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| ема многу престолнини на светов каде што 

е можна изложба како “Првото Peep-show во 
градов”. Имено, нема многу престолнини каде 
нема веќе одамна вистинско peep-show. 
Напротив, Скопје е еден од ретките големи 
градови во кој нема специјален реон co клубови, 
барови, секс-шопови, стриптиз и peep-show 
локали: места каде потиснатите страсти може да 
бидат задоволени во замена за пари. Дали е тоа 
наследство од глумената асексуалност на соци- 
јалистичките општества или само доказ за мало- 
граѓанскиот менталитет?

Токму затоа и воопшто беше можно овој проект, 
да биде замислен и рекламиран како вистинско 
задоволство кое може да се купи, всушност 
“измама” на посетителите кои не можеа да ја пре- 
познаат адресата како резултат на фактот што 
досега не посетувале изложби и галерии.

Peep-show е најевтиниот и најневиниот начин на 

ПРВОТО

PEEP
ВО ГРАДОВ

задоволување на нагонот за гледање (скопофил- 
ијата). Ставаш паричка и за само 25 пени добиваш 
повторување на прималната сцена (според пси- 
хоанализата, првиот пат кога детето е сведок на 
чинот на водење љубов меѓу неговите родители).

Тој првичен шок, иако болен, бара постојано пов- 
торување и враќање на помешаните чувства на 
страв, чудење и задоволство, потреба што, 
според Кристијан Дежур (Christian Dejour) во 
“Телото меѓу биологијата и психоанализата”, 
токму поради тоа што сликите не го нудат истото 
задоволство како самиот сексуален чин.никогаш 
не може да биде потполно задоволена. Оттаму и 
потребата од симулирање на ѕиркање, криење на 
сопствениот поглед.

Токму ѕиркањето во мал отвор беше појдовната 
точка за овој проект: желбата да се гледа без да 
се биде виден. Скопофилијата доаѓа од задовол- 
ството во употребата на друга личност како објект 

за сексуална стимулација низ сетилото за вид. 
Учесниците во овој “спектакл” доброволно 
експериментираа co чувствата што се јавуваат 
како ефекти на ваквото љубопитно навлегување 
во туѓата интима и co повратните ефекти што тој, 
во овој случај, уметнички процес го претвора во 
затворен круг.

Додека историјата на уметноста би можела да 
биде интерпретирна како паралелна на историја- 
та на гледањето, историјата на философските 
концепти би воделе кон нешто сосем спротивно: 
кон негација на визијата како инструмент на споз- 
нанието. Оваа изложба најмногу се однесува на 
наратологијата на ѕиркањето како уметност и 
философија на задоволството.

Сузана Милевска

родена 1961, Битола 
магистрирала на 

Историја и Философија на Уметноста и Архитектурата, 
куратор при Музејот на Град Скопје 

адреса: Рузвелтова 46 I-5, Скопје 1000,Македонија 
телефон 201 744 факс: 115 367 
e-mail: suzanam@freemail.org.mk
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THE FIRST

SHOW
IN THE CITY

are not many capital cities 
in the world in which an exhibition 
of the kind “The First Peep-Show in 
the City” would be possible. 
Actually, there are not many capital 
cities where there are no real 
peep shows. But, Skopje is rare in 
that it has no special district with 
clubs, bars, sex-shops, striptease 
and peep shows, places where 
suppressed desires can be grati
fied for a price.
Whether this is an inheritance of the 

simulated asexuality of socialist 
societies or evidence of a provincial 
mentality is questionable.

Because of this situation it was pos
sible to conceive and advertise this 
project as an actual pleasure, 
something that could be pur
chased by misled visitors who 
would not recognize the address 
because they usually do not attend 
exhibitions and visit galleries.

A Peep show is the cheapest and 
the most innocent way of satisfying 
our urge for voyeurism (scopophil- 
ia). You put a coin in the slot and 
for only 25 cents re-experience the 
primal scene, i.e..according to psy
choanalysis, the first time a child 
witnesses the act of his or her par
ents’ love making.

That first shock, though painful, 
seeks constant repetition and re
experiencing of the mixed feelings 
of fear, wonder, and pleasure, a 
need which,according to Christian 
Dejour (in “The Body Between 
Biology and Psychoanalysis”), can 

never be completely satisfied 
because pictures do not provide 
the same satisfaction as the sexual 
act itself.Hence the need for simu
lated peeping and the concealing 
of our own gaze.

Peeping through a small hole was 
the starting point of this project: the 
wish to look at and observe unno
ticed. Scopophilia results from the 
pleasure of using another person 
as an object for sexual simulation 
through the sense of sight. The par
ticipants of this “spectacle” have 
experimented with the feelings that 
result from the curious intrusion 
into the intimacy of other people 
and the reverse effects that turn the 
artistic process into a closed circle.

While the history of art could be 
interpreted as parallel to the history 
of perception, the history of philo
sophical concepts leads in the 
opposite direction: to a negation of 
vision as an instrument of percep
tion. This exhibition refers mostly to 
the narratology of peeping as an art 
and a philosophy of pleasure.

Suzana Milevska

born 1961 .Bitola
MA History and Philosophy of Art and Architecture, 
curator at the Museum of the City of Skopje 
address: Ruzveltova 46 I-5, Skopje 1000 
Macedonia
telephone +389 91 201 744
fax: +389 91 115 367
e-mail: suzanam@freemail.org.mk

mailto:suzanam@freemail.org.mk


Структурата на проектот ја симулираше приро- 
дата на спектаклот преку два негови основни 
елементи:

ВРЕМЕТО и ПАРИТЕ.
Времето и парите се нераскинливо поврзани во 
спектаклот како негов единствен координатен 
систем што според Ги Дебор (Guy Debord) збору- 
ва за нереалното ’’единство на светот” и за 
лажната свест за времето (The Society as 
Spectacle, Zone Books, New York, 1995)

The project’s structure itself simulates the nature of the 
spectacle with two of its basic elements:

TIME and MONEY.
Time and money are permanently interconnected in the 
spectacle as its sole coordinate system, which .accord
ing to Guy Debord, shows the unreal “unity of the 
world” and the false “consciousness of time.” (The 
Society as Spectacle, Zone Books, New York, 1995)

BPEMETO

Иреверзибилното време на економскиот сис- 
тем на продукција ги наметнува сите мерки на 
времето. Тоа е мерливо исклучиво во пари. 
Затоа, на влезот се продаваат влезници кои 
се поништуваат во апаратот (механизам што 
се користи во јавниот сообраќај) co 
означување на точното време на влегување 
на посетителот. Co овој ритуал истовремено 
се алудира и на “надгледувањето и казну- 
вањето", полициски методи во секоја држава 
поврзани co менувањето на перцепцијата и 
задоволството.

The irreversible time of the economical 
system of production imposes the 
measuring of time. Time is measured 
only by money. This is the reason tickets 
sold at the gallery’s entrance are 
stamped by the machine (a mechanism 
used in public transport) that prints the 
exact time of the visitor's entry. This ritu
al simultaneously alludes to “surveil
lance and punishment” - police meth
ods associated with a change of per
ception and pleasure in any state.

TIME



ПАРИТЕ Забраната на сексуалното задоволство нужно 
co себе повлекува страв. Се што е забрането 
е опасно. Скандалот како прва забрана на

“Спектаклот е капитал акумулиран 
до точката кога тој станува слика” 
Ги Дебор
Влезниците наплатени по 10 денари ја означуваат рела- 
тивната номинална единица задоволство. Дали задовол- 
ството е мерливо и може да се купи и колку тоа е присут- 
но во едно уметничко дело на тема “задоволство” се 
прашањата што се подвлечени co наплатувањето на оваа 
симболична сума.

Бартовата формула дека ние не уживаме во чинот туку во

СТРАВОТ инцестуозниот сексуален чин секогаш намет- 
нува потреба од заштита од гледањето, споз- 
навањето. Заштитните мерки симболично 
присутни преку изнајмениот професионален 
агент за заштита истовремено симулираат 
влез на која било вистинска куќа за еротски 
задоволства на чиј влез секогаш постои body
guard.
Така, изнајмениот body-guard кој наплатува 
влезници, истовремено претставува и персо 
нификација на стравот

сумата која ни го овозможува чинот на уживањето се 
докажува токму на примерот -------------------------------------
на посетителите на оваа 
изложба. Откако плаќаат за 
влез тие повнимателно и 
подолго ги набљудуваат • 
делата сакајќи да извлечат 
максимум од вложените 
средства.

1 
£
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MONEY “The spectacle is capital accumulated 
to the point where it becomes image”.

Guy Debord

The tickets,priced at 10 denars, indicate the relative nominal 
value of pleasure. Whether pleasure can be measured and 
bought and to what extent it is present in a particular work of art 
about “pleasure” are questions emphasized by the symbolic 
price of the ticket.

Barthes’ formula that we do not enjoy the act itself but rather 
the cost that allows us the act of pleasure is proven by those 
who attend this exhibition. Having paid for their entry the visitors 
observe the art works with greater care and remain much 
longer, trying to get the maximum for their money.

FEAR
The prohibition of sexual pleas
ure necessarily produces fear. 
Everything forbidden is danger
ous. The possibility of scandal, 
the first prohibition of the inces
tuous sexual act,always induces 
the need for guarding against 
discovery and recognition.The 
protection measures, symboli
cally present through the hired 
professional bodyguards, also 
simulate the act of entering any 
real house for erotic pleasures.
The hired guard selling tickets 
simultaneosly personifies fear.



Христина Иваноска
Hristina ivanoska

родена 1974, Скопје.
дипломирала 1997 на ФЛУ - Скопје.
адреса: В. С. БАТО 51/2/31, Скопје 1000
тел./факс: 430 405

Христина Иваноска во својата инсталација, што наликува на балкон на кој 
се сушат повези за очи на некој воајер опседнат co својата анонимност, ја 
преиспитува можноста за заштита на приватноста токму на оние што ја 
нарушуваат туѓата интима ѕиркајќи при изведувањето на најинтимниот чин. 
Инсталацијата прераснува во интерактивен перформанс во моментот кога 
некој од публиката пробува еден од обесените повези на кои се отпечатени 
очи како означување на она најспецифичното за карактерот на воајерот: 
погледот.

Hristina Ivanoska, in her installation, reminiscent of a balcony upon which hang 
blindfolds for voyeurs obsessed by their anonymity, reconsiders the need for pro
tecting the privacy of those who actually intrude upon the privacy of others as 
they peep at performances of the most intimate acts. The installation becomes 
an interactive performance when a visitor puts on a blindfold with printed pho
tographed eyes signifying the most specific characteristic of voyeurs: their gaze.

born 1974, Skopje.
BFA (1997) Faculty of Fine Arts - Skopje.
address: V. S. BATO 51/2/31, Skopje 1000, Macedonia.
tel./fax: + 389 91 430 405
e-mail: hristinai@yahoo.com
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Христина Иваноска
Пери - Носи, 1999
дигитални отпечатоци на
платнени ленти, 5x80cm, јаже,штипки

Hristina Ivanoska
Wash & Wear, 1999
digital prints on cloth, 5x80 cm, rope, clips



Славица Јанешлиева
Slavica hineslieva

родена 1973, Скопје.
дипломирала (1996)и
магистрирала( 1998) на ФЛУ - Скопје.
Адреса: Франц Прешерн 159,
Скопје 1000
Тел.: 328 404

born 1973, Skopje,.
BFA (1996) and
MFA (1998) Faculty of Fine Arts - Skopje.
address: Franc Presern 159
Skopje 1000, Macedonia, 
tel.: + 389 91 328 404 
e-mail: slavicaj@soros.org.mk

членска карта на V.A.M. // a membership card of V.A.M.

Славица Јанешлиева ce обидува 
да симулира здружение на 
граѓани чија заедничка навика и 
страст е токму набљудувањето 
на парови кои водат љубов на 
јавни места. За да го оствари 
овој проект авторката се 
впуштила во истражување на 
највообичаените места за 
ваквиот скопофиличен “ритуал” 
и co својата фотографска 
инсталација и оснивањето на 
здружението ги преиспитува 
потребите и нагоните на оние 
луѓе кои задоволството го 
наоѓаат повеќе во чинот на 
гледање отколку во самото 
водење љубов. Според неа воа- 
јерството е ретко кај жените, па 
за да биде поубедлива, таа го 
“менува” својот non и идентитет. 

In her work Slavica Janeslieva 
attempts to simulate an associa
tion of citizens whose shared habit 
and passion is peeping at couples 
who make love in public places. In 
order to realize her project she 
searched for spots in Skopje 
(parks, parking lots, etc.) where 
the scopophilic “ritual” is usually 
performed. With her digital installa
tion and the establishing of the 
association she considers the 
needs and the urges of people 
who experience a greater enjoy
ment in peeping than in the act of 
love-making itself. According to 
her the phenomenon of voyeurism 
is rare in women. Thus, in order to 
be more persuasive, she had to 
“change” her own sex and identity, 
i.e., “to become” male.

mailto:slavicaj@soros.org.mk
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Славица Јанешлиева
V.A.M. (Voyeurs’ Association of Macedonia), 1999 
дигитални отпечатоци 20x20cm

Slavica Janeslieva
V.A.M.(Voyeurs’ Association of Macedonia), 1999 

digital prints 20x20cm



Оливер Мусовиќ
Oliver musovik

роден 1971, Скопје.
дипломирал 1997 на ФЛУ Скопје.
адреса: Бранко Заревски 17/2/3 
1050 Скопје-Драчево.
Тел.: 592 456 

born 1971, Skopje.
BFA (1997) Faculty of Fine Arts - Skopje.
address: Branko Zarevski 17/2/3
1050 Skopje-Dracevo,
Macedonia.
tel.: + 389 91 592 456
e-mail: musovik_o@hotmail.com

Основата за проектот на Оливер 
Мусовиќ може да се најде во добро поз- 
натата ситуација на јавни места кога 
некој се обидува да ѕирне во весникот 
што го читате. Според уметникот во тој 
момент не е толку проблем љубопит- 
носта на другиот да дознае што мис- 
лите, што е тоа што толку ве заинтере- 
сирало, туку нарушувањето на имаги- 
нарната линија што сите ние ја исцрту- 
ваме околу сопствените тела.

The basis of Oliver Musovik’s project is 
found in everyday situations at public 
places when a person tries to peep at 
the text in the newspaper that another 
person is reading. The important thing at 
that particular moment, according to the 
artist, is not the curiosity of the peeper to 
discover the thoughts of the other per
son, but the disruption of the imaginary 
line that people draw around their own 
bodies.

mailto:musovik_o@hotmail.com


Оливер Мусовиќ
pay-per-view / paper view, 1999
2 фотографии 15x21 cm и 100 весници

Oliver MusoviK
pay-per-view / paper view, 1999
2 photographs 15x21 cm and 100 newspapers



Дубравко Наумов
Dubravko Naumov

роден 1967, Скопје.
дипломирал 1993 на ФЛУ - Скопје.
адреса: Васил Ѓоргов 24/63, 
Скопје 1000
тел.: 112 005 

born 1967, Skopje.
BFA (1993) Faculty of Fine Arts - Skopje.
address: Vasil Gjorgov 24/63
Skopje 1000 , Macedonia.
tel.: + 389 91 112 005
e-mail: dunav@mt.net.mk

Дубравко Наумов во својата инсталација се надоврзу- 
ва на својата претходна преокупација - инфинитивот и 
на принцезите кои за авторот претставуваат еден вид 
замрзнување на времето и метафизичка пасивност.
Овој пат во проектот е внесена и интеракцијата од 
страна на гледачот како и илузија дека самата слика 
“ве гледа" додека ја гледате.(Ж.Лакан).
Истовремено, проектот како да претставува и ѕирка- 
ње во наивното минато наместо во “вулгарната” 
сегашност.

The installation of Dubravko Naumov represents a con
tinuation of his previous preocupation - the infinitive, and 
the princesses, who, in his opinion, represent a kind of 
frizing of time and metaphysical passivity.
The project also includes a certain level of interaction for 
the audience, as well as the illusion that the image itself 
is “looking at you” while you are looking at it (J. Lacan). 
Simultaneously, the project presents a way of peeping 
into the naive past instead of into the vulgarity of the 
present.

mailto:dunav@mt.net.mk


Дубравко Наумов
Инфинитивот има едно лице, 1999 

инсталација - 3 кутии 50x50x15ст, 
co вградени “шпијунки” и лупи

Dubravko Naumov
The infinitive has only one face, 1999 
installation - 3 boxes 50x50x15cm, 
with incorporated peepholes and 
magnifying glasses



Дејан Спасовиќ
Dejan Spasovih

роден 1974, Скопје.
дипломирал (1997) на ФЛУ - Скопје. 
адреса: Њу Делхиска 2/3-3, Скопје 1000. 
тел.: 37 87 37

Перформансот на Дејан Спасовиќ внесува тензија и 
провокација кај посетителот: од една страна, 
авторот мирно се бања во бањата на галеријата, но 
од друга страна, co насловот на проектот, повикува 
на нарушување на границата меѓу гледачот и умет- 
никот. Само похрабрите се осмелуваат да влезат во 
неговиот интимен простор и можат да ја разоткријат 
вистината: дали неговото тело е навистина 
соблечено како при секое туширање.

Dejan Spasovik’s performance introduces a certain ten
sion and provocation in respect to the audience: he 
takes a shower in the gallery’s bathroom. 
Furthermore,the title of the project suggests a disruption 
of the line between the visitors and the artist. Only the 
more courageous ones dare enter his intimate space and 
are able to find out the truth: whether he is really naked 
under the shower.

born 1974, Skopje.
BFA (1997) Faculty of Fine Arts - Skopje.
address: Nju Delhiska 2/3-3, Skopje 1000, Macedonia.
Tel.: + 389 91 37 87 37
e-mail: sdejan@soros.org.mk

mailto:sdejan@soros.org.mk


Дејан Спасовиќ
Be молам подајте ми ја крпата! 1999 
перформанс, крпи, радио

Dejan Spasovik
Would you, please, pass me the towel? 1999 
performance, towels, radio



Ана Стојковиќ
Ana Stojkovic

родена 1971, Скопје. 
дипломирала 1997 
на ФЛУ- Скопје.
адреса: Јуриј Гагарин 25/37 
Скопје,1000

born 1971, Skopje.
BFA (1997)
Faculty of Fine Arts - Skopje, 
address: Jurij Gagarin 25/37 
Skopje, 1000 
Macedonia.
tel.: + 389 91 380 729 
e-mail: fyrma@ hotbot.com

Проектот на Ана Стојковиќ се однесува на приватноста во добата на технолошката револуција кога пораките се пренесуваат co огромна брзина на елек- 
тронски, дематеријализиран начин. Дали опасноста од нарушување на тајноста на пораката била поголема при постоењето на пораки-предмети (писма, 
телеграми, депешеа) или денес кога пораката се претвора во електронска шифра? Дали кога ѕиркате во екранот сте сигурни дека никој не ѕирка од 
другата страна? Тоа се прашањата кои ги поставува co експериментот во кој се впушта co љубопитност и обид да открие нешто повеќе за сите оние што 
ја добиле нејзината покана да го погледнат проектот што е поставен на Интернет.

Ana Stojkovic’s project is concerned with privacy in the age of technological revolution, when messages transmitted through electronic and dematerialized means 
travel with great speed. Was the danger of violating the privacy of a message greater when the message-objects (letters, telegrams, dispatches) were sent, than 
today, when a message is transformed into electronic codes? Are you sure, while looking at the screen, that no one on the other side is looking at you? These are 
the questions considered by the artist in her experiment, which she performs with curiosity, attempting to discover something more about those who accept her 
invitation to open her project on the Internet.

hotbot.com


Ана Стојковиќ
paranoia@soros.org.mk
интернет проект, инсталација:
огласна табла, фотографии, 
писма, разгледница,
листи на e-mail адреси, e-mail пораки, 
компјутерски отпечатоци и флопи дискета

Ana Stojkovic
paranoia@soros.org.mk
internet project, installation:
message board, photographs,
letters, post card,
lists of e-mail addresses, e-mail messages, 
computer printouts and floppy disc
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Виолета Чаповска
viol eta Capovska

родена 1967 во Скопје
Дипломирала на ФЛУ.Скопје, 1991 
Магистрирала на
Royal Melbourne
Institute of Technology, 1995 
адреса: 354 Station Street, 
Carlton North 3054,Australia 
телефон: ++613 9 347 1859

Инсталацијата на Виолета 
Чаповска, 

“Сецирање и ѕиркање" 
произлегува од нејзините 

поранешни land print проекти што 
беа реализирани 
на Малото езеро 

на Пелистер 1994 и 1996 година.
Овде таа ја поставува 

фотографијата снимена додека 
таа го набљудувала езерото низ 

лупа под еден тркалезен сад 
наполнет co вода: како да сака 

да го подложи на анализа 
езерото, но во исто време и да се 

идентификува себе си преку 
метафорите 

вода / стакло / око / огледало 
како објекти за медитација.

born 1967, Skopje 
BFA Faculty of Fine Arts,Skopje, 1991 

MFA Royal Melbourne Institute of 
Technology, 1995 

address:354 Station Street, 
Carlton North 3054, Australia 

telephone: ++613 9 347 1859
e-mail: violeta@ains.net.au

Violeta Capovska’s 
installation

“Section and peeping” 
derives from her previous 

land print projects realized at 
the

Small Lake at Pelister in 1994 
and in 1996.

In it she places a photograph 
(taken when she observed 

the lake through a magnifying 
glass) under a round vessel 

filled with water.
It seems that she is trying to 
analyze the lake at the same 
time she is identifying herself 

with the metaphors 
water / glass / eye / mirror 
as objects for meditation.
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Виолета Чаповска
Сецирање и ѕиркање, 1999 
инсталација.фотографија и текст

Violeta Capovska
Section and peeping, 1999
installation, photography and text
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