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Озарување на местото Shining The Site
Лицето на Скопје пред 1963. го паметиме no релативно јасно форматираните градски целини, структурираните средишта на 
социјалните комуникации и јасните ориентири. Денес, речиси четири десетлетија од катастрофалниот земјотрес, се согледу- 
ва влијанието на еден друг културен, социјален, етнички итн. состав. За разлика од другите големи градови во светот, во 
Сколје е воочлива јасна дистинкција меѓу центарот и периферијата. Слоганот Aller a la ville, ce уште, e во оптек. Наместо цен- 
тар во ллурал, имаме центар-центар, кој речиси ги впива сите значајни содржини, но, колку и да е парадоксално, суштински 
нв означува автентично јадро. Од друга страна, големата миграција од село во град (инверзно на случувањата во светот) соз- 
дава ментален и визуелен хаос. Несопирливата демографска концентрација во престолнината ја деградира урбаната атмос- 
фера дури и во самиот центар на Сколје.
Последниве години, лотребата и желбата за перманентно дотерување на лицето на градот, јасно се манифестираат во 
заложбите на Градското собрание за функционално стокмување на Скопје. Естетските интервенции на учесничките во овој 
лроект и даваат нова димензија на целата проблематика. Впрочем, и градот и уметниците заеднички размислуваат за рести- 
туција на урбаните вредности. Одлуката да се вклучат само уметници од женскиот пол произлегува од самата нивна 
предилекција да го светнуваат, чистат и одуховуваат животниот контексг. Ако жената успева да ги одржува редот и хармонија 
во семејното микро гнездо, треба да се види дали тоа е применливо на еден поширок план, каков што е урбаниот.
Учесничките ги истражуваат алтернативните линии на комуникација co граѓаните. Го прошируваат опсегот на корисниците на 
уметничките производи преку нови дела или co директно интервенирање, обликување и менување на постоечките 
места/објекти на отвореното градско платно. Некои од авторките ги користат и интерактивните методи за вклучување на што 
логолем број лартиципиенти во урбаниот пејзаж (предностите на високата технологија).
Идејата за озарена престолнина преку чистење до совршенство co боите, четките и алатките на творечката, духовната, 
физичката, сетилната енергија, го следи вечниот концепт за социјализација и демократизација на уметноста, но и актуелната 
потреба за нов имиџ на градот. Се покажа дека мегаломанските замисли за големи и скапи проекти не резултираа co конкрет- 
ни дела. Овие активности на македонските авторки укажуваат на реалните посибилитети (co многу љубов и голема желба, но 
co скромни средства и co помош на спонзорите од државата и странство) да се сменат некои непријатни визури на градот, да 
се активира свеста и сознанието на секој граѓанин за неговата одговорност кон престолнината, да се поттикне неговиот 
креативен импулс. Следствено, проектите, синхроно на естетската, содржат означености и од социјална, етичка, еколошка, 
културолошка, едукативна и сл. природа.
Времетраењето на делата/интеревнциите ќе варира во значаен дел, зависно од степенот на личниот однос на граѓаните кон 
овие ликовни предлошки, ќе претставува искушение за секој подинец, вклучително и за самите авторки и за релевантните 
луѓе во Собранието на град Скопје, кои се грижат Скопје да биде град што го заслужуваме.

Соња Абаџиева

Елизабета Аврамовска - Elizabeta Avramovska 
(1956)
ВОДЕНА КОЦКА (WATER CUBE), ликовна интервенција 
Вертикалн цевки за вода, висина 2,5 м., светлосни ефекти 
во боја
Локација. Центар, Големата фонтана во Паркот Жена-борец 
Спонзор: Собрание на град Скопје, Водовод и канализација 
Термин: од 21 април (интервенција во процес)

Запуштената голема фонтана во паркот Жена Борец се 
трансформира во впечатлива водена коцка врз која се 
проецираат светлосни зраци во основните бои на спектарот. 
Водата како примарен елемент ги раздвижува сетилните 
енергии - визуелниот и аудитивниот допир од вантре и од 
надвор - а колористичките ефекти го збогатуваат доживу- 
вањето. На тој начин, не само што проблеснува самата 
фонтана, туку ова грдо место станува атрактивна точка за 
случајните минувачи, за децата кои си играат околу 
фонтаната, за пензионерите кои го анализираат секојдневи- 
ето и за сите оние на кои им е потребна релаксација во при- 
јатен штимунг

Жанета Вангели - Zaneta Vangeli (1963)
INTERRUPTS COGITANDI ( ПРЕКИН HA МИСЛЕЊЕТО), 
диптих. site specific
1 Компјутерски обработена фотографија, плотери
2. Засадување на растението uniperus horizontalis
(370 должни m.)
Локација. Центар, билборди на Еуролинија на улица “Даме
Груев" (меѓу Тинекс и Детската градинка
(наспроти некогашно Беко)
Спонзор: Еуролинија, Паркови и зеленило
Термин: делата на билбордите од 21-28 алрил, зелениот 
лојас е трајна интервенција

Првиот дел на диптихот е повеќезначен: од една страна 
експлицитно "го репрезентира прекинот на картезијанскиот 
дуализам изразен преку Cogito ergo sum (мислам значи пос- 
тојам), како и прекин на рациото по себе. Делото е 
направено за време на немирите во Македонија и е рефлек- 
сија на она како ги перципирам нештата, т.е. слика за тоа 
како тие ми се наметнуваат. Најзначајно, притоа, е презен- 
тирањего на отвореноста и несомненото постоење избор” 
(Ж.В.) Вториот дел на диптихот преставува една еднобојна 
зелена плоха на растението uniperus horizontalis како една 
природна противтежа на арт-ифициелното и како лична 
проекција на garden art. И двата дела се ставени во кон- 
текст на етичко-еколошките категории.

Гордана Вренцоска - Gordana Vrencoska (1973 )
МЕКА БАРИЕРА (Soft Barrier), ликовна интервенција
Платно текст
Локација: Центар ( скривалиштга на тврдината Кале, ул 
Самоилова (на крајот на надвозникот, над Стоковна куќа
Мост)
Термин од 21 април, до неопределено време 

“Скривалиштата во долниот дел на тврдината Кале, се 
темни 1очки кои обично ги избегнуваме. Искршените врати, 
темнината, отпадоците, упатуваат на некоја загадочна 
содржина. Co поставувањето на мултиколорни завеси (дел 
од ентериер) на влезовите на скривалиштата (екстериер), 
ќе се припитоми "стравот на поминувачите да погледнат 
внатре".Така, граѓаните ќе се најдат пред искушение. 
Претпоставувам дека ќе има две категории кои “нема да го 
положат испитот": 1. деструктивците кои сакаат да остават 
трага врз новото и нестандарното; 2. Оние граѓаните кои ќе 
чувствуваат грижа на совест, гледајќи ги завесите, оставени 
на милост и немилост на другите, па ќе пробаат да ги “удо- 
мат”. Како превентива врз завесите е поставен натпис: 
"Подарок на градот - Друштво на љубителите на град 
Скопје" (Г.В.).

Љупка Делева - Ljupka Deleva (1970)
СЕШЕТАМ, ГЛЕДАМ, СОНУВАМ ДЕЊЕ. . НИЗ ГРАДОТ
(I Walk, I Look, I Day Dream...through the City), интерактивен 
site specific проект
Плотерски фотографии , текст, флаери,
Локација: Центар, билборд на Еуролинија, кај Ристиќева
палата - до книжарницата Култура
Спонзори: Еуролинија, магазин Форум
Термин: Од 21-29 април

Врз компјутерски манипулираната мапа на градот Скопје се 
обележани точките кои ја претставуваат субјективната 
топографија, утврдена за време на пешачењето на авторка- 
та низ срцето на градот. Броевите обележани на мапата и 
претставени co фотографии го претставуваат нејзиното 
визуелното доживување, од перспектива на уметник кој на 
поинаков начин го опсервира градот: еден вид на фото-есеј 
- сонување co отворени очи. Текстот (тријазичен), поставен 
паралелно на фотографиите и мапата се вовед на мину- 
вачите во "надреалноста" при восприемањето на градот. 
"Сакам да ги повикам, при механичкото одење низ улиците, 
да го гледаат градот, да ѕиркаат лево и десно, да го подиг- 
нат погледот, да ја озарат глетката, да го светнат местото. 
Твоето минување ја разубавува глетката!" (Љ.Д.). Флаерите 
co исцртаната мапа ќе бидат дистрибуирани до граѓаните на 
кои тие ќе ги впишуваат сопствените опсервации и ќе ги ре- 
адресират на авторката.

Наташа Димитриевска - Natasa Dimitrievska 
(1969)
ОДРЖУВАЈ ЧИСТО (Keep it Clean), ликовна интервенција 
Клупи покриени co бела хартија, натписи, објекти од картон 
Локација: Центар, задјзградата на ЕСМ, наспроти 
сендвичарата Кај чично Стоилко
Термин: од 21 април, до неопределено време

“Локацијата што ја избрав, е дел од моето секојдневно 
опкружување, на моето движење, растење и доживување 
на градот. Еднаш прашав некого, што ги прави истите 
работи што ги гледаме постојано, да изгледаат поинаку. 
Светлината беше мојоТ одговор. Другиот одговор беше: 
различна перспектива на гледањето" (Н.Д.). Ликовната 
реакција на Димитриевска се фокусира врз една црна точка 
во центар-центарот на Скопје: место каде се обавува еден 
значаен чин на човечкото секојдневие - исхраната - но, во 
една непристојна атмосфера на отпадоци, траги од храна и 
тотална индиферентност на граѓаните кон своето 
опкружување. Проектрт е тест за нивото на нивната кул- 
тура и свест за непосредната животна средина.

Искра Димитрова - Iskra Dimitrova (1965)
ПЛОШТАД - УТОПИЈА СКОПЈЕ ( Square Utopia Skopje) - 
www. unet. com. mk/squareutopia-skopje
Интерактивен компјутерски (интернет) проект
Термин: од 21 алрил, до неопределено време

На посочениот home page авторката дава основни 
индикации за проектот кој настојува да создаде една иде- 
ална виртуелна слика на градот Скопје, лреку интерак- 
тивност на неговите жители co уметничката и “делото”. 
Оваа визија сака да ги надмине урбаните недостатоци преку 
предлози/желби испраќани на е-маил адресата на авторка- 
та и потоа презентирани на мрежата. На овој начин 
авторката настојува жешките прашања за градот да станат 
предмет на секојдневна човечка меѓукомуникација преку 
етерот. "Целта на овој проект е да се подигне на повисоко 
рамниште чувството за припадност на градот, како и да се 
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воспита свеста дека, сепак, изгледот на нашиот град во 
голема мера зависи од нас самите, граѓаните на Скопје"
(И.Д.)

Христина Иваноска - Hristina Ivanoska (1974) 
БУЛ. ХРИСТИНА ИВАНОСКА ЅВЕРОТ 1078/24 (Bui. Hristina 
Ivanoska The Beast 1078/24) 
Site specific инсталација , 
фото-документација, пластична фолија, дрвена рамка 
Локација: Витрина на Фондацијата за култура Про 
Хелвеција, ул. Даме Груев бр. 5/3 (до Тинекс) 
Термин: од 21 -29 април

Иваноска посочува на неограничениот дијапазон на 
можности во откривањето на софистицираните слоеви на 
етичкото и социјалното во урбаните хлетки. Co фото-апарат 
во рака таа извршува истражувачка мисија во градот, реги- 
стрирајќи ги улиците кои носат имиња на заслужни жени. 
Констатира, дека од 1078 улици во Скопје, само 24 се 
посветени на другиот non, а меѓу ние нема ниту еден буле- 
вар. Во оваа бројка фигурираат препежно имиња на народни 
херој(ки) или партизанки, што значи, дека заслугата за овој 
рејтинг ја платиле co својот живот. Авторката самоиронично 
го насловува проектот co сопственото име. Христина 
Иваноска и го инаугурира (виртуелно) првиот булевар во 
Скопје co женско име, додавајќи му и една саркастична 
компонента, преку додавката на измисленото (над) име: 
Ѕверот .

Славица Јанешлиева (1973 ) и Ана Стојковиќ 
(1971) -
Slavica Janeslieva&Ana Stojkovik
РИЗИЧНА ЗОНА (Risky Zone), ликовни интервенции
Рачно изработени знаци на хартија, каширани на картон и 
поставени на држачи, знаци- стикери залепени на клупите 
за седење
Локација: На почетокот на улицата “Максим Горки", 
Плоштад Македонија наспроти кафеаната Сквер или 
Лондон.
Термин: од 21 април, до неопределено време

Маркирањето на малите секојдневни случки во градот што 
ни го расипуваат расположението, co тема на типично 
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женското реагирање на нарушениот комодитет во урбаното 
живеење. Минуциозно олсервирајќи ги микро пунктовите 
што ги оштетуваат нежните хулахопки и тенките потпетици 
(дупките, рапавите улици и тротоари, оштетените столи- 
ци.шанкови и маси во кафеаните), авторките ,со гест на 
предупредување, поставуваат нови нестандардна сигнал- 
изација во градот, користејќи ги како основна матрица фор- 
мите на сообраќајните знаци (триаголници и кругови). 
Меката самоироничност реферира и на несериозного зао- 
биколување на баналните животни приказни.

Моника Мотеска - Monika Moteska (1971 )
ЛАЗЕЊЕ ПО БЕЛО (Creeping on White), видео инстаНација 
Видео проекција, јарешки кожи, двоглед
Локација: слободен кафез (бившото живеалиште на фоката) 
во Зоолошката градина,
Термин: само на 21 април во 20 часот.

Во очевидната материјалност на јарешките кожи сд крие 
метафизичката желба за девствената белина како синоним 
на чистотата. Поетската визија на Мотеска за обновување 
на невиноста е нагласена co видео проекцијата врз^ кожите. 
Сликите на млекото, што лази no бел конец и во teIhok 
млаз, се стопуваат co тактилната структура на јарАиките 
кожи, повторувајќи ја или потретувајќи ја (преку пг.еонас- 
тичка игра) пораката за заштита на човечката, анималната 
и воопшто природната компонента од агресијата на хипер- 
цивилизациските продукти.

Јасминка Новковска - Jasminka Novkovska 
(1975 )
HOB ИЗГЛЕД (New Look), колористички интервенцци
Индустриски бои, канти за отпадоци
Локација 1: Центар, наспроти печатницата Гоце Делчев,
Локација 2: на раскрсницата меѓу ул. Максим Горкц и бул.
Васил Гпавинов
Спонзор: Комунална хигиена
Термин: од 21 април, до неопределено време

Најгрдите и најодбивни сцени во нашиот урбан пејзаж се 
кантите за отпадоци. Колку се тие поблиску до центарот на 
Скопје, толку се понеуредни и понечисти, директно загрозу- 
вајќи го здравјето на сите. До постоечките градски конте- 
јнери за смет, на две локации, Новковска ги постаЕ»ува 
своите канти (идентични no форма и големина co 
вообичаените) исликани co духот на попартистичката high 
light светлина на задоволството и среќата. Дали вр контак- 
тот co овие ликовно озарени кутии ќе бидеме повнимател- 
ни, дали ќе се сепнеме пред овој авторски труд пр^д да го 
извршиме банално ослободување од отпадоците циви- 
лизацијата? се прашува авторката. A се прашува и колку 
тоа долго ќе трае.

Вана Урошевиќ - Vana Urosevik (1961)
ЧИСТЕЊЕ ВО АНТИКВАРНИЦА (Cleaning in Antique Shop) 
мултимедијална инсталација (сино обоен најлон 2x2 м, мор- 
ски школки и каменчиња, пена од меури од сапуница, 
рефлектори, озвочување, рефлектори, проекции, звучни 
ефекти)
Локација: Антикварница Доел, во сутеренот на CIX галерија, 
на ул. Орце Николов
Термин: само на 21 април, во 19 часот

Физичкото чистење на просторот на Антикварницата е 
заменето co негово одуховување или озарување.
Создавајќи едно имагинарно морско дно co реални школки 
и каменчиња во подрумот на зградата, авторката мисловно 
нб дислоцира и не поканува на една акватична сеанса. 
Вештачки произведената пена реферира на морските бра- 
нови и можеби на пената од која никнуваат облините на 
Венера, на чинот на генезата. Сцената блеска од сонцето на 
рефлекторите и "зборува за водата и светлината, за 
физичкото и духовното прочистување на просторот и на 
телото" (В.У.).

"Twinkle, twinkle little star, how I wonder 
what you are,

up above the world so high, like a 
diamond in the sky...

My voice is what I don”t hear

My look is the one thing I cannot see in 
my reflection

Виолета Чаповска - Violeta Capovska (1967)
УРЕДУВАЊЕ HA ДУШАТА (To Settle the Soul).
ѕидна инсталација
Негатоскоп (осветлена кутија за исчитување на rtg. фил- 
мови), транспарентни филмови, текст, 6 стаклени објекти co 
букви ATTGCG (co 4 нитрогенски бази: adenine, thymine, gua
nine & cytosine, што ce состојат во DNA)
Локација: Чекална на Психијатриската клиника, Скопје ул. 
Белградска 15, зад МВР Скопје
Термин: од 21 април - 15 мај, секој ден, освен сабота и 
недела, од 7-14 часот.

Меѓу најтажните градски места се болниците. Чаповска 
сочувствува co пациентите кои поминуваат долги часови во 
очекување на прегледи или резултати и тоа главно во прос- 
тории кои најчесто ги заобиколуваат вообичаените стандар- 
ди. Инсталацијата е поставена во чекалната на 
Психијатриската клиника и разработува медицинска проб- 
лематика. “Психолошки, тоа е простор на нелагодност, 
вознемиреност, исчекување и рутина. Место кое има 
обележје и на интимност, co тоа што нелознати луѓе се 
среќавааат и седат еден до друг. Додека чекаат пациентите 
ќе бидат конфронтирани co инсталацијата и на различен 
начин ќе реагираат и ќе ја интерпретираат содржината на 
делото. Истото се однесува и на персоналот на Клиниката и 
на другите посетители" (В.Ч.).
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