
фестивал за современи уметности
9 - 12 Август / Битола

АКТО 7

Со темата на овој фестивал, а тоа е ПУБЛИКА / PUBLIC / 
AUDIENCE,  ќе се обидеме да создадеме континуиран процес на 
работа/едукација/одгледување на ПУБЛИКА/ЈАВНОСТ која што 
рамноправно ќе биде спремна да биде критичка кон уметничките и 
културни проекти, публика која што ќе создаде контекст за 
понатамошно континуирано производство на култура, наспроти 
културата која што многу често ни се презентира како инцидент 
или пак  краткорочен ефект.
Култура која што ќе создаде здрава основа за понатмаошно 
градење, прозиведување , мултиплицирање на различни културни 
настани кои што ќе го дефинираат градското живеење како 
одговорност, наспроти градското живеење како инертност. Или 
што би рекол Цепенков во соработка со неговиот колега Бертолт 
Брехт “ Зато шо работите се такви ко шо се, работите нема да 
останат такви ко шо се“. 

Филип Јовановски 
Уметнички директор на фестивалот 

Because the things are the way they are, things will not 
stay the way they are. -Bertholt Brecht

//  For this year’s AKTO edition, we decided to name the topic as Public 
/ Audience. In a way, we feel responsible for the audience which so far 
has been an essential part of the program, the dynamics and the entire 
point of the festival during its previous six editions and so will remain.
AKTO Festival for contemporary art was created as a direct need and 
reaction of the city living and context and by that we mean that it 
represents a reflection and a successive complementing of the need to 

Because the things are the way they are, things will not 
stay the way they are. -Bertholt Brecht

// Овогодинешното издание на фестивалот АКТО се решивме да 
биде со наслов ПУБЛИКА. Некако чувствувавме одговорност кон 
публиката до сега која што како да беше и сеуште е нераскинлив 
дел од програмата, динамиката и целата смисла на фестивалот 
во сите 6 досегашни изданија. 
Фестивалот АКТО е создаден како директна потреба и реакција на 
градскиот контекст и градското живеење, и со тоа претставвуа 
рефлексија и надополнување на таа потреба да се 
живее/доживува градот. Но што значи градско живеење? И кој го 
создава/произведува тоа?  Дали правото на градот го има секој 
ЗАСЕКОГАШ? Дали правото на правење уметност/култура ја 
имаат само тие што произведуваат, ја создаваат, а тоа се 
уметниците или културните работници, или пак секој може и треба 
да ја има?
Со самата тема на овогодинешното издание се обидуваме 
активно да ја вклучиме публиката и како одговорност, но и како 
знаење (не секогаш официјално, академско) во производството на 
култура и со тоа да го преиспитаме културниот контекст којшто 
мора да биде и остане динамичен во својата природа. Во таа 
смисла публиката мора да учествува во процесот на 
дизајнирање/создавање на уметничкото дело/културниот настан. 
И тоа не на пасивен начин, како гледач само, туку и критички 
обидувајќи се да го преиспита и самиот однос кон правењето на 
таа култура, особено нејзиниот социјален аспект, кое што треба да 
го постави прашањето за тоа кому/дали таа култура е потребна? 
Кому градот е потребен?
Од секогаш сум верувал дека публиката е секогаш во право но пак 
до друга страна дека нема начин и можност да го искаже тоа.

live/to live the city. But, what does city living really means? Also, who 
creates/produces it? Does everyone has a right to the city FOREVER? 
Do the ones that produce and create art are the only ones that own the 
right to create art (artists and cultural workers), or anyone can and 
should own it?
With the fact alone that the festival this year is themed the way that it is, 
we are trying to actively include the audience, in producing culture and 
through that to reinvestigate the cultural context which has to be and to 
remain dynamic by nature, as a responsibility, but also as knowledge 
(not always academic and official). Thus the audience must participate 
in the process of designing/creating the artwork/cultural event. Not only 
passively, as spectators, but also critically through the attempt to 
reinvestigate the relation to the making of that culture, especially its 
social aspect, which is supposed to raise the issue about who needs 
that culture, is the culture itself even needed? Who needs the city?
It has always been my strong belief that the audience is always right, but 
on the other hand, that it has no ways or possibilities to express itself.
With the topic of the festival this year being PUBLIC / AUDIENCE, we 
will try to create a continued process of work/education/nurturing of the 
PUBLIC / AUDIENCE, which will become equally ready to be critical 
towards the artistic and cultural projects, audience which will create a 
context for further cultural production, contrary to the culture that is 
presented to us in the form of an incident or a short term effect.
A culture that will create a firm basis for further building, production, 
multiplying of different cultural events that will define the city living as a 
responsibility, contrary to the city living as inertness. In the words of the 
great Bertholt Brecht, “Because the things are the way they are, things 
will not stay the way they are”.
 
Filip Jovanovski
Artistic Director of the festival 

ПУБЛИКА /
PUBLIC / 
AUDIENCE

ОФИЦИЈАЛНА    

ПРОГРАМА

Отварање на фестивалот

09 Август (четврток)

Павилjон за знаење по меркаПавилjон за знаење по меркаПавилjон за знаење по мерка

20:30ч

22:00ч

Кураторка - Сузана Милевска / Mакедонија
Проекти/Учесници:
       Приведени- Барбара Бласин / Хрватска
       Да се слуша публиката- колаборативен и 
партиципативен проект на Сузана Милевска, Филип 
Јовановски, Драгана Заревска, Симона Манчева, Катерина 
Соколова, Ивана Спироска, Дарко Алексовски и 28 
волонтери на АКТО 7/ Mакедонија
       МонАполи- Тадеј Погачар / Словенија
       Книги на уметници од Словенија 1966-2010 - 
Изложба на Тадеј Погачар / The P.A.R.A.S.I.T.E. Institute
       Клацкалки - Шкарт / Србија
       Студии на Југославија: Читачка група Знаење по 
геноцидот – потчинето знаење - Групата Споменик, 
Учителот незнајко и неговите комитети (Милица Томиќ и 
Бранимир Стојановиќ)  / Србија
        Женска книга -  Лилјана Ѓузелова / Македонија
        Галерија 7- колаборативен архивски проект во прогрес
/ Mакедонија
Локација: НУ Центар за култура (клуб “Кафеана”)

Кураторка - Сузана Милевска / Mакедонија
Проекти/Учесници:
       Приведени- Барбара Бласин / Хрватска
       Да се слуша публиката- колаборативен и 
партиципативен проект на Сузана Милевска, Филип 
Јовановски, Драгана Заревска, Симона Манчева, Катерина 
Соколова, Ивана Спироска, Дарко Алексовски и 28 
волонтери на АКТО 7/ Mакедонија
       МонАполи- Тадеј Погачар / Словенија
       Книги на уметници од Словенија 1966-2010 - 
Изложба на Тадеј Погачар / The P.A.R.A.S.I.T.E. Institute
       Клацкалки - Шкарт / Србија
       Студии на Југославија: Читачка група Знаење по 
геноцидот – потчинето знаење - Групата Споменик, 
Учителот незнајко и неговите комитети (Милица Томиќ и 
Бранимир Стојановиќ)  / Србија
        Женска книга -  Лилјана Ѓузелова / Македонија
        Галерија 7- колаборативен архивски проект во прогрес
/ Mакедонија
Локација: НУ Центар за култура (клуб “Кафеана”)

OFF ПРОГРАМА
DJ’s:DJ’s:DJ’s:
Zoki Bejbe / dj set
Dejan Dex / dj set 
Локација: Офицерски дом

Zoki Bejbe / dj set
Dejan Dex / dj set 
Локација: Офицерски дом

10 Август (петок)

18:00ч

19:00ч

Студии на Југославија:Студии на Југославија:Студии на Југославија:
Читачка група Знаење по геноцидот  –  потчинето 
знаење  - Групата Споменик, Учителот незнајко и неговите 
комитети - Милица Томиќ и Бранимир Стојановиќ
(читачка сесија во групи за текстот “Општеството треба да се 
брани” од Мишел Фуко)
Локација: НУ Центар за култура (клуб “Кафеана”)

Читачка група Знаење по геноцидот  –  потчинето 
знаење  - Групата Споменик, Учителот незнајко и неговите 
комитети - Милица Томиќ и Бранимир Стојановиќ
(читачка сесија во групи за текстот “Општеството треба да се 
брани” од Мишел Фуко)
Локација: НУ Центар за култура (клуб “Кафеана”)

Клацкање - Шкарт - Дискусија на KлацкалкитеКлацкање - Шкарт - Дискусија на KлацкалкитеКлацкање - Шкарт - Дискусија на Kлацкалките
Локација: Офицерски домЛокација: Офицерски домЛокација: Офицерски домЛокација: Офицерски дом

20:30ч

20:45ч

21:30ч

22:00ч

Локација: НУ Центар за култура (клуб “Кафеана”)Локација: НУ Центар за култура (клуб “Кафеана”)

МонАполи - Тадеј ПогачарМонАполи - Тадеј ПогачарМонАполи - Тадеј Погачар
Презентација на играта и нејзините правила со учество на 
публиката.
Локација: НУ Центар за култура (клуб “Кафеана”)

Презентација на играта и нејзините правила со учество на 
публиката.
Локација: НУ Центар за култура (клуб “Кафеана”)

Галерија 7 - Пауза за чајГалерија 7 - Пауза за чајГалерија 7 - Пауза за чај

Да се слуша публиката - презентација на проектотДа се слуша публиката - презентација на проектотДа се слуша публиката - презентација на проектот
Локација: НУ Центар за култура (клуб “Кафеана”)Локација: НУ Центар за култура (клуб “Кафеана”)

OFF ПРОГРАМА
Промоција на CD компилација “Ако одам во Битола”Промоција на CD компилација “Ако одам во Битола”Промоција на CD компилација “Ако одам во Битола”
Conquering Lion / live
Pumpers /  live
Mирко Попов / dj set
Мolokai / live
Hipnopolis / live
King Selessie / Machina / dj set
Локација: Тепсија (Поранешна ТВ Меди)

Conquering Lion / live
Pumpers /  live
Mирко Попов / dj set
Мolokai / live
Hipnopolis / live
King Selessie / Machina / dj set
Локација: Тепсија (Поранешна ТВ Меди)

11 Август (сабота)
10:30 - 18:00ч

Менаџирање и одгледување публика - семинарМенаџирање и одгледување публика - семинарМенаџирање и одгледување публика - семинар
Вовед и модератори: Сузана Милевска, Филип Јовановски и 
Борче  Димитровски / Mакедонија
Учесници: 
       Владан Јеремиќ и Рена Редлe, Марко Стаменковиќ, 
Драган Протиќ / Србија / Германија / Белгија
       Звонимир Добровиќ, Барбара Бласин / Хрватска
       Тадеј Погачар и Урош Леген / Словенија
       Алберт Хета / Косово
       Христина Иваноска, Ирена Цветковиќ, Билјана 

Вовед и модератори: Сузана Милевска, Филип Јовановски и 
Борче  Димитровски / Mакедонија
Учесници: 
       Владан Јеремиќ и Рена Редлe, Марко Стаменковиќ, 
Драган Протиќ / Србија / Германија / Белгија
       Звонимир Добровиќ, Барбара Бласин / Хрватска
       Тадеј Погачар и Урош Леген / Словенија
       Алберт Хета / Косово
       Христина Иваноска, Ирена Цветковиќ, Билјана 

21:00ч

Филмски маратон 2Филмски маратон 2Филмски маратон 2
Сашо Станојковиќ / Mакедонија
истражувачко - партиципативен проект во три дела
Локација: Офицерски дом

Сашо Станојковиќ / Mакедонија
истражувачко - партиципативен проект во три дела
Локација: Офицерски дом

12 Август (недела)

20:00ч

DJ’s:DJ’s:DJ’s:
Andreas Saag / live + dj set / Берлин, Германија
Tomi Bojadji / dj set
Goran Tech / dj set
K.Petrovsky / dj set
Локација: Поранешно игралиште на ФК Пелистер

Andreas Saag / live + dj set / Берлин, Германија
Tomi Bojadji / dj set
Goran Tech / dj set
K.Petrovsky / dj set
Локација: Поранешно игралиште на ФК Пелистер

OFF ПРОГРАМА

OFF ПРОГРАМА
"Аплауз за публиката" "Аплауз за публиката" "Аплауз за публиката" 

На Битола со љубовНа Битола со љубовНа Битола со љубов

Затворање на фестивалот и доделување на наградата за 
интердисциплинарност “Драгиша Наневски”
Затворање на фестивалот и доделување на наградата за 
интердисциплинарност “Драгиша Наневски”
Затворање на фестивалот и доделување на наградата за 
интердисциплинарност “Драгиша Наневски”

Ѓорѓе Јовановиќ / Македонија
Партиципативен проект со публика
Локација: Простор околу Офицерски дом

Ѓорѓе Јовановиќ / Македонија
Партиципативен проект со публика
Локација: Простор околу Офицерски дом

музички перформанс – Саша Павловиќмузички перформанс – Саша Павловиќ

18:00ч

Kругови - Генц Кадриу / КосовоKругови - Генц Кадриу / КосовоKругови - Генц Кадриу / Косово
сaјт-специфик инсталација
Локација: Офицерски дом
сaјт-специфик инсталација
Локација: Офицерски дом

20:30ч

21:00ч

23:00ч

23:00ч

Локација: Офицерски домЛокација: Офицерски домЛокација: Офицерски дом

"И фабриките имаат душа" "И фабриките имаат душа" "И фабриките имаат душа" 
Проекција на аудио–визуелно патување на режисерското дуо 
Наташа Гелева и Јане Алтипармаков 
+ dub_techno/trippy/psychedelic dj set: Martchin [OffPop] 
+ селектиран видео материјал на Јане Алтипармаков 
Локација: Офицерски дом

Проекција на аудио–визуелно патување на режисерското дуо 
Наташа Гелева и Јане Алтипармаков 
+ dub_techno/trippy/psychedelic dj set: Martchin [OffPop] 
+ селектиран видео материјал на Јане Алтипармаков 
Локација: Офицерски дом

Тануровска - Ќулавковски, Русе Арсов / Македонија
Локација: НУ Завод и Музеј Битола
Тануровска - Ќулавковски, Русе Арсов / Македонија
Локација: НУ Завод и Музеј Битола



Интердисциплинарен дискурзивен кураторски проект // Кураторка - Сузана Милевска 
/ Interdisciplinary discursive curatorial project // Curator - Suzana Milevska

Кураторка - Сузана Милевска / Curator - Suzana Milevska

ПАВИЛЈОН ЗА ЗНАЕЊЕ ПО МЕРКА
/ TAILOR MADE KNOWLAGE PAVILION

МЕНАЏИРАЊЕ И ОДГЛЕДУВАЊЕ ПУБЛИКА-СЕМИНАР
/ MANAGING AND NURTURING THE AUDIENCE-SEMINAR

сведува на подражување или зајакнување на веќе постојните 
општествени механизми, па дури и тогаш кога уметниците се 
обидуваат критички да се осврнат на насетените проблеми, 
поради надмоќта на културната политика без задршка. Како никој 
веќе да не се сеќава на предупредувањето на Мишел Фуко за 
моќта и власта, дека уметноста на владеењето се состои во тоа 
власта да се воздржи од “премногу владеење”. 
Проектите кои се презентирани во рамките на проектот Павилјонот 
за знаење по мерка на Фестивалот за современи уметности АКТО 
07 – Публика/Public/Audience се фокусираат на колаборативност и 
партиципативност потенцирајќи ја ургентноста да се афирмира 
уметност што независно, но рамноправно би учествувала во 
образовните (а не само во културно-уметничките) процеси на 
развивањето на едно општество. Така, уметниците додека ги 
реализираат своите уметнички проекти истовремено стануваат 
истражувачи и едукатори, користејќи различни квантитативни и 
квалитативни методи позајмени од социолошките истражувања, 
статистиката, визуелната култура, антропологијата, политичките 
науки и други дисциплини, а понекогаш понудуваат и нови методи. 
Воедно уметниците придонесуваат кон воспоставување на еден 
активен однос меѓу уметничките проекти, институциите и 
публиката додека произведувањето на локално-специфичното 
знаење станува еден вид “безусловен универзитет” (Жак Дерида) 
како резултат на едно перформативно деконструирање на 
хиерархиските односи кои очигледно доминираат на локалната и 
меѓународната уметничка и културна сцена.

Кураторка - Сузана Милевска       

Tailor Made Knowledge Pavilion is an interdisciplinary and discursive 
curatorial project which stresses the significance of 
non-institutionalised, non-uniformed and contextual knowledge fitted 
according the individual needs, in contrast to the controlled and 
ideologised education that is offered by state and private educational 
institutions.    
The alternative and “situated knowledge” (a phrase coined by Donna 
Haraway) is usually produced by ad-hoc self-organised communities of 
intellectually curious and independent meta-thinkers with provenance 
in various disciplines that actively take part in development of critical 
thinking and in construction and deconstruction of the social 
awareness. The most frequented places where different non-conformist 
and often radical ideas and concepts, hybrid and rhizomatic discourses 
and activist initiatives are shared are not necessarily universities, 
academies and other educational institutions but clubs, cafes, 
tea-shops, galleries, even streets (the renowned concept of “public 
sphere” coined by Jürgen Habermas). 
The ultimate results of such independently acquired knowledge that is 
produced and received throughout intense conversations outside the 

Менаџирање и одгледување публика е дел од долгорочниот 
истражувачки, колаборативен и партиципативен проект Да се 
слуша публиката што е замислен како еднодневен семинар со 
анализи на случаи. Семинарот се обидува да презентира, 
анализира и спореди различни модели и стратегии што уметноста 
и културните организации ги развиваат со цел да допрат и 
одгледуваат различни публики за нивните настани и програми. Во 
екот на потребата за нови модели и стратегии за институционална 
критика, со надеж дека можат да помогнат во надминување на 
маѓепсаниот круг на модернизмот и на неизбалансираните 
триделни релации помеѓу уметникот, институцијата и публиката, 
публиката стана клучниот концепт околу кој се центрираат и 
развиваат вакви нови стратегии и модели. 
Во едно неодамнешно интервју со Пако Бараган за списанието Art 
Pulse, Марта Розлер тврди дека ,,Уметничкиот свет сам по себе 
доста се проширил, и улогите на уметноста и културата се 
истакнаа повеќе, особено во животите на граѓаните од средна 
класа. Крајот на високиот модернизам значеше помалку 
спротивставени улоги помеѓу гледачите и познавачите, со што 
мислам на оние кои се образовани за уметност. Уметноста, исто 
така, се прошири за да опфати секаков вид практики што заземаат 
место во други делови од културата, како што се школувањето и 
земјоделството.”<http://artpulsemagazine.com/interview-with-martha
-rosler>.
Главното прашање што се поставува преку семинарот е, дали 
публиката не е веќе однапред замислена како пасивен слушател. 
Какви алатки, средства и стратегии им се на располагање на 
културните работници, менаџерите, кураторите и уметниците за 
да се доближат до публиката која станува активно вклучена во 
уметнички и проекти од културата.  Учесниците беа поканети да се 
фокусираат на една предметна анализа, со цел да презентираат 
опсежна анализа на еден издвоен проект, отколку да користат 
воопштен пристап. Организациите и индивидуалците што 
учествуваат, доаѓаат од различни земји од балканскиот регион 
(Македонија, Словенија, Хрватска, Србија и Косово) и во текот на 
оваа интензивна размена на позитивни и негативни искуства, 

AKTO 7 / ФЕСТИВАЛ ЗА СОВРЕМЕНИ УМЕТНОСТИ / FESTIVAL FOR CONTEMPORARY ARTS // ПУБЛИКА / PUBLIC / AUDIENCE // 9-12 АВГУСТ 2012, БИТОЛА / 9-12 AVGUST 2012, BITOLA

очекуваме да дојдеме до некои темелни заклучоци за 
регионалните културни политики спрема различните публики. Исто 
така, се надеваме дека семинарот ќе предложи некои општи 
креативни препораки, базирани на презентираните модели на 
зближување помеѓу продуцентите, менаџерите, кураторите или 
уметниците кои успешно ја концептуализирале публиката како 
рамноправен партнер во областа на современата уметност и 
култура. 
Кураторка на конференцијата: Сузана Милевска

Managing and Nurturing the Audience is a part of the long term 
research, collaborative and participative project Listening to the 
Audience that is imagined as one-day case study seminar. The seminar 
aims to present, analyse and compare different models and strategies 
that art and cultural organisations develop in order to outreach and 
nurture various audiences for their events and programmes. In the 
wake of need for new models and strategies of institutional critique that 
hopefully could help in overcoming the vicious circle of modernism and 
of the imbalanced three partite relation between the artist, the institution 
and the audience, the audience became the pivotal concept around 
which such new strategies and models are centered and developed. In 
a recent interview with Paco Barragan for Art Pulse Magazine, Martha 
Rosler stated that “The art world itself has expanded greatly, and the 
role of art and culture has become more prominent, especially in the 
lives of the middle-class urban dwellers. The end of High Modernism 
has meant a less adversarial role between viewers and the 
cognoscenti, by which I simply mean those who are educated about art. 
Art has also swelled to encompass all kinds of practices that take place 
in other corners of culture, like schooling and farming”.
 <http://artpulsemagazine.com/interview-with-martha-rosler>.
The main question posed through this seminar is, if the audience is not 
any longer pre-conceived as a passive listener. What tools, means and 
strategies are on disposal to the cultural workers, managers, curators 
and artists to outreach to the audience that becomes actively involved 
in art and cultural projects.

The speakers have been invited to focus on one case study each, in 
order to present an in-depth analysis of the singled out project, rather 
than using an overview approach. The participating organisations and 
individuals come from different countries of the region of the Balkans 
(Macedonia, Slovenia, Croatia, Serbia and Kosovo) and in the course of 
this intense exchange and comparison of positive and negative 
experiences we expect to arrive to some ground-based conclusions 
about the regional cultural policies towards different audiences. 
Hopefully the seminar will also propose some common creative recom-
mendations based on the presented models of rapprochement between 
the producers, managers, curators or artists that successfully conceptu-
alized the audience as an equal partner in the field of contemporary art 
and culture.
Conference’s Curator: Suzana Milevska 

Вовед и модерација: Сузана Милевска, Филип Јовановски, Борче 
Димитровски (Македонија) 
Учесници:
Владан Јеремиќ (Србија) и Рена Редле (Србија/Германија); 
Барбара Бласин (Хрватска); Звонимир Добровиќ (Хрватска); Тадеј 
Погачар и Урош Леген/ P.A.R.A.S.I.T.E. Институт/P 74 (Словенија); 
Ирена Цветковиќ (Македонија); Драган Протиќ/ ШКАРТ (Србија); 
Христина Иваноска, Билјана Тануровска- Ќулавковски, Русе Арсов 
(Македонија); Марко Стаменковиќ (Србија/ Белгија); Алберт Хета 
(Косово)

Introduction and Moderation: Suzana Milevska, Filip Jovanovski, Borče 
Dimitrovski (MK)
Participants:
Vladan Jeremic (SER) & Rena Raedle (SER/D); Barbara Blasin (CRO); 
Zvonimir Dobrovic (CRO);Tadej Pogacar & Uros Legen/PARASITE 
Institute/P 74 (SLO); Dragan Protic/SKART (SER); Irena Cvetkovic, 
Hristina Ivanoska, Biljana Tanurovska-Kjulavkovski (MK); Ruse Arsov 
(MK); Marko Stamenković (SER/B); Albert Heta (KO)

Павилјонот за знаење по мерка претставува интердисциплинарен 
и дискурзивен кураторски проект во чии рамки се потенцира 
значењето на вонинституционалното, неуниформираното и 
контекстуално знаење “скроено по мерка” и индивидуалните 
потреби, наспроти контролираното и идеологизирано 
образование понудено во рамките на државните и приватните 
образовни институции. Алтернативното и “ситуирано знаење” 
(термин скован од Дона Харавеј) најчесто е продуцирано од 
страна на ад-хок само-организирани заедници на интелектуално 
љубопитни и независни мета-мислители од различни дисциплини 
што активно учествуваат во развивањето на критичкото мислење, 
како и во конструирањето и деконструирањето на општествената 
свест. 
Најчесто местата на кои се одвива споделувањето на овие 
разнолики неконформистички и понекогаш радикални идеи, 
хибридни и ризомски дискурси и активистички иницијативи не се 
универзитетите, академиите или другите образовни институции 
туку тоа се клубовите,  кафеата, чајџилниците, галериите, па дури 
и улицата (таканаречената “јавна сфера” на Јирген Хабермас). 
Крајните резултати на ваквото независно стекнато знаење кое се 
произведува и здобива преку интензивни разговори вон 
образовните институции и подалеку од опсегот на набљудување 
од авторитарната власт, на маргините на општествените 
структури, често се ново-скованите термини и фрази, теоретски и 
уметнички книги, цртежи, слики, мурали, општествени и уметнички 
игри, уметнички, музички и поетски перформанси и акции, па дури 
и општествено-политички ангажмани како што се протестни акции, 
бунтови, востанија, државни удари и револуции. Така на пример, 
познати се интерпретациите на Стјуарт Хол за генезата на 
револуционерните идеи во во дијаспорите токму во кафеата каде 
се среќаваат имигрантите и отпадниците од различни политички и 
национални системи и ги замесуваат своите заговори, па во овој 
контекст може да се спомне и зачетокот на Младо турското 
движење во Ресен и во Битола, далеку од очите на Султанот 
Абдул Хамид II и од центарот на Отоманската империја.
Сепак од денешна перспектива ни станува се појасно дека 
романтично конципираниот фантазам на Хабермас за јавната 
сфера како за некој идеал кон кој се стреми демократското 
општество одамна веќе нема општествена релевантност, во 
услови кога радикалниот конзервативизам и неолиберализмот, 
како идеологија заснована на профит, биомоќ и контрола на 
знаењето завладуваат со секое ќоше, како на јавниот така и на 
приватниот простор. Знаењето е моќ, и тоа секоја власт го знае 
многу добро, па затоа не е случајно што се обидува да го 
контролира, диригира и верификува (акредитира) процесот на 
произведување знаење во јасно зададени рамки и институции.                                                                    
Во еден вака стеснет општествен амбиент каде јавната сфера 
само холограмски ги отсликува внатрешните контрадикции и 
хиерархии на општеството, функцијата на уметноста најчесто се 

educational institutions and away from the surveillance of authorities 
and at the margins of the social structures, usually are newly coined 
terms and phrases, theoretical and art books, drawings, paintings, 
murals, social and art games, art, music and poetry performances and 
actions, and even socio-political engagements such are protests, 
rebellions, insurgencies, coup d’etat, or revolutions. For example, very 
well known is Stuart Hall’s interpretation of genesis of revolutionary 
ideas in diaspora exactly in cafes, where immigrants and outcasts of 
different political and national systems meet and concoct their conspira-
cies, so in this context one could recall the emergence of Young-Turk 
Revolutions in Resen and Bitola, far from Abdul Hamid II Sultan’s eyes 
and from the centre of the Ottoman Empire. 
However from today’s perspective it becomes much clearer that the 
romantically conceptualized Habermasian phantasm of the “public 
sphere” as an ideal to which strives any democratic society has no 
relevance long last. In conditions where the radical conservativism and 
neoliberalism as ideologies based on profit, biopower and control of 
knowledge govern with each corner of both, public and private space. 
Knowledge is power, and each government knows this very well, so it is 
not by accident that it tries to control, conduct and verifies (accreditates) 
the process of production knowledge in clearly marked frameworks and 
institutions.
In such a narrowed-down social ambience where the public sphere only 
as a hologram mirrors the inner contradictions and hierarchies of the 
society, the function of art is most often reduced to miming or even 
recuperating of already existing social mechanisms, even when the 
artists are trying to critically reflect the perceived issues, because of the 
overpowering of the cultural policy without any refrain. As if no one 
recalls Michel Foucault’s warning about power and governmentality, 
that the art of governing consists of refraining from “governing too 
much”..    
The projects presented in the framework of the project Tailor Made 
Knowledge Pavilion at the AKTO 07 - Festival for Contemporary Arts - 
Публика/Public/Audience focus on collaborativity and participation and 
stress the urgency to affirm art that participates independently, but 
equally in art and cultural processes of development of one society but 
also in the educational ones. Thus the artists while realizing their art 
projects simultaneously become researchers  and educators who apply 
various quantitative and qualitative methods borrowed from sociological 
research, statistics, visual culture, anthropology, political sciences and 
other disciplines but also invent new methods.  
By the same tоken the artists contribute towards the establishing of the 
active relation between the art projects, institutions and audience, while 
the production of locally specific knowledge becomes a kind of “univer-
sity without condition” (Jacques Derrida) as a result of the performative 
deconstruction of hierarchical relations that evidently dominate on art 
and cultural scenes both locally and internationally. 

Curator - Suzana Milevska



ПРИВЕДЕНИ / BROUGHT 
TO JUSTICE,
Барбара Бласин / Barbara Blasin

ГАЛЕРИЈА 7 / GALERY 7,
простор/настан/знаење 
/Space/Event/Knowledge 
колаборативен архивски проект
во прогрес / ongoing collaborative archive 
Пауза за чај / Tea break

ПРОЕКТИ / УЧЕСНИЦИ
PROJECTS / PARTICIPANTS

ЖЕНСКА КНИГА 
/ WOMAN'S BOOK,
Лилјана Ѓузелова / Liljana Gjuzelova

Видео инсталација
Кинематографија и монтажа: Јадран Бобан
Видео инсталацијата Приведени, се занимава со два одделни 
настана кои се случиле на истата локација во Загреб, во период од 
четири месеци. 
На вкрстувањето на улиците Гундуличева и Варшавска, на повеќе 
наврати во периодот од февруари 2010 до април 2011 год. беа 
приведени повеќе од 250 демонстранти кои протестирале против 
уништувањето на пешачката зона и соработката на локалната власт 
со приватните инвеститори.
На истото место, градоначалниците на Загреб и Дубровник на 
11.11.2010 год. ја открија спомен-плочата за комеморација на 
морнаричката опсада на Дубровник на 31.10.1991 год. На 
спомен-плочата беа испишани стихови од “Химна на слободата” на 
Иван Гундулиќ.
Иронијата во тоа свечено откривање на најверојатно најпопуларните 
стихови во хрватската литература е очигледна – Гундулиќ ја слави 
слободата на место каде што основните човекови слободи беа 
прекршени.
За време на работењето на овој проект, уапсените граѓани беа 
изведени пред суд, а градежните работи на ул. Варшавска беа при 
крај. Околу 70 демонстранти кои се појавуваат во ова видео беа 
приведени и изведени пред суд. Секој од нив при апсењето добива 
документи со печат од полицијата; “печат” како симбол на 
социјалните услови, па затоа видео инсталацијата е надополнета со 
рачно изработено портфолио, отворено за граѓанско учество. 
Граѓаните можат да учествуваат со нивните потписи и/или 
отпечатоци, дури и ако не учествувале во демонстрации.
Споредбата на механичкиот печат и рачните потписи индицира на 
неможноста за постоење на јавно, општо добро без личното, 
индивидуално вклучување.
//Барбара Бласин е графички дизајнер кој се занимава со дизајн и 

Галерија 7- колаборативен архивски проект во прогрес / Mакедонија
Да се слуша публиката- колаборативен и партиципативен
проект, инициран од Факултетот за работи што не се учат, Филип 
Јовановски, Сузана Милевска, Драгана Заревска, Симона Манчева, 
Катерина Соколова, Ивана Спироска, Дарко Алексовски и 28 
волонтери на АКТО 7/ Mакедонија
Женска книга – Лилјана Ѓузелова / Македонија
Клацкалки- Шкарт / Србија
Книги на уметници од Словенија 1966-2010- Изложба на Тадеј 
Погачар/ The P.A.R.A.S.I.T.E. Institute
МонАполи- Тадеј Погачар / Словенија  
Приведени- Барбара Бласин / Хрватска
Студии на Југославија - Читачка група: Знаење по геноцидот – 
потчинето знаење -Групата Споменик, Учителот незнајко и неговите 
комитети (Милица Томиќ и Бранимир Стојановиќ / Србија

Brought to Justice - Barbara Blasin / CRO
Gallery 7 - Space/Event/Knowledge - ongoing collaborative archive / MK
Listening to the Audience- collaborative and participative project initiated 
by the Faculty for Things that Can’t be Learned, Filip Jovanovski, Suzana 
Milevska, Dragana Zarevska, Simona Manceva, Katerina Sokolova, Ivana 
Spiroska, Darko Aleksovski and 28 volunteers from the AKTO Festival / 
MK
MonApoly - Tadej Pogacar / SLO
Seesaw Play-Grow - Škart Collective / SER
Studies of Yugoslavia, Reading group: Knowledge after Genocide - 
Subaltern Knowledge  -  Group Spomenik, The Ignorant Schoolmaster 
and Its Committees (Milica Tomić and Branimir Stojanović) / SER
The Artist Book in Slovenia 1966-2010 - An exhibition curated by Tadej 
Pogačar / The P.A.R.A.S.I.T.E. Institute
Woman’s Book - Liljana Gjuzelova / MK

Уметничка книга, 46 страни, 70x70 цм, картон, инк-џет фотографии, 
текстови, цртежи.
Оваа уметничка книга е резултат на двегодишно уметничко 
истражување засновано на новооткриените детали за една од првите 
тајни женски социјалистички здруженија во Македонија – МТЖО 
(Македонска тајна женска организација). МТЖО не беше 
феминистичка организација; нејзините цели беа ослободување на 
Македонија од српската окупација пред Втората светска војна. 
Организацијата беше формирана во 1927, постоеше до 1941 год. 
имаше сопствен манифест и ги објавуваше своите соопштенија и 
повици за европска поддршка во тогашните швајцарски, француски и 
италијански весници. Мајката на уметницата, Донка Ѓузелова, беше 
член на МТЖО, па така битните информации за Женската книга беа 
стекнати преку документи од семејната архива, но исто така и преку 
игнорираните документи од националната архива (поради 
проблематичните цели на групата против про-српската влада од тоа 
време). Највозбудливиот дел од проектот е новонапишаното писмо 
на уметницата до нејзината покојна мајка, шифрирано преку 
системот што мајката и други членови на групата ги користеле при 
пренос на пораки до притворените членови на машката Македонска 
младинска тајна револуционерна организација (ММТРО).
//Лилјана Ѓузелова е родена во 1935 год. во Чачак. Уметница која 
живее и работи во Скопје. Дипломирала на Филозофскиот факултет 
во Скопје. Нејзините самостојни изложби го вклучуваат проектот 
Вечното враќање што се состои од четири изложби (кураторка: 
Сузана Милевска): Женска книга, ЦК Скопје, 2010, Вечното враќање 
4 во проектниот простор “press to exit”, Скопје 2006; Пишувајќи се 
себе си во Отвореното графичко студио, Скопје 2003; Вечното 
враќање 2 во Музеј на Град Скопје, 2001; Вечно враќање 1 во 
приватна куќа во Маџир Маало, Скопје, 1997 год. Нејзините 
самостојни изложби исто така ги вклучуваат: Наспроти во Даут 
Пашин Амам, Скопје 1994; Од волумен до плоха во холот на 
Народниот театар, Скопје 1990 год. Има учествувано во повеќе 
групни изложби како што се изложбите Чифте амам 1-2, Скопје (1996, 
1997) и Машина за преименување (2010, Виена).

Аrtist book, 46 pages, 70x70 cm, cardboard, ink-jet photographs, texts, 
drawings.
This artist book was a result of a two-year art research project based on 
the newly discovered details about one of the first secret socialist women 
associations in Macedonia- MTŽO (Macedonian Secret Women’s Organi-
sation). MTŽO was not a feminist organisation: its aims were the liberation 
of Macedonia from the Serbian occupation before the WWII. The 
organisation was established in 1927 and existed until 1941 and it had its 
manifesto and published their announcements and calls for European 
support in Swiss, French and Italian newspapers of the time. The artist's 
mother Donka Gjuzelova was a member of the group MTZO so the 
relevant information for Woman’s Book was found throughout the 
documents of the family archive but also in the ignored documents in the 
national archives (because of the problematic aims of the group against 
the pro-Serbian government of the time). The most exciting part of the 
project is the newly written letter of the artist to her late mother encoded 
via a codification system that her mother and other members of the group 
were using for distributing messages to imprisoned members of the male 
organisation Macedonian Youth Secret Revolutionary Organisation 
(MMTRO).
//Liljana Gjuzelova was born in 1935, Čačak. She is an artist and she lives 
and works in Skopje. She graduated at Faculty of Philosophy in Skopje. 
Here solo exhibitions include the project Eternal Recurrence consisting of 
four exhibitions (curated by Suzana Milevska): Woman’s Book, CK, 
Skopje, 2010, Eternal Recurrence 4 at the press to exit project space, 
Skopje, 2006; Writing Myself at the Open Graphic Art Studio, Skopje, 
2003; Eternal Recurrence 2 at the Museum of the City of Skopje, 2001; 
Eternal Recurrence 1 in a private house in Magjir Maalo, Skopje, 1997. In 
addition her solo exhibitions include: Across at the Daut Pasin Amam, 
Skopje, 1994; and From Volume to Surface at the hall of the National 
Theatre, Skopje, 1990, and she also participated in several group 
exhibitions such as at the exhibitions Cifte Amam 1-2, Skopje (1996, 
1997) and The Renaming Machine (2010, Vienna). 
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фотографија и работи во областа на интердициплинарни уметнички 
проекти, особено на уметнички проекти поврзани со јавноста. Се 
стекнала со диплома на графичкиот оддел на студиите за дизајн на 
Факултетот за архитектура при Загрепскиот универзитет во 2002 год. 
Нејзиниот главен предмет на интерес во уметноста е потребата за 
учество на јавноста во работењето на одреден проект, како и во 
презентацијата на истиот. Бласин е добитник на Специјалната 
награда на интернационалното жири на 46-тиот Загрепски уметнички 
салон во 2011, како и наградата на АICA Хрватска – АICA International 
на Загрепскиот салон во 2008 и 2011 год. Номинирана беше за 
литературната награда Киклоп, за популарна наука за нејзината книга 
Женски водич низ Загреб во 2006 год. Член е на ULUPUH (Хрватско 
здружение на уметници од областа на применета уметност). Живее и 
работи во Загреб.

Video (Installation)
Cinematography and Editing: Jadran Boban
Video piece, Brought to Justice, deals with two events that took place in 
Zagreb during four months at the same location. At the crossing of 
Gundulićeva Street and Varšavska Street, more than 250 demonstrators, 
protesting against devastation of pedestrian zone and opposing coopera-
tion of the City Council with investors, were arrested by police forces in 
several occasions from February 2010 till April 2011. Majors of Zagreb and 
Dubrovnik on that spot in November 11, 2010 unveiled memorial plaque, 
commemorating the break of the naval siege of Dubrovnik in October 31, 
1991, with the verses from Hymn of Freedom by Croatian poet Ivan 
Gundulić. Irony of that ceremonial exhibition of probably the most popular 
verses in Croatian literature was obvious: Gundulić glorifies freedom at the 
place where basic conditions of freedom were dismantled.    
During the work on the project, arrested citizens were brought to justice, 
and the construction in Varšavska Street was brought to the end. Roughly 
70 demonstrators that appeared in this video were arrested and 
prosecuted. Upon arrest one gets stamped papers from the authorities, 
"stamp" as a symbol of social conditions, so the video work goes with 
hand-made portfolio open for citizens to participate (with their signatures 
and/or fingerprints) in demonstrations even if they were not involved in 
demonstrations.
Confrontation of signatures by hand with mechanical stamps indicates an 
impossibility of common, public good, if personal, individual participation is 
not present.
Hymn of Freedom
... All the silver, all the gold, all the human lives
Cannot repay thy pure beauty!
//Barbara Blasin is graphic designer, dealing with design and photography, 
and working in interdisciplinary art projects, particularly on public art 
projects. She has earned her degree at Graphic department of Design 
Studies - Faculty of Architecture, University of Zagreb in 2002. Her major 
interest in art is necessity of the participation of public during the work on 
project as well as in presentation of project. Blasin has received the Special 
award of the International jury at 46th Zagreb Art Salon in 2011 and the 
award of the AICA Croatia-AICA International at Zagreb Salon in 2008 and 
2011. She was nominated for the literary award Kiklop, for popular science, 
for her book, Women's Guide through Zagreb, in 2006. She is a member of 
the ULUPUH (Croatian Association of Artists of Applied Arts), and she lives 
and works in Zagreb.

2 ТВ монитори и проекција, архива од книги, списанија, фотографии, 
стрипови, исечoци од весници, листи со музички бендови, итн.
Долгорочната колаборативна архива на Галерија 7 е започната од 
неодамна и сè уште е мал и фрагментиран напор да се презентира 
период од речиси триесет години од различни настани и идеи што се 
случуваа во оваа особена чајџилница во старата скопска чаршија. 
Евтиниот и силен турски чај, сервиран во мали чаши, им 
овозможуваше на локалните студенти и невработените независни 
мислители да седат таму со часови и да разменуваат и продуцираат 
локално и “ситуирано знаење” (Дона Харавеј). Периодот на конфликти 
и распадот на бивша Југославија, транзицијата од социјалистичка во 
нео-либерална економија, губењето на илузијата за идеалот на 
братството и единството и свртувањето кон националистички 
политики и нео-конзервативни идеологии, теориите на заговор и 
Масоните, Третиот светски поредок, проблемите на личниот и 
етничкиот идентитет, лаичките културни политики, религиозната 
ретро-гарда, визуелната поезија, “готичка” музика, 
постструктурализмот, психоанализата на Жак Лакан, 
деконструкцијата на Жак Дерида, теоријата на перформативноста на 
Џ. Л. Остин, постмодерната филозофија и уметноста, сексот, дрогата 
и рокенролот, сето ова беше дел од радикалниот општествен 
асамблаж и ризом Галерија 7. Што ако сите ние сме дел од 
психолошки експеримент на кои некои научници работат без наше 
знаење, еднаш праша еден од најупорните посетители на Галерија 7? 
Новите генерации сè уште се редовни на местото и можеби 
прашањето останува слично, иако ривалството на Фејсбук во поглед 
на социјализирањето и информирањето, па и на општествениот 
експеримент е несомнено.
//Галерија 7 – простор/настан/знаење (1984 - ....) е колаборативен 
архивски проект во прогрес кој се занимава со историјата на идеите 
произлезени во просторот на Галерија 7, чајџилница и галерија 
отворена во 1984 год. во старата чаршија во Скопје, Македонија. Уште 
откако чајџилницата беше отворена, освен што во неа се служеше 

турски чај, лахмаџун и ајран, ова запуштено, но живо место беше 
прифатилиште за различни културни, уметнички и дискурзивни 
активности и мали, неразвикани настани (сликарски активности, 
перформанси, читања, видео проекции), организирани од страна на 
различни индивидуалци и независни групи и колективи, како што се 
самостојни или групни студентски изложби на студентите од 
Факултетот за ликовна уметност, состаноците и настаните на 
уметничката група ZERO, Апореа, Компресор и други информативни 
собиранки. Архивата е поддржана од сопствениците на чајџилницата, 
семејството Карахасан (Адил Карахасан и неговиот син Самир 
Карахасан) и досега, се состои од придонесите на Борјан Заревски, 
Никола Гелевски, Анета Георгиевска – Шајн, Милош Линдро, Сузана 
Милевска, Владимир Симовски, Александар Станкоски, Игор 
Тошевски, Златко Трајковски-Хинки и други), како и од исечоци од 
весници, магазини и други видео, аудио и текстуални материјали.

2 TV monitors and 1 projection, archive of books, magazines, photographs, 
comic-strips, newspaper articles, lists of music bands, etc.
The ongoing collaborative archive of Gallery 7 started only recently and is 
still a small and fragmented effort to present the period of almost thirty 
years of different events and ideas that took place in this particular tea-shop 
in the Skopje Old Bazaar. The cheap price of the strong Turkish tea served 
in small glasses enabled the local students and unemployed independent 
thinkers to stay there for hours and to exchange and produce local and 
“situated knowledges” (Dona Harraway). The period of conflicts and the 
split of ex-Yugoslavia, the transition from socialist to neo-liberal economy, 
the disillusion about the ideal of brotherhood and unity and turn towards 
nationalist politics and neo-conservativist ideologies, theories of 
conspiracy, Free Maons, personal and ethnic identity troubles, layman 
cultural policies, religious retro-garde, visual poetry, “gothic: music, 
postructuralism, psychoanalysis of Jacques Lacan, Jacques Derrida’s 
deconstruction, performativity theory of J. L. Austin, postmodern philoso-
phy and art, sex, drugs and rock and roll, this all was part of the radical 
social assemblage and rhizome Galery 7. What if we are all part of a kind 
of psychological experiment on which some scientists work without our 
knowledge, once asked one of the Gallery 7 most persistent visitors? The 
new generations still frequent the place and perhaps the question remains 
similar, although the rivalry of Facebook in social and information terms, 
and even in terms of social experiment, is unquestionable.
//Gallery 7 – Space/Event/Knowledge (1984 - ….) is an ongoing collabora-
tive archival project dealing with history of ideas that were sparked in 
Gallery 7, a tea-shop and a gallery that was launched in 1984 in the Old 
Bazaar in Skopje, Macedonia. Ever since opened, besides serving Turkish 
tea, lahmadzun and ayran, this shabby but vibrant place embraced various 
cultural, art and discursive activities and low-key events (painting actions, 
performances, readings, video projections) organized by different individu-
als and independent groups and collectives such as group or solo students 
exhibitions of the Faculty of Fine Arts’ students, the meetings and events of 
the ZERO artist group (1984-), Aporea, Compressor, and other informal 
gatherings. The archive is supported by the owners of the tea-shop Family 
Karahasan (Adil Karahasan and his son Samir Karahasan) and until now 
consists of contributions from Borjan Zarevski, Nikola Gelevski, Aneta 
Georgievska – Shine, Milos Lindro, Suzana Milevska, Vladimir Simovski, 
Aleksandar Stankoski, Igor Tosevski, Zlatko Trajkovski-Hinki and others), 
as well as cut ups from newspapers and magazines, and other visual, audio 
and textual materials. 



МонАполи / MonApoly,
Интерактивна друштвена игра / Interactive Board Game
Тадеј Погачар & P.A.R.A.S.I.T.E Музеј на современа уметност
/ Tadej Pogačar & P.A.R.A.S.I.T.E Museum of Contemporary Art

ДА СЕ СЛУША 
ПУБЛИКАТА (2012- ….)  
/ LISTENING TO THE 
AUDIENCE (2012- ….)
колаборативен и партиципативен проект 
/ collaborative and participative project

КНИГИ НА УМЕТНИЦИ 
ОД СЛОВЕНИЈА 1966-2010
/ THE ARTIST BOOK 
IN SLOVENIA 1966-2010 

Цветановска, Билјана Т. Димко, Марио Матео Филевски, Емилија 
Јанакиевска, Мирон Кокаљари, Оливер Кољачков, Антонија 
Лазаревска, Мартина Лазаревска, Нико Нака, Александар Петровски, 
Сара Пупалевска, Стефан Рајчевски, Софија Размовска, Моника 
Стојчевска, Зорица Стојчевска, Матеј Шундовски, Марија Тодоровска 
и Дејан Талевски). Додатно беа поканети и гости предавачи како Тадеј 
Погачар и Колективот Шкарт да ги разјаснат различните уметнички и 
културни формати на интеракција со публиката како што се игрите, 
играчките, уметничките книги, итн. Проектот се содржеше од серија на 
истражувачки и продукциски работилници со волонтерите на 
Фестивалот АКТО и од еднодневниот семинар Менаџирање и 
одгледување публика. Да се слуша публиката е продолжение на 
колаборативниот проект In the Mind’s I што беше остварен во 
соработка меѓу Ворен Најдик, д-р. Сузана Милевска и студентите на 
Факултетот за ликовни уметности во Скопје. Партнерски институции 
во проектот се: P.A.R.A.S.I.T.E. Institute (Љубљана), НИ Центар за 
култура (Битола), ШКАРТ (Белград), Центар за современа уметност 
Stacion (Приштина).   Проектот е поддржан од Европската културна 
фондација, ИОО Скопје и многу локални спонзори.

Listening to the Audience (2012- ….) is collaborative and participative 
project initiated by Suzana Milevska, Filip Jovanovski, Dragana Zarevska, 
Simona Manceva, Katerina Sokolova, Ivana Spiroska, Darko Aleksovski 
and 28 volunteers from the AKTO Festival / MK
In the wake of need for new models and strategies of institutional critique 
that could help in deconstruction of the vicious circle of modernism and of 
the imbalanced hierarchical three partite relation between the artist, the 
institution and the audience, there is an urgency for a deconstruction of 
audience’s passivity and subalternity. Thus the audience becomes the 
pivotal concept around which new strategies and models of interaction 
between artists and audiences are centered and developed. Art and 
cultural organisations produce contents, events and programmes, but 
often the audience is not involved and is isolated due to а long-term lack of 
proper approach in art education and cultural policies. The main aim of the 
collaborative and participatory project Listening to the Audience is to 
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интерактивна игра /  41 x 28 x 5 цм / тираж: 100 примероци
Играта МонАполи – Игра на човечка размена беше создадена како 
дел од долгорочниот проект на Тадеј Погачар, КОД: Црвено. 
Замислена е како еден вид на реконтекстуализирано ремоделирање 
на најпознатата капиталистичка игра Монопол. МонАполи како 
интерактивна игра, исцртува нова картографија на глобалната 
сексуална работа и трговијата со луѓе. Визуелно гледано, оваа игра 
ја следи играта Монопол и е структурирана според основната схема 
на споменатата капиталистичка игра, но содржините се сосем нови. 
Додека ја играат играта според прецизно определените правила, 
играчите добиваат можност да се стекнат со нови информации за 
сексуалната работа во светот, активистичките организации, 
организираните рути и криминалните банди што ја организираат 
трговијата со луѓе, итн. Играчите, исто така, ќе имаат можност да 
финансираат изградба на прифатилишта, да ја поддржат работата 
на групите што се борат за правата на сексуалните работници и 
нивните програми, или да спасат заробена сексуална работничка од 
Молдавија. Наместо да акумулираат капитал, главната цел на 
играчите ќе биде да ја разоткријат глобалната политика и 
дистрибуција на сексуалната работа – зголемената трговија со 
сексуални работници на глобално ниво во периодот на глобален 

интерактивна игра /  41 x 28 x 5 цм / тираж: 100 примероци
Играта МонАполи – Игра на човечка размена беше создадена како 
дел од долгорочниот проект на Тадеј Погачар, КОД: Црвено. 
Замислена е како еден вид на реконтекстуализирано ремоделирање 
на најпознатата капиталистичка игра Монопол. МонАполи како 
интерактивна игра, исцртува нова картографија на глобалната 
сексуална работа и трговијата со луѓе. Визуелно гледано, оваа игра 
ја следи играта Монопол и е структурирана според основната схема 
на споменатата капиталистичка игра, но содржините се сосем нови. 
Додека ја играат играта според прецизно определените правила, 
играчите добиваат можност да се стекнат со нови информации за 
сексуалната работа во светот, активистичките организации, 
организираните рути и криминалните банди што ја организираат 
трговијата со луѓе, итн. Играчите, исто така, ќе имаат можност да 
финансираат изградба на прифатилишта, да ја поддржат работата 
на групите што се борат за правата на сексуалните работници и 
нивните програми, или да спасат заробена сексуална работничка од 
Молдавија. Наместо да акумулираат капитал, главната цел на 
играчите ќе биде да ја разоткријат глобалната политика и 
дистрибуција на сексуалната работа – зголемената трговија со 
сексуални работници на глобално ниво во периодот на глобален 

капитализам и неолиберална економија.
//Тадеј Погачар, уметник, куратор и едукатор, е роден во Словенија во 
1960 год. Студирал историја на уметност, етнологија и ликовна 
уметност на Факултетот за уметности при Универзитетот на Љубљана 
и дипломирал сликарство на љубљанската Академија за ликовна 
уметност, каде што ги завршил и постдипломските студии (1990 год.). 
Од 1994 до 1999, беше главен и одговорен уредник на M’ARS 
магазинот (издаван од Музеј на современа уметност во Љубљана), 
едно од водечките издавања од областа на современата уметност во 
централна Европа. Од 2001 до 2004 год. предавал на SCCA Центарот 
за современа уметност – Љубљана, на програмата Куратори на 
современа уметност. Исто така, тој е основач и директор на 
P.A.R.A.S.I.T.E. Институтот (основан во 1998 год.) – непрофитабилна 
културна институција што работи во P74 Центар и Галерија и во 
книжарницата/проектниот простор КАPSULA. Куратор е на проектот 
Книги за уметници во Словенија 1966-2010.

Interactive board game / 41 x 28 x 5 cm / edition of 100 / 10 August, presen-
tation of the game and its rules with audience participation.
The game MonApoly- A Human Trade Game was produced as a part of 
Tadej Pogačar's long-term project CODE: Red. It is imagined as a kind of 
re-contextualised remodeling of the most famous capitalist game 
Monopoly. MonApoly interactive cardboard game draws a new cartography 
of global sex work and trade with humans. It visually follows Monopoly and 
is structured according to the basic scheme of this most famous capitalist 
game, but its contents are completely new. While playing the game accord-
ing to the precisely written rules the players can obtain new information on 
the global sex work, activist organisations, organised routes and crime 
gangs that organise slave trade, etc. The players can also finance the 
constuction of a safe house, support the operation of groups that are 
fighting for the rights of the sex workers and their programmes or can save 
a sex slave from Moldova. Instead of accumulating capital, the main aim of 
the game is to unfold the geopolitics and distribution of sex work: the 
enhanced global exchange of sex workers in the period of global capitalism 
and neo-liberal economy. 
//Tadej Pogačar, an artist, curator and educator, was born in 1960 in 
Slovenia. He studied art history, ethnology and fine art at the Faculty of 
Arts, University of Ljubljana, and graduated in painting from the Ljubljana 
Academy of Fine Arts, where he also completed his postgraduate studies 
(1990). From 1994 to 1999, he was the editor in chief of M’ARS magazine 
(published by the Museum of Modern Art in Ljubljana), one of the leading 
publications on contemporary art in Central Europe. From 2001 to 2004, he 
taught at the SCCA Centre for Contemporary Arts – Ljubljana in the 
Programme for Curators of Contemporary Arts.                
Tadej Pogačar is also the founder and managing director of the 
P.A.R.A.S.I.T.E. Institute (established in 1998), a non-profit-making cultural 
institution that operates the P74 Centre and Gallery and the KAPSULA 
bookshop/project space. He is the curator of the project The Artist Book in 
Slovenia 1966-2010.

капитализам и неолиберална економија.
//Тадеј Погачар, уметник, куратор и едукатор, е роден во Словенија во 
1960 год. Студирал историја на уметност, етнологија и ликовна 
уметност на Факултетот за уметности при Универзитетот на Љубљана 
и дипломирал сликарство на љубљанската Академија за ликовна 
уметност, каде што ги завршил и постдипломските студии (1990 год.). 
Од 1994 до 1999, беше главен и одговорен уредник на M’ARS 
магазинот (издаван од Музеј на современа уметност во Љубљана), 
едно од водечките издавања од областа на современата уметност во 
централна Европа. Од 2001 до 2004 год. предавал на SCCA Центарот 
за современа уметност – Љубљана, на програмата Куратори на 
современа уметност. Исто така, тој е основач и директор на 
P.A.R.A.S.I.T.E. Институтот (основан во 1998 год.) – непрофитабилна 
културна институција што работи во P74 Центар и Галерија и во 
книжарницата/проектниот простор КАPSULA. Куратор е на проектот 
Книги за уметници во Словенија 1966-2010.

Interactive board game / 41 x 28 x 5 cm / edition of 100 / 10 August, presen-
tation of the game and its rules with audience participation.
The game MonApoly- A Human Trade Game was produced as a part of 
Tadej Pogačar's long-term project CODE: Red. It is imagined as a kind of 
re-contextualised remodeling of the most famous capitalist game 
Monopoly. MonApoly interactive cardboard game draws a new cartography 
of global sex work and trade with humans. It visually follows Monopoly and 
is structured according to the basic scheme of this most famous capitalist 
game, but its contents are completely new. While playing the game accord-
ing to the precisely written rules the players can obtain new information on 
the global sex work, activist organisations, organised routes and crime 
gangs that organise slave trade, etc. The players can also finance the 
constuction of a safe house, support the operation of groups that are 
fighting for the rights of the sex workers and their programmes or can save 
a sex slave from Moldova. Instead of accumulating capital, the main aim of 
the game is to unfold the geopolitics and distribution of sex work: the 
enhanced global exchange of sex workers in the period of global capitalism 
and neo-liberal economy. 
//Tadej Pogačar, an artist, curator and educator, was born in 1960 in 
Slovenia. He studied art history, ethnology and fine art at the Faculty of 
Arts, University of Ljubljana, and graduated in painting from the Ljubljana 
Academy of Fine Arts, where he also completed his postgraduate studies 
(1990). From 1994 to 1999, he was the editor in chief of M’ARS magazine 
(published by the Museum of Modern Art in Ljubljana), one of the leading 
publications on contemporary art in Central Europe. From 2001 to 2004, he 
taught at the SCCA Centre for Contemporary Arts – Ljubljana in the 
Programme for Curators of Contemporary Arts.                
Tadej Pogačar is also the founder and managing director of the 
P.A.R.A.S.I.T.E. Institute (established in 1998), a non-profit-making cultural 
institution that operates the P74 Centre and Gallery and the KAPSULA 
bookshop/project space. He is the curator of the project The Artist Book in 
Slovenia 1966-2010.

Да се слуша публиката (2012-....) е колаборативен и партиципативен 
проект инициран од Факултетот за работи што не се учат, Филип 
Јовановски, Сузана Милевска, Драгана Заревска, Симона Манчева, 
Катерина Соколова, Ивана Спироска, Дарко Алексовски и 28 
волонтери од фестивалот за современи уметности АКТО / Битола.
Во екот на потребата за нови модели и стратегии за институционална 
критика, со надеж дека можат да помогнат во деконструкција на 
опасниот круг на модернизмот и на неизбалансираните триделни 
релации помеѓу уметникот, институцијата и публиката, постои итност 
за деконструкција на пасивноста и подреденоста на публиката. Така 
публиката станува клучниот концепт околу кој се центрираат и 
развиваат вакви нови стратегии и модели за интеракција помеѓу 
уметниците и публиките. Уметничките и културните организации 
произведуваат настани, програми и содржинi, но често во нив 
публиката не е вклучена и е запоставена поради нејзината изолација 
и долгорочнiot погрешен пристап во образованието за уметноста и 
културната политика.
Главната цел на колаборативниот и партиципативен проект Да се 
слуша публиката е да истражи и продуцира различни модели за 
надминување на пасивната улога на уметничката публика, веќе 
предодредена од лингвистичкиот корен на терминот audience (од 
лат. audire = анг. да слуша). Да се слуша публиката, исто така, 
упатува на недостатокот од информирана публика и потребата од 
рамноправен дијалог помеѓу уметниците и публиката во областа на 
современите уметности. Со цел да создаде подиректна и 
продуктивна релација помеѓу фестивалот АКТО, неговите уметници, 
партнери и локални публики, Да се слуша публиката е замислен како 
проект во иднина ќе продолжи во соработка со неговите волонтери и 
целата публика преку различни активности кои ќе бидат 
организирани помеѓу две изданија на фестивалот АКТО како на 
пример семинари, работилници, предавања, анкети, итн.
//Да се слуша публиката е колаборативен и партиципативен проект 
инициран од Факултетот за работи што не се учат, Филип Јовановски, 
Сузана Милевска, Симона Манчева, Катерина Соколова, Ивана 
Спировска, Дарко Алексовски и Драгана Заревска, а реализиран 
заедно со волонтерите на АКТО Фестивал за современи уметности 
Битола, Македонија (Атанас Ацевски, Стефани Аџиовска, Соња 
Ангеовска, Денис Арслановски, Елена Деловска, Емилија 
Десановска, Бујар Драла, Матеја Георгиев, Бојан Георгиевски, Ана 

Куратор - Тадеј Погачар / P.A.R.A.S.I.T.E. Институт
Книгите на уметници од Словенија 1966-2010 – е проект-изложба на 
уметникот-куратор Тадеј Погачар / P.A.R.A.S.I.T.E. Институт. Проектот 
е изведен како инсталација од селекција на уметнички книги од 
Словенија. Книгите на уметници како специфичен медиум во 
Словенија се предмет на оваа изложба. Овој медиум се појави во 
Словенија со групата ОХО, во контекст на неоавангардната сцена од 
60-тите,  во атмосфера исполнета со социјален и политички 
активизам. Се развива во 70-тите со продукцијата на западно 
-источните антологии. Собрани од страна на Франци Загоричник, 
книгите вклучуваат околу 700 оригинални дела од уметници од 
источна и западна Европа и Азија. 80-тите и раните 90-ти беа 
обележани  од продукцијата на фанзини од алтернативната сцена, 
која беше особено активна во поголемите градови како Љубљана и 
Марибор. Во изминатата декада, книгите на уметници во Словенија се 
карактеризираа со хибридизација на различни жанрови, оригинални 
неоконцептуални пристапи и употреба на електронски формати, како 
што се цедеа и дигитални архиви.

Curator - Tadej Pogačar / P.A.R.A.S.I.T.E. Institute
The Artist Book in Slovenia 1966-2010-is a project-exhibition curated by the 
artist-curator Tadej Pogačar/ The P.A.R.A.S.I.T.E. Institute. The project 
The Artist Book in Slovenia 1966-2010, is presented as an installation with 
a selection of artist books from Slovenia. The artist book as a distinct 
medium in Slovenia is the subject of this exhibition. The medium of artist 
book emerged in Slovenia with the OHO Group, in the context of the 
neo-avant-garde art scene of the 1960s, in an atmosphere permeated with 
social and political activism.
It developed in the 1970s with the production of the Westeast anthologies. 
Compiled by Franci Zagoričnik, they included around 700 original works by 
artists from Eastern and Western Europe and Asia. The 1980s and early 
1990s were marked by the production of fanzines from the alternative 
scene, which was particularly active in the larger cities of Ljubljana and 
Maribor. In the past decade, artist books in Slovenia have been character-
ized by the hybridization of different genres, original neo-conceptual 
approaches, and the use of electronic formats, such as CD ROMs and 
digital archives.

explore and produce various models for overcoming the passive role of the 
art audience already predetermined by the linguistic root of the term 
audience (from Lat. audire = English. to hear). Listening to the Audience 
also addresses the issue of deficiency of informed audience and the need 
for an equal dialogue between the artists and the audience in the field of 
contemporary arts. In order to create a more direct and productive relation 
between the AKTO Festival, its artists, partners and its local audiences 
Listening to the Audience is imagined as a project that would continue in 
future the collaboration with its volunteers and general public through 
different activities to be organised between two editions of the AKTO 
Festival, such are seminars, workshops, guest lectures, research polls, etc
//Listening to the Audience is a collaborative and participative project 
initiated by the Faculty of Things that Can’t be Learned, Filip Jovanovski, 
Suzana Milevska, Simona Manceva, Katerina Sokolova, Ivana Spiroska, 
Darko Aleksovski, Dragana Zarevska, and realized together with the 
volunteers of the AKTO Festival of Contemporary Arts-Bitola, Macedonia 
(Atanas Acevski,  Stefani Adziovska, Sonja Angeovska, Denis Arslanovski, 
Elena Delovska, Emilija Desanovska, Bujar Drala,Mateja Georgiev, Bojan 
Georgievski, Ana Cvetanovska, Biljana T. Dimko, Mario Filevski, Emilija 
Janakievska, Miron Kokaljari, Oliver Koljackov, Antonija Lazarevska, 
Martina Lazarevska, Niko Naka, Tomislav Naka, Aleksandar Petrovski, 
Sara Pupalevska, Stefan Rajcevski, Sofija Razmovska, Monika Stojcevska, 
Zorica Stojcevska, Matej Šundovski, Marija Todorovska, and Dejan 
Talevski). In addition guest speakers such as Tadej Pogačar and the Škart 
Collective were invited to shed more light on different art and cultural 
formats of interaction with audience such are the art games, toys, artist 
books, etc. The project consisted of series of research and production 
workshops with the AKTO Festival volunteers and the one-day case study 
seminar Managing and Nurturing the Audience. The project Listening to the 
audience is a follow-up of the collaborative project In the Mind’s I - collabo-
ration between Warren Neidich, d-r Suzana Milevska and the students from 
the Faculty of Fine Arts in Skopje. Project’s partners are: P.A.R.A.S.I.T.E. 
Institute (Ljubljana), NI Center for Culture (Bitola), ŠKART (Belgrade), 
Stacion Center for Contemporary Art (Prishtina). The project is supported 
by European Cultural Foundation, OSI-Skopje and many local sponsors.



STUDIES of Yugoslavia:
Reading group Knowledge after Genocide - Subaltern Knowledge,
Group Spomenik, The Ignorant Schoolmaster and Its Committees 
(Milica Tomić and Branimir Stojanović)

СТУДИИ на Југославија:
Читачка група Знаење по Геноцидот – Потчинето Знаење,
Групата Споменик, Учителот Незнајко и неговите комитети 
(Милица Томиќ и Бранимир Стојановиќ)

КЛАЦКАЛКИ - полигон на
нерамнотежата 
/ SЕЕSAW - Polygon of 
Disbalance,
ШКАРТ / ŠKART Collective

AKTO 7 / ФЕСТИВАЛ ЗА СОВРЕМЕНИ УМЕТНОСТИ / FESTIVAL FOR CONTEMPORARY ARTS // ПУБЛИКА / PUBLIC / AUDIENCE // 9-12 АВГУСТ 2012, БИТОЛА / 9-12 AVGUST 2012, BITOLA

Сесија на длабоко читање “Од моќта на суверенитетот до моќ над 
животот” од Мишел Фуко – предавање 11, 17-ти март 1976, извадок 
од: Општеството мора да се брани.
Читачката група е еден од најекономичните облици на 
самообразование. Геноцидот како предмет на знаење е исклучен од 
доминантните дискурси кои се учат на универзитетите, академиите и 
институтите на територијата на поранешна Југославија. Тоа е 
контингент составен од хетерогени елементи кои го толкуваат 
просторот за заедничко размислување и јавниот говор. Така, 
публиката што е дел од контекстот на овој проект е поканета да чита 
и да учествува во јавната интерпретација на познатиот Фукоов текст, 
преку сесија на длабоко читање (close reading session), а исто така и 
културолошки да го преведат текстот од англиски и српски на 
македонски, како референца на познатиот случај од “Учителот 
незнајко” на Рансиер, во која францускиот учител предава 
француски јазик на белгиски ученици без притоа да го познава 
нивниот јазик. Повикувањето на незнаење всушност ја потенцира 
поканата за публиката кон првиот чекор на учество во читачката 
сесија, но исто така и како чекор напред кон создавање на нова 
интерпретација и знаење.
//Бранимир Стојановиќ (1958) живее и работи во Белград. Во 
неговата работа, сместена во поле меѓу филозофијата, 
психоанализата и уметноста, тој се занимава со праксите на 
пишување и концептуално-политичките интервенции во 
институционалните контексти на филозофијата, уметноста и 
психоанализата. Во 1980 год. почнал да објавува есеи од областа на 
филозофијата, теоретската психонализа, критики на идеологијата и 
теорија на уметност. Дел од неговите дела и проекти се: Училиште за 
историја и теорија на слики – основач и предавач, 1999-2003; 
Продукција и дистрибуција на пиратски изданија на српско-хрватски 
превод на книгата Nicolas Bourriaud, Esthétique relationnelle, 2001; 
Политика на меморијата, Група Споменик, дистрибутивен објект – 

партиципативен споменик, Прашко биенале, Прага, 2007; Политика 
на меморијата, Група Споменик, дистрибутивен објект – 
партиципативен споменик, 24ти Меморијал на Надежда Петровиќ, 
2007; Šugar – Das Unheimliche, теоретско-уметничка интервенција во 
Психоаналитичкото друштво во Белград, 2008; Универзитетот на 
уметностите и Еврејската заедница, Белград, архива, разговор и 
предавање, 49 Октобарски салон, Белград, 2008; Mathemes of 
Reassociation – член на уредничкиот совет на весникот, Group 
Monument, 49 Октобарски салон, Белград; “Французинот, уште еден 
мал напор да се постане политичка организација”, 5-31 јануари, 2009 
– каталошка изложба, политичко-теоретска интервенција, Ecole 
Supérieure des Beaux Arts, Шербур 2009; Mathemes of Reassociation 
(Pythagorean lecture) (?), перформанс/предавање, Група Споменик, 
15та PSi конференција, Загреб, 2009; Учителот незнајко и неговите 
комитети, 2010.
//Милица Томиќ живее и работи во Белград, Србија. Нејзината работа 
е фокусирана на прашањето на политичко насилство, сеќавање и 
траума. Исто така, го истражува пресретнувањето и тензијата помеѓу 
дискурсот на човековите права и комплексната релација меѓу 
личното искуство и медиумски конструираните слики. Автор е на 
бројни интернационални проекти и работилници и одржувала 
гостински предавање на повеќе релевантни интернационални 
настани, како и во институции за современа уметност. Основач е и 
член на теоретската група за нова Југословенска уметност – Група 
Споменик (2002), исто и на интернационалната платформа Студии за 
Југославија и работната група Четирите лица на Омарска. 
Учествувала на многу меѓународни уметнички изложби: 24-то 
Биенале во  Сао Паоло (1998), 49-то Венециско биенале (2001), 50-то 
Венециско биенале (2003), 8-мо Меѓународно Истанбулско биенале 
(2003), Популизам – Национален Музеј на уметноста, Осло/ Stedelijk 
Museum, Амстердам/Frankfurter Kunstverein (2005), 15-то Сиднејско 
биенале (2006), Производство на денешнината / Трондхајмско 
биенале (2010), 10-то Биенале во Шаржа (2011). Исто така, има 
учествувано во програмите на уметничка резиденција Art Pace /San 
Antonio (2004), DAAD Уметник во резиденција, Берлин (2006), 
Резиденции за меѓународни научници, Stanford Humanities Center / 
театарски отсек, Универзитет Стенфорд, САД (2011).

Close reading session of Michel Foucault’s text “From the power of 
sovereignty to power over life” – Lecture 11, 17  March 1976,  excerpt 
from: Society Must be Defended.
Reading group is one of the most economical forms of self-education. 
Genocide as an object of knowledge is excluded from dominant 
discourses taught at universities, academies and institutes on the territory 
of ex-Yugoslavia. Reading group is a contingent set of heterogeneous 
elements that construe a space for common thinking and public speech. 
Thus the audience members in the context of this project are invited to 
read and participate in the public interpretation of the famous Foucault’s 
text through the session of close reading and to culturally translate the text 

from both English and Serbian to Macedonian as a reference to the renown 
case from Ranciere’s book The Ignorant Schoolmaster in which the French 
teacher teaches French to Belgian pupils without knowing their language. 
To claim ignorance means to enhance the open invitation to the audience 
towards the first step of participation in the close reading session but also 
the step further, towards the production of a new interpretation and 
knowledge. 
//Branimir Stojanović (1958) lives and works in Belgrade. Stojanović’s work, 
situated between philosophy, psychoanalysis and art, deals with practices 
of writing and conceptual-political interventions into institutional contexts of 
philosophy, art and psychoanalysis. Since 1980 he publishes articles and 
essays on philosophy, theoretical psychoanalysis, critique of ideology and 
art theory. His projects and works include: School of history and theory of 
Images, founder and lecturer, 1999–2003; Production and distribution of 
pirate edition of the Serbo-Croatian translationof the book: Nicolas 
Bourriaud, Esthétique relationnelle, 2001; Politics of Memory, Group 
Monument, distributive object – participative monument, Prague Biennale, 
Prague, 2007; Politics of Memory, Group Monument, distributive object – 
participative monument, 24th Memorial of  Nadežda Petrović, 2007; Šugar 
– Das Unheimliche, theoretical-artistic intervention into Psychoanalytical 
Society of Belgrade, Belgrade University of Arts and Jewish Community 
Belgrade, archive, conversation, lecture, 49th October Salon, Belgrade, 
2008; Mathemes of Reassociation – newspaper editorial board,Group 
Monument, 49th October Salon, Belgrade, 2008; “The French, another 
small effort to become l’Organisation politique”, January5–31, 2009, 
catalogue–exhibition, political-theoretical intervention, Ecole Supérieure 
des Beaux Arts, Cherbourg, 2009; Mathemes of Reassociation 
(Pythagorean lecture), performance–lecture, Group Monument,15th PSi 
Conference, Zagreb, 2009. Ignorant school master end his comitte 2010.
//Milica Tomić lives and works in Belgrade, Serbia. Her work focuses on the 
issue of political violence, memory and trauma. Her work researches the 
intersection and tension between at and human rights’ discoure and the 
complex relation between the personal experience and media constructed 
images. She authored numerous international projects and workshops and 
she gave guest lectures at many relevant international events and contem-
porary art institutions.  She is a founder and member of the new Yugoslav 
art and theoretical group - Group Spomenik (2002.); she is a founder and 
member of the international platform Yugoslav Studies and Work group: 
Četiri lica Omarske. She participated at many international art exhibitions: 
24th Sao Paulo Biennale (1998), 49thVenice Biennale (2001), 50th Venice 
Biennale (2003), 8th International IstanbulBienniale (2003), Populism, 
National Museum of Art, Oslo/StedelijkMuseum, Amsterdam/Frankfurter 
Kunstverein (2005), 15th Sydney Biennale (2006), Manufacturing 
Today/Trondheim Biennale (2010), 10th Sharjah Biennial (2011). She also 
participated at the art residence programmes: Art Pace /San Antonio 
(2004), DAAD Artist in Residence Berlin (2006), Residencies for Interna-
tional Scholars, Stanford Humanities Center / Drama department, Stanford 
University, USA (2011).

Колектив Шкарт, Клацкалки, 2010-2012
2 клацкалки, дрво, метал, 3.60 m
Проектот Клацкалки на колективот Шкарт ги избира клацкалките за 
да го објасни концептот за архитектурата како место за средба. 
Клацкалката ги учи децата како да се поврзат со другите, бидејќи не 
функционира доколку ја употребуваат сами. Со овој проект 
уметниците ја ставаат под прашање хиерархијата во 
интерактивноста со поставување различни прашања во однос на 
игрите и играчките, како на пример:
Зошто е срамота да си играш кога ќе пораснеш?
Дали игрите се сурови спрема невештите?
Како да не се исклучат несовршените?
Како се игра сам/а?
Дали играта боли?
Дали играта трае?
Уникатниот дизајн на клацкалките, спротивно на вообичаената 
еден-на-еден структура, нуди можност за играње со повеќе луѓе 
одеднаш. На тој начин преку учество и комуникација со уметниците и 
другите играчи, членовите од публиката се исто така поканети 
сразмерно да балансираат различни односи на моќ.

//Колективот ШКАРТ е основан во 1990 год. на Факултетот за 
архитектура во Белград. Додека експериментирале со нивната 
работа, членовите на колективот се фокусирале примарно помеѓу 
медиумите поезија и дизајн. Нивниот главен концепт е “Архитектура 
на човечките односи”. Преку константкниот флукс во колективот, 
присутен од самото основање, членовите работат заедно за 
создавање на нови вредности. Тие се особено вешти во процесот на 
креирање, прифаќањето на “прекрасните” грешки и во неуморноста 
при комбинирање на работата и задоволството. Во изминатите 20 
години учествувале во бројни изложби како: Колективна креативност 
во Kunsthalle Fridericianum, Касел (2005), под кураторство на 
кураторскиот колектив ВХВ, Венециско биенале (2010), итн.

ŠKART Collective, See-saw Play-Grow, 2011-2012
2 See-saws, wood, metal, 3.60 m  
ŠKART Collective’s project See-saw Play-Grow chooses the see-saw to 
explain the concept of architecture as a meeting place. The see-saw 
teaches a child to relate with the others, since it doesn’t work if you use it 

alone. With this project they question the hierarchy in interactivity and 
participation by asking different questions in relation to games and toys 
such are:  
Why it is embarrassing to play when you grow up?
Are games cruel towards the clumsy ones?
How not to exclude the imperfect ones?
How to play alone?
Do games hurt?
Do games last?
The unique design of the see-saws in contrast to the usual one-to-one 
structure offers the possibility for playing to more people at once. Thus 
while participating and communicating with the artists and with the other 
players, the audience members are also invited to commensurate and 
balance various power relations. 

//ŠKART Collective
Škart is a collective founded in 1990 at the Faculty of Architecture in 
Belgrade.
While experimenting through their work, they focus primarily between the 
medium of poetry and design."Architecture of the human relationships" is 
their main concept. Through the constant flux within the collective, present 
since its very beginning, members work collaboratively to develop new 
values. They are particularly capable through the process of 
making, to embrace 'beautiful' mistakes and tirelessly strive to combine 
work with pleasure.
For the past 20 years they participated in a large number of exhibitions as: 
“Collective Creativity” at Kunsthalle Fridericianum, Kassel (2005), curated 
by WHW curatorial collective, Venice Biennale (2010), etc.



CIRCLES / КРУГОВИ,
Генц Кадриу / Genc Kadriu

ФИЛМСКИ МАРАТОН 2 / FILM MARATHON 2, 
Сашо Станојковиќ / Sašo Stanojkoviќ

ЗA БИТОЛА СО ЉУБОВ 
/ TO BITOLA WITH LOVE,
Ѓорѓе Јовановиќ / Djorgje Jovanovic

Загреб, Белград, Њујорк, итн. Неговата самостојна изложба Филмски 
маратон во Музејот на современата уметност- Скопје (2003) се 
занимава со недостатокот од филмска публика во скопските кина како 
последица од пролиферацијата на пиратски DVD-a. Неговиот 
перформанс На кого и да се однесува се занимава со ксенофобијата 
на лондонската уметничка сцена и беше реализиран како дел од 
изложбата на Дејвид Медала и проектот Лондон во шест лесни 
чекори: шест недели, шест куратори, шест перспективи на Јенс 
Хофман (Институт за современа уметност во Лондон, 2005).

Film Marathon 2, 2012 research and participatory project.

The project Film Marathon 2 is not related to the cinematography but it is 
completely dedicated to cinemagoers and cinephiles. It is a sequel of the 
project Film Marathon (2003) that I devoted to the phenomenon of lack of 
cinema audience. Actually I do not consider the cinema audience as a 
general term, as an amorphous mass consisting of nameless faces, but 
rather as a group consisting of singular personalities with different interests 
and tastes.

The projection of the painting representing audience while watching a film: 
Film Marathon, 2003 (oil on canvas, 140x200 cm) is a result of the first 
phase of the project that consisted of a research in the archive of the 
Cinematheque of Macedonia and daily press (June-September, 2003). 
The research was motivated by the problem with shutting down of many 
cinemas in Skopje during the summer 2003 because of the absence of 
audience as pirate versions of the latest films circulated freely or could be 
rented for much cheaper price than cinema tickets. I painted a canvas 
according to a photo-collage of archival images of audiences and I 
recorded it thus turning it into an animated video projection: it was installed 
in a cinema theatre while a projection of a film took place only for this 
imaginary audience. 

The second segment of the project is a documentary video record of one 
staged and exhausting marathon conversation between two cinephiles, 
Žarko and Marko. Their friendship derived from the mutual obsession with 
watching films in private but later they continued with having their own film 
projections and discussions in Točka, Skopje and thus created a new 
community of cinephiles. They discuss their favorite scenes; they outwit 
each other about different issues, agree or disagree about particular titles, 
actors or directors, and simply enjoy the regular ritual that is the basis of 
their friendship. A performance of a new discussion between Žarko 
(Trajanoski) and Irena (Cvetkoviќ) about Macedonian films will take place 
in front of the Festival audience. At the end the present audience members 
during the AKTO Festival will be invited to vote for their favorite Macedo-
nian movie.

//Sašo Stanojkoviḱ was born in 1962, in Skopje, Macedonia. In 1995 he 
received his BFA and in 2011 he received his MA from the Faculty of Fine 
Art in Skopje. From 2004 he is a member of the artist's collective London 
Biennale Artists. Stanojkoviќ’s paintings, installations, video and 
performances have been presented widely in international exhibitions in 
Skopje, Istanbul, Stockholm, Castellon, Salamanca, Madrid, London, 
Berlin, Miami, Boston, Ljubljana, Zagreb, Belgrade, New York, etc. His solo 
exhibition Film Marathon at the Museum of Contemporary Art – Skopje 
(2003) dealt with the lack of film audience in Skopje cinemas as a 
consequence of the proliferation of pirated DVD’s. His performance To 
Whom it May Concern dealt with London art scene’s xenophobia and was 
realised as a part of David Medalla's exhibition and Jens Hoffman’s project 
London in Six Easy Steps: Six Weeks, Six Curators, Six Perspective (ICA 
- Institute of Contemporary Art in London, 2005).
http://www.afonline.artistsspace.org/view_artist.php?aid=2590

Делото вклучува случајна создавање;  тои исто така ја имплицира 
врската помеѓу човекот и природата. Во контекст на темата на АКТО 

Филмски маратон 1-2, 2003-2012 / истражувачки и партиципативен 
проект.

Проектот Филмски маратон 2 не е поврзан со кинематографијата, 
туку е целосно посветен на кино-публиката и кинофилите. Тој е 
продолжение на проектотФилмски маратон (2003) што го посветив на 
феноменот на недостаток од филмсkа публика. Всушност, не ја 
сметам кино публиката како општ термин, како аморфна маса што се 
состои од безимени лица, туку повеќе како група составена од 
поединечни личности со различни интереси и вкусови.

Преокцијата на сликата што ја претставува публиката додека гледаат 
филм:Филмски маратон, 2003 (масло на платно, 140x200 cm) е 
резултат на првата фаза од проектот што се состоеше од 
истражување во архивата на Кинотеката на Македонија и дневните 
весници (јуни- септември, 2003). Истражувањето беше мотивирано 
од проблемот со затворање на многу од кино салите во Скопје за 
време на летото во 2003 поради отсуство на публика, бидејќи 
пиратски верзии на најновите филмови циркулираа слободно или 
можеа да се изнајмат за многу поевтина цена од кино билетите. Јас 
насликав едно платно според фото-колаж од архивски слики од 
публика, го снимив и на тој начин го претворив во анимирана видео 
проекција: сликата беше поставена во кино додека траеше филмска 
проекција за замислената публика. 

Вториот сегмент од овој проект е документарно видео од исцениран 
и исцрпувачки маратонски разговор помеѓу двајца кинофили, Жарко и 
Марко. Нивното пријателство произлегува од заедничката 
опседнатост со гледањето филмови приватно, но подоцна продолжи 
со филмски проекции и дискусии во Точка, Скопје и на тој начин се 
создаде нова заедница од кинофили. Тие разговараат за нивните 
омилени филмски сцени; тие се надмудруваат за различни прашања, 
се согласуваат или не се согласуваат за одредени наслови, актери 
или режисери, и едноставно уживаат во вообичаениот ритуал што е 
основа за нивното пријтелство. Перформанс со нова дискусија 
помеѓу Жарко (Трајаноски) и Ирена (Цветковиќ) за македонски 
филмови ќе биде претставен пред фестивалската публика. На крајот, 
присутната публика на фестивалот АКТО ќе треба да гласа за 
нејзиниот омилен македонски филм.

//Сашо Станојковиќ е роден во 1962, во Скопје, Македонија. Во 1995 
дипломирал и во 2011 магистрирал на Факултетот за ликовни 
уметности во Скопје. Од 2004 е член на уметничкиот колектив на 
уметниците на Биеналето во Лондон. Сликите, инсталациите, 
видеата и перформансите на Станојковиќ биле презентирани на 
интернационални изложби во Скопје, Истанбул, Стокхолм, Кастелон, 
Саламанка, Мадрид, Лондон, Берлин, Мајами, Бостон, Љубљана, 

За Битола со љубов е  партиципативно дело во кое ги  поканувам 
посетителите  да земат активно учество во неговата реализација.
Граѓаните на Битола ги повикувам да ја споделат љубопитност за 
градот и да размислат за него. Посетителите ги бележат  своите 
мисли, желби и забелешки за градот:  Каков е животот тука? Што 
мислите за сообраќајот во Битола? Што мислите за изгледот на 
градот? Дали е Битола забавен град? Какви се неговите улици, кои 
содржини му недостигаат? Што ве нервира најмногу? Дали мислите 
дека Битола е премногу сива и загадена? ... и сето она што го евоцира 
градот додека чекорите по неговите улици.
Луѓето,  на специјално изработени табли  ги испишуваат  своите идеи  
и согледувања и таблите ги поставуваат на местата  од каде што  
доаѓа нивната инспирација/фрустрација.
Со оваа акција се  отвора простор за активирање на публиката со 
отворени коментири, а истовремено се поттикнува и им се дава 
простор на љубопитноста и одговорноста на граѓаните.
//Ѓорѓе Јовановиќ (роден 1980) дипломирал 2003 г. на Факултетот за 
ликовни уметности во Скопје. Во моите досегашни дела , прашањето 
за интеграцијата  и дезинтеграцијата на современиот човек беше моја 
преокупација. Ги преиспитував меѓучовечките односи во контекст на 
општата состојба на редефинирање на универзалните вредности, 
односот  човек-општество и конзумеризмот како клучен фактор на 
модерниот начин на живот, политиката како фактор на распаѓање на 
градовите, државите и семејствата ... Исто така, елементот на 
авто-референцијалноста  е присутен. Преиспитувањето  на себеси во 
потесен  и поширок  контекст на распадот на  старите  и создавањето 
на нови вредности. Немајќи ограничување во користењето на  
медиумите ,  работев  инсталации, перформанси, објекти, видеа, 
колажи  и слики со цел да постигнам  трансформација на уметничкиот   
израз и индивидуална експресија,  следејќи  ја флуидност на 
современиот контекст.

For Bitola with love is a participatory project in which I invite the audience 
to take an active role in its realization. 
I call the citizens of Bitola to share their curiosity for the city and to think 
about it. The visitors mark their thoughts, wishes and comments about the 
city: How is life here? What do you think about the traffic in Bitola? What do 
you think about the city’s look? Is Bitola a fun city? How are the streets in 
Bitola, which content lacks? What annoys you the most? Do you think 
Bitola is too gray and polluted? … and everything that evokes the city while 
you’re walking on its streets.
People, on a specially made boards, write their ideas and observations and 
put the boards in the places from where their inspiration/ frustration comes 
from. This action opens a space for activating the audience with open 
comments, and at the same time it encourages the citizens’ curiosity and 
responsibility.    
//Gjorgje Jovanović (b. 1980) graduated at the Faculty of Fine Arts, Skopje, 
Macedonia in 2003. In my recent work, the question of the integration and 
disintegration of the contemporary man has been my preoccupation. I have 
been re-examining interpersonal communication in the context of the 
general situation of redefining universal values, man-society relations, and 
consumerism as a key factor of modern life style, politics as a factor of 
disintegration of the cities, states, and families…Also, the element of 
self-reference is present – a re- examination of the self in inner or 
extensive contexts of decaying old, and creating new values. Using no 
limits in media I have worked on installations, performances, objects, 
videos, collages, and paintings in order to achieve a transformation of the 
artistic dimensions of my individual expression by following up the fluidity 
of the contemporary context.
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може да биде направено со заеднички напор помеѓу уметникот и 
публиката. Во овој случај уметникот има улога на агенс/ инструмент.
Мртви гранки се собираат од блиска шума. Потоа се категоризираат и 
трансформираат во скулптури и инструменти за цртање. Се ова 
едокументирано преку цртежи и фотографии. Крајната инсталација е 
сајт-специфик поставена.

Учесници од различни средина, возраст, пол, професија, ја 
сочинуваат публиката вклучена во реализација на делото, 
истовремено во границите помеѓу уметник и публика.
//Генц Кадриу (роден 1975) е уметник, поет и мислител. Живее и 
работи помеѓу Косово и Велика Британија.

The work involves aleatory creation; it also implies the relationship 
between man and nature. In the context of AKTO’s theme it can be 
executed by a joint effort between artist and the members of public. In this 
instance the artist plays the role of the agent/instrument.
Dead branches are gathered from a nearby forest. Then they are catego-
rized and transformed into sculptures and instruments of draftsmanship. 
All this is documented through drawings and photography. Final installa-
tion is a site-specific arrangement.

Participants from different backgrounds, ages, sexes, professions, should 
constitute a public involved in the realization of artwork whilst within the 
boundary between artist and public.

//Genc Kadriu b. 1975 is an artist, poet and thinker.
Lives and works between Kosovo and Great Britain.
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ANDREAS SAAG,
Шведска
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Андреас Саг, швеѓанецот кој веќе со години живее во Берлин, се смета 
за еден од најдобрите скандинавски продуценти на house и club jazz 
сцената. Како музичар кој се одликува со исклучителна храброст во 
експериментирањето, Андреас неретко изненадува со комбинација на 
повеќе жанрови од хаус и техно, преку џез па сé до соул музика. 
Талентиран пијанист во детството и страстен обожавател на техното 
на возраст од само 14 години, Андреас Саг влечел инспирација од 
музички имиња како Брајан Ино, Херби Хенкок и други, создавајќи 
уникатни звуци кои ги искористил за ремиксирање на Енио Мориконе, 
Џимпстер, Лондон Електрисити итн. 
Познат е по своите траки како Мusic In Her Eyes, Gone, Let Me Decide, 
но и албумот кој  сега веќе е nu jazz класика, Art Of No State. Неговите 
траки Tristeza и Get It On се често пуштани во светските клубови од 
артисти како Laurent Garnier и Carl Cox. Неговите настапи се 
комбинација на live act и диџеј сет, каде посебен шмек даваат звуците 
на неговиот синтисајзер. Едноставно, ретко кој бил на негова журка 
останал рамнодушен . 

Andreas Saag, the swedish DJ that lives in Berlin for years now, is 
considered one of the best scandinavian house and club jazz producers. As 
a musician known for his extraordinary courage in experimenting, Andreas 
often surprises the audiences with combining musical genres starting with 
house and techno, through jazz and all the way to soul music.
A talented pianist in his childhood and a passionate techno lover at the age 

of 14, Andreas Saag found his inspiration in great musical names such as 
Brian Eno, Herbie Hancock and others, creating unique sounds which he 
used in remixing artists like Enio Morricone, Jimpster, London Electricity, 
etc.
Andreas is well known for his tracks such as Music In Her Eyes, Gone, Let 
Me Decide, but also the album that became a nu jazz classic, Art Of No 
State. The tracks Tristeza and Get It On are often played in worldwide 
known clubs by artists like Laurent Garnier and Carl Cox. His performances 
are a live act and DJ set combo, with just a pinch of synth sounds which 
makes them even more likeable. Simply said, a very few people left an 
Andreas Saag party indifferent.

DEJAN DEX,
Македонија

Dejan Dex e млад диџеј и продуцент од Битола. Своите први траки ги 
издава во 2008 година, а досега неговата музика има наидено на 
поддршка од повеќе познати имиња како: DJ W!ld, Stacey Pullen, Jens 
Bond, Axel Bartsch, Guy J, 3 Channels, Ramon Tapia и многу други. До 
сега има издадено музика за следните издавачки куќи: Nordik Net, 
Nulogic, Artefact, Tokyo Red, Excel и Balkan Connection.
 
Dejan Dex is a young DJ and producer from Bitola. He published his first 
tracks in 2008 and his music was warmly welcomed by numerous very 
familiar names like DJ W!ld, Stacey Pullen, Jens Bond, Axel Bartsch, Guy J, 
3 Channels, Ramon Tapia and many others. By far Dejan Dex has been 
publishing his music for Nordik Net, Nulogic, Artefact, Tokyo Red, Excel and 
Balkan Connection.

ЗОКИ БЕЈБЕ,
Македонија
DJ Freaky ја добива својата прва резиденција. Следуваат журки во 
најразлични места, почнувајќи од "Дали", преку "Тиква Зелена", 
"Метропол", "МНТ", до "Аквадро" и "Аполон" заедно со DJ Shark ; така с
é до 2001 год. кога ја добива својата најзначајна резиденција во клубот 
"Елемент". Паралелно Зоран Ристевски работи на медиумска 
промоција на поголем број забави во Скопје. На барање на неговата 
другарка Јулија (RIP), тој го менува името во Зоки Бејбе и продолжува 
да работи како диџеј и радио водител. Следуваат резиденции низ 
Македонија, Хрватска, Албанија. Денес често настапува и со вокалот 
Тамара Тодевска, со песни кои самиот ги пишува и се дел од 
престоечкиот бенд "Poppers". Зоки Бејбе денес е резидент во 
највлијателните клубови во Македонија.  

DJ Freaky gets his first residence ever. Next to come are the parties at 
various different places like starting with “Dali”, through “Tikva Zelena”, 
“Metropol” and “MNT”, up to “Akvadro” and “Apolon” alongside DJ Shark; so 
it is until 2001 when he gets his most significant residence at the club called 
“Element”. Meanwhile, Zoran Ristevski works hard on media promotion for 
numerous parties in Skopje. By his friend Julija’s (RIP) demand, he changed 
his name to Zoki Bejbe and continued to work as a DJ and radio host with 
highest rated shows in the FM. Residences throughout Macedonia, Croatia 
and Albania were next. These days you can often catch him performing his 
own authored songs with singer Tamara Todevska, as part of the band called 
“Poppers”. Zoki Bejbe today is a resident in all most influential clubs in 
Skopje and Macedonia.

TOMI BOJADZI,
Македонија

Започнал да настапува како диџеј и да собира плочи во 2001 год. 
потоа се преселува во Прага, каде продолжил да настапува, да собира 
музика и да пушта клубови како Shatou Rouge, Le Clan, Ultra Marine, 
Bukanyr и др. Исто така,  работи на музичка продукција и студира на 
Факултетот за звучен инженеринг во Скопје. Од дип хаус, преку 
детроит техно, електро, фанк, соул, блуз и џез, Томи Бојаџи ја пушта 
музиката што ја сака на винил и цедеа. Има настапувано со Alexander 
Robotnick, Juan Atkins, Derrick May, Laurent Garnier, Kenny Larkin, Aril 
Brikha, Marshall Jefferson, Andreas Saag, Lawrence, Santiago Salazar, 
Tony Lionni, L.Lorca и други. 

Started deejaying and collecting records in 2001, moved to Prague (Czech 
Republic) and continued playing, collecting records and developing his DJ 
skills in local clubs like Shatou Rouge, Le Clan, Ultra Marine, Bukanyr and 
others. He also does music production and studied at the sound engineer-
ing academy back in Skopje. From deep house to Detroit techno, electro, 
funk, soul, blues and jazz, he plays music on vinyl and CDs.Has performed 
with Alexander Robotnick, Juan Atkins, Derrick May, Laurent Garnier, 
Kenny Larkin, Aril Brikha, Marshall Jefferson, Andreas Saag, Lawrence, 
Santiago Salazar, Tony Lionni, L.Lorca and others.

CONQUERING LION,
Македонија

Conquering Lion е даб/реге/хардкор бенд од Тетово (Македонија), кој 
своето творештво го започнува во 2007. Првиот албум едноставно 
насловен како “I” го издаваат за PMG Recordings во 2009 год. На 
албумот може да се слушнат 10 песни меѓу кои и соработката со 
јамајканскиот артист Jah Clarity на песната Jah Love. Вториот албум 
излезе во 2011 год. и беше проследен со балканска турнеја. До сега, 
бендот има настапувано во Германија, Словенија, Хрватска, Босна и 
Херцеговина, Србија, Бугарија, Грција, Романија и Косово, заедно со 
големи реге имиња како Gentleman, Ras Zacharri, Donald Minott, 
Hornsman Coyote итн. 
Во моментов работат на видео спот за песната Fire како и подготовка на 
материјал за третиот албум.

Conquering Lion is a dub/reggae/hardcore band from Tetovo (Macedonia). 
They started creating music in 2007 and published their first album, simply 
called “I”, for PMG Recordings in 2009. You can hear 10 exquisite tracks on 
the album, including Conquering Lion’s collaboration with Jamaican artist 
Jah Clarity, the song titled “Jah Love”. Their second album was released in 
2011 and was followed by a great Balkans tour. So far, Conquering Lion have 
been performing in Germany, Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, 
Serbia, Bulgaria, Greece, Romania and Kosovo alongside with important 
reggae musicians such as Gentleman, Ras Zacharri, Donald Minott, 
Hornsman Coyote, etc.
Currently the band is working on a video for the song “Fire”, as well as on 
preparing material for their third album.

Martchin [OffPop]
Македонија
Од 2003 год. е основач и еден од уредниците на музичкиот вебзин 
Skopje’s Burning. Таа година води радио емисија и почнува да пушта 
музика по скопските клубови. Од 2006 год. станува дел од OffPop, тим 
кој таботи на презентирање и пуштање на електро, њувејв, диско панк, 
комбинирајќи и поврзувајќи ја музиката со уметноста и 
експерименталните филмови. Еден од оновачите на фестивалот 
de:sonanz. Музиката која ја пушта се движи од енергично тврдо електро 
со индустриал звуци, преку психоделично спејсдиско, до њувејв техно.

In 2003 he became one of the founders and editors of the music webzine 
Skopje’s Burning. Also, in the same year he started hosting a radio program 
and playing music at various clubs in Skopje. In 2006 he became part of 
OffPop, a team that works on promoting and playing electro, new wave and 
disco punk music, combining music, art and experimental films. Martchin is 
also one of the founders of de:sonanz festival. He plays different styles of 
music, from energetic hard electro with industrial sounds, psychedelic space 
disco to new wave techno.

И ФАБРИКИТЕ ИМААТ ДУША
/ FACTORIES HAVE SOULS TOO 
Македонија

аудиовизуелно патување на режисерското дуо Јане Алтипармаков и 
Наташа Гелева.
"И фабриките имаат душа".... ДА! Доловено во студената и темна 
атмосфера, низ бескрајните погони преполни со машини и строеви, 
испреплетени кабли, цевки, инструмент-табли со безброј функции.... 
Низ густиот чад, вжештените плочи и огнени езера кои го параат 
мракот, се чувствува душата на фабриките....

Directors duo Jane Altiparmakov and Natasa Geleva’s audiovisual journey.
“Factories have souls, too”…. YES THEY DO! Captured in the cold and 
dark atmosphere, through the endless plants filled with machines, tangled 
cables and pipes, control panels with countless functions…. Through the 
thick smoke, hot panels and lakes heated up that rip down the darkness, 
one can feel the soul of the factories….

АПЛАУЗ ЗА ПУБЛИКАТА,
Саша Павловиќ 
“Аплауз за публиката” е музички перформанс на Саша Павловиќ во кој 
публиката преку отворен повик е поканета да учествува. Во 
согласност со темата на нашето последно фестивалско издание, 
ПУБЛИКА/PUBLIC/AUDIENCE, овој перформанс токму нејзе и дава  
ексклузивна можност да биде од другата страна. Секој може да си 
избере 3 песни, да ги пријави на посебна имејл адреса и на 12.08. во 
недела, да ги презентира. Само десет од пријавените ќе имаат 
можност да настапат во име на публиката.

“Applause for the audience” is a music performance by Sasa Pavlovic, 
where the audience is invited to participate directly via an open call. In 
accordance with the topic of this year’s festival edition, 
PUBLIC/AUDIENCE, this performance offers an exclusive opportunity for 
the audience to be on the other side of the stage. Anyone can choose three 
songs, to apply and to present them on Sunday, 12.08. Only ten applicants 
will have the honor to perform in the name of the audience.

HIPNOPOLIS,
Македонија
Приказната на бендот започнува во 2010 год. со проби во едно 
таванско катче на периферијата. Звучната карта на Хипнополис се 
темели врз суров гитарски звук, на моменти со прилично дрски 
гитарски експериментирања под влијание на Sonic Youth, Jesus and 
Mary Chain, Dinosaur Jr, Last Expedition и други, но без претерани 
одлепувања од тлото и психоделични излети, туку напротив отворено 
кокетираат со проверени поп елементи во стилот на Bowie, The Cure 
или Placebo...

The band’s story begins in 2010 with rehearsals at an attick in the town’s 
suburb. Their sound card is based on cruel guitar sound, with pretty much 
obscene guitar experiments under the influence of Sonic Youth, Jesus and 
Mary Chain, Dinosaur Jr, Last Expedition and others; without the extreme 
getaways from the basis and psychodellic excursions, but with the well 
known pop elements Bowie-The Cure-Placebo style.

MOLOKAI,
Македонија

molokai е сурф-панк трио, кое по грешка наместо на бреговите на 
Пацификот е родено покрај реката Драгор. Сакајќи да им се приближат 
на нивните вистински корени, реинкарнациите на три калифорниски 
сурфери (сега познати како Дамјан Маневски, Бојан Станиќ и Дамјан 
Грујо), ги комбинираат звуците на сурф бендовите како Slacktone, Laika 
and the Cosmonauts, Man or Astro-man? и The Atlantics, со енергијата и 
DIY етиката на Fugazi и хаотичноста
на бендови како Polska Malca. molokai постои од јуни 2011, зад себе 
имаат едно демо ЕР, а наскоро се очекува и нивниот прв албум.

molokai is a surf-punk trio, born on the bank of the river Dragor by mistake, 
instead of  catching waves on the Pacific shore. With an aspiration to live up 
to their roots, the reincarnations of three Californian surfers (now known as 
Damjan Manevski, Bojan Stanikj and Damjan Grujo), combine the twangy 
reverbed sounds of surf bands like Slacktone, Laika and the Cosmonauts, 
Man or Astro-man? and The Atlantics, with the energy and DIY ethics of 
Fugazi and the chaoticness of bands like Polska Malca. 
molokai exists since June 2011. So far they have recorded a demo EP and 
will be releasing their first full length album soon.



За Битола со љубов е  партиципативно дело во кое ги  поканувам 
посетителите  да земат активно учество во неговата реализација.
Граѓаните на Битола ги повикувам да ја споделат љубопитност за 
градот и да размислат за него. Посетителите ги бележат  своите 
мисли, желби и забелешки за градот:  Каков е животот тука? Што 
мислите за сообраќајот во Битола? Што мислите за изгледот на 
градот? Дали е Битола забавен град? Какви се неговите улици, кои 
содржини му недостигаат? Што ве нервира најмногу? Дали мислите 
дека Битола е премногу сива и загадена? ... и сето она што го евоцира 
градот додека чекорите по неговите улици.
Луѓето,  на специјално изработени табли  ги испишуваат  своите идеи  
и согледувања и таблите ги поставуваат на местата  од каде што  
доаѓа нивната инспирација/фрустрација.
Со оваа акција се  отвора простор за активирање на публиката со 
отворени коментири, а истовремено се поттикнува и им се дава 
простор на љубопитноста и одговорноста на граѓаните.
//Ѓорѓе Јовановиќ (роден 1980) дипломирал 2003 г. на Факултетот за 
ликовни уметности во Скопје. Во моите досегашни дела , прашањето 
за интеграцијата  и дезинтеграцијата на современиот човек беше моја 
преокупација. Ги преиспитував меѓучовечките односи во контекст на 
општата состојба на редефинирање на универзалните вредности, 
односот  човек-општество и конзумеризмот како клучен фактор на 
модерниот начин на живот, политиката како фактор на распаѓање на 
градовите, државите и семејствата ... Исто така, елементот на 
авто-референцијалноста  е присутен. Преиспитувањето  на себеси во 
потесен  и поширок  контекст на распадот на  старите  и создавањето 
на нови вредности. Немајќи ограничување во користењето на  
медиумите ,  работев  инсталации, перформанси, објекти, видеа, 
колажи  и слики со цел да постигнам  трансформација на уметничкиот   
израз и индивидуална експресија,  следејќи  ја флуидност на 
современиот контекст.

For Bitola with love is a participatory project in which I invite the audience 
to take an active role in its realization. 
I call the citizens of Bitola to share their curiosity for the city and to think 
about it. The visitors mark their thoughts, wishes and comments about the 
city: How is life here? What do you think about the traffic in Bitola? What do 
you think about the city’s look? Is Bitola a fun city? How are the streets in 
Bitola, which content lacks? What annoys you the most? Do you think 
Bitola is too gray and polluted? … and everything that evokes the city while 
you’re walking on its streets.
People, on a specially made boards, write their ideas and observations and 
put the boards in the places from where their inspiration/ frustration comes 
from. This action opens a space for activating the audience with open 
comments, and at the same time it encourages the citizens’ curiosity and 
responsibility.    
//Gjorgje Jovanović (b. 1980) graduated at the Faculty of Fine Arts, Skopje, 
Macedonia in 2003. In my recent work, the question of the integration and 
disintegration of the contemporary man has been my preoccupation. I have 
been re-examining interpersonal communication in the context of the 
general situation of redefining universal values, man-society relations, and 
consumerism as a key factor of modern life style, politics as a factor of 
disintegration of the cities, states, and families…Also, the element of 
self-reference is present – a re- examination of the self in inner or 
extensive contexts of decaying old, and creating new values. Using no 
limits in media I have worked on installations, performances, objects, 
videos, collages, and paintings in order to achieve a transformation of the 
artistic dimensions of my individual expression by following up the fluidity 
of the contemporary context.

AKTO 7 / ФЕСТИВАЛ ЗА СОВРЕМЕНИ УМЕТНОСТИ / FESTIVAL FOR CONTEMPORARY ARTS // ПУБЛИКА / PUBLIC / AUDIENCE // 9-12 АВГУСТ 2012, БИТОЛА / 9-12 AVGUST 2012, BITOLA

Mr. T & King Selassie 
Македонија

Mr.T започна со пуштање драмендбејс низ скопските локали во 2006 
год. Претседател на здружението за урбана култура и уметност Machina, 
од која е дел и King Selassie, кој ќе се претстави со свој реге диџеј сет на 
овогодинешното издание на АКТО. Machina е групата зад настаните 
како Drum’n’Bass Revolution, Drum’n’Bass Revolution 2, Euro Trance Party 
and Hey Bobby Marley!, како и La Réssistance! четвртоците во Кабаре 
Лектира.

Mr.T started playing drum’n’bass at local cafes and clubs in Skopje in 2006. 
He is a president of Urban culture and arts association Machina, where 
King Selassie is a member also. King Selassie will be presenting himself at 
this year’s AKTO edition with a reggae DJ set. Machina is a group that 
stands behind events like Drum’n’Bass Revolution, Drum’n’Bass Revolution 
2, Euro Trance Party and Hey Bobby Marley!, as well as the La Réssis-
tance! Thursdays at Lektira Cabaret.

PUMPERS,
Македонија

Основани во 2003, Памперс се идентификуваат со шекспировското 
„Многу врева за ништо“, со цел да ја прикаже бесмисленоста на 

кревање врева за банални работи наспроти нивната идеја за 
нагласување на суштествените прашања во општеството. Памперс 
сакаат стилски да експериментираат, што резултира со вбројување на 
нивната музика во поп-рок, инди па дури и пост панк-рок. Памперс 
имаат издадено повеќе синглови (Погледни ме, Единствена, Каде ќе 
си ти, Oh Whatever, Будење) кои му претходеа на нивниот прв албум 
насловен “Oh Whatever” од 2010 год. во соработка со продуцентот Бо 
Хил. Памперс се Ирена Димовска-вокал,Даниел Митревски-гитара, 
Мирко Пејковски-бас гитара и Иле Лулевски-тапани.

Assembled in 2003, the band PUMPERS is identifying with the 
Shakespearean logo “Much Ado about Nothing”, in order to show how 
much ado there is for banalities, contrary to their notion to  pump up and 
emphasize the essential problems in our society. Pumpers like to 
experiment a lot stylishly, resulting with their music being labeled as 
pop-rock, indie, or post punk-rock even. PUMPERS released numerous 
singles (Pogledni me, Edinstvena, Kade ke si ti, Oh whatever, Budenje), 
prior to releasing their first album titled “Oh Whatever” in 2010, in coopera-
tion with producer Beau Hill.
Pumpers are: Irena Dimovska (vocal), Daniel Mitervski, (guitar), Mirko 
Pejkovski (bass guitar), Ile Lulevski (drums). 

МИРКО ПОПОВ,
Македонија

Првиот професионален диџеј букинг го добива во 1992 и од тогаш не 
престанува со настапи. Истата година добива простор во култното 
скопско музичко радио Канал 103. Во епицентарот на македонската 
техно-културна револуција, како манифест кој треба да го победи 
незадоволството од актуелната состојба, во 1995 год. се формира ПМГ 
Колективот од страна на Мирко Попов и Александра Малевски. ПМГ во 
следните години ќе прерасне во водечка авангардна сила на скопските 
улици, а Мирко Попов како диџеј ќе добие можност редовно да 
настапува низ регионот, но и на некои атрактивни европски клубски 
дестинации. 

Во 1998 ја формира ПМГ Рекордингс, денес водечка независна 
дискографска куќа во земјата, со седумдесет изданија. Во 2011, го 
покренува лејблот ПатернПМГ, специјализиран за електронска денс 
музика. Во 2003 год. го формира бендот ПМГ Колектив (еклектична 
комбинација на жив и електорнски пристап во слободен стил) каде е 
автор на музика, текстови и вокалист. Бендот има издадено 4 албуми и 
отсвирено повеќе македонски и европски турнеи. 
Дел е и од обскурниот и култен бенд/проект Кантон 6, со кој досега има 
издадено повеќе е.п. и албумот “Чил Фолк“.
Има остварено повеќе улоги во теаарски претстави, како и на филм, 
потпишано неколку музики за театар и филм, режирано радио драма.
И понатаму живее и работи во Скопје. 

His first professional DJ booking happened in 1992 and hasn’t stopped 
DJing since. He also got is own radio space at the cult music radio from 
Skopje, Kanal 103, all in the same year. 
Inside the epicenter of the Macedonian techno-cultural revolution itself, 
Mirko Popov and Aleksandar Malevski create the PMG Collective in 1995, 
as a kind-of a manifesto which was supposed to beat the discontent of the 
current situation. In the years to come PMG became the leading 
avant-garde force in the streets of Skopje. Meanwhile, Mirko Popov as a DJ 
gets a chance in the spotlight with regular performances throughout the 
region, but also at various attractive European club destinations. 
He founded PMG Recordings in 1998, nowadays a leading independent 
record company in the country with 70 records released. In 2011 he started 
a label specialized for electronic dance music, called PatternPMG.
Started the band called PMG Kolektiv in the year of 2003, where he authors 
the music, lyrics and vocals. The band that offers an eclectic combo of live 
and electronic freestyle approach has published 4 albums and went on 
multiple Macedonian and European tours. Mirko is also a part of the cult 
band/project Kanton6, which by far has published a few EPs and an album 
called “Chill Folk”.
He played multiple parts in theater plays, as well as a movie role; has 
authored a few soundtracks for theater plays and movies; has directed a 
radio-theater play. Still lives and works in Skopje.

K.PETROVSKY,
Македонија

Има настапувано како диџеј и е дел од АКТО Фестивалот неколку 
години по ред. Настапувал со голем број етаблирани диџејски имиња од 
нашите простори како: SABB, Vladimir Acic, Marko Nastic, Saso Recyd, 
Stojche, Marko Milosavljevic, Lea Dobricic, Matthew Hoag, Sound Diffusion, 
Flooder, Bazel, Goran Tech итн. Настапуваше и на официјалните 
афтерпартија на EXIT 2012 во клубот Compressor во Нови Сад. 
Соработката со Goran Tech, Saso Recyd, Dejan Dex и други му 
овозможило да работи на проекти како Project BPM, QMM Radio, SHUT 
Fest итн.

K.Petrovsky has been performing as a DJ at AKTO Festival and is a part of 
it few years in a row. He has played alongside established DJs from our 
country and the Balkans in general, such as SABB, Vladimir Acic, Marko 
Nastic, Saso Recyd, Stojche, Marko Milosavljevic, Lea Dobricic, Matthew 
Hoag, Sound Diffusion, Flooder, Bazel, Goran Tech, etc. Kristijan’s collabo-
ration with names like Goran Tech, Saso Recyd, Dejan Dex and othershave 
made possible for him to be part of great projects like Project BPM, QMM 
Radio, SHUT Fest and many others.

GORAN TECH,
Македонија

Страста за техно, тех-хаус и хаус изигра голема улога во животот на 
Горан, додека пак присуствувањето на најдобрите журки во државата 
уште на седумнаесетгодишна возраст изврши огромно влијание врз 
неговата музика. Почна како промотер, продолжи како диџеј, а во 2008 
го објави своето прво издание за Naked Rec. во соработка со неговиот 
другар и колега Dejan Dex. Следуваше неговото соло деби EP “Full 
Moon”, а потоа и мега-успешното “Jericho” за Tokyo Red Recordings. До 
сега има настапувано со имиња како Paco Osuna, Jon Silva, Manuel 
Tur, Rui Da Silva, Add2Basket, Sandy Rivera, David Morales, Chris Lake, 
Alexander Robotnick, Kiko и уште многу други. Goran Tech е посветен 

AКТО НАГРАДА ЗА 
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОСТ 
“ДРАГИША НАНЕВСКИ” / 
AKTO INTERDISCIPLINARY 
AWARD “DRAGISA NANEVSKI”

AKTO CREW:

Драгиша Наневски е роден 1942 год. во Приштина. Завршува 
технолошки факултет во Белград во 1956 год. Целиот свој живот 
работи и размислува за Битола. Значаен интелектуалец во 
битолските уметнички и интелектуални кругови во 80те и 90те 
години. Благодарејќи на неговото губење на работното место во 1994 
год. во фабриката за фрижидери, тој целосно се посветува на 
филозофијата, сé до неговата смрт во 2007 год. Кратко време бил 
член на филозофското друштво на Македонија. Неговата домашна 
библиотека брои повеќе од десет илјади наслови на филозофска, 
уметничка литература, како и белетристика. На камиевски начин, на 
крајот на декември 2007 год. умира на патот Битола-Скопје (некаде 
на Плетвар) од срцев удар, возејќи го својот автомобил. Следниот 
ден во неговиот дом на масата беше пронајдена книгата “Волја за 
моќ” од Ниче. Се претпоставува дека тоа е последното нешто што го 

Основачи на фестивалот:
Александар Јовановски
Борче Димитровски
Филип Јовановски

Уметнички директор: 
Филип Јовановски

Продуцент:
Борче Димитровски 

Продуцент:
Александар Јовановски 

Извршен продуцент: 
Никола Димитровски 

Координатор на официјална програма:
Дарко Алексовски 

Координатор на проектот “ ДА СЕ СЛУША ПУБЛИКАТА “:
Драгана Заревска

Продукција:
Владимир Лозановски 
Константин Џима
Тони Лозановски
Андреј Поповски

Маркетинг и логистика:
Димитра Јовановска 
Барбара Петруловска

Координатор на хост тим:
Ана Христова

Координатор на волонтери
Огнен Поповски 
Бујар Драла

Графички Дизајн:
Владимир Василевски 

Волонтери: 
Теа Марија Илиевска / Дијана Ристевска / Софија Костовска / Елена 
Петровска / Стефанија Богдановска / Ивона Димовска / Марија Ристевска / 
Николина Јовановска / Ивона Јовановска / Марија Христовска / Елена 
Христовска / Дорина Филова / Сара Николовска / Матеја Георгиев / Сандра 
Јосифовска / Бисера Ангеловска / Исаја Карадаковска / Настасија 
Силјанова / Драгана Радивојевиќ / Зорица Василевска / Моника Стојчевска 
/ Зорица Стојчевска / Ана Цветановска / Стефани Аџиовска / Марија 
Чукалевска / Евгенија Поповска / Мартина Лазаревска / Димитар Стојковски 
/ Александар Стојковски / Стефан Стојковски / Христијан Трајковски / 
Оливер Кољачков/ Стефан Јосифовски/ / Александар Петровски / Стефан 
Рајчевски / Матеј Шундовски / Иван Акимовски / Бојан Георгиевски / Марио 
Матео Филевски / Томче Жугич

Благодарност до:
Ѓорги Делев
Македонски железници
Љубица и Зоран Манговски

прочитал. Поради огромната почит и значење на неговото “анонимно” 
присуство во одредени моменти и сериозни дискусии, како и за 
неговата значајност во шерењето на идејата за интердисци-
плинарноста како начин на мислење, АКТО Фестивалот за современи 
уметности одлучи во негова чест да додели награда за 
интердисциплинарност на едно дело кое учествува на фестивалот и 
тоа доделување премина во традиција.

Dragisha Nanevski was born in Pristina in 1942. In 1965 he graduated on 
the Faculty of Technology in Belgrade. He worked and pondered in Bitola 
all of his life. During the 1980s and 1990s he was an eminent intellectual 
figure in the intellectual and artistic circles in Bitola. Thanks to loosing his 
job in the refrigerator factory, he completely devoted himself to philosophy 
up until his death in 2007. For a short period of time he was a member of 
the Macedonian Philosophy Association. His home library includes more 
than 10 000 book titles on philosophy, art and fiction. He died the Camu 
way in December, 2007, while driving the car he had a heart-attack 
somewhere on Pletvar on the Skopje-Bitola road. The next day, the book 
“The Will to Power” by Nietzsche was found on the table in his home, so it 
is thought that it was the last thing he read. Because of the great respect 
and significance of his “anonymous” presence in certain moments and 
serious discussions, as well as his importance for spreading of the interdis-
ciplinary way of thinking, in his honor, AKTO Festival for contemporary arts 
decides to present the award of interdisciplinary achievements to an 
artwork that took part in the festival and this award turned into a tradition.

на својата продукција и на презентирањето на неговиот звук и 
инспирација ширум светот.

The passion for techno, tech-house and house took a big part in construct-
ing the life story of Goran, while attending the best parties in the country at 
the age of only 17 influenced his music. Started out as a promoter, 
continued as a DJ and in 2008 he published his first edition for Naked Rec. 
in collaboration with his friend and colleague, Dejan Dex. This was followed 
by publishing his debut solo project EP “Full Moon”, and of course the 
mega-successful “Jericho” under the label of Tokyo Red Recordings. So 
far, he’s played with DJ names like Paco Osuna, Jon Silva, Manuel Tur, Rui 
Da Silva, Add2Basket, Sandy Rivera, David Morales, Chris Lake, Alexan-
der Robotnick, Kiko and many, many more. Goran Tech is very dedicated 
to his production and to presenting his sounds and inspiration worldwide.


