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ВОВЕД

50 години Националната установа Музеј на современата уметност е 
дел од културната историја и вертикала на современата уметност во 
Република Македонија, непобитен факт за духот и за културата што 
може да ја споделиме со културите на останатите меридијани во светот, 
тој е своевидна победа на уметноста во втората половина од 20 век.
НУ Музеј на современата уметност е капитал на уметноста и монумент
на 1800 уметници-донатори од 65 земји од светот, кои со донации 
на уметнички дела, со чинот на солидарноста, го даруваа Скопје по 
катастрофата што го снајде во месец јули во далечната 1963 година.

Изнедрен од трагедијата на нашиот главен град, со Одлука на 
Собранието на Град Скопје број 2247/1 од 11 февруари 1964 година, 
е основан МУЗЕЈОТ НА СОВРЕМЕНАТА УМЕТНОСТ.

На 5 април 1969 година се поставени темелите на објектот на Музејот на 
современата уметност, со површина од 5428м2, во ноември 1970 година 
МСУ дефинитивно го добива својот дом.

Од поводот за основањето,  до изградбата на објектот, Музејот на 
современата уметност е парадигма на солидарноста, пример на 
космополитизмот, пример за истрајноста на вљубениците  во  уметноста, 
гордост за културното наследство, првенец на Балканот и пошироко. Во 
таа смисла после 23 години  галериски активности, Музејот на современата 
уметност, конечно , достоинствено се врати на својата дејност, музејската. 

Веќе пет децении, МСУ е наша гордост, но и наша обврска.

На одбележувањето на овој голем јубилеј, можеме да бидеме задоволни 
поради фактот дека по 23 години девастираниот галериски простор од 
1500м2 е повторно дел од севкупниот изложбен простор од 3500м2.
„Аплицирајќи современо проектно решение, всушност ја ‚претпочитавме‛ 
внатрешната логика, надградувајќи ги позициите со суптилни методи на 
санација, заменувајки ги старите позиции, овозможивме присутност на 
современи музејски стандарди. Квалитетот на изведбата значи целосна 
идентификација во контекст на зачувување на идентитетот на музејскиот 
објект. Овозможена е целосна визуелна интеракција на новиот дизајн на 
просторот  со визуелните содржини поместени во него, а во функција на 
постојаната поставка, како основен и составен дел на секој музеј.“ 

Ова го направивме благодарение на исклучителната  финасиска 
поддршка од Владата на Република Македонија и од Министерството за 
култура, добиена за прв пат од неговото основање.

Забележуваме уште една победа на уметноста која станува дел од 
културната историја на Република Македонија.

Елиза Шулевска, директор



INTRODUCTION

For 50 years the National Institution  Museum of Cotemporary Art has been 
part of the cultural history, an axis of the contemporary art in the Republic of 
Macedonia, an undeniable testimony of the spirit and of the culture we have 
been able to share with the cultures of the other world meridians. It is a par-
ticular victory of the art in the second half of the 20th century.
The Museum of Contemporary Art is the capital of the art and a monument to 
1800 artists from 65 countries all over the world whose donations in artworks 
as an act of solidarity were presented to Skopje after the disaster that hit 
Skopje in the distant 1963.

Born out of the horrible tragedy of our capital, on the 11th of February 1964 
the Assembly of the City of Skopje has adopted the decision to found the 
MUSEUM OF CONTEMPORARY ART

On the 5th of April 1969 the foundations were laid for the Museum of Contempo-
rary Art, covering 5428 m2. In November 1970 the Museum finally got its home.

From the motives for its foundation to the completion of the object, the Mu-
seum of Contemporary art has been a paradigm of solidarity, an example of 
cosmopolitism, an example of the persistence of the art lovers, a pride of our 
cultural heritage and a first of its kind in the Balkan. In that light, following its 
23 years long gallery activity, the Museum of Contemporary Art has finally 
returned to its original task, the museum activity.

For five decades the Museum has been our pride, as well as our responsibility.

When marking this notable jubilee we can be satisfied with the fact that after 
23 years the devastated 1500 m2 gallery rooms have again been included in 
the general display showroom covering 3500 m2. „Applying a modern con-
struction project, we ‚preferred‛ the inner logic, improving the positions with 
subtle reconstruction methods, replacing the old positions and observing the 
contemporary museum standards. The quality of the project meant complete 
identification in the context of preserving the identity of the museum object. It 
provided a complete visual interaction of  the new design with the displayed 
visual contexts, pointing out the permanent display as a basic constituent of 
every museum.“ 

We have achieved all this with the exclusive financial support by the Macedo-
nian Government and the Ministry of Culture, received for the first time since 
the foundation of the Museum.

We have won yet another victory for the art which will become part of the 
cultural history of the Republic of Macedonia.

Eliza Shulevska, director
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Љиљана Неделковска
Солидарноста, недовршен проект?

Жан Пол Сартр, 1963: „Скопје не е филм, не е трилер каде ние 
погодуваме што е главниот настан. Тоа е концетрација на борбата 
на човекот за слобода, со резултат кој инспирира натамошни борби 
и неприфаќање на поразот“. 

Кога Скопје, пред 50 години, беше разурнато од силен земјотрес, 
трагедијата што го погоди градот, не беше само вест на денот, 
вест која веќе наредниот ден е заменета со нова, потрауматична, 
туку тоа беше Настан околу кој се мобилизира огромен потенцијал 
на сочувство и солидарност, потенцијал кој во себе носеше една 
утопистичка димензија: проекциите за Скопје не беа само тој да се 
обнови, проекциите беа Скопје да стане модерен, современ град. 
Планот на јапонскиот архитект Кензо Танге за ново Скопје беше 
замислен како нов почеток на една нова иднина, а создавањето на 
Музејот на современата уметност беше еден вид на симболично 
отворање кон иднината што требаше да дојде како ветување, како 
очекување на реализацијата на проективниот, утопистички елан.             
Поставката Солидарноста, недовршен проект? замислена е 
како едно симболично повторување на чинот на создавањето на 
Музејот преку постапката на „повторното одигрување“ на акцијата 
на подарување, но и на откупната политика водена од стручниот тим 
на Музејот. „Повторното одигрување“ (re-enactment) го „реконструира“ 
оформувањето на колекцијата на Музејот во периодот од неговото 
формирање 1964 година па сè до денес. Но „повторувањето“ на 
создавањето на Музејот не значи враќање или носталгија за минатото, 
туку е обид  да се поентира важноста на овој настан не само во 
контекстот на минатото, туку пред сè во контекстот на сегашноста. 
Овде референцата на минатото не е историски пресек направен 
поради самата историја, туку пред сè зборува за важноста на она што се 
случило во минатото за нашата сегашност и иднина, но и за важноста 
да се запрашаме за можноста сè уште да се верува дека некаде, во 
нас, постои „утопистичка искра којашто вреди да се чува“. Утопистичка 
искра потребна не само за „големи промени“, туку понекогаш потребна 
само за да може да се издржи во упорноста и понатаму да се брани 
напуштената или изгубената идеја на солидарноста.

***
Солидарноста, недовршен проект? опфаќа околу 300 дела од 
колекцијата на Музејот на современата уметност. После 20 години 
невозможност да се презентира колекцијата, со реновирањето на дел од 
просторот, Музејот доби прифатливи услови да прикаже дел од својата 
богата колекција. Поставката ги истражува врските меѓу уметноста и 
градот, политиката и историјата, катастрофата и солидарноста трагајќи 
за визија на една поинаква, динамичена и ангажирана присутност на 
Музејот во начинот на обликувањето, мотивирањето и поттикнувањето 
на дискурсот на уметноста и на уметничката критика. Во таа насока, 
со поставката не се претендира да се даде конечен, затворен поглед 
на карактерот на колекцијата што ја поседува Музејот, туку да се 
отворат можности за прикажување на различните аспекти и модуси на 
развивањето и оформувањето на колекцијата, при што, од една страна, 
се сака да се укаже на кршливоста на вредностите и непостојаноста на 
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смислата на проективноста, а од друга да се укаже на несопирливата 
потреба и понатаму да се верува во можноста проективноста да се 
одвива како отворен, вредносен процес и како посакувана вистина. 
Во оваа смисла, поставката е и обид да се отворат и нови, поинакви 
перспективи на читање на поимот солидарност, поим врз чии темели е 
изграден токму Музејот на современата уметност во Скопје.                                      
                                                    

*** 
Поставката Солидарноста, недовршен проект? (наслов кој всушност 
се повикува на познатата синтагма на Јирген Хабермас Модерната: 
недовршен проект) е обид критички да се димензионира и ре-
дефинира збирката на Музејот: збирка којашто содржи голем број 
на дела кои го носат потписот на солидарноста, потпис испишан врз 
урнатините на скопскиот земјотрес од 1963 година.
Проектот на солидарноста осмислен и аплициран 1964 година, својата 
кулминација ја достигна во 1970 година кога беше отворена Првата 
постојана поставка во новиот објект на Музејот. Во колекцијата на 
Музејот (чие идејно архитектонско решение на тројцата полски 
архитекти Мокшински, Вјежбицки и Клишевски беше подарок од 
Полската влада), тогаш се наоѓаа вкупно 2050 дела (слики, скулптури, 
објекти, цртежи, графики) на 1020 уметници од 40 земји.1 Во наредните 
години, иако со намален интезитет, подароци сè уште пристигнуваа, 
така што во периодот до 1985 година бројот на делата во колекцијата 
порасна на 3543 дела.2 Но, и покрај тоа што колекцијата и понатаму 
се збогатуваше со донации, иницирани преку неколкуте вистински 
пријатели на Музејот, но и преку писмата што Музејот ги адресираше до 
одредени уметници, веќе во овој период стана јасно, како што нагласува 
Соња Абаџиева (директор на институцијата од 1977 до 1985 година), 
дека “ниту во колекцијата, ниту во поставката, не можеме да ја следиме 
светската уметност. [...] Бидејќи континуитетот на меѓународните 
фондови можеше да се одржува во форма згорнично и инцидентно, 
односно нивната фрагментираност не генерираше иднина, смислата на 
проективноста единствено беше согледлива на македонски терен. 
Накусо, стратегијата на подарување ја заменивме со поинтензивна 
откупна политика на дела од македонски автори.“3   
Како треба да се чита ова сознание? Како признание за истрошеноста  
на проективниот импулс што во себе го содржеше солидарноста, ако 
солидарноста се чита како ветување и одговорност пред ветувањето 
Музејот да расте и да се развива како Музеј на меѓународната 
солидарност? Или како сознание дека замената на еден проект (подарокот 
како блискост и внимание) со друг (откупот како оддалеченост и проценка) 
сепак не значи и напуштање на идејниот хоризонт на солидарноста? Со 
можност „изгубената“, „прекината“ солидарност во иднина повторно 
да се воспостави? Прашања што и денеска остануваат отворени, 
но и одложени за одговорноста да се одговори; не за да се избегне 
одговорноста на одговорот, туку да се избегне навиката прашањата 
да го сугерираат начинот на којшто се сака да се чуе, да се разбере и 
да се прифати одговорот.  
1. Борис Петковски, Музеј на современата уметност, 1964-1976, Скопје: Музеј 
на современата уметност, стр.63  
2. Соња Абаџиева, Континуитет, Музеј на современата уметност, 1977-
1985, Скопје: Музеј на современата уметност, стр. 55

3. Исто, стр.59-61
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Оттука и причината за насловот Солидарноста, недовршен проект? 
Ако во шеесеттите и седумдесеттите години се оформи меѓународната 
колекција која понатаму многу бавно и спорадично се надополнуваше, 
тогаш оправдано се чини и поставувањето на прашањето за 
перспективите на колекцијата на современата уметност на Музејот. 
Причината Музејот и солидарноста тематски да се поврзат преку 
синтагмата недовршен проект, не лежи само во обврската на 
50-годишнината од земјотресот во Скопје, со благодарност да се 
потсетиме на огромната помош и поддршка што нашата земја и градот 
Скопје ја добија од голем број на земји, како од Исток, така и од Запад, 
туку и да се запрашаме за причините што овозможија да прекине и да 
се заборави проектот на солидарноста. А причини се чини дека има 
секогаш повеќе. Секогаш зад една причина се задскрива друга, она 
што се чини дека е јасно, очигледно, всушност никогаш не може во 
потполност да се заокружи, да се поистовети во/со себе си. 
Секогаш онаму каде што мислиме дека рабовите се добро опшиени, 
добро затегнати, доаѓа до кинење, до зев од каде се измолкнуваат 
недоречености кои поттикнуваат повторно да бидат артикулирани, 
но поинаку, од слични или други причини. 
Оттаму, во оваа смисла, и зборот солидарност, којшто е всушност 
првото име на Музејот на современата уметност, и колку да настојуваме 
да го ограничиме, локално да го сведеме на прашањата и проблемите 
поврзани со оваа институција, сепак поради својата полисемичност и 
повеќесмисленост, но и неизвесноста на неговото циркуларно значење, 
предизвикана не од дефицитот, туку од инфлацијата на неговата 
реторичка употреба, е причина овој збор да се отвори за да може 
да се согледа богаството и разновидноста на неговите семантички и 
наративни набори.*
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*[Солидарноста е модерен поим. Иако овој поим има долга историја 
(потекнува од латинскиот јазик во кој се употребува во правно значење-
солидарноста подразбирала солидни, цврсти односи во должничките обврски, 
obligatio in solidum) сепак неговото значење на грижа и сочувство кон другиот, 
значење кое и денеска е во употреба, произлегува од Француската револуција 
и се поврзува со еден од конститутивните зборови на слоганот слобода, 
еднаквост, братство (Liberté, égalité, fraternité)-зборот братство. Поимот 
солидарност најнапред се употребува паралелно со поимот братство, поим 
со којшто се воспоставуваат основите принципи на заедничкиот живот во 
новата, посакувана заедница на слободни и еднакви граѓани (Потчинето 
е целокупното општество кога е потчинет и само еден негов член, како 
што е запишано во Револуционерниот устав од 1793. година), за потоа, од 
втората половина на 19 век, да стане една од основните претпоставки на 
модерното демократско општество. Но, „принципот на надежта“ (Ернст Блох), 
ослободен со просветителските и револуционерните идеи не успеа, не само 
да се актуелизира, туку и да се одржи: модернизмот со својот просветителски 
проект на еманципаторскиот ум и на апсолутната верба во знаењето и 
напредокот ќе се заплетка во сопствените апории чии последици и денеска 
ги чувствуваме. Наместо еманципација на разумот имаме слепа верба во 
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технолошкиот напредок. Наместо мислење, калкулација. Наместо еднаквост 
имаме функционални општествени хиерархии. Наместо солидарност како 
„демократско остварување на индивидуалната слобода“ имаме емпатиска, 
каритативно-практична форма на одржување на состојбата на неслобода. 
Но денеска кога се чини дека „помрачувањето на умот“ (Макс Хоркхајмер) е 
незапирлив процес, сé повеќе и повеќе се слушаат гласови кои инсистираат 
на ре-афирмацијата на просветителските идеи (раздвоени во своето единство) 
на еднаквост (Жак Рансиер), слобода ( Жан-Лик Нанси), солидарност (вон 
неговата пропагандна, демагошка и реторичка употреба): од солидарноста  како 
„флексибилно“ чувствување на “симпатија едни за други“, како можност „за 
луѓето кои се сосема различни од нас да се мисли како да се вклучени во ‘нас‘“, 
за едно „многу пошироко значење на солидарноста од она сегашното“(Ричард 
Рорти), преку „интуитивното изместување“ на Ален Бадиу (изместување од 
местата распределени во хиерахиската структура на владеење и моќ, во смисла 
на оние кои се изместени од местата кои им се доделени во општеството, но и на 
оние кои никогаш не би требале да се сретнат-работниците и студентите, уметниците 
и градежниците, вработените и невработените, богатите и сиромашните...); преку 
солидарноста како „заедничко изложување на слободата“ (Жан-Лик Нанси) до 
солидарноста како една од „најсубверзивните методи“ на дејствување (Сања Ивековиќ) ].

Во и преку тие набори Музејот треба да се 
ориентира во комплексот на прашањата 
што проектот на солидарноста ги отвори: 
одговорноста не само да се прима, туку и да 
се возврати; да се чува, но и да се проширува 
искуството на солидарноста како искуство на 
креативно поврзување и отворање на нови 
перспективи на заедништво и пријателство 
(еден вид на „заедница без заедница“), но и 
како подготвеност да се доведе во присутност 
и видливост уметничкиот порив за критичко 
вреднување и трансформирање на стварноста 
и општеството.1  

4. Ако солидарноста се поистовети со демократијата 
(не она што е, туку она што треба да биде), како 
што тоа го прави Хауке Брункхорст во книгата 
Солидарност. Од граѓанското пријателство до 
глобалната правна заедница. Види: Hauke Brunkhorst, 
Solidarnost. Od građanskog prijateljstva do globalne 
pravne zajednice, Beograd/Zagreb: Beogradski krug/Mul-
timedijalni institut, 2004
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Ljiljana Nedelkovska
Solidarity – An Incomplete Project?

Jean-Paul Sartre, 1963: “Skopje is not a film, not a thriller where we guess 
the chief event. It is a concentration of man’s struggle for freedom, with a 
result which inspires further struggles and no acceptance of defeat.”

When Skopje was destroyed by a strong earthquake fifty years ago, the trag-
edy that struck the city was not only the day’s top headline (to be substituted 
the following day by a newer, even more traumatic top story) but an event 
that mobilized an enormous wave of sympathy and solidarity. This potential 
carried within itself a utopian aspect: the aspiration was not only for Skopje 
to be rebuilt but for it to become a modern city. The plan of the Japanese 
architect Kenzo Tange for a new Skopje was conceived as the start of a new 
future, while the creation of the Museum of Contemporary Art was a type 
of symbolic passage into the future intended to serve as a promise, as an 
expectation of a projected, utopian fervour. 
The exhibition Solidarity – An Incomplete Project? is conceived as a sym-
bolic repetition of the act of the Museum’s creation through a re-enactment 
of that act of giving, as well as the purchasing policies of the museum’s team 
of experts. This re-enactment in a way reconstructs the formation of the Mu-
seum’s collection from the period of its establishment in 1964 to the present. 
However, repeating the creation of the Museum does not denote a return to 
nostalgia for the past but stands as an attempt to emphasize the importance 
of this event not just in the context of the past but, more importantly, in the 
context of the present. Here the reference to the past is not а historical over-
view made for the sake of history itself; rather it addresses the importance 
of past events for our present and future. It also highlights the importance 
of asking ourselves if it is still possible to believe that somewhere within us 
lies a utopian spark worth preserving: a spark necessary not only for great 
changes but sometimes needed in order to persevere and to continue to 
defend the abandoned or forgotten idea of solidarity. 

***
Solidarity – An Incomplete Project? includes about 300 works from the col-
lection of the Museum of Contemporary Art. Due to renovation work on parts 
of the Museum, it has not been possible to present this collection for the past 
twenty years. With the completion of this renovation work, however, we are 
now able to exhibit part of this rich collection. 
The exhibition explores the relationship between art and the city, politics and 
history, catastrophe and solidarity. At the same time, the exhibition aims to 
present a vision for a more dynamic and engaged role for the Museum in 
shaping, motivating and encouraging artistic discourse and art criticism. The 
exhibition does not claim to provide a final and sealed view of the character 
of the Museum’s collection, but aims to open up possibilities of presenting 
various aspects of the collection’s development. On the one hand, this pre-
sentation highlights the fragility of values and inconsistencies in regards to 
projective  vision. On the other hand, it points to the need to continue believ-
ing in the possibility of  projective vision as an open, value-adding process 
and as a desired truth. Hence, the exhibition is also an attempt to open new, 
different perspectives on the concept of solidarity, a concept upon which the 
Museum of Contemporary Art in Skopje is founded. 
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***
The exhibition Solidarity – an incomplete project?1 is an attempt to critically 
position and redefine the Museum’s collection––a collection that contains a 
large amount of works bearing the signature of solidarity, a signature ris-
ing the ruins of the 1963 Skopje earthquake. The project of solidarity was 
conceived and implemented in 1964 and reached its peak in 1970 with the 
opening of the first Permanent Collection in the new building of the Muse-
um—a building designed by three Polish architects, Mokszyński, Wierzbicki 
and Kliszewski, as a gift from the Polish Government. At that time, the col-
lection of the Museum included a total of 2,050 works—including paintings, 
sculptures, objects, drawings and prints—by 1,020 artists from 40 different 
countries.2  And gifts continued to arrive over the years that followed, albeit 
with less intensity. As a result, the number of works in the collection had in-
creased to 3,543 by 1985.3  However, although the collection continued to be 
complemented through the donations of several benefactors of the Museum, 
but also with the help of letters the Museum addressed to various artists, the 
Director of the Museum from 1977 to 1985, Sonja Abadžieva, notes that it 
became clear during this period that: “neither the collection, nor the exhibi-
tion allowed us to follow world art. [...] This was because the continuity of 
international funds could only be sporadically maintained. The fragmented 
nature of these funds allowed for  no future prospects, so that the meaning 
of projection could only be perceived in a Macedonian context. In short, we 
substituted the strategy of receiving gifts with a more intensive strategy of 
procuring works by Macedonian artists.”4  
How should this above realization be understood? Should it be seen as an 
acknowledgement of the spent impulse of “utopia” that the project of solidarity 
used to contain (if one reads solidarity as a promise and a responsibility of the 
Museum to grow and develop into a museum of international solidarity)? Or as 
a realization that substituting one project (the act of giving as a sign of closeness 
and attention) for another (procuring as a process of distance and assessment) 
does not necessarily signify a departure from the ideal of solidarity? Is there a 
possibility that this “lost” and “interrupted” solidarity can be retrieved and repaired 
in the future? These questions still remain open as well as delayed so that re-
sponsibility can receive a response; not in order to avoid a responsible response, 
but to avoid the habit of posing questions that suggest the manner in which the 
response should be heard, understood, and accepted.
Hence the title Solidarity - An Incomplete  Project? If the 60s and 70s saw 
the creation of an international collection that grew slowly and sporadically, 
then it seems logical to question the perspectives of the Museum’s collec-
tion of contemporary art. The reason why the museum and solidarity are 
thematically connected by the phrase incomplete project lies not only in the 
responsibility, at the 50th anniversary of the Skopje earthquake, to remem-
ber with gratitude the great help and support our country and city of Skopje 
received from many countries all over the globe; we must also ask ourselves 
what contributed to the project of solidarity being halted and forgotten. And 
it seems that there are always a multitude of reasons. One reason always 

1.The title refers to Jürgen Habermas’s well-known lecture Modernity: An Incomplete     
Project, delivered in 1980 in Frankfurt at the acceptance ceremony for the Theodor 
W. Adorno Award.
2.Boris Petkovski, Museum of Contemporary Art-Skopje,  1964–1976, Skopje: Mu-
seum of Contemporary Art-Skopje: 63.
3.Sonja Abadžieva, Continuity, Museum of Contemporary Art-Skopje, 1977–1985, 
Skopje: Museum of Contemporary Art: 55.
4.Ibid, 59-61.
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hides behind another, and what seems to be clear can in fact never be fully 
comprehended by and in itself. Just when we think that the seams have 
been neatly sewn up, they tear apart and holes appear from which things left 
unsaid begin to seep and become rearticulated, this time in new and differ-
ent ways and for all sorts of reasons. 
Thus the word solidarity, which is in fact the primary name of the Museum 
of Contemporary Art. Regardless of attempts to limit the word and reduce 
it to local issues and problems concerning this institution, the polysemy of 
the term as well as the uncertainty in its treatment—an uncertainty brought 
about, not by the deficit but by the inflation of its rhetoric use—is another 
reason for opening up this term so that the wealth and diversity of its seman-
tic and narrative potential can be seen.*
It is through this potential that the Museum should address the multitude of 
questions which the project of solidarity exposed: the responsibility not only 
of receiving but also of giving; to maintain but also to expand the experience 
of solidarity as an experience of creatively connecting and opening new 
perspectives of unity and friendship (a type of “community without a com-
munity”); and also as a readiness to bring into being and highlight the artistic 
impulse of critically evaluating and transforming reality and society.5 

*Solidarity is a modern term. Although this term has a lengthy history (it is derived 
from the Latin word used in a legal sense – solidarity implied solid, firm relations 
in debtor-creditor relations, obligation in solidum), still its meaning of support and 
empathy towards others that is in use today originates from the French revolution 
and is related to one of the words that constitute the slogan liberty, equality, fraternity 
(Liberté, égalité, fraternité) – the word fraternity. In the beginning, the term solidarity 
was used synonymously with the term brotherhood, a term that set the basic prin-
ciples of shared life in the new, desired community of free and equal citizens ( “There 
is oppression against the social body when a single one of its members is oppressed” 
states the French Constitution of 1793). During the second half of the 19th century, 
the term became one of the basic principles of modern democratic societies. Howev-
er, “the principle of hope” (Ernst Bloch), liberated by the ideas of enlightenment and 
revolution, failed to fulfill and maintain its potential: with its ideas of the emancipated 
mind and absolute faith in knowledge and progress, it became entangled within its 
own confusion, the results of which are still felt today. Instead of emancipation of the 
mind, there is blind belief in technological progress. Instead of thought, there is calcu-
lation. Instead of equality, there are strict social hierarchies. Instead of solidarity as “a 
democratic realization of individual freedom”, there is an empathetic, charitable-prag-
matic form of maintaining the state of non-freedom. But today, when it seems that the 
“eclipse of reason” (Max Horkheimer) is an unstoppable process, voices are increas-
ingly emerging that insist on the re-affirmation of the ideas of enlightenment (disunit-
ed in their unity) regarding equality (Jacques Rancière),  freedom (Jean-Luc Nancy) 
and solidarity (outside of its hypocritical use as a rhetorical tool of propaganda): from 
solidarity as a flexible feeling of sympathy towards each other, as “the ability to think 
of people wildly different from ourselves as included in the range of ‘us’”, for “a more 
expansive sense of solidarity than we presently have” (Richard Rorty), through the 
“intuitive displacement” of Alain Badiou (displacement of places distributed in the 
hierarchical system of governance and power, in terms of those who are displaced 
from the places that are awarded/given to them in society, but also those who should 
never encounter one another-laborers and students, artists and construction workers, 
the employed and unemployed, the rich and poor…); through solidarity as a common 
experience of freedom (Jean-Luc Nancy) to solidarity as one of the “most subversive 
methods” of action (Sanja Ivković).

5. If solidarity is identified with democracy (not as it is, but as it should be), as Hauke 
Brunkhorst does in Solidarity: From Civic Friendship to a Global Legal Community.
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Солидарност, конзистентност, утопија го тематизира проективно-
утопистичкиот елан со кој се формираше Музејот на современата 
уметност во Скопје во периодот од 1963 до 1970 година кога беше 
отворена новата зграда и првата поставка на Музејот: исклучителен 
потфат што резултираше со 2050 подарени дела од 1020 уметници 
од 40 земји. Оваа целина, во која се претставени околу 80 слики, 
скулптури, цртежи и графики, преку кои се оцртува концептот на 
високиот модернизам во неговото залагање за индивидуална, 
автономна уметност, се обидува преку  метафората на „повторното 
одигрување” на формирањето на колекцијата на Музејот да ја 
поентира важноста на овој настан. Но, не како настан што веќе се 
случил и на што носталгично се навраќаме, туку како своевиден 
утопистички остаток на чии траги можат да се отворат поинакви 
перспективи од оние кои сега се нудат.           

Солидарност, конзистентност, утопија

Solidarity, Consistency, Utopia concentrates on the projective-utopian zeal 
with which the Museum of Contemporary Art in Skopje was created between 
1963 and 1970, a period during which the new building and its permanent 
exhibition were opened. This exceptional endeavour involved 1020 artists 
from 40 countries, all of whom presented a total of 2050 artworks as gifts 
to the Museum. These donations, including some 80 paintings, sculptures, 
drawings and prints that mirror the concept of high modernism in its commit-
ment to individual and autonomous art endeavours to point out the signifi-
cance of this event through the metaphor of re-enactment: not as an event of 
the past that we nostalgically recall but as a kind of utopian remnant whose 
traces can open different perspectives than those offered today.  

Solidarity, Consistency, Utopia

БОРКА АВРАМОВА 
ЕТЈЕН АЖДИ
ПЈЕР АЛЕШИНСКИ 
РОДОЉУБ АНАСТАСОВ 
МОГЕНС АНДЕРСЕН 
МИРКО БАЗАЛДЕЛА 
ЕНРИКО БАЈ 
БИСЕРКА БАРЕТИЌ 
АНА ЕВА БЕРГМАН 
ЈАНЕЗ БЕРНИК 
БЕРНАР БИФЕ 
АЛБЕРТО БУРИ 
ВИКТОР ВАЗАРЕЛИ 
ИВО ГАТИН 
ВИЛКО ГЕЦАН 
ОТОН ГЛИХА 
МАРСЕЛ ГРОМЕР 
АЛАН Д’ АРКАНЃЕЛО 
ХИСАО ДОМОТО 
АС ЖЕНЕВЈЕВ 
ЛЕОН ЗАК 

BORKA AVRAMOVA 
ETIENNE HAJDU
PIERRE ALECHINSKY
RODOLJUB ANASTASOV 
MOGENS ANDERSEN
MIRKO BASALDELLA  
ENRICO BAJ  
BISERKA BARETIĆ 
ANNA EVA BERGMAN
JANEZ BERNIK
BERNARD BUFFET  
ALBERTO BURRI
VICTOR VASARELY 
IVO GATTIN   
VILKO GECAN  
OTON GLIHA  
MARCELE GROMAIRE 
ALLAN D’ ARCANGELO 
HISAO DOMOTO
ASSE GENEVIÉVE 
LEON ZACK  
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ВУ КИ ЗАО 
РОБЕРТ ЈАКОБСЕН 
АЛДО КАЛО 
КОРАДО КАЉИ 
РАФАЕЛ КАНОГАР 
ИВАН КОЖАРИЌ 
АЛЕКСАНДЕР КОЛДЕР 
ДИМИТАР КОНДОВСКИ 
КРИСТО 
ФЕРДИНАНД КУЛМЕР 
БОРКО ЛАЗЕСКИ
ВИФРЕДО ЛАМ 
ФЕРНАН ЛЕЖЕ 
ЛАЗАР ЛИЧЕНОСКИ 
ОТО ЛОГО 
ПЕТАР ЛУБАРДА 
ПЕТАР МАЗЕВ 
НИКОЛА МАРТИНОСКИ 
АНДРЕ МАРФЕН 
АНДРЕ МАСОН 
МАНОЛО МИЛЈАРЕС 

WOU KI ZAO
ROBERT JACOBSEN 
ALDO CALO  
CORRADO CAGLI 
RAFAEL CANOGAR
IVAN KOŽARIĆ
ALEXANDER CALDER 
DIMITAR KONDOVSKI
CHRISTO  
FERDINAND KULMER  
BORKO LAZESKI
WIFREDO LAM
FERNAND LÉGER
LAZAR LICHENOSKI
OTO LOGO  
PETAR LUBARDA 
PETAR MAZEV
NIKOLA MARTINOSKI
ANDRÉ MARFAING 
ANDRÉ MASSON  
MANOLO MILLARES 
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РИХАРД МОРТЕНСЕН 
ФРАНТИШЕК МУЗИКА 
ЕДО МУРТИЌ 
ЗОРАН МУШИЧ 
ЈОШИКО НОМА 
ОРАЦИО ОРАЦИ 
ДИМИТАР АВРАМОВСКИ ПАНДИЛОВ 
ДУШАН ПЕРЧИНКОВ 
ОРДАН ПЕТЛЕВСКИ 
МАРИЈ ПРЕГЕЉ 
ПАБЛО ПИКАСО 
ВОЈТЕХ ПРЕЈСИГ 
МИОДРАГ Б. ПРОТИЌ 
КЕНЕТ РОВАТ 
БРАНКО РУЖИЌ 
ИВАН САБОЛИЌ 
ГАБРИЕЛ СТУПИЦА 
ПЈЕР СУЛАЖ 
МАРИНО ТАРТАЉА 
ЕМИЛ ФИЛА 
ХАНС ХАРТУНГ 
КРСТО ХЕГЕДУШИЌ 
ДЕЈВИД ХОКНИ 
ЏАСПЕР ЏОНС 
СЕРЖ ШАРШУН 
ВАЦЛАВ ШПАЛА 
ЈАН ШТУРСА 

RICHARD MORTENSEN  
FRANTIŠEK MUZIKA 
EDO MURTIĆ
ZORAN MUŠIČ 
YOSHIKO NOMA 
ORAZIO ORAZI 
DIMITAR AVRAMOVSKI PANDILOV
DUSHAN PERCHINKOV
ORDAN PETLEVSKI 
MARIJ PREGELJ
PABLO PICASSO
VOJTĚCH PREISSIG  
MIODRAG B. PROTIĆ 
KENNETH ROWAT 
BRANKО RUŽIĆ
IVAN SABOLIĆ
GABRIEL STUPICA  
PIERRE SOULAGES 
MARINO TARTAGLJA
EMIL FILA 
HANS HARTUNG
KRSTO HEGEDUŠIĆ
DAVID HOCKNEY 
JASPER JOHNS  
SERGE CHARCHOUNE 
VÁCLAV ŠPÁLA
JAN ŠTUR



19

Последната или „кулминантната точка“ на солидарноста кон 
Музејот се случи во почетокот на 80-те години од минатиот век 
со формирањето на Центарот Арагон во Бергамо, Италија  кој 
раководеше со организираното собирање на дела од италијански 
автори за колекцијата на Музејот. Поголемиот дел од делата со кои 
се збогати колекцијата на Музејот се поврзуваат со концептот на 
mail art-от. Асиметричност-ентропија опфаќа дела кои припаѓаат 
на различни форми на концептуалните и постконцептуални 
уметнички практики кои го доведуваат во прашање модернизмот, а 
со тоа и солидарноста како проект. 

Асиметричност - ентропија

The last and culminating act of solidarity towards the Museum took place in 
the early 1980s with the formation of the Aragon Centre in Bergamo, Italy, 
which oversaw the collection of works by Italian artists for the Museum col-
lection. Most of the works the collection has acquired belong to the concept 
of mail art. Asymmetry-entropy contains works that represent various forms 
of conceptual and post-conceptual artistic practices that question modernism 
- and thus solidarity - as a project. 

Asymmetry - Entropy

МИРОСЛАВ ГРЧЕВ 
ХРИСТИНА ИВАНОСКА 
ГРУПА ИРВИН 
ГУЛЈЕЛМО АКИЛЕ КАВЕЛИНИ 
ГУЛЈЕЛМО ЛУСИЊОЛИ 
БЛАГОЈА МАНЕВСКИ
ДРАГАН МОЈОВИЌ 
ЛАЗО ПЛАВЕВСКИ
СИМОН УЗУНОВСКИ 
ФАМИЛИЈАТА ОД ШЕМПАС 

MIROSLAV GRCHEV
HRISTINA IVANOSKA
GROUP IRWIN
GUGLIELMO ACHILLE CAVELLINI 
GUGLIELMO LUSIGNOLI 
BLAGOJA MANEVSKI
DRAGAN MOJOVIĆ 
LAZO PLAVEVSKI 
SIMON UZUNOVSKI
THE FAMILY FROM ŠEMPAS  
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Ако модерната со сите свои ветувања но, и апории, функционира како 
лавиринт на идеи, стилови, практики, сепак во еден сегмент се чини 
дека лавиринтот се издолжува и станува права линија. Развојот на 
репродуктивните техники на графиката, а пред сè фотографијата, што ги 
овозможија новите технологии и медиуми, се чини дека е единственото 
исполнето очекување/ветување на модерната како проект.  

Лавиринтот како права линија

Even though modernism and all its promises - as well as its various aporias - 
functions like a labyrinth of ideas, styles and practices, it nevertheless seems 
that this labyrinth is straightening into one line. The development of repro-
ductive print techniques and photography, facilitated by new technology and 
media, seems to be the only promise kept and the only expectation realized 
of modernism as a project. 

The Labyrinth as a Straight Line

АНРИ ЖОРЖ АДАМ
ЈИРЖИ АНДЕРЛЕ 
АФРО БАЗАЛДЕЛА 
ГЕОРГ БАЗЕЛИЦ 
ЖАН БАЗЕН
БОБ БОНИ 
БОРИС БУЌАН
САМУЕЛ БУРИ 
ВИКТОР ВАЗАРЕЛИ
ЕМИЛИО ВЕДОВА 
BRAM VAN VELDE
ИВО ВЕЛЈАНОВ
ПЈЕР ВЕРМЕРЖ 
ФРАНК ГРИБЛИНГ
ЈОН ГРИГОРЕСКУ 
ЖАН ДЕВАН
ОСМАН ДЕМИРИ
КРУЗ ДИЕС 
МАРИН ДИМЕСКИ
ЈОСИП ДИМИНИЌ
ЈУРАЈ ДОБРОВИЌ 
ПЈЕРО ДОРАЦИО 
ОРСОЛИА ДРОЗДИК 
АНГЕЛ ДУАРТ 
МОРИС ЕСТЕВ 
МИШЕЛ ЖЕРАР 
МАСАО ЈАМАНА  
ЖИВКО ЈАНЕВСКИ  
ЏАН ДАК КВАК  
ЏУЗЕПЕ КАПОГРОСИ 
БАРБАРА КВАСНИЕВСКА
АНТОНИ КЛАВЕ 
СОЛ ЛЕ ВИТ 
БРАНКО ЛЕНАРТ 
ДИМИТАР МАЛИДАНОВ  
РОБЕРТО Е. МАТА 

HENRI GEORGES ADAM  
JIŘI ANDERLE 
AFRO BASALDELLA 
GEORG BASELITZ  
JEAN BAZAINE 
BOB BONIES   
BORIS BUĆAN 
SAMUEL BURI 
VICTOR VASARELY 
EMILIO VEDOVA 
BRAM VAN VELDE  
IVO VELJANOV
PIERRE VERMEERSCH
FRANK GRIBLING 
JON GRIGORESCU
JEAN DEWASNE 
OSMAN DEMIRI
CRUZ DIEZ
MARIN DIMESKI
JOSIP DIMINIĆ 
JURAJ DOBROVIĆ
PIERO DORAZIO
ORSOLYA DROZDIK 
ANGEL DUARTE 
MAURICE ESTÈVE  
MICHEL GERARD  
MASAO YAMANA
ZHIVKO JANEVSKI
JUN DUCK KWAK 
GIUSEPPE CAPOGROSSI 
BARBARA KWASNIEWSKA 
ANTONI CLAVÉ 
SOL LE WITT
BRANKO LENART 
DIMITAR MALIDANOV
ROBERTO E. MATTA 
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ХЕНРИ МУР 
ЗОРАН МУШИЧ
ДИМЧЕ НИКОЛОВ 
УДО НИЛС 
МЕРЕТ ОПЕНХАЈМ
ЛУКА ПАТЕЛА
ВИКТОР ПАСМОР 
ДУШАН ПЕРЧИНКОВ
ХОАН РАБАСКАЛ
БРИЏИТ РАЈЛИ
ЏУЗЕПЕ САНТОМАЗО
НИКИ ДЕ СЕН ФАЛ
РАФАЕЛ ЈЕЗУС СОТО 
АЛЕКСАНДАР СРНЕЦ
ФРАНСОА СТАЛИ  
ПЕТЕР СТАМФЛИ 
КУМИ СУГАИ 
ПИТЕР ФИЛИПС 
ФРАНКО ФОНТАНА 
ЈОЗО ХАМАГУЧИ 
КАТСУНОРИ ХАМАНИШИ 
ХАНС ХАРТУНГ 
ПЕТАР ХАЏИ БОШКОВ
ПИТЕР ХОБС 
ХАУАРД ХОЧКИН
ЕМИЛ ШУМАХЕР
МИРОСЛАВ ШУТЕЈ

HENRY MOORE
ZORAN  MUŠIČ 
DIMCHE NIKOLOV
UDO NILS 
MERET OPPENHEIM 
LUCA PATELLA
VICTOR PASMORE  
DUSHAN PERCHINKOV
JOAN RABASCALL  
BRIDGET RILEY 
GIUSEPPE SANTOMASO  
NIKI DE SAINT PHALLE  
RAFAEL JESUS SOTO
ALEKSANDAR SRNEC  
FRANÇOIS STAHLY  
PETER STAMPFLI  
KUMI SUGAI  
PETER PHILLIPS  
FRANCO FONTANA
JOZO HAMAGUCHI  
KATSUNORI HAMANISHI
HANS HARTUNG
PETAR HADZI BOSHKOV
PETER HOBBS 
HOWARD HODGKIN 
EMIL SCHUMACHER 
MIROSLAV ŠUTEJ  
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Сместена во епицентарот на скопската котлина, зградата на Музејот на 
современата уметност претставува пример за успешно остварување 
на еден од основните постулати на модерната архитектура за органско 
интегрирање на околината на местото и архитектонските структури. 
Ова проникнување на ентериерот и екстериерот е архитектонски 
беспрекорно спроведено во средишната галерија на музејот, која со 
својата стаклена обвивка е потполно  отворена кон непосредната 
природна околина и директно ја внесува широката панорама на 
градот во музејскиот простор, рефлектирајќи постојано на наративот 
и на симболиката вткаени во неговото создавање. Овој мизансцен е 
и појдовната основа во претставувањето на колекцијата на скулптури 
и објекти настанати во периодот на доцниот модернизам од втората 
половина до крајот на 20-от век. Поставката имено е обид не само 
за репрезентирање на некои од карактеристичните појави или 
индивидуални придонеси во историјата на скулптурата и уметноста 
во овој период, туку истовремено и за нивно контекстуализирање и 
дијалог со блиската историја на идеите и концептите кои се и понатаму 
отворени во создавањето на постземјотресниот модерен град.              

Рефлексии од урбаниот епицентар

In the epicentre of the Skopje valley, the Museum of Contemporary Art is an 
example of a successful realization of one of the basic postulates of mod-
ern architecture concerning the organic integration of the environment and 
architectural structures. The flawless design of this fusion of interior and 
exterior is clearly visible at the museum’s centre gallery. With its glass wall 
completely opened to the surrounding environment, it also provides direct 
access to the wide panorama of the city, reflecting back the narrative and the 
symbolism of the museum’s creation. This mise en scène is the starting point 
of the presentation of the collection of sculptures and objects from late 20th 
century modernism. This exhibition is not only an attempt to represent some 
of the specific features or individual contributions to the history of sculpture 
and art during this period, but also an endeavour to contextualize them and 
allow them to form a dialogue with the ideas and concepts that are still open 
in the creation of the post-earthquake modern city.

Reflexes from the Urban Epicentre
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БОРКА АВРАМОВА
РОБЕРТ АДАМС
ЈУСТИНО АЛВЕС
ЏЕТУЛИО АЛВИАНИ
ВИОЛЕТА БЛАЖЕВСКА 
СОФИЈА ГРАБУЛОСКА
БОГДАН ГРАБУЛОСКИ 
ВАСИЛ ВАСИЛЕВ 
ЖАНА СПИТЕРИС ВЕРОПУЛУ 
ЈОРДАН ГРАБУЛ 
ЈУРАЈ ДОБРОВИЌ
ОЛГА ЈЕВРИЌ
МЕНАШЕ КАДИШМАН
РИСТО КАЛЧЕВСКИ 
НИКОЛА КАРИНО 
ЧЕСТМИР КАФКА 
ЗОЛТАН КЕМЕНИ
ЕТОРЕ КОЛА
ПЕТАР МАЗЕВ 
СТЕФАН МАНЕВСКИ 
ОЛГА МИЛИЌ  
БОРО МИТРИЌЕСКИ 
БРАЈАН НИЛ
ЈОРГОС НИКОЛАИДИС
БОРИС НИКОЛОСКИ
ПЕТРЕ НИКОЛОСКИ
СТАНКО ПАВЛЕСКИ
МАРТА ПАН 
ДРАГАН ПОПОСКИ
КОСТА АНГЕЛИ РАДОВАНИ
ВЈЕНЦЕСЛАВ РИХТЕР
АНЕТА СВЕТИЕВА 
ФРАНЧЕСКО СОМАИНИ
ХЕНРИК СТАЖЕВСКИ
АНХЕЛ УГУЕТО 
ХЕРБЕРТ ФОЈЕРЛИХТ
ПЕТАР ХАЏИ БОШКОВ
ДУШАН ЏАМОЊА
ЛУИС ШАКОН 
ТОМО ШИЈАК 
ДИМО ШУМКА 
ЈОВАН ШУМКOVSKI 

BORKA AVRAMOVA 
ROBERT ADAMS
JUSTINO ALVES  
GETULIO ALVIANI  
VIOLETA BLAZHEVSKA
SOFIJA GRABULOSKA
BOGDAN GRABULOSKI
VASIL VASILEV
JEANNE SPITERIS VEROPOULOU
JORDAN GRABUL 
JURAJ DOBROVIĆ   
OLGA JEVRIĆ 
MENASHE KADISHMAN 
RISTO KALCHEVSKI
NICOLA CARRINO  
ČESTMIR KAFKA  
ZOLTAN KEMÉNY  
ETTORE COLLA  
PETAR MAZEV
STEFAN MANEVSKI   
OLGA MILIĆ 
BORO MITRIKJESKI
BRYAN KNEALE 
GIORGOS NIKOLAIDIS 
BORIS NIKOLOSKI
PETRE NIKOLOSKI
STANKO PAVLESKI
MARTA PAN  
DRAGAN POPOSKI
KOSTA ANGELI RADOVANI  
VJENCESLAV RICHTER  
ANETA SVETIEVA
FRANCESCO SOMAINI  
HENRYK STAŽEVSKI 
ANGEL UGUETO
HERBERT FEUERLICHT
PETAR HADZI BOSHKOV
DUŠAN DŽAMONJA  
LUIS CHACON  
TOMO SHIJAK
DIMO SHUMKA
JOVAN SHUMKOVSKI
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Насловот на оваа целина реферира на делото на американскиот 
филозоф Ричард Рорти Контингенција, иронија, солидарност од 
1989 година и на неговиот став дека е невозможно на долги патеки 
да се мисли и дејствува проективно. Оваа целина е замислена како 
своевидно „кружно движење“ кое започнува со инсталациите Три 
антиципации (Skopje Art Expo 2016, Interpol Summit Skopje 2021, Para 
Olympic Games Skopje 2052) на Јован Шумковски и Музејот на модерна 
уметност на Оскар Хансен, заеднички проект на Јане Чаловски и 
Христина Иваноска, а завршува со делата на уметниците кои биле 
активно вклучени во формирањето на колекцијата на Музејот, меѓу 
кои се Марко Челебоновиќ и Марио Пенелопе, едниот претседател на 
Меѓународното здружение на ликовните уметници, а другиот секретар 
на здружението, со чие залагање е  донесена Резолуција со која беа 
поканети уметниците од целиот свет да подаруваат дела за идниот 
музеј во Скопје. Ова движење кон назад имплицира дека во самата 
идеја на солидарноста има нешто парадоксално, нешто кршливо што 
оневозможува да се завземе јасна и стабилна позиција, но воедно 
значи и отворање на нови можности, нови „ антиципации“...      

Солидарност, контингенција, иронија

This title refers to the work of the American philosopher Richard Rorty, Con-
tingency, Irony, and Solidarity (1989), and to his belief that it is impossible to 
think and act projectively in the long run. This section is seen as a type of cir-
cular movement that begins with the installations Three anticipations (Skopje 
Art Expo 2016, Interpol Summit Skopje 2021, Para Olympic Games Skopje 
2052) by Jovan Shumkovski and Oscar Hansen’s Museum of Modern Art by 
Yane Chalovski and Hristina Ivanoska, ending with the works of artists who 
were actively involved in the formation of the Museum collection, such as 
Marko Čelebonović, the former President of the International Association of 
Plastic Arts, and Mario Penelope, the Secretary of the organization. This as-
sociation drafted a resolution inviting artists from around the globe to donate 
their art for the future museum in Skopje. This backward movement implies 
that the very idea of solidarity contains something paradoxical, something 
fragile that problematizes taking a clear and stable position, but at the same 
time indicates the opening of new possibilities, new “anticipations”…

Solidarity, Contingency, Irony
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ЕЛИЗАБЕТА АВРАМОВСКА
ДРАГУТИН АВРАМОВСКИ ГУТЕ 
РОДОЉУБ АНАСТАСОВ
АТАНАС АТАНАСОСКИ 
ИБРАХИМ БЕДИ
КЛОД БЕЛГАРД 
НЕХАТ БЕЌИРИ 
ДЕНИС БОВЕН 
ЛУЧЕЗАР БОЈАЏИЕВ 
ЕУГЕН БРАНДС
ЖАНЕТА ВАНГЕЛИ 
ИВАН ВЕЛКОВ
ВЛАДИМИР ВЕЛИЧКОВИЌ
КЛОД ВИАЛА 
ЈАНИС ГАИТИС
КИРИЛ ГЕГОСКИ
РАДОМИР ДАМЊАНОВИЌ-ДАМЊАН
ИСКРА ДИМИТРОВА 
БУРХАН ДОГАНЧАЈ 
ЖАК ДУСЕ  
ВАНЧО ЃОРЃИЕВСКИ 
РОЗА ЕЛ-ХАСАН
ВЕЛИМИР ЖЕРНОВСКИ
ОПИ ЗУНИ
ХРИСТИНА ИВАНОСКА 
АЛЕКСАНДАР ИВАНОВСКИ-КАРАДАРЕ
СЛАВИЦА ЈАНЕШЛИЕВА
АЛЕКСАНДАР ЈАНКУЛОСКИ    
РОБЕРТ ЈАНКУЛОСКИ 
ЃОРЃЕ ЈОВАНОВИЌ
ФИЛИП ЈОВАНОВСКИ
ЛУЈ КАН 
ЕДУАРДО КАЦ
ТОМИСЛАВ КАУЗЛАРИЌ 
ВЕРИЦА КОВАЧЕВСКА
МИЛЕ КОРУБИН 
РУБЕНС КОРУБИН
РИСТО ЛОЗАНОСКИ 
ТАНАС ЛУЛОВСКИ 
АНТОНИ МАЗНЕВСКИ
МАРЧЕЛО МАКЕРИНИ 
ДИМИТАР МАНЕВ 
БЛАГОЈА МАНЕВСКИ 
МИЛОРАД БАТА МИХАЈЛОВИЌ 
МИЛО МИЛУНОВИЌ
ОЛИВЕР МУСОВИЌ 
ОПА (СЛОБОДАНКА СТЕВЧЕСКА и 
ДЕНИС САРАГИНОВСКИ) 
ДУШАН ОТАШЕВИЌ
СТАНКО ПАВЛЕСКИ 
ИРЕНА ПАСКАЛИ 
ЕНРИКО ПАУЛУЧИ 
ДАН ПЕРЖОВСКИ 
ДУШАН ПЕРЧИНКОВ  
ДРАГАН ПЕТКОВИЌ  
ЕДУАРД ПИЊОН
МИЌА ПОПОВИЌ 
НАДА ПРЉА 
ХОАН РАБАСКАЛ 
КОСТА АНГЕЛИ РАДОВАНИ

ELIZABETA AVRAMOVSKA
DRAGUTIN AVRAMOVSKI GUTE
RODOLJUB ANASTASOV
ATANAS ATANASOSKI
IBRAHIM BEDI
CLAUDE BELLEGARDE  
NEHAT BEQIRI 
DENIS BOWEN 
LUČEZAR BOJADŽIEV  
EUGÉNE BRANDS  
ZHANETA VANGELI
IVAN VELKOV 
VLADIMIR VELIČKOVIĆ  
CLAUDE VIALLAT 
YANNIS GAITIS  
KIRIL GEGOSKI
RADOMIR DAMNJANOVIĆ-DAMNJAN 
ISKRA DIMITROVA
BURHAN DOGANÇAY  
JACQUES DOUCET
VANCHO GJORGJIEVSKI 
ROZA EL-HASAN 
VELIMIR ZHERNOVSKI
OPY ZOUNI  
HRISTINA IVANOSKA
ALEKSANDAR IVANOVSKI-KARADARE
SLAVICA JANESHLIEVA 
ALEKSANDAR JANKULOSKI
ROBERT JANKULOSKI
GJORGJE JOVANOVIĆ
FILIP JOVANOVSKI
LOUIS CANE 
EDUARDO KAC
TOMISLAV KAUZLARIĆ  
VERICA KOVACHEVSKA
MILE KORUBIN
RUBENS KORUBIN 
RISTO LOZANOSKI
TANAS LULOVSKI
ANTONI MAZNEVSKI
MARCELLO MASCHERINI  
DIMITAR MANEV 
BLAGOJA MANEVSKI 
MILORAD-BATA MIHAJLOVIĆ 
MILO MILUNOVIĆ 
OLIVER MUSOVIK
OPA (SLOBODANKA STEVCHESKA and 
DENIS SARAGINOVSKI)
DUŠAN OTAŠEVIĆ 
STANKO PAVLESKI
IRENA PASKALI
ENRICCO PAOLUCCI
DAN PERJOVSCHI 
DUSHAN PERCHINKOV
DRAGAN PETKOVIĆ
EDOUARD PIGNON  
MIĆA POPOVIĆ 
NADA PRLJA
JOAN RABASCALL  
KOSTA ANGELI RADOVANI 
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ИСМЕТ РАМИЌЕВИЌ 
КЕНЕТ КУЦ СМИТ
АЛЕКСАНДАР СТАНКОСКИ
ГЛИГОР СТЕФАНОВ
МАРИО ТЕЛЕРИ 
ЗОРАН ТОДОРОВИЌ 
ДИМО ТОДОРОВСКИ 
ДИЈАНА ТОМИЌ 
МИЛИЦА ТОМИЌ
ИГОР ТОШЕВСКИ  
БОРИСЛАВ ТРАИКОВСКИ 
НИКОЛА УЗУНОВСКИ
СИМОН УЗУНОВСКИ
НОВЕ ФРАНГОВСКИ
ИОН ДЕ ФРЕИТАС-ФИЉО
ПЕТАР ХАЏИ БОШКОВ
ЈАНЕ ЧАЛОВСКИ
МАРКО ЧЕЛЕБОНОВИЌ 
ГЛИГОР ЧЕМЕРСКИ
ЏОН ЏЕИГЛ 
СИМОН ШЕМОВ
ЈОВАН ШУМКОВСКИ

ISMET RAMIĆEVIĆ 
KENNETH COUTS SMITH 
АЛЕКСАНДАР STANKOSKI
GLIGOR STEFANOV
MARIO TELERI 
ZORAN TODOROVIĆ
DIMO TODOROVSKI
DIJANA TOMIĆ
MILICA TOMIĆ 
IGOR TOSHEVSKI
BORISLAV TRAIKOVSKI
NIKOLA UZUNOVSKI
SIMON UZUNOVSKI
NOVE FRANGOVSKI
ION DE FREITAS - FILHO
PETAR HADZI BOSHKOV
YANE CALOVSKI
MARKO ČELEBONOVIĆ 
GLIGOR CHEMERSKI
JOHN JAGEL 
SIMON SHEMOV
JOVAN SHUMKOVSKI
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Mарика Бовчарова Плавевска
Хроника на главните пунктови кои ја формираа и обликуваа 
колекцијата и поставката на еден музеј на солидарноста

Поставките на музеите на современа, односно модерна уметност, 
особено во новиот милениум масовно се врзуваат за одредена тема, 
односно тие конституираат прикаски кoишто произлегуваат не само 
од постмодернистичките настојувања, туку и преку навраќањето кон 
модерната формираат лепеза на разновидни контексти. И нашиов 
концепт се обидува да најде мерка во разнородноста на материјалот 
и да го прилагоди на просторот во кој тој се изложува, едновремено 
барајќи баланс меѓу “класично“ модернистичкиот пристап и 
проширените постмодернистички гледишта.
Факт е дека раѓањето на музеите со ваков профил е поттикнато од 
веќе историски дефинираната модерна уметност. Нивната конечна 
дефинираност и не може временски да се одреди, бидејќи комплексноста 
на било која рецентна ликовна продукција иницира промени главно во 
практиката на нејзината презентација. Останува само да потсетиме на 
радикалните ориентации на концептуалните уметници, чии намери беа 
да се урнат бариерите и да се негира улогата на званичните музејски 
простори во кои се презентираше современата уметност. Ерата на овие 
бојкоти, пред сé, како уметнички чин – став, траеше релативно кратко, 
но имаше ефект и се одрази врз стимулирањето на реорганизацијата на 
просторите во музеите кои започнаа да внесуваат дела што ја следат 
постмодернистичката практика (со мултимедијален карактер, со редица 
иновации во технолошката изведба на уметничкото дело, поради што се 
преформулираа естетските кодекси). 
За првпат се зафативме да ги спроведеме наведените, да речеме 
суштински промени, својствени за современата музеологија на крајот на 
минатиот и почетокот на новиот век, иако како наследство ни останува 
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еден класично осмислен модернистички ентериер. Дел од него и може 
да биде реорганизиран, а таквата организација да кореспондира со 
настанувањето на колекцијата и делата кои се со подоцнежен датум.. 

Изминаа педесет години, а со нив исчезнаа и највозбудливите мигови 
врзани за оформувањето на колекцијата, а потоа и обликувањето на 
постојана поставка, која претставува своевидна заокружена историја 
проследена преку примери со евиденти релации. Тие за себе се 
деклариран сегмент кој на одреден начин успеваме да го провлечеме 
и вклопиме со инаква визура во аранжманот на делата, при тоа 
завземајќи ги и салите наменети за повремени изложби.
Барајќи го патот за исчекори од досегашните неколку варијанти на 
поставки решението беше, барем на одредени пунктови, да доминира 
симболиката на солидарноста како “виновник“ за создавањето и 
изградбата на овој тип на музеј. 
Но тој реално, веројатно уште од самите почетоци на егзистирање 
како реномирана институција, ја води битката за надминување на 
проблемите врзани за начинот на збогатување на колекцијата (како 
примарна функција), Исто така одржувањето на објектот постојано е 
во фокусот. Последните интервенциите ги задоволуваат само дел од 
реалните стандарди. Идејата за рехабилитација на институција чии 
корени се врзани за возобновување, па дури и повторно инкорпорирање 
и “активирање“ на модернитетот, истовремено и на постмодернизмот, 
којшто треба да го дополни трендот на солидарноста како парадигма на 
воскреснување на еден запрен процес. Честото присуство на нивните 
позитивни импулси го оправдуваат постоењето на овој Музеј. За тоа 
говорат донираните дела, а токму тие ја предизвикаа дилемата како 
делата од модерната, во нашиов случај поврзани за уметноста после 
45-та, да се постават и поврзат со дела од периодот после неа во еден 
простор кој е од периодот на доцната модерна.
Оттаму произлезе и прашањето: како да се осмисли презентацијата на 
најрелевантните дела на колекцијата - нови погледи, нови релации во 
нивната поставеност или ... ?
Визијата овој пат врзана за обновување на сликата за Музејот е 
одразена во прилагодувањето со класично проектиран пример за 
модернистички амбиент, за којшто одамна е констатирано дека не 
може да ја одбегне (да се дистанцира од) коресподенцијата со 
главнината и карактерот на делата во збирката. Проблемите 
произлегуваат посебно од чинот на надоврзување на примерите од 
националната колекција. Редовно потешко се пронаоѓа вистинската 
нитка, бидејќи доминираат оние од светската сцена во текот на 20. 
век. Нивниот блесок денес ја релативизира глетката на нивната 
поставеност во интегрираниот простор, особено во оној дел на 
претопување на модернистичкиот во постмодернистичкиот дух (каде 
што преовладуваат мултимедијалните проекти).

Модулите на новите поставки, со над тридецениска традиција, пласирани 
преку примерите во Бобур (Париз), Музеј на современата уметност во 
Лос Ангелес, МоМа (Њујорк), Музеј на современата уметност во Загреб, 
Модерна галерија и Музеј на современата уметност во Љубљана итн., 
се веќе проверени обиди кои успешно се изборија за концепти моќни 
да ја одржат функционалноста на презентираното. Во релативно 
кратката историја на овие изменети поставки се земаат како одлучувачки 
просторните адаптации и новите градби произлезени од логиката на 
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практикување на јазици кои ја одразуваат повеќеслојноста на проекти 
настанати во последниве децении. А тие кај нас малку се обработувани 
и третирани во соодветните званични изложбени амбиенти, па затоа 
изгледа дека секундарноста во нивната презентација е условена од 
конкретните примери на нивно поставување и доживување. Кустосите што 
се вклучија во овој проект направија напори да се надмине долгодишната 
“анатема“, за да се инкорпорираат свежи искуства. Осветлувањето, односно 
презентацијата на миговите на создавање на Музеј со реална проекција на 
она што е продолжеток на основната замисла како концепт – да се задржи 
или да се занемари мотото на солидарноста.
Сепак солидарноста не се покажа како маркирана конечната граница, 
односно не претставува завршен проект, конечен зафат, имајќи ја во 
предвид и повеќезначноста на овој термин. Тој и може да продолжи 
како затекната или зададена состојба, но и може да се трансформира и 
модифицира во енергент што предизвикува промени кои ја одбегнуваат 
популарната клаузула, солидарноста да опстане како двигател на 
нови предизвици, да се даде поттик солидарноста да прерасне во 
Солидарност. Ние сме свесни за утопистичката димензија на ова 
настојување, но свесни сме и дека сме наследници на едно случување, 
една добра надеж, што го обликуваше овој проект, проектот на МСУ во 
Скопје, а тој сам по себе како резултат на таквата солидарност веќе 
има нотирани резултати – формирање, форсирање на модернитетот на 
средината во која е создаден. Солидарноста остварува резултати. Таа е 
поттик, веројатно и некоја посакувана реалност. 
                                                 

 * * *
Почетоците на дејствувањето на Музејот се поврзани со донаторството, 
главниот и единствен адут што се имаше, нескромно “негуван” и 
носталгично чуван до ден денес како темел во создавањето на 
несекојдневна институција во нашиот културен амбиент. Навидум 
позната практика, овој пат искористена за да се издвои хуманоста, 
произлезена од трагедијата на разурнатиот град Скопје, (лоциран на 
југот на Европа). За неа во 1963 Алберто Моравиј ќе изјави: “Скопје 
не смее да остане само еден новинарски извештај посветен на 
неговите први страдања, туку мора да биде одговорност на сите 
нас, на сите луѓе кои денес или утре, преку некоја слична нова 
катастрофа, можат да станат скопјани“.
Настаните, буквално се поврзани со годините што се карактеризираа 
со обид за интензивно бришење на границите на уметничкото 
дејствување, време на интернационализам, процес започнат уште 
во повоениот период како отпор кон наводно софистицираниот свет, 
обременет со незапирлива нетрпеливост и конфронтации, наспроти 
високо изградената свест кај уметниците, коишто во нашиов случај 
брзо реагираа и пронајдоа начини да помогнат на Скопје и на неговото 
загрозено население. Ангажираните уметнички друштва, институции 
или поединци ги организираа акциите за собирање дела, што директно 
беа доставувани до назначеното одредиште. Создавањето на фонд кој 
го задоволи квантитетот, но со респект и кон односот на донаторите 
при изборот на творбите, ја поттикна изградбата на објект во која ќе 
се чува и обработува овој материјал, на ранг на културно наследство, 
со неопоходната примарна заштита. Безбројните директни или преку 
писмена коресподенција остварени контакти со светот, организираните 
средби, посетите на ателјеа и музејски простори (особено од страна на 
првиот директор, Борис Петковски, кој релативно долго престојуваше 
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во париската средина), потоа акумулирањето и размената на искуства 
на вработените и целиот професионален тим собран околу овој 
проект (покрај директорот, Љубица Дамјановска, Соња Абаџиева, 
Слободанка Парлиќ Баришиќ, подоцна и Богдан Мусовиќ) со претходно 
скицирана програма, доведоа пред пет децении да се основа нов 
музеј со сите нужни предиспозиции. Амбициите за брзо вклучување во 
светските музеолошки текови поврзани со современата проблематика и 
стекнување на соодветна репутација, во дадената ситуација се покажаа 
како реални во достигнување на стандардните ефекти. Но тие не беа 
толку далекусежни и доволно искористени, што сега се рефлектира во 
размислувањата околу конечната негова физиономија поради неможноста 
од континурана акумулација на дела или пак следење на рецентната 
продукција, со нагласка и во пошироки рамки. Споменатиот тим правеше 
обиди што повеќе да се соберат дела и преку интензивно организирање 
на значајни изложби од надвор (самостојни или групни), а тие само го 
обезбедуваа одредениот квантум на дела. Предвидувањата за ваков 
вид на акции обично имаат краток век на траење. 
Со реализацијата на зградата (1970) во изложбените сали со околу
3500 м2 се промовираше за нас грандиозна меѓународна постојана 
поставка. Натаму таа егзистираше во скратена форма, со вообичаените 
двесте експонати, што беше лимитирано и од можностите на конкретно 
наменетиот простор (на горниот кат на зградата). 
Датумите на создавањето на музејските примероци во најголем 
дел се блиски или временски се поклопуваат со конституирањето и 
почетокот на функционирањето на Музејот во 1964. Затоа погледите 
се фокусирани кон уметноста што се јави после војната, со исклучоци, 
во однос на бројноста занемарливи, но битни во одбележувањето на 
раната модерна, врзана и за македонските сликари. Доминатното место 
во секоја смисла им припаѓа на оние од седмата, по релеватноста делумно 
и на оние создадени во претходната деценија, додека особеностите на 
делата од осмата и деветата, како да ја следат судбината на неактуелност 
и намалена привлечност на апел, со застарен повод, но и со спласната 
взаемна еуфоричност поради отежнатите комуникации, последица на 
политичката и финансиската реалност. Исклучок редовно претставуваат 
македонските автори, сепак со неочекувано мал придонес. Понатаму 
уметниците се решаваа за помалку ризичен транспорт, па најчесто од 
половината на седумдесеттите па наваму ни пристигнуваа графики, 
помалку фотографии. 
Земјите од каде што потекнуваат авторите-дарители и нивниот број 
(денес 66) ја профилираа првата варијанта на поставката, во која 
како интегрален логичен тек беше инкорпорирана и националната 
уметност. Тогашните кустоси беа понесени од духот на самото време, 
од понудениот материјал и идеалните просторни можности и се 
обидоа достојно да ја претстават колекцијата, во што го пронајдоа и 
моментот на интеграција и зближување на креативно-ликовен план, 
но и потврда на вредности кои тогаш во одрен обем се сместуваа на 
маргините на светската модерна уметност. Паралелно, едно покрај 
друго, беа поставувани дела од различни средишта и жаришта на 
уметноста, блиски по изразната и тематска проблематика. Подоцна 
се редефинираа овие замисли, што изгледаа премногу амбициозни, 
па затоа беше неминовна ревалоризацијата, искристализирана и со 
временската дистанца. Оправдано се наметна потребата за нејзин 
порепрезентативен облик на прикажување. Се направија одредени, 
незначителни корекции поттикнати, пред сé, од странската уметност, 
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чија хетерогеност, овозможува формирање на одредени целини 
без строга хронологија, мошне флексибилна во нејзината “конечна” 
детерминираност. Затоа понудените концепти на поставката ја 
задоволуваа актуелноста и ги запазија критериумите на примарната 
едукативна улога. Паралелно ваквата елаборација на музејскиот 
материјал претставуваше белег на искуства искористени во конкретни 
историско детерминирани конотации. 
На почетокот на деведесеттите поставката претрпи значителни корекции. 
Се случи одвојувањето на националната од интернационалната збирка. 
Првата јасно се движеше во поинакви сфери на интерес, во смисла на 
одамна прифатената иницијатива на поедноставно и “задолжително” 
дополнување и неминовно освежување предизвикано од конкретната 
ликовна продукција. Промените беа во насока да се намали бројот на 
експонатите за да им се овозможи порепрезентативна презентација. И 
не само тоа, делата на македонските автори, повеќе како претпоставка 
или впечаток, не кореспондираа најсоодветно со оние на: Е.Фила, 
Х.Хартунг, В.Вазарели, П.Пикасо, П.Сулаж, А.Бури, В.Лам, Е.Бај, 
П.Алешински, Х.Стажевски, З.Кемени, Р.Јакобсен или А.Колдер. 
Вака затекната ситуација наметна проблеми од ваков вид блиски и 
и на големите музеи во светот, со огромна морална одговорност кон 
историјата и кон личноста на уметникот. Но да не се заборави дека 
еден од поводите за промени имаа историско-политичка димензија – 
годината 1991. кога Република Македонија станува независна држава.

Досега, освен преку стандарните форми на прикажување на нашата 
збирка нејзиното значење е потврдено и преку организирањето на 
изложби во и вон од музејскиот амбиент. Тие главно се инспирирани 
од медиумска или национална определеност на уметниците (Полска, 
Чехословачка, Франција, Италија, поранешната Југославија, Бразил, 
Аргентина, Боливија, Јапонија, Италија, Франција, Велика Британија, 
Германија, Хрватска, Србија, а најчесто Македонија), како и од 
употребата на сродни тематско-јазични формули и со променливи 
нивоа релативно актуелени, односно прифатливи, поради блиската 
уметничка или временска конкретност (на пр.: Нефигуративани 
тенденции во 60-тите, Енформелот во сликарството и скулптурата 
1956-1966, Геометриска апстракција и оп-арт, Минимимализмот, 
конструктивизмот и монохромијата во македонската уметност, 
Фотографијата во фокус, едукативните изложби: Поп-арт, Колаж итн.). 
Самостојно беа прикажани авторите кои отстапија значителен број на 
свои творби: на двапати Петар Лубарда и Ханс Хартунг (првиот пат со 
Ана Ева Бергман), понатаму Ордан Петлевски, Дак Џан Квак, Ричард 
Мортенсен, Бернард Бифе, Сол ЛеВит, Боб Бони, Бруно Талпо. Еден 
од покрупните зафати во овој домен, во кој се вклучија најверојатно и 
најексклузивните експонати и имиња опфатени под звучниот наслов 
Од Пикасо до Калдер (1985/86) обиколи повеќе центри на 
тогашна Југославија, од која како да бевме “притиснати”, да 
ја разбудиме незаинтересираноста за она што го поседува 
оваа мала културна средина, едноставно да ја изнудиме 
валоризацијата на сегменти од колекцијата, за која тие  се 
залагаа во процесот на нејзиното создавање. 
Во клучниот момент на конституирањето на Музејот директно 
се прифати од нивна страна понудена стручна помош, додека 
огромната партиципација при оформувањето на збирката беше 
поврзана со несебичноста на самите уметници кои потекнуваа од 
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овој регион. Можеби поттикната и инспирирана и од овој гест на 
Музејот одговорот следеше набргу. Во следната година, беше вклучен 
само сегмент од неа, што најсоодветно се вклопуваше во изложбата 
насловена како Светски мајстори на модерната уметност од 
југословенските колекции. Нејзиниот богат итинерер на презентации за 
нас претставуваа само парцијални забелешки, битни за едена сосема 
поинаква атмосфера врзана за индивидуални замисли атрактивни и 
афирмативни за земјата што се простираше во пошироки граници.
На крајот мислењата се насочени кон она што треба да се 
совлада, а тоа е комплетирање на целосната презентација на 
релевантниот материјал. Конечниот ефект ќе го покаже последниот 
чин на промовирање во санираниот простор, што остана близок на 
старите позиции, скоро идентични, без можност за негова поголема 
парцијализација. Ни престои, претпоставуваме, едно друго видување 
на делата, сега и со понови датуми. Стануваме свесни дека наброените 
искуства се реперни во симбиозата со конкретно избраните дела, битни 
во процесот на обликувањето на новата поставка.  

Првиот дел од поставката го рехабилитира главниот сегмент, поврзан 
со раната историја на подарување на најзначајните експонати, еден 
вид на реконструкција на првата варијанта од 1970. Токму тој сегмент 
беше примарен во конструирање на прикаска (чија тема го иницираше 
насловот Солидарноста - недовршен проект?), која сепак содржи 
дијаметрални разлики во презентирањето, но со задржување на 
неопходната кохерентност (со мал исчекор во горниот дел од големата 
прва сала каде се групирани дела со проширен концептуалистички 
дискурс). Таа е мотив во следењето на одредена наративност, која е 
прекината во следниот простор, условно прифатен како продолжеток, 
што лесно може да се констатира и при навлегувањето во идеалниот 
простор за презентација на скулптура (којшто и првобитно беше 
конституиран како таков) со специфични амбиентални нагласки 
и ставена во инакви контекси и групации. Горниот кат, најголем 
по површина, се става во функција на спроведување на идејата 
да се одбележи претопувањето на случувањата од модерната во 
постмодерната уметност. 
Сите овие привремено спроведени концепти можат веднаш да 
претрпат промени. Засега модернизмот и постмодернизмот се залог 
којшто треба да се обедини, за да се почувствува ефектот на еден 
ваков тип на поврзување на дела, кое зависи од перманетното 
системско колекционирање.
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Marika Bovcharova Plavevska
Overview of the main factors that shaped the collection 
and its exhibition in the Museum of Solidarity

Exhibitions in museums of contemporary and modern art, especially in the 
new millennium, are generally connected to a particular topic. These topics 
constitute stories that emanate not only from postmodern trends but also 
turn back to modernism, thus creating a wide variety of contexts. Our exhibi-
tion concept also attempts to find its place within the diversity of materials 
and to adjust itself to the space in which it is exhibited, at the same time 
trying to maintain a balance between the classical modernist approach 
and the expanded views of postmodernism.

The generation of museums of this kind has been brought about by the already 
historically defined modern art. Their final definition cannot be temporally 
assessed, since the complexity of any recent artistic production initiates changes 
mainly in the practice of its presentation. Let us recollect the radical orientation 
of conceptual artists whose intent was to destroy barriers and negate the 
role of official museum spaces in which contemporary art was presented. 
Although the era of such boycotts—boycotts that, above all, represented a 
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perspective and an artistic act—lasted only a relatively short period of time, 
it stimulated and strongly influenced the subsequent reorganization of space 
in museums, with museums introducing works that followed postmodernist 
principles: multimedia works with innovations in the technological execution 
of works of art, which in turn refashioned ethical codes.

For the first time at the Museum of Solidarity in Skopje, we set out to intro-
duce these key changes characteristic of contemporary turn-of-the-millenni-
um museology. And we do this in spite of our having inherited a classically 
fashioned modernist interior design. Part of this interior could be reorga-
nized, but such organization would have to correspond with the genesis of 
the collection and works of a later date.

Fifty years have passed since the museum was conceived, and this half-
century has included many exciting moments connected to the creation of 
the permanent collection and its continuous further formation. This process 
signifies a kind of rounded history followed by evident relations. These mo-
ments stand as individually declared parts which we have managed to adapt 
through a visual alteration in the arrangement of the works, meanwhile mak-
ing use of the galleries used for temporary exhibitions. In an attempt to break 
out of the usual variations of exhibitions, the solution was, at least in several 
instances, to highlight the symbolism of solidarity as the main cause for the 
creation and construction of this type of museum. However, since the very 
foundation of this renowned institution it has struggled to overcome the prob-
lems connected with the manner in which the collection has been expanded 
(as a primary function of the museum). Additionally, the maintenance of the 
building is always a main concern. Recent interventions only partially satisfy 
realistic needs. The idea now is to rehabilitate an institution whose roots are 
connected to resurgence, but also to once again incorporate and activate 
modernity, as well as postmodernity, in order to complement the trend of soli-
darity as a paradigm for the resurrection of a halted process. The frequent 
presence of these positive impulses justifies the existence of this museum. 
The works donated to the collection testify to this—and it is precisely these 
works that generated the dilemma of how to exhibit and connect modernist 
works, in this case related to art produced after 1945, with works created at 
later dates, all in a space that belongs to the period of late modernism. 

Thus the question arises as to how to present the most relevant works of 
the presentation—whether through new perspectives, new relations in their 
positioning, or some other way.

The vision that is this time connected to the renewal of the image of the 
museum is reflected in its adaptation through a classically projected example 
for a modernist setting, which, as has been previously established, cannot 
avoid and cannot be dissociated from the correspondence with the majority 
of the works in the collection and their character. The problems arise espe-
cially from the act of connecting the samples from the national collection. A 
true thread that would bind these works together is rarely found, primarily 
because of the predominance of 20th century works from around the world. 
Their luminescence today relativizes their positions in the assimilated space, 
especially where the blending of modernism and postmodernism takes place 
(multimedia projects prevail here).
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The forms of the new exhibitions, which have a tradition of over 30 years, 
modelled on examples such as Bobur in Paris, the Museum of Contemporary 
Art in Los Angeles, the Museum of Metropolitan Art in New York, the Museum 
of Contemporary Art in Zagreb, the Modern Gallery and the Museum of Con-
temporary Art in Ljubljana, are successful attempts that have triumphed in 
showcasing concepts powerful enough to maintain the functionality of what is 
presented. During the relatively short history of these changed exhibitions, the 
decisive factors have been spatial adaptations, as well as the new structures 
arising from the logistics of using languages that reflect the multi-layered 
nature of projects originating over the past decades. Those projects have 
been poorly explored and treated in official exhibition events, and therefore 
it seems that their secondary presentation is demanded by particular exam-
ples of how they are displayed and perceived.

The curators involved in this project have taken great efforts to overcome 
this long-standing ‘anathema’ in order to incorporate fresh ideas. The lighting 
and the presentation of the stages of the creation of a museum is a realistic 
projection of the continuation of the basic concept—to retain or to dismiss 
the motto of solidarity. 

Nevertheless, solidarity transpired not to be the final frontier. In other words, 
solidarity is not a final project, the ultimate plan, bearing in mind the ambigu-
ity of the word. Solidarity can live on as an assigned or existing state, but it 
can also be transformed and modified in an energy that stimulates changes 
that defy popular stipulations. For solidarity to persist as an agent for new 
challenges, solidarity must be driven to become Solidarity. We are aware of 
the utopian dimension of such an aim, but we are also aware that we are the 
successors of an event comprised of good hope that shaped this project, the 
project of the Museum of Contemporary Art in Skopje. And this project has 
already achieved notable results—forcing modernity into the environment in 
which it was created. Solidarity yields results. It is a motivation, and probably 
also a desired reality.

* * * 

The museum’s beginnings are closely related to the act of donation, the 
main and only asset that existed at the time, jealously maintained and 
nostalgically preserved to this day as a symbolic foundation of the creation 
of this exceptional institution in our cultural environment: a seemingly 
acknowledged practice, this time used to highlight humanity stemming from 
the tragedy of the destroyed city of Skopje. In 1963, Alberto Moravia wrote of 
this tragedy: “Skopje must not remain merely a newspaper report of its first 
sufferings, but must be the responsibility of all of us, of all men who today or 
tomorrow, through some similar new catastrophe, may become Skopjans.” 
z found ways of helping Skopje and its desolate inhabitants. Various artistic 
groups, institutions and individuals organized efforts for collecting works of 
art, and they were later directly dispatched to the specific location. The cre-
ation of this collection, which was not only quantitatively satisfactory but also 
satisfactory in terms of the way the donors chose the works, spurred on the 
construction of a building where these works could be preserved and later 
become a unique cultural heritage. Countless correspondences—either di-
rect or in written form—and organized official meetings, visits to galleries and 
museums (especially by the first director, Boris Petkovski, who researched 
in Paris for some time), the gathering and exchanging of experiences by the 
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employees and the team of professionals involved in this project (in addition 
to the director, Ljubica Damjanovska, Sonja Abadžieva, Slobodanka Parlić 
Barišić, and later Bogdan Musović) with a previously organized programme, 
together resulted in the creation of a new museum fifty years ago that had all 
the necessary qualities. The aim of swiftly participating in global contempo-
rary museum trends and of gaining a fitting reputation proved to be realistic 
in the achievement of adequate outcomes. However, these ambitions were 
not sufficiently far-reaching or made the most of, which is now reflected in 
its final modelling precisely due to the inability to continuously acquire works 
or to follow the production of art on a global scale. The above-mentioned 
team also attempted to collect works by actively organizing important non-
domestic solo or group exhibitions; but actions such as these usually are 
short-lived.

With the completion of the building in 1970, covering a space of about 
2,500m2, a large-scale international permanent collection was promoted. 
This collection continued to exist in a reduced form of 200 exhibited works as 
a result of the limited conditions of the space on the top floor of the building.  

The date of the creation of the exhibits largely corresponds with the estab-
lishment and opening of the museum in 1964. This is why the art is mostly 
of post-war origin, with several important exceptions, i.e., early modernist 
works that also include the works of Macedonian artists. The works that 
dominate the collection are those created in the 1970s and, to a lesser 
extent, certain works created in the 1960s, whereas it seems that those from 
the 1980s and 1990s are less attractive and less sought-after due to the 
passage of time and the lack of euphoria brought about by communication 
barriers arising from political and financial realities. Macedonian artists are 
the general exception, albeit with an unexpectedly small contribution. Artists 
also increasingly opted for transport involving less risk of damage or loss, so 
that from the 1970s onwards more prints and photographs began to arrive.

The countries of origin of the artists who donated their works (a total of 66 at 
the present time) formed the first basis of the exhibition, in which domestic 
art was also incorporated. The curators at the time were inspired by the spirit 
of the times, by the material at hand and the ideal facilities to strive to offer 
the collection a worthy presentation. This contributed to integration and co-
operation on a creative and artistic level, but also reaffirmed values that were 
somewhat at the margins of contemporary art worldwide. At the same time, 
works originating from different cradles of art production but which were 
close in theme and expression were put side by side. Later, these concepts 
that seemed overly ambitious were redefined, leading to inevitable revalu-
ation assisted by the passage of time. Accordingly, there was a need to 
present the collection in a more representative way. Certain small corrections 
were made, above all inspired by foreign art, whose heterogeneity allows 
the formation of ensembles without a strict chronology, as its “final” definite-
ness is very flexible. This is why the proposed concepts of the collection were 
suitable for the time and managed to maintain their educational goals. At the 
same time, this kind of elaboration of the museum material represented a 
chronicle of experiences used in specific historically determined connotations. 

The collection underwent substantial adjustments in the early 1990s. The 
national collection was separated from the international collection, since the 
former was clearly directed towards different spheres of interest in terms 
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of the accepted initiative of continually adding new works to the collection 
in line with new developments in art. The changes made primarily entailed 
reducing the number of exhibits in order to allow a more representative form 
of presentation. Additionally, the impression and presumption was that the 
works of Macedonian artists did not fully correspond to those of E. Filla, H. 
Hartung, V. Vasarely, P. Picasso, P. Soulages, A. Burri, W. Lam, E. Baj, P. 
Alechinsky, H. Stażewski, Z. Kemeny, R. Jacobsen and A. Calder. This situ-
ation has created similar problems with larger museums around the world, 
and it involves a great moral responsibility towards history and the artist’s 
personality. It should be noted that one of the reasons for the change had a 
historical and political dimension, since it was in 1991 that the Republic of 
Macedonia gained independence. 

So far, apart from the standard forms of presenting the collection, its im-
portance has been attested through the organization of exhibitions both 
within and outside the boundaries of the museum. These have been mainly 
inspired by the medias the artists use, or their country of origin (Poland, 
Czechoslovakia, France, Italy, former Yugoslavia, Brazil, Argentina, Bo-
livia, Japan, Great Britain, Germany, Croatia, Serbia, and most frequently, 
Macedonia), as well as by the use of kindred thematic formulae owing to 
the artistic and temporal proximity of the artists (such as Non-Figurative 
Tendencies in the 1960s, Informalism in Painting and Sculpture 1956–1966, 
Geometrical Abstraction and Op Art, Miminalism, Constructivism and Mono-
chromy in Macedonian Art, Photography in Focus, the educational exhibi-
tions Pop Art, Collage, and others).  Those artists who donated a significant 
number of works were presented through solo exhibitions: Petar Lubarda 
and Hans Hartung had two exhibitions (Hartung’s first exhibition was with 
Anna-Eva Bergman); then Ordan Petlevski, Duck Jun Kwack, Richard 
Mortensen, Bernard Buffet, Sol LeWitt, Bob Bonies, and Bruno Talpo. One of 
the more important endeavours undertaken in this field—which included the 
most exclusive works and artists—was the exhibition From Picasso to Calder 
(1985–86), displayed in several centres of former Yugoslavia, from which 
we seemed to be somehow “pressed” to awaken interest in what this small 
cultural environment possessed and to simply push for the validation of parts 
of the collection that they had supported during its creation. 
During the key stage in the museum’s establishment, help from Yugoslavian 
experts was accepted, while the immense participation during the formation 
of the collection was connected to the selflessness of individual artists from 
this country. Perhaps inspired by this gesture, the Museum responded ac-
cordingly: the following year saw the exhibition World Masters of Modern Art 
from Yugoslavian Collections. The abundance of work in this country was 
only partially presented here, but was important for the individual inspira-
tional actions that affirmed a country stretching out over several lands.

The ultimate product is completing the entire presentation of the relevant ma-
terial. The final effect will present the last act of promoting the restored space 
that remained close to the old, almost identical positions, without a possibil-
ity for further division. We assume that we are to look at the newer works, of 
which some are of recent origin, in a different way. We are becoming aware of 
the fact that the experiences gained so far are crucial for symbiosis with the 
selected works that are important in shaping the new collection.  
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The first part of the exhibition rehabilitates the main segment connected with 
the museum’s early history of the donation of the most important works – a 
kind of reconstruction of the first rendering in 1970. This aspect was primary 
in the construction of the narrative whose theme inspired the title Solidarity - 
An Incomlete Project?), which nevertheless features great differences in the 
form of presentation, though its coherence has been maintained (with slight 
departures in the upper part of the first large gallery, which features works 
with a wider conceptual discourse). It is a motif in the narrative that is broken 
in the following space representing a kind of beginning, which can be clearly 
seen when entering the ideal space for presenting sculpture (initially constitut-
ed as such), that holds different contexts and groupings as well as a specific 
atmosphere. The upper level, largest in space, has the function of realizing 
the idea of marking the assimilation of events from modern to postmodern art. 

All of these temporary presentations of concepts can be subject to change. 
For now, modernism and postmodernism are concepts that need to be 
united so that the effect of connecting such works can be felt—an effect that 
depends on the permanent and systematic process of collecting.  
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