со новиот начин на 
живеење и согледување на животот и заедницата.

Тонка Малекови} родена во Загреб, дипломирала на Академијата за ликовни уметности во 
Загреб, во 2006 год. Од 2003 година, изложувала на 6 самостојни и голем број групни изложби, 
во Хрватска и странство, вклучувајќи и осум проекти во јавен простор во Хрватска, Словенија, 
Унгарија и Молдавија. Добитничка е на Essl наградата за централна и јужно-источна Европа 
и награда на загребскиот салон за визуелни уметности. Живее и работи во Загреб, Хрватска.



ИНДУСТРИСКИ РАЈ
Автор_Маријан Црталиќ [Хрватска]

Куратор_Наташа Бодрoжиќ

279487132
Filmot go obrabotuva stavot na ponoviot hrvatski sistem na vrednosti kon kulturnoto 
nasledstvo koe {to be{e sozdadeno od sorabotkata pome|u rabotnicite i artistite za 
vreme na umetni~kata kolonija vo @elezarata vo Sisak za vreme na 70-tite i 80-tite 
godini od minatiot vek. Stavot kon nasledstvoto na kulturnite rabotnici go manifesti-
ra stavot kon rabotnicite i rabotata op{to. Vo su{tina, nema stav.

Marijan Crtali} e roden vo Sisak, Hrvatska vo 1968 godina. Diplomiral na Akademijata 
za umetnost vo Zagreb, na otsek za slikawe vo 1992 godina. Denes, toj raboti najmnogu so 
video i film, a `ivee vo Zagreb i Sisak.



ГОЛЕМИ ОЧЕКУВАЊА
Автор_Рената Пољак [Хрватска]
Куратор_Наташа Бодрониќ

279487133
Човекот и архитектурата зборуваат ист јазик. Човечкото и архитектонското насилство се 
резултат на истата вирусна инфекција – Големи Очекувања. Размислувајќи за човековата 
лекомосленост и за раѓањето на хибридниот псеудо-урбан контекст, авторот пронајде 
блиска поврзаност и интерелација помеѓу „урб-иството“ што се случува во Сплит (Хрватска) 
и околните места и насилството на фудбалските стадиони што доведе и до инцидентот кој 
се најде во криминалистичката рубрика во дневниот весник.

Родена е во Сплит. Дипломирала во 1997 година како професор за визуелни уметности, а 
во 1999 магистрирала на ликовната академија во Нант, Франција. Исто така е добитник на 
стипендијата 2002 Artslink на институтот за уметност во Сан Франциско (San Francisco Art 
Institute), САД и програмата Artist in Residency, Виена, Museumquartier, 2004.
Нејзиниот филм, Големите очекувања, е добитник и на неколку награди: прва награда 
на “Balkan Black Box” („Балканска црна кутија“) фестивалот во Берлин, втора награда на 
“7th Days of Film” („Седумте дена на филмот“) – Медитерански фестивал за документарен 
филм, Широки Брејег, Босна и Херцеговина, и прва награда во национална категорија на 
четвртиот филмски фестивал Табор во Хрватска.



НИЕ СМЕ ГОЛЕМИОТ БРАТ
 И ГОЛЕМИОТ БРАТ Е ЕДЕН ОД НАС

Автор_Пилја Русјан  [Словенија]
Куратор_Примож Немец

279487134
Кога поединецот (индивидуата) би бил свесен за слабостите и неудобноста на 
таканаречените супериорни личности, тој/таа би можел/a да стане свесен/a за фактот дека 
и тие исто така се човечки суштества и дека сите ние имаме еднакви предиспозиции; колку 
што имаме моќ да ги насочиме нештата во наша корист, подеднакво сме и одговорни за 
нашиот неуспех да го сториме тоа.

1. Дел – снимање на перформанс за „Индивидуа“ за видеото за „Супериорниот“.

2. Дел – Проекции на „Супериорниот“ и фото-флаери од „Индивидуа“ 

Родена е во 1984 во Словенија како Полона Зупан. Псевдонимот Пила Русјан започнува да 
го користи во 2000 година. Дипломирала на Famul Stuart School за применети уметности на 
на одделот за дигитални медиуми. Најчесто работи на полето на видеото, перформаност и 
интермедијалната уметност. 



ЗБОРОВИТЕ НЕ ДОАЃААТ ЛЕСНО
Автор_Мета Гргуревич [Словенија]
Куратор_Примож Немец

279487135
Основната идеја е да се прикаже наивниот детски свет преку грдотијата на нашето време; 
да се направате два многу големи скулптури на апстрактни купови од отпаден материјал, 
кои од предната страна ќе бидат осветлени со рефлектор. Поради светлото кое ќе доаѓа 
однапред, на ѕидот зад куповите ќе се проектираат силуети на мечка и девојче кои го 
гледаат купот со воодушевување. Но како што повеќе размислував ми се чинеше дека ова 
е веќе кажано на милиони различни начини. Разработувајќи ја идејата понатаму, паднав во 
искушение да не правам нешто големо во смисла на завземање на физички простор туку, 
нешто со кое ќе можам да патувам (што ќе може да се стави во куфер). Идејата е да носам 
Атлас кој кога ќе се отвори, од него ќе излегува мал интимен свет, направен од хартија. 
Кога овој мал предмет ќе се осветли од предната страна, сенката на позадината ќе биде 
навистина голема. Нешто што е мало може да се прошири во нешто десет пати поголемо, 
без да зафати голем физички простор. Сенката, како фантом, станува дел од просторот кој 
го опкружува предметот и отвора можност за негово постоење.

Самостојни Изложби_ „Необично инволвирана“ (Strangely Involved), Музеј на тутунот, 
Љубљана, Словениа „Никогаш не сум сигурна што всушност ќе најдам“ (Never Sure Exactly 
What I’ll Find), Ганес Прат галерија, Љубљана, Словениjа



ЗБУНЕТ СОНУВАЧ
Автор_Јаша Мревље [Словенија]

Изведувач_Лука Уршиќ [Словенија]

279487136
Гледајќи ја темата на фестивалот, „Поколенија“, би сакал да си наметнам проблем преку 
создавање на проект кој понатаму ќе биде развиван од некој друг. 
Сметам дека она што го создаваме во уметноста треба да биде искористено од некој друг. 
Само на тој начин, идејата може да го надживее уметникот. 
Бидејќи сеуште не сум мртов ќе се обидам да „разнишам уште неколку камења“.
И во едни вакви времиња јас се прашувам како да станам ебен поет, душа на улиците и 
вечна мудрост.
Можете да ми помогнете за да ја достигнам мојата цел.
Можете да бидете мои љубовници.



КОГА ВРЕДНОСТИТЕ ЗАВЗЕМААТ ФОРМА
Групна изложба [Бугарија]
Анти-Куратор_Стефан Бохенберг

279487137
So okolu 50 bugarski artisti koi gi prezentiraat umetni~kite objekti.

Masivna interaktivna instalacija koja vklu~uva okolu 50 {pionski stakla modificirani 
vo umetni~ki dela.

“Time is material”/ selekcija na kratki filmovi i video-art
Dauhaus studio/Sofia Underground festival.



 

Nikolaj [u{ulkov, Vasko Slavkov, Ilian Lalev, Emil Miraz~iev, 
Georgi Georgiev - @oras, Dan Tenev, Penka Min~eva, Silvija Laleva, Bora Petkova, 
Velizar Dim~ev, Lora Parmakova, Nadja Genova, Nata{a Kupova, Dejvid Hejvud 
Veselina Sarieva, Simeon Stoilov, Aleksandar Val~ev, Doj~in Rusev, Jana Kostova 
Stanimir Genov, Krasimir Terziev, Nade`da Oleg Lahova, Simeon Simeonov 
Mihaela Vlaseva, Ivan Rusev, Ana Pokrovni{ka, Venelin [urelov, Quben Stoev 
Raj~o Stanev, Elena Panajotova, Krasimir Dobreв, Petar Canev, Adelina Pop-nedeleva 
Veronika Cekova, Ivan Kuranov, Rada Di~eva, Jana Unakova, Vikenti Komitski
Violeta i Takor, Kurdan, Ivan Mudov, Svetlana Mir~evа, Xeki Stoev, Tedi Liho 
Kiril Kuzmanov, Stola Vasileva, Jovo Pan~ev, Dobromir Ivan , Hristo Nejkov 
Pravdoqub Ivanov, Kamen Star~ev

Во групната изложба учествуваат_



 

279487133
 Куклениот театар Das Helmi е создаден од Берлинската формација Punktheatre, 
G-Ppunk Weiser Sektion. Das Helmi своите корени ги влечат од берлинската панк сцена во 
деведесеттите. Се формирале на почетокот на милениумот како експеримент. „Немавме 
актери па создадовме кукли. Ние не бевме ни актери ни  куклени  мајстори ни музичари, 
во професионален смисол. Избравме една празна  куќа на Helmholtzplatz која што во тоа 
време беше доста опасно место. Ја нарековме Das Helmi - тоа на германски звучи како 
“Осми патник“ и почнавме со програма секој ден. На децата многу им се допадна бидејќи 
беше забавно, луѓето велеа дека е смешно и дека куклите се посебни па целата работа 
стана голема. Почнаа да не каната по клубови низ Берлин. Настапувавме по клубови, 
забави и големи театарски фестивали. Ги раскажуваме приказните од личен пристап. 
Сами ги изработуваме куклите. Создаваме музика во живо. Сакаме да се шегуваме. 
Работиме и општествени проекти за проблематичните делови на Берлин како што е 
претставата за еден тинејџер наречена ‘Ајде да зборуваме за сексот’.”
Website: www.das-helmi.de

КОНЦЕПТ

МУЗИКА



ACTOR ONE
Label_Non Collective [Грција]

279487138
Actor One e muzi~ki proekt na John Dimas i Ison (poznat po svoite nastapi so Miss Kittin, DJ 
Hell, Tiga, Richie Hawtin, Ellen Allien, Blackstrobe, Steve Bug, Michael Mayer, Vitalic...). ̂ lenovi 
se na NON collective, tim koj se smeta za pioner na noviot elektronski zvuk vo
Grcija, urivaj}i gi granicite re~isi cela decenija. Timot na NON collective se odgovorni 
za legendarnata NON estetika, NON kontakt, polaroid zabavite kako i za renomiraniot 
festival za muzika i umetnost Reworks Festival.
Nivniot debi album “Golden Girl” be{e izdaden vo noemvri 2008 za Bloop Recordings, 
poddr`an od strana na mnogu artisti me|u koi i Hell, Agoria i Heidi. Edna nivna traka }
e bide del od kompilacijata International Deejay Gigolos. Nivnite unikatni DJ setovi so 
~etiri gramofoni se prezentirani na razni podiumi vo Grcija i vo stranstvo. Actor One 
rabotat vo sloboden stil i konstantno improviziraat vo studio so muzika koja{to varira 
od xez, fank i soul do haus, elektro i tehno.



Repetitor
 [Србија]

279487139
Repetitor е формиран во зимата 2005 година во Белград. На почетокот на 2006 
Repetitor ги забележува своите први настапи. Следуваат концерти во Србија и во регионот. 
Настапуваат со познати бендови како што се Partibrejkers, Kanda Kodža i Nebojša, Jarboli, 
Dža ili Bu, Obojeni Program, учествуваат на сите поголеми фестивали во регионот: Exit, Jelen 
Pivo Live, Nisomnija, Art&Music, Trenchtown.. Во 2007 година на фестивалот Art&Music во 
Пула, најзначајното регионално музичко случување посветено на неафирмирани бендови, 
го освојуваат првото место со гласовите на жирито и публиката. Првата студиска снимка 
на групата, хит-синглот Ja, кој е објавен на компилацијата Jutro će promeniti sve?, мина пет 
недели на првото место на листата на домашни синглови на култното радио B92. Минатата 
година го издадоа долго очекуваниот деби албум Sve što vidim je prvi put. Модерно рокенрол 
издание кое Popboks.com го нарекува најважен уметнички исчекор во српската популарна 
музика во новата историја. 
Repetitor се_
Борис Властелица (гитара и вокал)
Ана-Марија Цупин (бас)
Милена Милутиновиќ (тапани).



BEI THE FISH
 Label_PMG Recordings [Македонија]

279487140
Bei The Fish e formiran od strana na diplomiraniot muziчar Ognen Anastasovski koj
celiot svoj жivot go posvetil na sozdavawe na zvuci. Na bendot mu se priklu~uvaat Nenad 
\or|ievski Tonkin (programerot, mozokot) i Valentina Minovska podaruvaj}i mu go na ben-
dot svojot angelski glas. Vo 2009 godina, Vladimir Nastevski so elektronski tapani gi 
nadopolnuva i nosi nova energija i sve`ina vo sostavot.
Nivniot tvore~ki opus e izvondredna me{avina na akusti~ni instrumenti, sovremena 
elektronika, makedonski i mediteranski za~ini i privle~en pop izraz.
Bendot be{e del i od ona izvondredno reizdanie na kultniot makedonski sostav 
Bastion kade {to participiraa so prerabotka na pesnata “Бoje”, a isto taka i ja potpi{aa 
muzikata za teatarskata pretstava “Marat Sad” na Vasil Hristov. Slede{e nivnata 
evropska turneja so koncerti vo Srbija, Hrvatska, Bosna, Slovenija, Avstrija i 
Germanija. Imaat izdadeno nekolku albumi: “What are you fighting for?”, “Listen” – kako neo-
ficijalen album i nivniot prv oficijalen album “Fomalhaut”.
Noviot album “Time to Make Things Right”, izdaden za PMG recordings, bitolskata publika 
}e mo`e ekskluzivno da go do`ivee na 14.08 na podiumot vo Alhambra.



THE JOHN
 Label_PMG Recordings [Македонија]

279487141
The John e indi-rok sostav od Skopje koj e aktiven na makedonskata alternativna scena 
ve}e 2 godini. Bendot neodamna go izdade svojot debi-album “Ti i jas i gradot na{“ 
pod etiketata na PMG Recordings.
Bendot e sostaven od_
\or|i Bo`ikov - @oro (tapani), 
Filip Pajdakov (bas)
Qupa Angelov (gitara, vokal). 

The John zad sebe go imaat i EP-to so naslov “Happilysad” koe izleze vo 2007 i isto taka 
ima napraveno nekolku remiksi na pesni od bendovi kako Bastion i PMG Collective.



ROBOTEK
Label_PMG Collective [Македонија]

279487142
Robotek e sinonim za avtenti~na, moderna makedonska elektronska muzika. Del e od 
PMG Collective od nivnite po~etoci, sozdavaj}i traki za prvite kompilacii 
na elektronska muzika vo 1999g. 
Nastapuval na razli~ni festivali i `urki vo Ungarija, Bugarija, Srbija, Hrvatska. Vo 
2004 go izdava svojot debi album “Robotek” za PMG Recordings, a dve godini podocna 
i odli~niot “Mini”. Vo me|uvreme rabote{e na produkcija na albumite “Rezonator” i 
“Friendly fire” na mati~niot PMG Collective, kako i saund-dizajn za reklami i nekolku
makedonski filmovi.



FLOODER
Pollux [Македонија]

279487143
Почетоците на Flooder датираат од доцните деведесетти кога пушта техно по клубовите 
низ земјава. Неговото име се поврзува со специфичниот стил на презентирање на музика 
којшто е карактеристичен за него. Во неговата потрага по нова и возбудлива музика се 
среќава со минимал стилот којшто сам по себе нуди многу еклектични стилови на музика 
со коишто може да се експериментира. 
Во најважните настапи на Flooder спаѓаат настапот на познатиот  напревар IEK Delta DJ, 
кадешто се претставува пред грчката публика и го освојува првото место, потоа како дел 
од Pollux продолжува да настапува на Reworks фестивалот во Солун кадешто NON collec-
tive му овозможуваат да настапува рамо до рамо со имиња како Anthony Rother, MANDY, 
Michael Mayer, Ada, Modeselektor, Sleeparchive.    



MARTCHIN
Label_OffPop [Македонија]

279487144
Martchin zapo~nuva da se zanimava so muzika u{te od negova 7 godi{na vozrast, svirej}i
violina do 15 godini. Podocna svirel i peel vo pove}e noiz-pank bendovi. Od 2003 e 
osnova~ i eden od urednicite na muzi~kiot vebzin – Skopje’s Burning. Taa godina vodi 
radio emisija i po~nuva da pu{ta muzika po skopskite klubovi. Od 2006 godina, stanuva 
del od OffPop, tim koj raboti na prezentirawe i pu{tawe na elektro, wu vejv, disko pank, 
kombiniraj}i i povrzuvaj}i ja muzikata so umetnosta i eksperimentalnite 
filmovi.



Inspirirani od brojnite doma{ni `urki koi se slu~ile vo stanot br.7 na bul. “Partizan-
ski Odredi” vo Skopje, ul. “Risto Ravanovski” br.34-a vo Skopje i na mnogu mesta vo Bitola
se so cel duhot na doma{nite `urki da se prenese i na drugi prostori. Osnova~i se 
Aleksandar Jovanovski i Nikola Dimitrovski, a glaven dizajner e Mladen Stilinkovi}.
Kako gosti u~estvuvale: PMG, Bernays Propaganda, Martchin, Sa{ko Kostov, C-Pure, Tiric, 
Marupos, Darko Packi, Vera i Nora, Andrej Popovski, Filip Jovanovski...

Bazel vrti plo~i niz makedonskite klubovi vo poslednite tri godini. Ne e va`no dali 
zapo~nuva so ne`ni progresivni zvuci i zavr{uva so silen brejkbit ritam, negovite 
bezgre{ni setovi i precizno ve{tini na miksawe uspevaat da ja razdvi`at tolpata na 
podiumite. Negoviot stil pretrpe nekoi promeni: od progresiv vo po~etokot, preku  
teh-fank brejk do moderen хаус zvuk кој може да sе пrепознае, под Le Bazel Marteen zaedno 
so Monumental, во неговите најнови изданија за македонsкиот лејбл Excel.

BAZEL

WE PRETEND HOME PARTIES

Pollux_ Label_Excel [Македонија]

[Македонија]

279487145

279487146



Plagijat e formiran pred ~etiri godini, od grupa prijateli i mladi entuzijasti koi gi obedinuva 
interesot za sovremenata kultura i umetnost. Glavna cel e spodeluvawe idei i mislewa i pod-
ignuvawe na interesot za se {to e novo i inovativno vo sferata na filmot, muzikata, literatu-
rata, stripot, teatarot... Vo fokusot na Plagijat e staven onlajn magazinot – www.plagij.at. Od 2005 
god. do denes, objaveni se pove}e od 4000 vesti i statii za muzika, film, rezenzii, intervjua itn. 
Do sega, vo nivna organizacija ima dva festivala, kako i 12 koncerti na avtori od celiot svet.

Pokraj master diplomata po vizuelni umetnosti od Central St. Martin’s College of Art & De-
sign (London, UK) i rabotata kako scenograf i kostimograf vo teatar i na film, od 2003 
navamu Ilina aktivno se zanimava so DJ-uvawe, promoterstvo i rabota vo kultnoto radio 
Kanal 103.Kako DJ, nejziniot muzi~ki stil mo`e da se okarakterizira kako fuzija na 
pove}e stilovi kako new disco, post pank rok, rejv, elektro haus, minimal, elektro i tehno. 

PLAGIJAT CREW

ILINA ANGELOVSKA

 [Македонија]

 Label_Videodrom [Македонија]

279487148

279487147



Nikola Kunich ja zapo~na svojata kariera vo 1997 godina, kako DJ vo andergraund klubot 
Visage i zapo~na da sorabotuva so Odd Sounding Music. Vo 2006 godina, Nikola Kunich се 
vra}a so neverojatnata „Air Force” pod psevdonimot Kunich za Music Worx. Negovata sorabot-
ka so Saso Recyd mu donese neverojatni uspesi zaedno so nivnata traka „Visited” napravena 
za Definitive na John Aquaviva. Vo 2007 godina, toj ja pu{ta vo eter „Illusion EP” za Juan’s 
Kitchen Delights, a od 2009 stanuva DJ na promoterskata i buking agencija Fresh Union.

So tragi od melanholija i misti~nost, Saso Recyd uspea da go razvie svojot moderen i 
karakteristi~en zvuk vo negov sopstven pe~at, {to donese fenomenalen uspeh. Dinami~niot, 
urban zvuk, gradi most vrz prazninite pome|u generaciite. Zadol`itelni za spomenuvawe 
se izdanijata Julija/4 Notes i remiksite Wet Yourself i Flash od Green Velvet, kako i Your Music 
Is Bad – trakata koja se pojavi na „Don’t Be Left Out” kompilacijata pod alijasot Recyd. 
Ги бележи најголемите успеси со изданијата на Definitive Recordings, Excel, Funkwelle,Trackland.

SASO RECYD

NIKOLA KUNICH

Label_ Definitive Recordings ; Excel; Funkwelle   [Македонија]

Fresh Union [Македонија]

279487149

279487150



Goran Naumovski a.k.a Goran Tech u{te od mal e navlezen vo muzikata. Del e od artis-
tite na promo-agencijata  Fresh Union. Mo`e da go ~uete skoro vo site klubovi i na site 
festivali vo Makedonija i regionot. Nastapuval so nekolku poznati di-xei kako Paco 
Osuna(Esp), Jon Silva(De), Manuel Tur (De), Rui Da Silva(Por) Add2Basket(Hu), Sandy Rivera 
(Usa).

Dejan Talevski poznat kako Dejan Dex, e mlad DJ koj na 17 godi{na vozrast gi izdava 
svoite prvi traki za izdava~kite ku}i Naked Records i Balkan Connection, a od juni 2008 
god. e del od Fresh Union.Negoviot singl napraven zaedno so Goran Tech, “Don’t Look Back” 
be{e hit na edno od najpo~ituvanite radija za elektronska muzika – Proton radio. Nego-
vite zvuci se dvi`at od dip haus kon tehno haus i tehno.So svoite 18 godini, Dejan Dex e 
eden od najtalentiranite i najnade`ni makedonski DJi i producenti.

GORAN TECH

DEJAN DEX

Fresh Union [Македонија]

Fresh Union [Македонија]

279487152

279487151



Saund artist, strit artist, DJ, dizajner lociran vo Skopje. Koga ne patuva raboti na razli~ni 
proekti, no muzikata e sekoga{ vo fokusot na negoviot interes. Od mnogute proekti koi 
gi vodi se: net lejblot Acid Fake Recordings i negoviot sublejbl Disco Fake, vebzinot 
Fakezine, prezentacija na dizajnot i muzikata koja ja raboti, kako i organizacija na razni 
di-xei i koncertni nastani. Voditel e na skopskoto radio Kanal 103. Kako negov najnov 
proekt e de: sonanz Festivalot koj }e se odr`i vo Skopje, 1-3 oktomvri ovaa godina. 

Iako Ta{kovski Ice iskusi ~udna i topla verzija na 80-te vo Jugoslavija, sepak najgolemo 
vlijanie vo po~etokot na 90-te kaj nego }e izvr{at: Ian Brown, Stanley Kubrick, Smiths, Du-
ran Duran, Irwin Welsh, Orbital, Underworld, Bernardo Bertolucci, Sonic Youth, Pixies, Torcida i 
drugi izveduva~i. Zaedno so u{te dvajca prijateli e inicijator za formirawe na promot-
erska grupa za muzika, od kade {to vsu{nost poteknuva formiraweto na promo i buking 
agencijata Fresh Union.

MARUPOS

TONI DIMITROV

Fresh Union [Македонија]

Label_Acid Fake Recordings & Disco Fake [Македонија]

279487153

279487154



АКТО
КОНФЕРЕНЦИЈА



ПОКОЛЕНИЈА  
АРХИВИ НА ИДЕНТИЕТОТ

Поколенија -  Архиви на идентитетот има за цел да покрене критичка дебата по однос 
хегемониските (националистички) модели на креирање на историски наративи и идентитети 
преку нивно критичко и полемичко промислување и преку презентацијата на алтернативни 
историски  и уметнички наративи кои им обезбедуваат демократски простор на сите 
маргинализирани и исклучени идентитети, однесувања, пракси и субјективитети. 
Концептуално, овој проект се потпира на две струи во постмодерната философска и 
политичка мисла, имено на генеалогијата/археологијата на Мишел Фуко и деконструкцијата 
на концептот за архивата на Жак Дерида.

И двете гореспоменати позиции претставуваа своевиден отпор против големите историски 
наративи кои се повикуваат на поимот за Изворот/Потеклото и кои претставуваат извор на 
сите националистички дискурси и практики, како и на сите големи приказни за идентитетот 
и насилството на истиот. 

Она што и двете позиции стремат да го постигнат е отварањето на еден радикално 
демократски простор на можности оттаде ригидни националистички политики и сите 
политики на идентитет, како простор во кој подеднакво ќе бидат уважени и признаени сите 
исклучени субјекти, истории, приказни, факти и постоења, но и како простор кој ќе остане 
отворен за сеуште неантиципираните можни идентитети и субјекти. 

Куратор_Славчо Димитров [Македонија]



Uчesnici во конфеrенцијата_

Анастас Вангели, Жанета Вангели, Небојша Вилиќ, Никола Гелевски, Искра Гешовска, 
Славчо Димитров, Звонир Добровиќ, Велимир Жерновски, Христина Иваноска, Александра 
Николовска, Лидија Стојановиќ – Лафазановска, Мелентие Пандиловски, Тихомир 
Топузовски, Жарко Трајаноски, Јане Чаловски, Елизабета Шелева



БЕРЗА НА УМЕТНИЦИ 
ИДЕАЛЕН ПРОЕКТ

Во овогодинешното четврто издание, АКТО ја воведува акцијата Берза на уметнички 
проекти каде може да се пријават сите заинтересирани уметници. На темата ИДЕАЛЕН 
ПРОЕКТ, сите заинтересирани артисти од Република Македонија се охрабруваат да 
ги испратат скиците на своите дела, со намера истите да бидат презентирани за време 
траењето на фестивалот. Ваквата можност ќе им помогне за промоцијата на многу млади 
уметници кои досега немале шанса јавно да ги презентираат своите дела. Преку ИДЕАЛЕН 
ПРОЕКТ делата на надежните уметници ќе бидат препознаени од страна на еминентните 
гости на фестивалот, со цел за идна подршка и меѓусебна соработка

Учеsници_
Манојловски Игор
Атеље Бореј
Маргарита Симоновска
Кирил Стоилков



АКТО
БЛАГОДАРНОСТ

Посебна благодарност до_

Dragi Filevski

Silvana Filevska

Anica Nanevska



Blagodarnost do_

Blagoj Yalev 
KUD Ilinden
Delev \or|i
Bombata na Korzo
Aleksandar Popovski
Familija Zisovski i Suzana Kotevska
Pece Kalapovski
NU Naroden Teatar Bitola
Vladimir Anastasov
Kus Kus
El Greko
Pica Bure
Restoran Korzo

Makedonski @eleznici
Ministerstvo za Transport i vrski
Pe{ka Ice
Amerikansko Kat~e - Bitola
DSU Gimnazija “Josip Broz Tito”
Zavod, Muzej i Galerija
Zlatka Dafkova
Благој Мицевski
Tawa Franc
Vlatko Simonovski
Jove [undovski  



АКТО
ОРГАНИЗАЦИЈА

Produkcija_

Јovanovska Dimitra
Mitkovska Jasmina
Baru Ivo
Lozanovski Toni
Naumovski Dejan
Popovski Andrej
Ba{evska Marija
Ko~ovska Jasmina
Naumovski Goran
^ana}evi} Martin
Popovski Aleksandar
Ilievski Stojan~o
Plu{kovski Dragan

Direktor na festivalot_ Bor~e Dimitrovski
Пroducent_Aleksandar Jovanovski
Уmetni~ki direktor_Filip Jovanovski
Уmetni~ki direktor_Martin Ko~ovski
Пroducent_Nikola Dimitrovski 

Координатор на изведувачки уметности_
Александар Лозановски

Координатор на визуелни уметности_
Владимир Лозановски



Дизајн_Филип Јовановски

Графички дизајн_Владимир Василевски



Логistika_

Micevski Martin
Stilinovi} Mladen
Petrulovska Barbara
Gagi} Dragana
Grozdanovska Ana Marija
Urdarovski Kristijan
Xumkovski Aleksandar
Petrovski Stefan
Rori~ Mila 
Svetozarev Sergej 
Naumovska Sawa
Karave{ovski Nikol~e
Konstantin Xima
Jovana Vasileva
Ivo Kirkovski
Иrena Dimitrovska

Volonteri_

Сотир Радевски                                   
Јусуф Велиов                                        
Оливер Колјачков  
Антонијо Таневски
Кристијан Петровски                         
Мартин Трајковски                            
Маја Јосифовска                                
Бујар Драла                                      
Димитар Елковски          
Мартин Стојковски                         
Жанета Гроздановска                   
Ана Христова                                   
Бисера Тодоровска                        
Димитар Михајловски                
Миле Чурлиов                              
Бисера Бендевска                                
Никола Кочовски                                  
Алекsандаr Xиневsки                         

Mimoza Veqanovska
Ana Jon~evska
Fatos Nexipi
Tasevski Zoran
Lozanovski Nikola
Slobodan Ta{kovski
Ognen Popovski
Nikola Anevski
Ѓорѓи Иванов
Наум Дормишовски
Тони Лозановски
Дејан Наумовски



Mimoza Veqanovska
Ana Jon~evska
Fatos Nexipi
Tasevski Zoran
Lozanovski Nikola
Slobodan Ta{kovski
Ognen Popovski
Nikola Anevski
Ѓорѓи Иванов
Наум Дормишовски
Тони Лозановски
Дејан Наумовски









 






