
 
На работ 

 
 
Во светот на уметноста потребни се нови интриги и нови прашања. Тие можат да го појаснат ставот на уметникот, a  и да 
допринесат за разбирање на ракописот на уметноста. Ако интелектуалниот пристап на гледање и поимање, носи страв и 
непознаници притоа барајќи едукативна подготвеност, така емотивниот контакт и чувствата со уметничкото дело уште повеќе 
изискуваат енергија.  
 
Уметноста како визуелен медиум ве вовлекува во процесот на создавање низ рацете на уметниците. Чинот на создавање на 
материјалната слика, „реалноста на насликаното” (Хегел), создадена од човечката рака е израз на уметничката слобода, сето 
тоа на работ од реалноста и духовната “конструкција”, на работ на опсесијата, на работ на страста, на работ на бунтот за 
опстанокот на уметноста, ...за опстанокот. 
  
Доротеј Нешовски, низ “Илузиите на уметноста”, гради објекти со ready-made елементи, каде во зависност од промената на 
светлината се менува комплетната линеарна слика. Со неговиот специфичен ракопис од (се чини) детското моќно емоционално 
паметење, оформува фрагилни цртежи со отпадоци од процесот на создавање кои внимателно ги селектира и чува. Дигиталните 
принтови и објектот „light box” во „fuzzy” – композиција произлегуваат од играта со неговиот медиум - дрвените боички, кои 
понатаму би рекла ги отсликуваат видливите и невидливите густи линии на градот (чувство на авторот на текстот). Густината на 
линиите, преку обединувачки структури формираат модул кој може да се обраби но поверојатно е дека сака да излезе надвор 
од работ, до бесконечноста. 
    
Илија Прокопиев спонтано бележи цртежи во големи формати кои аналитично нафрлаат забелешки од градот, од облиците на 
неговите перцепции. Масниот пастел дава можност за колористичка игра, композициски авторот ја дополнува со правоаголни 
сегменти-цртежи, дополнително компонирани белешки и фотографии, кои притоа на работ на таа отворена празнина го 
испишуваат неговиот препознатлив ракопис. Отворениот концепт  на цртеж, на слика, на колаж, на асамблаж, или пак 
инсталација, ви остава простор да се втурнете во емоционалното прифаќање на сугерираните форми и сами да влезете во чинот 
на гледање. Асоцијацијата и комбинаториката на веројатности која авторот ви ја нуди е голема, а сами учествувате во сликата 
од виртуелниот простор до слика во вистинскиот простор.  
 
Кај Ива Станковска низ чуден сплет на линии и монохроматски решени површини се препознава потребата да се забележи, да 
се наслика, и  преку уметност да се испишат чувствата. Процесот и начинот на создавање за авторката е суштествен, како нејзин 
начин на чистење на духот. Употребува разредени акрилни бои, смрзнати бои, индиректно остава траги, Полоковски ги истура 
боите врз платното. Таа ги гмечи, ги гужва, ги пребојува, ги брише, ги мачи сопствените слики. Таа ги влечка и фрла како со нив 
да го води дијалогот кој оди до работ и назад од почеток. Енергијата на уживање и гнев рефлектираат во енормно големите 
димензии кои се промислени како платна кои системски ќе пораснат во објекти, во “меки” скулптури, во сликарска инсталација. 
Решенијата на авторката се site specific, така целата изложбена соба, во соработка со Ана Трајковска е преполнета, сè со намера 
да ве вовлечат во трета димензија а потоа да ви ја покажат моќта на формата. Вие сте внатре, во формата, на работ на формата. 
 
Ана Трајковска во експериментирањето со графичките техники се приближува до работ на обеспредметување на формата. Таа 
излегува од границите на објективното и предметното стигнувајќи до метафизиката, чистата бесконечност ни ја сугерира со 
сината боја и небесното синило. Во нејзината потребата да се отпечати трага, со испреплетени асоцијативни гранки, или пак 
крвоток кој живот значи, на меки подлоги, на платно, и на атипичен начин на создавање, таа го испишува својот ракопис со 
излегување од нормите на класичниот графички пристап. Заедно со Ива Станковска го балансираат простор, се дополнуваат, се 
разбираат, ја толерираат својата сличност и различност, создавајќи “соба-мека скулптура”.  
 
Доротеј Нешовски, Илија Прокопиев, Ива Станковска и Ана Трајковска, блиски по третманот на слободата на изразот, секој на 
свој начин во традиционална техника, цртеж, сликарство, графички отпечаток, фотографија, објект-скулптура, нетипични во 
решенијата излегуваат од рамката на ограничувањата. Нивното искрено задоволство ќе се почувствува во предизвикот што го 
носи уметноста, возбудата од “лутањето” (истражувањето) низ сопствениот јазик. Низ отворени структури и проблематики во 
исцрпените емотивни забелешки, односот на човек-град, човек-природа, човек-човек го оставаат отворен и целиот простор на 
работ на отворен запис кој може да се дополнува. 

 
Дијана Томиќ Радевска, куратор  
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On the edge 
 

 
The world of art is in constant quest of new intrigues and questions. Their answering can shed light on the stance of the artist and 
contribute to the greater understanding of the artistic signature. If the intellectual approach to looking at art and its in-taking carries 
along fear and the unknown, by also requiring a great deal of education in one’s background, the emotional contact and the empathy 
with the work of art require an even greater energy.  
 
Art as a visual medium sucks you into the process of creating through the hands of the artist. The act of creating the material image 
(‘the reality of the painted’ (Hegel)) by the hand of a (wo)man is an expression of artistic freedom, all of that on the edge of reality and 
spiritual ‘construction’, on the edge of obsession, on the edge of passion, on the edge of the riot for the survival of art…  
  
Dorotej Neshovski through the ‘Illusions of Art’ builds objects out of ready-made elements where the entire linear image changes 
depending on the shift in the light. With his specific signature transferring powerful emotional memory from childhood (as it seems), 
he forms fragile drawings with remainders from the creative process carefully selected and preserved. Digital prints and the ‘light box’ 
object in a ‘fuzzy’ composition originate from his play with the medium – colouring pencils which reflect the visible and invisible thick 
lines of the city (feeling of the author). The thickness of the lines forms a module through unifying structures which can be processed, 
but is more likely to go beyond the edge into infinity.  
    
Ilija Prokopiev spontaneously marks drawings in large formats which analytically stack up notes from the city out of the forms of his 
perceptions. The oil pastel provides the opportunity to play with colours complemented by the author with rectangular segments-
drawings, additionally composed notes and photographs, applying his recognizable signature on the edge of the ‘void’. The open 
concept of a drawing, an image, a collage, assemblage or installation leaves you room to ‘barge into’ the emotional acceptance of the 
suggested forms and initiate the act of looking on your own. The association and combinatorics of probabilities offered by the author is 
extensive and you from the image into the virtual space, you take part into an image in the actual space.  
 
The work of Iva Stankovska recognizes through a strange medley of lines and monochromatically solved surfaces the need to note, paint 
and write down emotions through art. The process and the manner of creating is essential for the author as her way of purifying the 
spirit. She uses dissipated acrylic colours, frozen colours, indirectly leaves traces and in a Pollockian way pours colours over the canvas. 
She squashes, wrinkles, recounts, deletes her own images. She totes and throws them as if maintaining a dialogue with them which 
goes to the edge and back from the beginning. The energy of hedonism and rage are reflected in the enormously large dimensions 
thought out as canvasses which will systemically turn into objects, into ‘soft’ sculptures, into a painter’s installation. The solutions of the 
author are site specific, thus the entire exhibition room in cooperation with Ana Trajkovska is overfilled with the intention of getting you 
into the third dimension and then showing you the power of form. You are inside, in the form, on the edge of the form.  
 
Through her experiments with graphic techniques, Ana Trajkovska gets closer to the edge of abstracting the form. She gets out of the 
confines of the objective and objectual reaching metaphysics. The pure infinity is being suggested through her blue and the blue of the 
skies. In her need to print a trace, with intertwined associative branches or the life-meaning blood flow, on soft surfaces, on canvas, and 
in her atypical manner of creation, she applies her signature by going beyond the norms of the classical graphic approach. Together 
with Iva Stankovska they balance the space, they complement and comprehend each other, tolerating their similarities and differences 
by creating a ‘room-soft sculpture’.  
 
Doretoej Neshovski, Ilija Prokopiev, Iva Stankovska and Ana Trajkovska, get close in their treatment of the freedom of expression, each 
in their own way by using traditional techniques, drawing, painting, graphic printing, photography, sculptural objects, atypical in their 
solutions, go beyond the edge of limitation. Their true pleasure will be felt in the challenge brought on by the art, the excitement of the 
‘wander’ (investigation) through their own language. Through open structures and problems in the exhausted emotional notes, the 
man-city, man-nature, man-man relations leave the entire space on the edge open. 
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