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ВОВЕД

Идејата за меѓународниот проект за теорија и уметност Капитал и пол 
дојде како резултат на неколку согледани феномени чија поврзаност не беше 
видлива на прв поглед, но постапно нивната испреплетеност се покажа како 
многу предвидлив и очигледен процес.

Имено, процесот на промената во идеалите на политички, економски и 
социјален план во општествата во транзиција почна директно да се одразува во 
промените на индивидуалните и лични концепти за идентитетот, љубовта, 
бракот, телото и слични категории што дотогаш најчесто беа сфаќани како изд- 
воени и независни прашања. Кога поединците во земјите на Истокот сфатија 
дека одговорноста за менаџментот врз сопственото тело и живот можат да го 
преземат целосно во свои раце се појавија многу потиснувани проблеми за кои 
државата во претходната фаза на развој на овие општества не беше нашла одгов- 
ор. Така, прашањата за националниот, културниот и половиот идентитет одед- 
наш се појавија како призраци кои секогаш веќе биле овде, но поради извртена- 
та стварност ние постојано сме се обидувале да ги видиме како огледална реверз- 
ибилна слика; а знаеме, одразот на духовите не постои во огледалото.

Од друга страна, приватизацијата, попратена co етаблирањето на берзата, 
нелегалната трговија, шверцот co бело робје (еуфемизам за шверц co прости- 
тутки, иако е нејасно зошто бело робје би бил поневин израз), отпуштањата, 
скратувањето на породилните отсуства и слични појави што ја загрозуваат 
положбата на жените во транзиционите општества го најавуваат вечното 
враќање на новиот - стар систем на вишок на вредност . Особено ако искористу- 
ваниот капитал е човековото/женското тело како непотрошлив извор на вред- 
ност видлива е поврзаноста на овие два феномена: капиталот и полот.

Во самиот проект, покрај теоретските дискусии и потребата да се рефлек- 
тира на овие теми во текот на тридневната конференција, беа вклучени и седум- 
наесет проекти од 21 уметник кои беа поканети да дадат свое видување на 
стереотипот за Совршен спој на мажот и жената. Идејата за оваа изложба од 
јавен карактер потекна од еден настан од 1998 година кога во Музејот на совре- 
мена уметност во Скопје се одржа првата и единствена свадба на која се венчаа



наследниците на едни од најбогатите семејства во Македонија (Камчеви и 
Костовски). Ваквиот спој на капиталот, полот и уметноста испреплетен co желба 
за нивната пролиферација беше една од провокациите за одржувањето на овој 
прв јавен уметнички проект од овој обем токму во Градскиот трговски ценгар 
каде секојдневно се сретнуваат желбите и фантазмите на припадниците од 
различен пол, културен и социјален контекст.

Самите уметници, испровоцирани од специфичните комерцијални прос- 
тори (продавници, кафулиња, агенции, апотеки, бутици и сл.), co еден ориги- 
нален и ироничен пристап ги преиспитуваа појавите на комерцијализација на 
идеалниот брак (Маја Бајевиќ), транзицијата, алиенацијата и домот (Даница 
Дакиќ/Сандра Стерле, Каи Каљо, Игор Тошевски, Зденко Бужек), врската на 
економските и другите социјални проблеми (Христина Иваноска/Јане Чаловс- 
ки), стреотипите за машкиот и женскиот сексапил (Расим ©, Лучезар Бојаџиев), 
политиката и економијата на бракот (Тања Остојиќ) и можноста за компромис 
co чувствата (Славица Јанешлиева), теоретизирање и политизирање на сексот 
низ историјата (Марина Гржиниќ/Аина Шмид), ритуалите на заведување (Зоран 
Насковски/Јелена Јоциќ), перверзниот спој на капиталот, полот и уметничката 
сцена (Хусеин Б. Алптекин), спојот на емотивното и медитативното (Татјана
Вујиновиќ), внесување методолигија во ритуалот - шопинг (Дејан Спасовиќ), за 

6 интерпретацијата на терминот - љубов и неговата културна специфичност (Ана
Стојковиќ) и комплексната несиметрична рамнотежа на мајчинството, еднаквос- 
та во бракот и љубовта во различни културни контексти (Виолета Чаповска),

Покрај сите други активности во рамките на Капитал и пол во Отвореното 
графичко студио при Музеј на град Скопје беше отворена и самостојната 
изложба на Марина Абрамовиќ Одење по големиот Кинески ѕид. Тоа е серија од 
дванаесет фотографии снимени за време на перформансот што Марина 
Абрамовиќ и Улај го изведоа во Кина во 1989 година. Овоаа изложба не беше 
случајно избрана - за долгогодишниот интерес на оваа авторка за телото и полот 
во различни културни, политички и религиозни контексти зборува и перфор 
мансот што таа (во соработка co Улај) го изведе под наслов Комунистичко тело 
- капиталистичко тело уште во 1979 година.

Сите поединечни сегменти на проектот Капитал и пол најдоа свој излезен 
пункт и во бескрајниот виртуелен простор на интернет каде што беше креиран 
документарен и уметнички проект co кој беше овозможено и по завршувањето 
на проектот подолго траење на идеите кои се множеа во текот на самата негова
изведба.

Сузана Милевска



INTRODUCTION

The idea for the international project for art and theory Capital and Gender came as a 
result of several perceived phenomena and althouh their connection was not visible at the first 
sight their intertwining turned to be a very predictable and obvious process.

Namely, the process of changing of the ideals on political, economical and social level 
in the transitional societies started to reflect directly into changes of individual and personal 
concepts of identity, love, marriage, body etc., categories that till now usually were conceived 
as isolated and independent issues. When the individuals in the countries of the East under
stood that they can completely take the responsibilities for the management over their own 
bodies and lives in their hands many suppressed issues appeared that were not answered by 
the state in the preceding phase of development of these societies. Thus, the questions of 
national, cultural and gender identity suddenly appeared as specters that were always already 
here, but, due to the converted reality, we were continuously trying to perceive them as mir
ror reversible image; and we know that the reflection of spirits cannot be reflected in a mir
ror.

On the other side, the transition accompanied by the establishing of the stock exchange 
but also by the phenomena as traffic with white slavery (euphemism for a traffic with prosti
tutes, although it is not very clear why white slavery is conceived as a more innocent term), 
firing, cutting the mother leave from work and similar phenomena that endanger the condi
tion of women in the societies in transition announce the eternal recurrence of the new - old 
system of surplus-value. The link between these two phenomena: capital and gender becomes 
obvious especially if the exploited capital is the human/women body as endless source of 
value Within the project itself, beside the theoretical discussions and the need for reflection 
on these topics during the three-day conference, there were 17 individual projects by 21 
artists included. The artists were invited in order to present their own comprehension of the 
stereotype for a Perfect Match between men and women. The idea for such public art exhi
bition derived from an event from 1998 when in the Museum of Contemporary Art in Skopje 
the first and only wedding party took place there: it was a celebration of the marriage 
between the two heirs of the Kamcev’s and Kostovski’s families (two of the most richest fam
ilies in Macedonia). Such merging of capital, gender and art interwoven with the desire for 
their proliferation was one of the provocations for placing of this first public art project of 



this proportion in the City Shopping Mall where the desires and phantasms of representatives 
of different gender, cultural and social background meet continuously.

The artists themselves, provoked by the specific commerce places (shops, cates, agen
cies, pharmacies, boutiques etc.), with an original and ironic approach were questioning the 
issues of commercialization and saving of marriage (Ma)a Bajevic), transition, alienation and 
home (Danica Dakic/Sandra Sterle, Igor Tosevski, Zdenko Buzek), relation betveen econom
ical and other social troubles to love (Hristina Ivanoska/Jane Calovski) stereotypes ot male 
and female sex appeal (Rassim ©, Luchezar Boyadjiev), politics and economy of marriage 
(Tanja Ostojic) and the possibility for a compromise with feelings (Slavica Janesheva), theo
rization and politicization of the sex in history (Marina Grzinic/Aina Smid), rituals ot seduc
tion (Zoran Naskovski/Jelena Jocic) the pervert match between capital, gender and art scene 
(Hiiseyn B. Alptekin), merge between emotional and meditative (Tatjana Vujinovic), intio- 
duction of methodology in the ritual of shopping (Dejan Spasovik), the question of interpre
tation of the term love and its cultural specificity (Ana Stojkovik), and the complex asym
metric balance between motherhood, equality in marriage and love in difteient culture con

texts (Violeta Capovska). , ,
Beside all other activities within the framework of the Capital and Gender pioject a 

solo exhibition of Marina Abramovic The Great China Wall Walk was presented in the Open 
Graphic Art Studio at the Museum of the City of Skopje. It is a series of twelve photograp s 

8 that were taken during the performance that she realized together with Ulay in 1989 in China. 
This exhibition was not chosen by accident: the best proof for the continual interest ot 
Abramovic for the body and gender in different cultural, political and religious contexts is the 
project Communist Body - Capitalist Body that she realized in collaboration with Ulay 

already in 1979.
The all separate segments of the project had also a vantage point in the limitless vir

tual space on internet where the ideas that emerged during its realization could continue to 
exist even after the end of its actual duration.

Suzana Milevska



Сузана Милевска

КАПИТАА И ПОА:
ДИВО СУШТЕСТВО И ПРИПИТОМЕНО СУШТЕСТВО

Капиталот секогаш бил двосмислено толкуван како "очигледна, тривијална" 
појава која што е најважниот двигател на општеството, но истовремено и како мистично, 
необјасниво диво суштество што жестоко уништува се што ќе му се најде на патот. He 
случајно желбата за ширење на капиталот, co што и самиот капитал добива човечки 
особености, може да се смета за една од главните причини за бришењето на Ѕидот од 
европската политичка географија.

Додека физичарите се уште се обидуваат да утврдат единствена глобална теори- 
ја за функционирањето на сите сили во природата (општата и посебната теорија на рел- 
ативноста, теоријата на полиња, теоријата на хаосот, итн.), главниот стремеж на тео- 
ретичарите на општествените и економските односи е потрагата по единствен глобален 
принцип кој ќе ги објасни сите потреби и дејности во општеството. Концептот на Карл 
Маркс за капиталот како главен двигател на сите желби и потреби на човекот е, несом- 
нено, еден од најексплоатираните, та дури и сто и триесет години по неговото прво јавно 9 
претставување тој концепт се уште предизвикува контрадикторни и провокативни 
прашања и толкувања на неговата универзалност.

Падот на Ѕидот и издиГањето на екранот

На десетгодишнината од уривањето на Берлинскиот Ѕид - последната видлива 
пречка меѓу истокот и западот во политичката географија повторно се постави 
прашањето за природата на производот и капиталот воопшто: колку е транспарентна и 
тривијална или колку е фетишистичка и метафизичка оваа неизбежна појава. Зошто 
Маркс, за да објасни една ваква материјална појава, реши да користи нематеријални 
атрибути како "фетншистички", "чуден", "богат co метафизички суптилности и 
теолошки финеси" - концепти што ги надминуваат гносеолошките способности на 
човекот?

Во својот обид да го дефинира производот како појава различна од објектите - 
стоката од која тој се состои, Маркс не се ограничи да ги бара основните постулати само 
во рамките на материјалното, тврдејќи дека мистичните односи меѓу објектите се 
воспоставени само поради одредени општествени односи меѓу луѓето. Сепак, често се 
случува другите философи co своите атрибути да го персонифицираат капиталот, утвр- 



дувајќи го неговото претставување како нереално суштество. Да ја спомнеме "формула- 
та" на Жак Лакан, "реалноста не е 'работа по себе', таа е секогаш однапред 
симоблизирана, конституирана, структурирана од симболички механизми - проблемот 
лежи во фактот што симболизацијата нужно никогаш не успева потполно да ја покрие 
реалноста \ Реалноста што ќе остана не-симболизирана се враќа како призрак (поимот 
што Дерида го употреби и за самиот Маркс), јуродив, диво суштество, според М. Мерло
- Понти "диво суштество зашто суштеството е повеќе капитал отколку концепт, повеќе 
историски отколку трансцендентален"3, видливото како невидливо, еден вид нова 
историска телесност.

Das Kapital: спектакл или екран

Капиталот се појавува како огледало на заедницата, не како прашање на нар- 
цизам туку како игра меѓу јазикот и суштеството, како присуство и отсуство надвор од 
било какви онтолошки разлики. Тој се јавува како меѓу-телесност на моќта/капи- 
талот/дивото суштество што жестоко ја уништува не само културата туку се што ќе му 

се испречи на патот.
Неизбежниот парадокс на невозможното, "новото водство", според Жак Дерида, 

е токму капиталот, особено кога се работи за новата обединета Европа на која и е 
10 потребна нова култура и која, пред се, треба да утврди нов начин на анализирање и 

толкување на капиталот.4
Прашањата поставени од Дерида за потребата од спротиставување на нео-капи- 

талистичката експлоатација на видливото пропаѓање на капиталистичкиот догматизам 
во државите што го вградија како сопствена политика пред падот на Ѕидот, како и 
прашањата за потребата од постојана анализа на проблемите на моралните и 
политичките одговорности пред да се прифати било каква структурална универзал- 
истичка претензија уште повеќе доаѓаат до израз во однос на падот на Берлинскиот Ѕид.

Дали разликите ќе се избришат co бришењето на границата меѓу нив е веќе 
застарено прашање ако го земеме предвид стравот од несигурноста на физичките (поли- 
тички и географски) како и на менталните граници на Европа: стравот од создавањето 
нови проблеми при дешифрирањето на старите знаци од страна на новите политики и 
економии.

Површината на Ѕидот co сите свои пораки и графити, co својата метафорична, a 
денес и симболична моќ, беше огледало негувано и одржувано и од двете страни 
(зборовите спектакл и огледало - спекулум - го имаат истиот корен во латинскиот јазик), 
во него и западот и истокот гледаа четири и пол децении, постојано добивајќи потврда 
низ проекциите на нивните "маќеи" дека нивниот свет е најубав и совршен.



Така, овој чуден објект доби статус на "огледало на субјектот"? Во исто време, 
движењето на "дивото суштество/капиталот" не ги прифаќаше ограничувањата на 
производството наметнати од политиката и економијата: тоа почна да продира насекаде6, 
прво како концепт, а потоа и како остварена желба на "избраните".

Како што капиталот не е само збирка на пари, така и спектаклот не е само аку- 
мулација на слики; тој ги претставува општествените односи меѓу луѓето посредувани 
низ слики 1. Спектаклот на она што е невидливо и непроѕирно, а што се открива на сце- 
ната додека се рефлектира претставата на нашата желба, исчезнува co исчезнувањето на 
сцената/ѕидот.

Денес, на местото на рефлексивната трансцеденталност на огледалото и сцената 
постои само замислениот нерефлектирачки екранѕ, бескрајна иманентна површина каде 
што комуникационите операции постојано се откриваат, каде што луѓето повеќе не се 
проектираат себе co сите свои артефакти и претстави туку само стануваат сведоци на 
огромната брзина co која се репродуцираат нивните фантазми за поседување. Ако потек- 
лото на спектаклот лежи во "загубата на единството на светот" (Дебор), потеклото на 
екранот е поврзано co симулацијата на глобализацијата и демократизацијата.

Наспроти производот/објект во марксовска смисла, односно производот што не 
ги открива така лесно своите фетишистички тајни, денес производот е вулгарен токму во 
својата транспарентно видлива иманентност: во неговата цена и репродуцираната инфор- 
мација за него9. Општеството што порано беше одушевено од спектаклите на сопстве- 
ниот систем на производство кој што се стремеше кон обединетиот простор, сега се 
соочува co избришаните граници меѓу различните системи, но во исто време и co 
растечкиот екран на размножување на знаци/монети. Уште позастрашувачка е фузијата 
на пари и информации. Во ситуација кога монетите и банкнотите се информационал- 
изирани, а информацијата е монетаризирана, виртуелноста и на двете предизвикува 
бескрајна вртоглава репродукција. Само што сега, co глобалниот виртуелен пазар, 
предупредувањето на Маркс за трансформацијата на субјектот и неговиот труд во 
производ може да се оствари потполно поради тоа што пазарот на производи станува 
невидлив и во исто време потполно транспарентен.

Додека потеклото на спектаклот лежи во загубата на единството на светот, 
изворот на екранот може да го најдеме токму во оваа симулација на новото економско 
обединување на светот и пазарот.

He смееме да заборавиме дека ветената замислена "земја" на глобализацијата се 
уште е помалку глобална за некои од "избраните" отколку за другите. Капиталот нема 
моќ да преземе слика од ниту еден друг начин на производство иако, според Славој 
Жижек10, денес и така никој сериозно не размислува за нови начини на производство што 
би биле радикално различни од капиталистичкиот. Имено, фактот што доцниот капи- 



тализам, без оглед дали е сфатен како сосем поинаков или само како фаза во капитал- 
истичкиот развој, поминува низ постојани прекини во рамнотежата се должи на инхер- 
ентната природа на капиталот кој е заснован, а тоа дури и Маркс го нагласува, врз 
конкуренцијата од "многу капитали”.

Суштинската приемчивост на капиталот на периодични кризи произлегува од 
постојаната потрага по вишок-профит што бара постојани обиди да се револуционер- 
изираат техниките за да се постигнат пониски трошоци на производството и поголем 
обем на утврдениот капитал што, на крајот, парадоксално, во исто време води кон 
вишок-вредност и вишок-производство. Така, во еден момент, најрационалниот принцип 
на трката по профит се соочува co потполно невидливата ирационалност на капиталот. 
Рационалноста и технологијата се појавуваат како фетиш, а фетишот како природна 
појава.

Само создавањето на нови пазари што му овозможуваат на нео-колонијализмот 
да воспостави нерамномерна размена 11 co државите во кои има нерамномерен развој на 
трудот и начините на производство, барем за извесен период го забавува инхерентниот 
стремеж на капитализмот кон периодични нарушувања на рамнотежата.

Капиталот и новиот уметнички пазар

Познатата формула на Јозеф Бојс капиталот=уметност може да се подложи на 
одредени преиспитувања. Ако појдеме од претпоставката дека капиталот претвора се, па 
дури и марксистичката литература за производот, во производ '2, да видиме што се 
случува co уметностите во услови на неограничена експанзија на капиталот - единстве- 
ниот начин за неговиот опстанок. "Иако се збратимени, уметноста и капиталот не се 
исто."13 Напротив, уметноста е содржана во она што според Мерло - Понти значи ecart, 
а според Дерида разлика: тоа значи, еден вид внатрешна диференцијација во рамките на 
самата суштина на капиталот, дива игра на неговото суштество. Уметноста, како дива 
игра на суштеството, го претвора капиталот од едно опроизводено присуство, во брзо 
минлив настан. Капиталот, пак, и отвора на уметноста огромно поле на пост-естетски 
експерименти што ја заведуваат и ја принудуваат да се повлече од полето на естетиката.

Нерамномерната економска размена co земјите 'од Третиот Свет и Средниот и 
Далечниот Исток, но исто така и co разбудениот исток на Европа, дури и на полето на 
уметностите отвора можност за содавање вишок на профит14. Прашањата што 
неизбежно се наметнуваат од оваа аналогија се обично скриени зад прашањата за 
заштита на старите и воспоставувањето нови национални идентитети и вредности. Затоа, 
вишокот идентитет се разменува за не толку важниот вишок вредност.

За жал, прашањата се глобални додека одговорите се национални: проблемот на 
воспоставувањето универзални етички закони и политики и поставувањсто и оствару-



вањето на универзална правда 15 е нерешлив во услови кога просторот за манипулација 
на капиталот е глобален и виртуелен, а просторот за остварување на правдата и законот 
е се уште нашиот стар храбар тродимензионален простор.

Хистероскопија на капиталот и полот

Последниот дел од овој текст би требало да ја разјасни потребата од поврзување 
на капиталот што обично се употребува како неопходен атрибут на фалоцентричната 
моќ на мажот во патријархалните општества co економијата на половата диференци- 
јација. Всушност, би требало да ја потенцира потребата од деконструкција на 
симетричната опозиција меѓу половите. Додека се обидува да избегне да навлезе во фем- 
инистичката полемика околу разликата меѓу биолошкиот и културниот идентитет|6, овој 
текст 17 овозможува други можни пристапи кои претпоставено се инхерентни на општест- 
вата што минуваат низ различни историски фази на развој и транзиција кон нови соци- 
јални, политички и економски структури од општествата во кои за прв пат се појави и 
усоврши феминизмот. Ритуалите и фантазмите на конзумирање, толку долго потисну- 
вани во комунизмот, се појавуваат брзо и прекуноќ ги менуваат кревките ткива на соци- 
јалните, сексуалните и емотивните односи меѓу партнерите во ново-етаблираните 
држави-конструкти на кои ионака им недостига цврст идентитет. Како што веќе согледа 
Гајатри Спивак: "Бидејќи ако економското поле е најважно во целокупната стратеги- 
ја, ополувањето е едно од најважните во проширената форма на локално- 
то...Човековото битие не може да си биде својствено на себе без да обезбеди полово 
диференцирање co појава на формата - вредност на "симптомот пол/gender". 18

Целта на Спивак е финансовиот капитал, Големите нарации на развојот и глоб- 
ализацијата. Таа го трасира моментот на феминизација на трудот - кога за прв пат се 
случило влошувањето на платениот труд на жената, во моментот кога капиталот го 
почнал својот пат кон "Глобализацијата низ компјутеризација на стоковната размена 
и постфордистичкото работење-дома, и тн. иницијативи на слободна размена". ” 
Стравот дека засилувањето на меѓународната поделба на трудот како резултат на 
"микро-електронскиот капитализам", "пролиферацијата на светската неоколонијал- 
истичка агресија" и "нужната Глобализација” ќе возврати назабележливо потсетува на 
метафората за призракот од Дерида20; неговата рефлексија е невидлива во огледалото 
така што ќе можеме да ги видиме само резултатите на неговото уништување, но не и 
самата слика на "дивото суштество".

Дозволете да ревидираме некои од повиците на развој на жената како пример за 
"привикување на духовина пр. повикот на олеснување на пристапотдо индустриска раб- 
ота на жените така што тие целосно би можеле да придонесат кон економскиот развој на 
своите земји, па така би го промениле својот сопствен социјален и економски статус, нав-

-
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истина воси кон развој... но на двоен товар 21. Оваа стратегија звучи како стапица која ќе 
му овозможи на господарот да го припитоми дивото суштество: хистеричната непред- 
видлива жена на чија хистерија и е неопходен специјален инструмент или третман co кој 
ќе биде лоциран и надоместен недостигот од ... што било... co фалусоидниот капитал. 
Хистеријата беше "пронајдена" како женска болест за да се разбере и припитоми ком- 
плексното женско битие кое, co недостигот на она што мажот секогаш веќе го имал, 
покажувало бестијални нагони за уништување на патријархалниот ред меѓу мажот и 
жената. Истражувањата на докторот Жозеф Рекамије од доцниот 19-иот век кој прв се 
сетил да ги истражува дотогаш се уште мистичните женски гениталии ' co конкавно 
огледало коинцидираат co Марксовата "хистеросцопија" на капиталот и неговите вна- 
трешни неконзистенции и контрадикции.
Оттаму стереотипната метафора за капиталот како диво сушшесшво е поблиска до 
сликата за жената во 19-вековната книжевност и психоанализа. А мажот го поттикнувал 
антагонизмот меѓу жената што била стигматизирана од дијагнозите на хистерија и 
невроза и капиталот кој бил отсекогаш импотентен поради кастрацијата од неговите 
внатрешни правила бидејќи не можел и не може да се откаже од контролата и врз обете 
негови слабости.
Резултатите од истражувањата 23 на овие прашања покажаа огромни разлики во достап- 
носта на технологијата и капиталот до жените и мажите во развиените и неразвиените 
оггштества. Сепак, процесот на глобализација и ветената интернационализација на поли- 
тиката на идентитетот се покажуваат како неоколонијалистичка фарса и за жената и за 
мажот бидејќи капиталот никому не
признава никаква предност, па дури ни полова, освен на како било постигнатиот вишок 
на вредност.24
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Suzana Milevska

CAPITAL AND GENDER: WILD BEING AND TAMED BEING

Capital has always been ambiguously interpreted both as an "obvious, trivial" phenomenon 
that is the most important vehicle of the society and, simultaneously, as a mystic uncanny wild being 
that vehemently destroys everything on its way. It is not by accident that the mere desire for expansion 
of the capital, which is thus given human attribute, can be considered as one of the main reasons tor 
the erasing of the Wall from the European political geography.

As the physicists are still trying to invent one global theory about the functioning of all the 
forces in the nature (the general and special theory of relativity, the field theories, the theory of chaos 
etc.) the main tendency of the theoreticians of social and economic relations is the quest for a single 
global principle that would explain the all needs and activities of the society. No doubt that the con
cept developed by Karl Marx about capital as the main vehicle of all desires and needs of man is one 
of the most exploited and, even hundred and thirty years after its first public presentation, is still a con
cept that causes contradictory and provocative questioning interpretations of its universality.

The Fall of the Wall and the Raise of the Screen

Ik At the ten year anniversary from the destroying of the Berlin Wall - the last visible obstacle
between East and West of the political geography, the question about the nature of commodity and cap
ital in general arises again: how transparent and trivial, or how fetishistic and metaphysical is this 
inevitable phenomenon. Why Marx, in order to explain such a material phenomenon, chose to use such 
immaterial attributes as "fetishistic", "strange", "abounding in metaphysical subtleties and theological 
niceties" - concepts that overcome the gnoseological faculties of man '. In his attempt to define the 
commodity as a phenomenon different from the objects - merchandise that it consists of, Marx with
drew to the search for the basic postulates only within its materiality, while stating that the mystic rela
tions among the objects are established only due to the certain social relations among people. However 
it is very common that the attributes given to capital by the other philosophers end as personifications, 
establishing its representation as something unreal.

To use the "formula" of Jacques Lacan, "reality is not the 'thing in itself, it is always-already 
symbolized, constituted, and structured by symbolic mechanisms - and the problem resides in the fact 
that symbolization ultimately fails, that it never succeeds in fully 'covering' the real” 2 . This real that 
remains non-symbolized, returns as a spectre (Derrida's term used for Marx himself as well), a iurodiv, 
a wild being, according to M. Merleau-Ponty "wild because being is capital rather than concept, his
torical rather than transcendental"3, the visible as invisible, a kind of new historical corporeality.

Capital shows itself as a mirroring of the community, not as a question of narcissism but rather 
as free play in-between language and being, presence and absence beyond any ontological differences. 
It shows as an inter-corporeality of the power/capital/wild being that vehemently destroys not only the



culture but everything on its way. The inevitable paradox of the impossible, "another heading", accord
ing to Jacques Derrida, is exactly capital4, especially while talking about new, unified Europe that 
needs a new culture, and beside other, has to invent a new way of analyzing and interpreting the Capital.

The questions posed by Derrida about the need to resist to the neo-capitalistic exploitation of 
the visible collapse of the capitalistic dogmatism in the states that had incorporated it as their own pol
icy before the fall of the Wall, as well as about the need of continual analysis of the problems of ethi
cal and political responsibilities before accepting any kind of structural universalistic pretension, are 
emphasized even more regarding the collapse of the Wall. Whether the differences are erased with the 
erasing of the distinctive line between them is an obsolete question taking account of the fear from the 
uncertainties of the physical (political and geographical) as well of the mental borders of Europe: of 
the proliferated new problems in deciphering of the new politics and economy of the old signs. The 
surface of the Wall with all the messages and graffiti, with its metaphorical, and today, symbolical 
power, was a double side smooth coddled mirror (the words spectacle and mirror - speculum have the 
same root in Latin) where the West and East were looking for four and half decades, continually get
ting confirmation of their "step-mother's" projections that their world is the most beautiful and perfect. 
Thus, this strange object gained a status as "mirror of the subject"5.

Simultaneously, the movement of "the wild being/capital" was not accepting this limitation of 
the production from the politics and economy: it started to penetrate everywhere6 firstly, as a concept, 
and after as a realized desire of the "chosen". As the capital is not only a collection of money, the spec
tacle is not only accumulation of images, but rather it represents the social relationships between peo
ple that are mediated through images7. The spectacle of what is invisible and opaque and that is reveal
ing on the scene while reflecting the performance of our desire, disappears with the disappearance of 
the scene/wall.

Das Kapital: Spectacle or Screen

Today, in the place of the reflexive transcendence of the mirror and scene there exists only an 
imaginary non-reflecting screen 8, a limitless immanent surface where communication operations 
unfold continually, where people no longer project themselves with all their artefacts and representa
tions, but only become witnesses to the enormous speed that their phantasms for possession are repro
duced. If the origin of the spectacle lay in the "world's loss of unity" (Debord) the origin of the screen 
is related to the simulation of the globalization and democratization. In contrary to the 
commodity/object in the Marxian sense, a commodity that does not reveal easily its fetishistic secrets, 
today the commodity is obscene exactly in its transparently visible immanence: its price and the repro
duced information about it ’.

The society that was once amazed by the spectacles of its own system of production that tend
ed to one unified space, now is facing the erased borderlines among the different systems, but at the 
same time , with the raising of the screen for proliferation of signs/coins. Even more frightening is the 
fusion of the money and information. In a situation when the coins and notes are informationized and 
the information is monetarized, the virtuallity of both of them is causing an endless vertigo reproduc
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tion. Only now, with the global virtual market, the warning of Marx about the transformation of the 
subject and its labor in a commodity can be realized thoroughly because the market of commodities 
becomes invisible and at the same time completely transparent. Whilst the origin of the spectacle lies 
in the losing of the unity of world, we can find the source of the screen in exactly this simulation of 
the new economic unification of the world and the market.

We should not forget that still the promised fancy “land” of globalization is less global for 
some of the “chosen” than others. Capital has a proteic power to take over the image of any new mode 
of production although, according to Slavoj Zizek today nobody seriously considers possible radi
cally different modes of production than the capitalist one, anyway. Namely, when the late capitalism, 
whether it is conceived as completely different from, or only as a phase in, the capitalistic develop
ment, goes through continual ruptures in the equilibrium, it is due to its inherent nature of capital 
which, as even Marx had emphasized, is based on the competition of "many capitals". The intrinsic 
susceptibility of capital to periodic crisis derives from the continual search for surplus-profit that 
requires constant attempts to revolutionize techniques in order to obtain lower production costs, and 
greater composition of fixed capital that, at the end, paradoxically, at the same time leads to surplus
value and surplus-production. Thus, at one point the most rational partial principle of the search for 
profit is confronted with the overall invisible irrationality of capital.

The rationality and technology appear as a fetish, and fetish as a natural phenomenon. Only 
the creation of new markets that enable the neo-colonialism to establish unequal exchange ", with the 
states where exists uneven development of labour and of mode of production, at least for a certain peri
od slows down the inherent tendency of capitalism toward periodical ruptures of equilibrium.

The famous Josef Beuys’ formula capital=art can be subjected to certain questionings. If we 
start from the hypothesis that capital turns everything, even the Marxistic literature about commodity, 
in commodity 12, than let us see what happens with the arts in conditions of unlimited expansion of cap
ital - the only way for its survival. "Although intertwined, art and capital are not the same" On the 
contrary, art is anticipated in what, according to Merleau-Ponty, is ecart and for Derrida is difference: 
it means, a kind of inner differentiation in the framework of the mere essence of capital, a wild play of 
its being. Art, as being's wild play, turns capital from its commodified presence to a rapidly passing 
event. Capital, instead, opens up to art an immense field of post-aesthetic experiments that seduce it 
and force it to withdraw from the field of aesthetics. The unequal economic exchange with the coun
tries of the Third World and Middle or Far East, but also with the newly awakened Eastern Europe, 
even in the field of arts creates a possibility for creating a surplus of profit M. The questions that are 
inevitably provoked by this analogy usually are hidden behind questions about preservation of old and 
establishment of new national identities and values. Therefore, the surplus-identity is exchanged for a 
not-so-important surplus-value.

Unfortunately, the questions are global while the answers are national: the problem of estab
lishing universal ethical laws and policies, and of the positioning and realization of universal justice 15 
is insoluble in conditions when the space for manipulation of capital is global and virtual, and the space 
for execution of justice and law is still our old brave three-dimensional space.



Hysteroscopia of Capita! and Gender

The last part of this text should clarify the need for drawing of connecting lines between cap
ital that is usually used as a necessary attribute for fallocentric man's power in patriarchal societies and 
the economy of gender differentiation. Acttually, it should emphasize the need of deconstruction of the 
symmetrical opposition between genders. While trying to avoid to enter the feminist polemics about 
the difference between biological and cultural identity 1б, this text 17 gives way to other possible 
approaches that are supposingly inherent to societies that go through different historic stages of devel
opment and transition toward new social, political and economical structure than the societies where
in feminism firstly appeared and got improved. The consumption rituals and phantasms, so long sup
pressed by communism, emerged quickly, inscribing overnight changes within the fragile tissues of 
social, sexual and emotional relations between partners in the newly established state constructs, that 
are lacking fixed identity anyway. As Gayatri Spivak has already stated: "For if the economic is among 
the most important in the field of overall strategy gendering is one of the most important in the expand
ed form of the local... The human being cannot be proper to itself without assurung sexual difference 
appearing the value form of 'sex/gender symptom' ".’8

Spivak's target is the finance capital, the grand narratives of development and globalization. 
She traces the moment offeminization of labour - when exacerbation of wage labour for women first
ly took place - at the moment when capital started the journey to "globalization through the computa- 
rization of stock exchanges and post-fordist home working, and so-calledfree-trade initiatives"?’ The 
fear that the enforcement of international division of labour as a result of the "micro-electronic capi
talism", "proliferation of worldwide neocolonial aggression" and "exigencies of globalization" will 
strike back unnoticeable reminds us on the metaphor of specter by Derrida20; its reflection is invisible 
in the mirror so that we can see only the results of its destroying but not the wild being's image.

Let us revise the calls for development of women as an example of "calling specters": the 
calls to make the industrial work accessible to them, so that they can fully contribute to their countries 
development and therefore to the improvement of their own social and economical status, lead to 
development but only in double burden.21 This strategy sounds very much as a trap for the wild being 
to be tamed by her master, the hysterical unpredictable woman whose hysteria needs a special instru
ment, a tretment in order to locate and supplement the lack of ....whatever... with phallusoid capital. 
The hysteria as a female disease was "discovered" in order to comprehend and tame the complex fem
inine being as a being that lacking what man had always already shows primitive, bestial drives for 
destroying the patriarchal order between men and women. The late 19th century investigations of Dr. 
J. Recamier who firstly came to the idea to use the concave mirror in order to investigate the yet mys
terious female genitalia 22 coincide with Marx's "hysteroscopy" of capital and its own inconsistencies 
and contradictions. Therefore the stereotypical metaphor of capital as "wild being" is much closer to 
the image of woman from the end of 19th century literature and psychoanalysis. The antagonism 
between women that was stigmatized by the diagnosis of hysteria and capital that was always impo
tent due to its castration by its intrinsic rules was pushed by man who could not and cannot give up
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easily on the control over his both weaknesses.
The researches on this matter23 noticed great differences in the access to technology and cap

ital between man and women in the developed and undeveloped societies. Still, the globalization 
process and the promised internationalization of identity policy appear as a disguised neocolonial farce 
for both women and men since the nature of capital does not accept any preferences, not even between 
genders, but the surplus of value in whatever way it is achieved24.
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Марина Гржиниќ

ПОЛИТИКА НА УМЕТНОСТА:
ПРОБЛЕМИТЕ CO ПОЛОТ, ТЕОРИЈАТА И ИСТОРИЈАТА

Во контекст на односите меѓу културниот пол и капиталот и биолошкиот пол и 
капиталот би сакала да наспомнам некои теми во врска co капиталот, културниот пол и 
позиционирањето, т. е. биолошкиот пол, теоријата и историјата. Моето основно 
прашање е какви промени може денес да регистрираме во овие парадигми и, ако е 
можно, да ги раскинеме, да се завртиме и да размислиме уште еднаш за некои стари и 
нови односи во теоријата, уметничката практика и политичкото делување.

1. БИОАОШКИ ПОА
Интерактивниот ЦД РОМ "Проблеми co полот, теоријата и историјата” од 

Марина Гржиниќ и Аина Шмид (продуциран од ЗКМ Карлсруе, Германија, во 1997/98 
година) започнува по принципот на чиста случајност или среќа. Корисникот е агенсот 
што избира меѓу броевите 1 и 2. Корисникот е коцкар. Броевите 1 и 2 се врските што 21 
поврзуваат co различни слики, текстови и интеракции изведени од 15-годишната видео и 
филмска продукција на Гржиниќ и Шмид и теоретските трудови на Гржиниќ. Сите 
визуелни и текстуални продукции беа изведени во периодот меѓу 1982 и 1997, а сега се 
разделени на четири нивоа, почнувајќи од - - до + и од + до + +. Сликите и интеракциите 
од една страна ја изразуваат функцијата и одвишноста, а од друга страна значењето, глупос- 
та, среќата, судбината и празнината. He е можно да се патува низ четирите структури без тие 
да се променат во согласност co нашата конкретна историја, интима, предрасуди и стереотипи.

ЦД РОМ-от го прикажува крајот на психологијата: врз основа на идеологијата на 
психологијата што владее денес, Гржиниќ и Шмид ја применуваат процедурата на општи 
клишеа. Секоја реченица во ЦД РОМ-от е клише од филм од Б продукција, но сепак, таа 
тривијална димензија на клишеата е изгубена и совладана од една метафизичка бездна. 
Идентитетот не е претставен низ психологијата на поединецот туку низ создавањето нов 
визуелен и културен простор преку преработка на стереотипите. Тоа што го гледаме е 
чин на преземање документи, фотографии, слики, лица и тела што постојано се про- 
дуцираат како типови, стереотипови и прототипови. Според тоа, не постои (наспроти 
предвидувањата на реалистичната доктрина) психологија, освен кога е составен дел на 
“цитирање” на “стереотипот”. Психолошкото единство на една личност се дезинтегрира
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bo серија клишеа II ритуализирано однесување. Користењето цитати и преработувачки 
методи ги наметнуваат прашањата за оригиналноста и повторувањето, за стварноста и 
медиумската симулација. Глобалниот ефект на ова враќање на клишето е дека личнос- 
тите се на чуден начин де-реализирани, дури и де-психологизирани. Сличен е случајот и 
co процедурата во видео делото наречено “Хистерија” од Марина Гржиниќ и Душан 
Мандиќ (ИРВИН), настанато 1984 година, во кое се претставува делото на Синди 
Шерман. Во ова дело видео реконструкцијата на фотографиите на Синди Шерман се сос- 
тои од преработка на сценски и стилски елементи и детали како и изведувањето пози од 
фотографиите на Шерман пред видео камера. Овој чин на преземање на фотографиите 
што Синди Шерман ги искористи во создавањето женски типови, стереотипови и про- 
тотипови е еден вид двојно извртување. Сликите на жени, бројните лица и идентитети 
што Шерман веќе ги имаше украдено од филмовите и мас-медиумите се ставени еден 
чекор подалеку. Така, видео делото станува еден вид двојна негација на идентитетот - 
негација на веќе преработените слики на Синди Шерман. Тоа може да се сфати како 
враќање на репресираното, на она што влече назад: враќање на фото-сликите онаму од 
каде што се земени или позајмени - во “царството на подвижните слики”. Опишаните 
методи резултираа co видео слика што прикажува бескрајно претставување, инсертација 
и прередување. Телото е артефакт склепан од други артефакти, а не од длабокото живот- 
но искуство. Наспроти идејата создадена во масовните медиуми дека телото поврзано co 
новите медиуми достигнува природна севкупност, процесот на пост-социјалистичката 
визуелизација на субјектот и на неговото тело во медиумите го нагласува ова вештачко, 
медиумизирано, конструирано и неприродно човечко тело и неговите мисли и емоции.

Еден од можните начини да се разбере ова е ако ефектот на де-реализација се 
сфати како ефект на поставувањето на стварноста лице в лице co нејзиното фантазмично 
дополнување: паралелно близу едно до друго. Поентата е во тоа да се претстави асеп- 
тичната, секојдневна општествена стварност (формирана низ стереотипни прашања) и да 
се спореди (се мисли на прашањата) co нејзиното фантазмично дополнување. Слично се 
случи 2000. година на изложбата на Источноевропска уметност во Париз каде што 
рускиот уметник Иља Кабаков изложи реконструкција на кујна од советско време, а низ 
прозорецот на реконструираната кујна можеа да се гледаат филмови од златните совет- 
ски времиња, полни co светла иднина и насмеани лица, желни да работат, да се борат. 
Советската едноставна и сиромашна кујна беше поставена во паралела co нејзината фан- 
тазмичната копија преку филмот и визуелната идеологија. Секојдневниот живот не беше 
прикажан, изложен и насликан поединечно туку заедно co неговата фантазмична копија. 
Низ таквата постапка, што ни овозможува да ги екстернализираме нашите внатрешни



фантазии во сета нивна непостојаност, уметничката практика нуди единствена можност 
да ја одглумиме фантазмичната основа на нашето постоење. Овие трауматични сцени, 
што не само што никогаш не се случиле во животот туку никогаш не биле ни свесно 
замислени, во кибер-просторт имаат уште поважна улога зашто јасно покажуваат дека 
реалното е чист виртуелен ентитет, ентитет што нема позитивна онтолошка постојаност.

ЦД РОМ-от “Проблеми co полот, теоријата и истријата ” означува една меѓу- 
фаза меѓу најмалку две полиња на сили, меѓу еден вид содржина што е чиста случајност 
и еден вид израз што е придодаден на инетарктивните одговори на корисниците (тоа е 
процес што го преведува општиот поредок на вкусот, знаењето, опсесиите и моралните 
гледишта во еден личен поредок). За разлика од повеќето ЦД РОМ структури, по изби- 
рањето меѓу 1 и 2, корисникот не може да го измени текот на настаните co скокање назад 
и напред. Корисникот или продолжува до крајот или мора да излезе, за разлика од некои 
други ЦД РОМ-ови каде што е можно постојано да се брише меморијата и да се почне од 
почеток, да се проба поинакво решение. Во таквите дела, во форма на хипер-текст или 
на ризомска фикција, добиваме приказ на грешките што секогаш може да се поправат. 
Ризомската, хипер-текст форма се однесува на траумата од некоја невозможна Стварност 
што постојано се опира на симболизацијата. Во “Проблеми co полот, теоријата и истори- 
јата ” на располагање имаме ограничена моќ да интервенираме во приказната.

Еднаш изјавив: во кибер-просторот овие трауматични сцени што не само што 
никогаш не се случиле во животот, туку никогаш не биле ни свесно замислени, имаат 
уште поважна улога зашто јасно покажуваат дека реалноста е чист виртуален ентитет, 
ентитет што нема позитивна онтолошка постојаност.

Но, тоа е само едно ниво на повторни согледување на ситуацијата. Визуелизацијата 
co помошта на филмот и технологиите за прозводство на слики јасно ги покажува идео- 
лошки обоените граници, создавајќи сигурен оксиморон - “односи на далечина-близина ” 
во вистинскиот свет и во неговите фантазмични филмски сценарија.

Ако се сеќавате, главниот воен командант Рипли од хит-филмот “Осмиот пат- 
ник” мораше да употреби многу сила за да се ослободи од преголемата љубов на 
суштеството-туѓинец во четвртиот дел од филмот, снимен 1999/2000. Суштеството во 
главниот воен командант Рипли ја препозна својата биолошока мајка, а тоа беше можно 
само затоа што Рипли, за разлика од претходиниот, трет дел, во “Осмиот патник -4” 
беше клонирана, т. е. вештачки создадено човечко суштество, а не вистинска жена, како 
што беше во претходните продолженија.

Токму таа биолошка мајка мораше да го уништи туѓинецот/осмиот патник co ком- 
плетна дематеријализација во вонземниот свет. И покрај тоа, искажаната љубов на 
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туѓинецот беше морбидна, но и исклучително романтична и недвосмислена. 
Аргументите на С. Стенсли ни потврдуваат дека преку клонирањето и био-чиповите во 
светот на високата технологија, недвосмислената врска меѓу две чудовишта (или клони- 
ран киборг) ни ги опишуваат општествените односи меѓу чудовиштето и човекот како и 
општествените интеракции и политиката на љубовта во вистинскиот свет, подобро 
отколку било кој друг вид сексуална врска меѓу луѓето, без оглед на сексуалната ори- 
ентација или преференци.

Рипли, и покрај тоа што беше клонирана, сепак беше премногу човек и затоа иде- 
олошки доволно проблематична за да се вклопи во научно фантастичната приказна. Во 
индустријата на подвижните слики и нивната идеолошка основа се уште се соочуваме co 
фактот дека само врската меѓу нешто што е полу-човек и лига е дозволена. Соживу- 
вањето и сексуалната врска меѓу човечко суштество и она што претендира да биде човек 
е забранет терен. Ова претендирање во првиот филм за кибернетичко клонирање, 
наречен “Блејдранер", во врската меѓу Харисон Форд и хероината на филмот Рејчел 
функционира затоа што се работи за двајца репликанти, а не за маж кој има однос co 
клонирана женска единка. Затоа тие функционираат како соврешно остварување на 
фантазмична љубовна двојка (и двајцата се скоро идентични на човечки суштества, иако 

не се тоа).
Логиката на секс(уалната врска)от е следнава: љубовта и сексуалната врска 

сфатени како размена на емпатија меѓу лигавата супстанца структурирана како 
микроорганизам и човечко суштество, што до сега се уште не е снимено во индустријата 
на подвижните слики, секогаш доаѓа до точката на стратешка дистанца, што јас би ја 
нарекла безбедна дистанца, за да се сочува хигиенската граница на односот меѓу нас и 
безобличното друго, и се повинува на идеологијата дека ние можеме да ги произведеме 
сите други живи единки, но нема да разменуваме секс и емпатија co нив. Дали овој однос 
на безбедна дистанца не е сличен co оној што совесната средна класа предлага да се воведе 
кон таканаречениот трет свет? Преку УНИЦЕФ и слични организации тие праќаат секој 
месец по еден долар за афричките деца и на тој начин им овозможуваат на децата да 
преживеат, но прашањето е: дали покрај преживувањето тие ќе можат и да живеат?

Врската однавор се чини емпатична ако судиме според писмата полни co љубов и 
благодарност од афричките деца. Но, оваа врска е апсолутно апстрактна, не бара 
никаков реален конакт и не постои никаква можност таквиот контакт да пренесе некоја 
заразна болест или нешто слично. Слично на позицијата на туѓинецот во Осмиош паш- 
ник - 4” кога во потрага по љубов и нежност сите се држат на безбедна дистанца на која 
се одвива размената на љубовта: безбедната дистанца не учи кои се мајките на



чудовиштата, како треба да изгледаат вистинските деца и кои се границите на нашата 
сексуална - татковска - мајчиниска пожуда.

2. ТЕОРИЈА: КАПИТАА
Мултикултуралноста е културната логика на глобалниот капитализам како нов 

спиритуализам на неговата идеологија; мултукултурализмот не се занимава co нивелаци- 
ја туку co апстрактна мултипликација. Затоа на глобалниот капитализам му требаат пое- 
динечни идентитети. Во овој триаголник на глобалното - мултикултурното - духовното, 
пост-политичкото не треба да се сфати како конфликт меѓу глобалните и националните 
идеолошки визии претставени од конкуретните страни туку како апстрактна соработка. 
Како што вели Жак Рансиер во неговата теорија на пост-политичкото, се работи за 
соработка на освестените технократи (економисти, адвокати, стручњаци за јавното мис- 
лење) и либерални мултикултуралисти. Оваа апсолутно апстрактизирана верзија на 
функционирањето на институциите на уметноста е во исто време и меѓународна легит- 
имизација на домашните освестени технократи на пост-социјализмот од страна на 
меѓународните мултикултуралисти. Оваа апстрактна соработка покажува радикална 
неусогласеност меѓу ефектите на отпорот и институциите и механизмите на моќ што ги 
предизвикуваат тие ефекти, од една страна, и сложеноста на моќта, приватниот капитал 
и умешната мисла, од друга страна. Вистинскиот ужас на денешницата не се 
застрашувачките уметнички проекти co “насилство”, зашто тие веќе функционираат, на 
некој начин пардоксално, како заштитен штит што како таков треба да се замисли и да 
не штити од вистинскиот ужас - ужасот на апстрактното позиционирање на Истокот и 
Западот. Психотички генерираното дожувување само по себе значи дека оваа апстракт- 
на соработка функционира како заштитна грижа (што, на крајот сепак само обсено 
видливо ги штити само институциите) и ги брише сите траги од разликите, (а- 
историчното) позиционирањето, итн. Одбраната на институцијата на уметноста против 
оваа вистинска закана се состои во тоа да се инсценира крвава, сугестивна, деструктивна 
закана за да ја заштити апстрактната, дезинфицирана ситуација. Тоа е, исто така, и знак 
што демонстрира апсолутна некозистентност на фантазмичната основа. Наместо раз- 
говорите за повеќекратната реалност, кој друг, ако не Славој Жижек ќе каже дека треба 
да се инсистира на еден поинаков аспект - на факот дека фантазмичната основа на реал- 
носта на институцијата на уметноста е сама по себе повеќекратна и неконзистентна.

Од едната страна се наоѓа триаголникот на глобалното - мултикултурното - 
духовното, а од другата страна се капиталот - демократијата - етиката.
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Апсолутната профанизација и секуларизација се важен процес. Тие се иницирани 
од самиот капитал. Оваа логична инверзија може накусо да се објасни co зборовите на 
Бодријар: “Сепак, капиталот е тој што низ историјата ја хранеше деструкцијата на секо- 
ја референцијалност, на секоја човечка цел; капиталот комплетно ја релативизира секо- 
ја диференцијација меѓу лажното и вистинското, доброто и злото, за да воведе радикален 
закон на еднаквост и размена - железниот закон на неговата моќ. Капиталот беше 
првиот што покажа застрашување, апстракција, де-територијализација, незадоволство, 
итн. (...) Денес таа логика се заврте против него. И, кога се обидува да се бори против 
надоаѓачката катастрофа, скривајќи го последниот зрак на реалност во која тој требаше 
да биде последниот гром на моќта, капиталот само ги умножува знаците и ја забрзува 
играта на симулација. (Баудриллард: "The Precession of Simulacra”, во Art and Text, пролет 
1983, стр 28)

Ален Бадиу тврди дека не е важно што таа дезинтеграција се одвива на скоро вар- 
варски начин се додека таа во себе содржи нешто од онтолошка вредност, на што и 
Бодријар имплицираше уште во 80-тите. Процесот на дезинтеграција го доведе во 
прашање митот за присуството и фетишот на апсолутниот ПОЕДИНЕЦ. Машината на 
капиталот покажува дека суштината на постоењето е повеќеслојна, таа е множество. 
Неопходно е неконзистентноста што ја создава капиталот да се сфати како неконзистет- 
ност на самото множество. Од друга страна пак, според Бадиу, демократијата е само 
економска демократија поврзана co ништо друго освен co бирократијата и тоталитариз- 
мот. Демократијата е норма впишана во односот на субјектите кон државата. 
Демократијата е еден облик на држава што ги прифаќа само државните принципи на 
минимум консензус во областа на економијата и функционалноста на државата. 
Државната демократија, вели Бадиу, постојано ги перпетуира консензуалната органи- 
зација на заедницата и законот на нормалноста. Нормалноста, според Бадиу, е начин на 
истражување и ширење на нормата. Секогаш се работи за ситуација или кодекс на нор- 
мативно наметнати прописи за тоа што е множество. Бадиу овој процес на воспоставу- 
вање и перпетуирање на нормата го нарекува “грижа за Поединецот (парадигма на 
Бадиу), што е резултат, а не процес.

Според тоа, престанокот на грижата за Поединецот е најважниот процес во прос- 
торот на уметноста и политиката, тоа е процес на инвенција, тоа е денес новиот начин на 
однесување. И, тоа е просторот во кој етиката влегува во арената на светот. Тука ја 
гледаме важноста на законот на тотална десакрализација прифатен и од капиталот. Тој 
процес ја доведува во прашање и оваа грижа за Поединецот. Тоа е процес на создавање 
на непостојаноста на Поединецот.



Тука непостојаноста може да се сфати како паралелен процес на кој мислев кога 
претходно ја спомнав, во врска co Славој Жижек, непостојаноста на реалниот свет и 
неговите фантазмични сценарија.

Да ја направиме, накусо, следната критичка забелешка, иако ништо не може да ја 
намали важноста на предложениот престанок на грижата за Поединецот: капиталот ја 
уништи и ја перпетуира, ја дефрагментира структурата на институцијата на Поединецот, 
како во теоријата така и во философијата, и токму сега философијата, како во 
Хегеловата приказна за бувот Минерва, се обидува да му даде рационален облик на овој 
процес на тотална фрагментација, за да не мора да се ослободи од историската структу- 
ра, философската градба втемелена во овој Поединец.

Етичкиот став нема никаква врска, според Бадиу, co политиката на претставу- 
вањето. Во етиката субјектот се претставува самиот себе и зборува во свое име. А, 
философијата на уметноста ќе добие можност да ја ре-артикулира позицијата на умет- 
носта и практиката кон политиката, доколку е во можност да воспостави процес што ќе 
ги прекине врските co државната политика или, co други зборови, доколку е во позиција 
да елаборира концепти што ќе покажат што е тоа што во државата и нејзините културни 
и демократски институции се смета за невозможно. Инситирањето врз невозможното е 
начин да се прекине co грижата за Поединецот. Според Бадиу, етиката е политика на 
стварното.

3. ИСТОРИЈА
Би сакала да почнам co теоретско-политичко поставување на феминистичката 

теорија и практика и, следствено, co утврдување на односот меѓу философијата и кибер- 
феминизмот. Причината за ваквото поставување или за заземањето одреден (концеп- 
туален) став е философски да се означи и да се артикулира автентичната источноевроп- 
ска позиција: оваа идеја не е заснована врз простата игра на политиката на идентитетот, 
во која некои жени ги бараат своите права да го колонизираат кибер-просторот; тоа е 
повеќе еден милитантен одговор на овој постојан процес на фрагментација и партику- 
ларизација. Јас одам дури и понатаму co инсистирањето врз реполитизација на кибер-све- 
тот преку заземање став дека тоа не е географски простор или област на географската 
карта на новата Европа, туку, како што ќе рече Е. Саид, тоа е концепт.

Моето повторно елаборирање на позицијата на (пост) феминизмот и на актуел- 
ните теориите за културниот пол е, исто така, директен одговор на често популистичките 
забелешки дека денес не е време да се делиме на Источни и Западни (Европјани) и дека 
поради идеологијата на глобализацијата единствено што е важно е домот: “Нема Исток, 

27



28

нема Запад, дома е најдобро”. И покрај идеолошкото слепило на оваа изјава, во која е 
пропуштено да се земат предвид клаустрофобичната тенденција и тоталитарниот вкус 
својствен на секоја идеологија на интимноста, ние, сапак, мора да прашаме: каде е домот? 
Во кој духовен и концептуален контекст е тој сместен, ако воопшто го имаме!

Наместо да се сметам за жена co академски став кон културниот пол, и, според тоа, 
за (кибер) феминистка од Источна Европа, јас предлагам радикален пресврт на можните 
интерпретации на оваа источноевропска позиција или парадигма. Би сакала да ја 
изложам, да ја артикулирам мојата автентична источноевропска позиција (или, ако 
сакате co Лиотаровата терминологија: мојата источноевропска состојба) како (пост) феми- 
нистичка - како кибер-феминистичка парадигма. Источна Еропа треба да се согледа како 
женска парадигма или како женската страна во процесот на полова диференцијација и на 
нашето барање основи во вистинскиот или во кибер-светот. Тоа е втемелено многу под- 
лабоко во универзалното барање на идентитетот, политиката, стратегијата и тактиката на 
делување, во теоретизирањето, емаципацијата и бескорисноста. Тоа може да се разбере и 
како милитантно теоретизирање на одредена позиција во клучната расправа на почетокот 
на третиот милениум - расправата за патиштата и начините и, се разбира, за протоколите за 
влегување во (кибер) просторот на надежите, бескорисноста, теоријата и теророт.

Враќањето кон радикалната теорија значи барање на универзалното во политика- 
та, а не притеснување во затворената и ограничена политика на постојано претерување 
и постојано обновување на идентитетите и потребите. Ова е пресудно за да се сфати 
променливата позиција на личноста и идентитетот. Она што станува очигледно е дека 
односот на субјектот кон нејзиното тело, историја, географија, простор итн. пред ком- 
пјутерската конзола станува еден вид парадоксална комуникација која не е директна 
туку е комуникација co израстокот зад неа, и е посредувана од третиот поглед: оној на 
компјутерската машина. Тука се доведува во прашање привремената загуба на сим- 
боличниот идентитет на субјектот: таа е приморана да гледа дека таа не е она што мис- 
лела дека е. Тоа некој-нешто друго може да се согледа како тело, а географската и орга- 
низационата политика може исто така да бидат придодадени на реториката и логистика- 
та на просторот. Може да бидеме однесени некаде и никаде.

Општо земено, јас утврдив дека може да се забележат две широки струи на 
критичко мислење што ги формираат позиционирачките матрици во оваа расправа. 
Првата ги нагласува поединците или групите, делувајќи како еден вид ентитет што нема 
утврдено ниту историска ниту географска позиција, туку свесно ја зазема позицијата на 
контра-култура. Оваа позиција ја нареков ‘Машрица на опшшесшвениош ошпад . 
Сепак, оваа “Матрица на општествениот отпад ” главно се однесува на позицијата на



таканаречените западноевропски и северноамерикански учесници, корисници и он-лајн 
кругови на WWW кои претставуваат еден вид паразитско тело што се обидува да добие 
се што е можно од веќе воспоставените општествени структури. "Матрицата на 
општествениот отпад” предлага нова автономна еконмија и нови структури прои- 
злезени од присвојувањето и реструктурирањето на таканаречените стари структури.

Како што Петер Лемборн Вилсон, алиас Хаким Беј, вели во предавањето 
“Убавицата и истокот”, изложено на состанокот “Неттајм” во Љубљана 1997, се чини 
дека вториот свет е избришан и она што останало е првиот и третиот свет. На местото 
на вториот свет, тврди Беј, постои голема дупка од која се скока во третиот свет. Оваа 
дупка и втората струја на мислења ќе ги наречам "Матрица на чудовиштата”, како 
травестија на општиот наслов на “Неттајм” конференцијата” - “Убавицата и истокот ” 
(што е земено како парафраза на името на бајката “Убавицата и ѕверот ”). Што се одне- 
сува до разликите меѓу Истокот и Западот, мора да биде јасно дека актерите од црната 
дупка, таканаречените источноевропејци, критичките корисници на WWW, не само што 
сакаат да го пресликаат првиот свет како “развиени капиталистички општества” туку 
сакаат да артикулираат и да интерпертираат, или подбро речено, да конструираат соод- 
ветна позиција во оваа изменета констелација.

“Чудовиштата” инсистираат врз разликите и тоа врз внатрешните критични раз- 
лики и не ги гледаат како специјален метод за класификација што го означува процесот 
на втемелување на разликите, како на пример апартхеидот, како што предлага Трин Т. 
Мин-ха. Прашањето за тоа кој смее да пишува за историјата на уметноста, културата и 
политиката во регионот порано познат како Источна Европа мора да се постави заедно 
co прашањето како и кога се означени овие настани. Според формулациите на Ивон 
Фолкарт, клучни се следните прашања или моменти на синтеза: “Низ кои простори 
поминуваат агентите и субјектите кога комуницираат? Како се нарекуваат себе си? 
Дали се тие субјекти, киборзи, чудовишта, номади или обични хакери?” (Според Ивон 
Фолкарт во нејзиното дело “Тврдоглави практики” во “Ерата на информациите и 
биотехнолоГијата ”, напишно како дел од нејзиниот кураторски проект "Истрајност: 
Културните практики во ерата на информациите и биотехнолоГијата", презентира- 
но на Швајцарскиот Институт во Њујорк, 2000 год. и во Штедхале, Цирих, 2000 год.). 
Мора да се запрашаме: кој простор, кои актери, чии агенти и какви субјекти?

4. ЗАКЛУЧОК
Во завршниот дел од овој есеј би сакала да ги поврзам двата пола. На едниот пол е 

предлогот на Ален Бадиу да се престане co грижата за Поединецот, а на другиот е про- 
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цесот во кој наместо да го согледаме Другиот во однос на Поединецот треба да ги тре- 
тираме Другите како Две. Ако источноевропската парадигма ја согледаме како женска 
позиција или како женска парадигма, тоа е токму поради овие предложени промени на 
позициите на Другиот. Ако жената ја сметаме за Друго, тоа е затоа што отсега треба да 
почнеме да броиме од два. Долгорочно посматрано, во процесот на филозофското 
преиспитување на западната традиција, поради тоталната фрагментација на било која 
монолитна градба, тоа може да значи шанса Источна Европа да биде сфатена како Две.

Да се расправа за теоријата на Другиот како за ДВЕ значи исто така и да се 
воспостави можно радикално позиционирање кон другите светови, парадигми на мис- 
лење итн. од Западниот капиталистички свет. Тоа значи дека тие другите, Другиот, не 
треба да се сфати само како двојка или близнаци (таква беше главната интерпретација 
во која жената е другиот дел од машко-женската двојка или душата-близначка на мажот, 
а слично се случи и во Источна Европа која е сфатена само како еден одраз на Западна 
Европа или само како нејзин симптом), туку како ДВЕ.

Ќе одиме по ред за да ги објасниме деталите на rope опишаниот процес. Прво да 
направиме поопстојна анализа на текстот на Аленка Зупанчич “Ниче и ништото

Резултатот од rope наведеното теоретизирање е: Поединецот е во еден вид дис- 
пропорција во однос на Другиот. Кога Поединецот ќе го ставиме наспроти Другиот 
станува очигледно дека на Поединецот му треба Другиот, но само затоа што има потре- 
ба да воспостави демаркација на полето, во спротивно меѓу нив нема да има никаква 
врска. Слично се случува и во односот меѓу вистината и надворешноста. Вистината е сето 
она што не е надворешност, и обратно. Кога ќе ги составиме добиваме единство, но ова 
единство не допушта трета можност. Затоа во таквиот однос Другиот е само негатив на 
Поединецот. Но, може да дадеме и друго објаснување: Другиот не треба да се посматра 
како еден од Поединците туку како Две. Двајца во исто време. Тоа значи дека не се 
работи за дијалектика на афирмацијата и негацијата, туку за две паралелни дијалектики 
што не прозлегуваат една од друга туку постојат истовремено! Во таква констелација 
историјата на светот не е историја на изгубениот митски Поединец туку историја на дво- 
јниот извор. На тој начин Источна Европа сфатена како ДВЕ може да се сфати како еден 
од изворите. За да се надоврзам на првиот дел од есејов, ќе ве потсетам дека да се биде 
присутен, а истовремено да не се произлегува едно од друго е исто така една од можните 
уметнички стратегии денес, co ефект на радикална де-реализација: поставувањето на 
стварноста и нејзиниот фантазмичен додаток лице в лице; паралелното блиску до друго- 
то. Целта е да се согледа асептичната, секојдневна општествена стварност и да се споре- 
ди co нејзиниот фантазмичен додаток.



Понатаму, да се каже дека Поединецот е две не значи да се објасни разликата меѓу 
Поединецот и Другото, туку да се укаже на разликата иманентна на Другото. Третата 
можност е Друго од Другото, а тоа значи дека вишокот од два не е трето, туку тој вишок 
останува, тој е веќе инхерентен на Другото; двете во Другото стануваат негова вна- 
трешна пречка. Друго од Другото не значи дека Другото е двојник или повторување на 
Поединецот.

Значи, инхеренто само-референцијалниот момент на Другото е тоа што го прави 
не-цело. Затоа жените, вистината и Источна Европа се сфаќаат како Друго, како не- 
цело. He затоа што лажниот, невистинитиот елемент секогаш е дел од вистината или 
зашто на жената нешто и недостига, туку затоа што кога вистината ја кажува вистината 
или кога жената кажува дека таа не е цело, тогаш тие и двете во исто време ја кажуваат 
вистината што им е инхерентна: тоа е веќе дел од нивната перформативност. 
Нецеловитоста, некомплетноста се создава токму од тој авто-референцијален момент, a 
не затоа што нешто навистина иии недостига на жената или затоа што луѓето во Источна 
Европа не се на нивото на оние од Западот. He е вистински недостаток оној што е дел од 
околностите и позиционирањето на не-целото.

Вклучувањето на третата можност воопшто и не е трета можност зашто може да 
помислите дека сакам да предложам нешто како познатиот трет пат во социјализам: тре- 
тата можност е Друго од Другото, тоа е авто-референцијалниот момент што е веќе 
генериран во јазикот. Тоа е гаранција за вистината, за жената, за Источна Еропа.

Хомофонијата меѓу источноевропскиот простор, вистината и жената значи дека 
жената не е симптом на мажот, а тоа значи дека Источна Европа не е само искривено 
огледало или, подобро кажано, симптом на Западот. Иако тоа може и да биде симптом: 
се додека Западот сака да го види како симптом и се додека Источна Европа фунцк- 
ионира како Западна фантазмична желба. Истото може да се каже и за жената. Таа може 
да биде симптом на мажот, но тоа не е она што го дефинира, според Зупанчич, нејзиниот 
онтолошки статус. Тоа што Источна Европа е симптом на Западот не е истото што го 
дефинира отнтолошкиот статус на оваа пардигма.

Понатаму, ако жената на Источна Европа е само тоа, тогаш ќе биде можно да се 
тврди дека сексуалните врски постојат. Наместо тоа, ние имаме фантазмично сценарио 
токму на местото на сексуалните врски, но исто така и на местото покриено co Источна 
Европа. Мора да го надминеме искушението да ја дефинираме жената како сето она што 
мажите не може да го стават во дискурс. Жената сфатена како симптом и Источна 
Европа сфатена како симптом овозможува опис и на двете како тивки, неми територии 
на кои се случуваат гласните дискусии и желби на мажите и Западњаците. Сфатена како 
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симптом, жената е сфатена (како што прави Бадиу) како фиксиран молк во кој бексра- 
јно се одвива процесот на артикулација на фалично уживање. Истото може да се каже и 
за начинот на кој Бадиу ја сфаќа Источна Европа. Источноевропската револуција од 90- 
ите тој и другите ја разбраа како неуспех, иако фактот што многу од револуционерните 
процеси во Источна Европа во 90-ите се одвиваа низ процеси на ниво на граѓанското 
општество, а не на ниво на државниот апарат, многу малку ги смени во позитивна насо- 
ка визиите за позициите на Источна Европа во француската современа политичка 
философија.

Но, како што знаете, веќе спомнав дека логиката на не-цело, каде што Другото е 
сфатено како Две, всушност се појавува како трета можност и, според Зупанчич, оваа 
трета можност може да се сфати како афирмација на Другото. Исто така, во некои тек- 
стови спомнав дека Источна Европа, денес, по падот на берлинскиот ѕид, е во состојба на 
обично гомно, а да се биде во состојба на гомно воопшто не е лошо. Источна Европа е во 
ситуација да ја заземе или е веќе во состојба на екскрементален остаток. Ова не мора 
нужно да значи нешто лошо бидејќи модерниот субјект не постои без сфаќањето дека на 
одредено ниво, од одредена перспектива “јас сум обично гомно”; може да речеме дека ова 
е, всушност, првиот услов што Источна Европа треба да го исполни за да се здобие co 
сите карактеристики на модерниот субјективитет. Токму од таа инхерентно екскремен- 
тална позиција Источна Европа може да се воздигне и конечно да биде прифатена како 
субјект. Сепак, се чини дека се уште имаме парадокс. Како може статусот на жената и на 
Источна Европа, што се не-цели или, во контекст на тврдењето на Лакан дека жената не 
постои, да биде сфатен како апсолутно успешна холивудска приказна на афирмација, а не 
на негација. Co право може да речете дека тоа не е вистина, тоа е грешка! Или можеби 
не!

Другото е нешто што постои, тоа едноставно постои. Другото, според Зупанчич, е 
нешто што е во фаза на создавање. Токму затоа може да се рече: жената не постои. Тоа 
е клучната разлика меѓу Поединецот и Другото, меѓу жената и мажот, меѓу Западот и 
Истокот. Понатаму Зупанчич вели: Другото е само име на процесот на создавање Две.

Тука А. Бадиу греши зашто тој го објаснува не-целото на обратен начин, како 
Другото да е име на процесот на станување Еден од Поединците. Тој вели, а јас само го 
скицирав неговото важно тврдење: “Уживањето на Другиош е молкош во кој се одвива 
артикулацијата на фаличното. ДруГото станува еден од Поединцише. Другошо е онаа 
неѓативност што служи да се артикулира Поединецош. ”

Е1о, ова е апсолутно различно од тврдењето на Лакан: Поединецот нема никаква 
врска co процесот на настанување; Поединецот ја црпи моќта од означувачот што се



афирмира низ процесот на именување. Тоа не постои ниту како генеза ниту како нас- 
танување на Поединецот. Поединецот постои, на извесен начин, co диктат. Може да 
речеме дека Поединецот постои поради декрет, поради наредба. Како што вели 
Зупанчич: Поединецот настанува co удар, Другото co налет.

Накусо, тоа значи (а тука Бадиу има асполутно право) дека co обично броење 
Поединецот никогаш нема да не доведе до два. Броењето како метод за да се дојде до 
Другото е машки принцип или начин на кој функционира Западна Европа. Според него 
се брои, една, две, три земји ќе станат дел од целото на Западна Европа. Избројаните 
земји се само објект на западноевропските фантазми. Но, од наша гледна точка: Другото 
е дефинирано co фактот дека почнуваме да броиме од два, два е првиот број. И токму 
тука Бадиу и Лакан ги доближуват ставовите. Два не е 1 + 1, затоа Лакан наместо да каже 
дека тоа е другиот вели дека тоа е два.

Токму тука ја гледаме можноста за поинаква артикулација на Источна Европа и 
жената.

Како што истакнува Зупанчич: мажот и жената, а јас би додала и Источна Европа 
и Западна Европа, се два различни Ахила, тоа е факт и исто како и ништото, и тоа се вна- 
трешни инхеретнти разлика на двете.
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Marina Grzinic

THE POLITICS OF ART:
TROUBLES WITH SEX, THEORY AND HISTORY•

In the context of the relation between gender and capital and sex and capital, I would like to 
outline some topics that deal with capital, gender and positioning, i.e. with sex, theory and history. 
My principal question is what kind of changes can we detect today in these paradigms, and, if it is 
possible to subvert, to turn around and to re-think some old and new relations in theory, art practice 
and political activism.

SEX
The interactive CD-ROM Troubles with Sex, Theory and History by Marina Grzinic and Aina 

Smid (produced by ZKM Karlsruhe, Germany, in 1997/98) starts with pure chance or contingency. 
The user is the agency which chooses between the numbers 1 or 2. The user is a gambler. The num
bers 1 or 2 are connectors that link up with different images, texts and interactions derived from the 
video and film productions by Grzinic and Smid and the theoretical work by Grzinic of the last 15 
years. All visual and textual productions were generated in the period between 1982-1997, and now 
classified on four levels ranging from - - to -+ and from +- to ++. The images and interactions 
express function and redundancy on the one hand, and meaning, nonsense, chance, destiny and void 
on the other hand. It is not possible to travel through the four structures without changing them in 
accordance with our particular history, intimacy, prejudices and stereotypes.

The CD-ROM displays the end of psychology. Against the background of the ideology of psy
chology that reigns today, Grzinic and Smid use a procedure of common cliches. Each sentence in 
the CD-ROM is a cliche from a B-movie, yet somehow the trivial dimension of these cliches is lost 
and subdued into a metaphysical depth. Identity is represented, not through the psychology of an indi
vidual, but through the formation of a new visual and cultural space, via the recycling of stereotypes. 
What we are witnessing is the act of taking possession of documents, photographs, images, faces and 
bodies, which are constantly produced as types, stereotypes and prototypes. Consequently, there is 
(contrary to the anticipation of the realistic doctrine) no psychology, except when it is a constituent part 
of a ‘quotation’ or ‘stereotype.’ The psychological unity of a person disintegrates into a series of 
cliches and ritualized behavior. The use of quotations and recycling methods suggest questions about 
originality and repetition, about reality and media simulation. The overall effect of this return to cliche 
is that persons are strangely de-realized or rather de-psychologized. The procedure works in a similar 
way in the video work entitled Hysteria production presents the work of Cindy Sherman, produced in 
1984, by Marina Grzinic and Dusan Mandic (IRWIN). In this work, the video reconstruction of Cindy 
Sherman’s photographs consisted of recycling scenic and stylistic elements and details, as well as per-



forming poses from Sherman’s photographs in front of the video camera. This act of taking into pos
session the photographs which Cindy Sherman herself utilized in the production of female types, 
stereotypes and prototypes, is a kind of double twist. The images of women, the many faces and iden
tities, which had already been ‘stolen’ by Sherman from film and mass media, are taken one step fur
ther. The video work is thus a kind of double negation of identity - a negation of the already recycled 
images of Cindy Sherman. It can be regarded as the return of the repressed, which pushes back: return
ing the photo-images whence they were taken, or borrowed - from the ‘empire of the moving image’. 
The methods described result in a video image which exposes a never-ending display, insertion and 
rearrangement. The body is an artifact cobbled from other artifacts, rather than from a profound life 
experience. In contrast to the mass media-produced idea that the body connected with new media 
achieves a natural totality, processes of post-Socialist visualization of the subject, and of her/his body 
in the media, underline this artificial, mediatized, constructed and unnatural human body, and her/his 
thoughts and emotions.

One possible way of reading this is that the effect of de-realization is an effect of juxtaposing 
reality and its fantasmatic supplement face to face; parallel one near the other. The idea is put togeth
er the aseptic, quotidian social reality (formed through stereotypical questioning) and parallel it (the 
questions) with its fantasmatic supplement. Similarly was done in the year 2000 in the exhibition in 
Paris on Eastern European Art where the Russian artist Kabakov displayed the reconstruction of the 
kitchen in the Soviet times and through the window of this reconstructed kitchen it was possible to 
watch the delirious films from the golden soviet times, full of the bright future and smiling faces, eager 
to work, to combat. The soviet simple and poor kitchen was put in parallel with its phantasmatic coun
terpart produced by films and visual ideology. Not one after the other, but the everyday life was envi
sioned, displayed and depicted along with its phantasmatic counterpart. With such a procedure, 
allowing us to externalize our innermost fantasies in all their inconsistency, the artistic practice stages 
a unique possibility to act out the phantasmatic support of our existence. In cyberspace these traumatic 
scenes which not only never took place in life, but were never even consciously fantasized, are having 
an even more important role, showing clearly that the real is a purely virtual entity, an entity which has 
no positive ontological consistency.

The CD-ROM Troubles with Sex, Theory and History signifies an interface between at least 
two force fields, between a form of content that is pure contingency, and a form of expression that 
is attached to the interactive user responses (it is a process translating a general order of taste, knowl
edge, obsessions and ethical viewpoints into a personal order). Unlike most CD-ROM structures, after 
choosing between 1 and 2 the user cannot change the path of events by leaping backwards and for
wards. The user either proceeds to the end, or has to quit. This differs from some other CD-ROMs 
where it is possible over and over to erase memory, to start over, to try a different resolution. In such 
works of hypertext form or of rhizome fiction we get a vision of mistakes that can be always cor
rected. The rhizomatic, hypertext form refer to the trauma of some impossible Real which forever 
resists its symbolization. In Troubles with Sex, Theory and History we are having at our disposal a 
limited power of intervention into the story.
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I stated: In cyberspace these traumatic scene which not only never took place in life, but were 
never even consciously fantasized, are having even a more important role, showing clearly that the real 
is a pure virtual entity, an entity which has no positive ontological consistency.

But this is only one level of rethinking the situation. Visualization(s) with film and imagining 
technologies show clearly ideological engendered boundaries, and constituted safe oxymoron “dis
tance-proximity relations” in the real world and its phantasmatic film scenarios.

If we remember, the chief military commander Ripley from the blockbuster film Alien, had to 
use a lot of strength to get rid of the too much loving Alien creature in the sequel no. 4 of the film, 
released in 1999/2000. The creature recognized that the chief military commander Ripley was its bio
logical mother, and this was possible only and solely as Ripley, in difference to the previous 3 
sequels, was in Alien 4, cloned, i.e. an artificially procreated human entity, and not the true human 
woman, as it was in all the sequels before.

This same biological mother had to destroy the Alien with its total dematerialization into the 
extraterrestrial world. Despite this, the love gesture of the Alien was something morbid and extreme
ly romantic and emphatic. We can confirm with S. Stensly arguments, that in the world of high tech
nology, cloning and bio-chips, the empathetic relation between two monsters (or a cyborg cloned) 
human and the monster tell us more about social relations, social interactions and the politics of love 
in the real world, as any other type of sexual relationship between any human, no matter the sexual 
orientation and preferences.

Ripley, despite being cloned was still too human, and therefore ideologically still problematic 
to fit the science fiction story. In the industry of the moving image and its ideological support we are 
facing still that solely a relationship between something, that is semi-human and the mucus substance 
is allowed. Empathy and sexual relationship between a human being and that which applies for the 
status of a human being is a forbidden territory. This applies from the first film cyber-cloning saga 
entitled Bladerunner; the relationship between Harrison Ford and the film heroine Rachel functions 
smoothly as their are both replicants, and not a male who is copulating with a female cloned entity. 
This is why they are functioning as a perfect realization of the fantasmatic love couple (both being 
almost identical to human beings, although not being them).

The logic of the sex(ual relation) is as follows: The love and sex relation in the exchange of 
empathy between the mucus microorganism modeled substance and the human being in the industry 
of the moving image, that for now were not yet consumed, comes always to the point of a strategic 
distance, that I will call the safety distance to keep the hygienic border. The relationship between us 
and the formless other conforms to the ideology, that we can produce all the other live entities, but 
we will not have sex with, or empathy towards them. Is it not such a safe distance relationship sim
ilar to the one that is proposed by the conscious middle class with the so called third world? Through 
UNICEF and similar organization, they are sending each months 1 USD for an African kid and in such 
a manner as to allow the kid to survive, but it is a question, if they can, besides surviving, live as well?

The relationship is externally empathic, if we judge from the letters written full of love and 
thankful thoughts by the African children. But this relationship is absolutely abstract, do not require



any kind of real contact, and it is without any kind of possibility that such a contact will transmit con
tagious illness or similar. Similar too is the position of Alien in the Alien 4 when searching for love 
and tenderness, all stay at a safe distance, on which the love exchange goes on: the safety distance 
teach us, who are the mothers of the monsters, how the real children have to look like and what are 
the borders of our sexual- paternal-maternal lust.

THEORY: CAPITAL
Multiculturalism is the cultural logic of global capitalism, as new spiritualism is its ideology; 

multiculturalism is not about nivelization, but about abstract multiplication. This is why global capi
talism needs particular identities. In this triangle of global-multicultural-spiritual, the post-political 
must be seen not as the conflict between global and national ideological visions that are represented by 
competitive parties, but as abstract collaboration. As Jacques Ranciere developed in his theory of the 
post-political, it is about the collaboration of enlightened technocrats (economists, lawyers, public 
opinion experts) and liberal multiculturalists. This absolutely abstracted version of functioning of the 
institutions of art is at the same moment, the international legitimization of the internal enlightened 
technocrats of post-socialism by international multiculturalists. This abstract collaboration shows a 
radical discord between the effects of resistance and the institutions and mechanisms of power that pro
voke them, and the complicity of power, private capital and thought with mastery. The true horror 
today is not horrifying “violence” projects in the art, as they function, paradoxically to say, already 
as a protective shield that has to be fantasized as such, protecting us from the true horror - the horror 
of the abstract positioning of East and West. The psychotic generating experience in itself is that this 
abstract collaboration functions as a protective care (that protects in the end only and obscenely vis
ibly the institution in itself) and erases all traces of difference, (a-historical) positioning, etc. The art 
institution defense against the true threat is actually to stage a bloody, aggressive, destructive threat in 
order to protect the abstract, sanitized situation. This is the sign demonstrating the absolute inconsis
tency of the phantasmatic support, as well. Instead of the multiple-reality talk, as who else but Slavoj 
Zizek would say, one should thus insist on a different aspect - on the fact that the phantasmatic sup
port of the reality of the art institution is in itself multiple and inconsistent!

We have a triangle of global-multicultural-spiritual, and on the other side, capital-democracy- 
ethics.

Absolute profanation and secularization are important processes. They are initiated by capital 
itself. This logical inversion may be summarized in the words of Baudrillard: “After all, it was capital 
which, throughout history, fed on the destruction of every referentially, every human objective, which 
completely loosened every differentiation between false and real, good and evil, in order to introduce 
a radical law of equivalence and exchange, the iron law of its power. Capital was the first to perform 
intimidation, abstraction, de-territorialization, non-connectedness, etc. (...) Nowadays this logic is 
turning against it. And when it tries to fight against this spiraling catastrophe, by concealing the last 
gleam of reality in which it was supposed to be the last thunder of power, it only multiplies the signs 
and accelerates the play of simulations (Baudrillad “The Precession of Simulacra,” in: Art and Text,
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Spring 1983, р. 28)
Alain Badiou argues that this does not matter, if this disintegration is going on in an almost bar

baric way, still it has, (which Baudrillard already in the 1980’s implied) something of the ontological 
value. The processes of disintegration put under question the mythos of the presence and the fetish of 
the absolute ONE. The machine of capital is showing that the essence of presence is multi-layered, is 
multitude. It is necessary to take the inconsistency produced by capital as an inconsistency of the 
multitude in itself. On the other side democracy is, according to Badiou, just an economic democra
cy, connected with nothing else than bureaucracy and totalitarianism. Democracy is a norm, inscribed 
in the relation of the subjects to the state. Democracy is the form of the state, that fosters solely state 
principles of a minimum of a consensus regarding economy and the state functionality. State democ
racy, argues Badiou, is constantly perpetuating the consensual organization of community and the 
law of normality. Normality is, according to Badiou, the way of researching and disseminating the 
norm. [It is always a situation or a codex of normatively imposing regulations what multitude is]. 
Badiou calls this process of establishing and perpetuating the norm: “counting for the One” (a Badiou 
paradigm), which is always a result and not a process.

The cut of the counting for the One is, therefore, the most important process in the space of 
art and politics, that is a process of invention, a new way of acting today. And here is a place where 
ethics enter the arena of the world. Here we can see the importance of the law of total de-sacraliza- 
tion forstered by capital as well. This process puts into question this counting for the One. It is a 
process of producing the inconsistency of the One.

The inconsistency here can be seen as a parallel process to the one to which I referred above, 
in relation to Slavoj Zizek, as the inconsistency of the real world and its phantasmatic scenarios.

In short, if we can make a critical remark, although nothing can diminish the proposed important 
cut with the counting for the One. Capital has destroyed and perpetuated, de-fragmented the structure of 
the institution of the One, also in theory and philosophy, and it is now that philosophy as in Hegel’s 
Minerva’s owl story is trying to give a rational outline to this total process of fragmentation, not to have 
to get rid of the historical structure, the philosophical edifice that was grounded in this One.

The ethical stance has nothing to do, according to Badiou, with the politics of representation. 
In the ethics the subject presents itself alone and speaks for itself. And philosophy of art will have 
a chance to re-articulate the position of art and practice with politics, if it will be in the possibility to 
elaborate a project that cuts with the state politics, or better to say, if it will be in a position to elab
orate concepts that shows what is for the state and its cultural and democratic institutions conceived 
as to be impossible. Insisting on the impossible is a way to cut the counting for the One. Ethics is, 
relaying on Badiou, the politics of the real.

3. HISTORY
I would like to start with a theoretical-political positioning of feminism’s theory and practice 

and subsequently of the relation between philosophy and cyberfeminism. The idea of this positioning 
or of taking a conceptually specific ground is to philosophically denote and to articulate a proper



Eastern European position; this idea is not grounded in the simple game of identity politics, whereby 
specific women search for their rights to colonize cyberspace; it is rather a militant response to this 
constant process of fragmentation and particularization. Moreover, I insist on the re-politicization of 
the cyberworld through taking a ground that is not a geographical space or a location on the geo
graphical map of the ‘New Europe’, but as E. Said would say, it is a concept.

My rethinking of the position of (post) feminism and gender theories today, is also a direct 
answer to the often populist remarks that today is not the time to maintain the divide between East and 
West (Europe), and that due to the ideology of globalization it is only home that matters: “No East, no 
West, home is the best!” Despite the ideological blindness of such a sentence which forgets to take 
into account the claustrophobic tendency and totalitarian flavor, intrinsic to every ideology of inti
macy, again we have to ask where is this home? In which spiritual and conceptual context it is situ
ated, if we have one!

Instead of reflecting myself as a gender academically positioned woman, and therefore as a 
(cyber)feminist from Eastern Europe, I propose a radical reversal of a possible interpretation of this 
Eastern European position or a paradigm. I would like to propose, to articulate my proper Eastern 
European position (or if you prefer in Lyotard’s terms: my Eastern European condition) as a (post) 
feminist - as a cyberfeminist paradigm. Eastern Europe is to be seen as a woman paradigm, or, as 
the female side in the process of sexual difference and grounding ourselves in the real or cyberworld. 
It is rooted in a much deeper universal demand for identity, politics, strategy and tactics of action, the
orization, emancipation and uselessness. It can be perceived as the militant theorization of a particular 
position in the crucial debate, when entering the third millenium, in the debate concerning ways and 
modes and last but not least protocols for entering the (cyber)space of hopes, uselessness, theory and 
terror.

To return to radical politics means to demand the universal of politics, and not to be squeezed 
into the narrowly confined politics of constant exaggeration and of constantly renewed identities and 
needs. This is crucial for an understanding of the changing position of the self and identity. What 
becomes apparent here is that the relation of the subject, with her body, history, geography, space, etc., 
in front of the computer console, takes on a kind of paradoxical communication which is not direct, 
but a communication with the excrescence behind her, mediated by the third gaze: that of the comput
er-machine. What is at stake here is the temporal loss of the subject’s symbolic identity: she is forced 
to perceive that she is not what she thought herself to be. This somebody-something else that can be 
perceived as body, geographical and organizational politics may also be attached to the rhetoric and 
logistics of space. We can be taken else-where and no-where.

Generally speaking, I identified two broad lines of critical thought can be detected which form 
positioning matrices in this debate. The first emphasizes the individuals or groups, acting as a kind of 
entity that has neither a fixed historical nor geographical position, while consciously taking the posi
tion of a counter-culture. This position I name “The Scum of Society Matrix”. However, this “The 
Scum of Society Matrix ” refers principally to the positioning of the so-called critical Western European 
and North American participants, users and online community circuits on the WWW who form a kind 
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of parasitic body trying to get everything possible from the social structures that had already been 
established. “The Scum of Society Matrix” proposes a new autonomous economy and new structures 
developed from the appropriation and restructuring of the so-called old ones.

As Peter Lambom Wilson, alias Hakim Bey, stated in the lecture at the Nettime meeting Beauty 
and The East in Ljubljana in 1997, it seems that the second world is erased and what is left is the first 
and third world. Instead of the second world, Bey argued, there is a big hole from which one jumps 
into the third. I will call this hole and the second line of thought "The Matrix of Monsters", as a trav
esty of the general title of the Nettime conference Beauty and The East (that was already a paraphrase 
of the fairytale title The Beauty and the Beast). When it comes to the differences between East and 
West, it has to be made clear that the actors from the black hole, the so-called Eastern Europeans’ crit
ical WWW users want not simply to mirror the first world “the developed capitalist societies”, but to 
articulate and interpret or better to say construct a proper position in this changed constellation.

“The Monsters” insist on difference - a critical difference within and not as a special classifi
cation method marking the process of grounding differences, such as apartheid, as Trinh T. Minh-ha 
suggests. The question who is allowed to write about the history of art, culture and politics in the area 
once known as Eastern Europe has to be posed along with the questions of how and when are these 
events marked. The following questions or synthetic moments are crucial, as formulated by Yvonne 
Volkart: ” Which spaces do subjects and agents cross when they communicate? What do they call them
selves? Are they subjects, cyborgs, monsters, nomads or simply hackers? ”( This according to Yvonne 
Volkart “Stubborn Practices” in the Age of Information and Biotechnology, written as a part of her cura
torial project’s Tenacity: Cultural Practices in the Age of Information and Biotechnology, presented at 
the Swiss Institute, New York, 2000 and at the Stedhale, Zurich, 2000) We have to ask ourselves what 
space, which actors, whose agents and what subjects?

4. CONCLUSION
In this final part of the essay I would like connect the two poles, Alain Badiou’s proposal to 

end with counting for the One, on one pole, and the process that instead of thinking of the Other in 
relation to the One, we have to operate with the Other as Two. If we see the Eastern Europe paradigm 
as the female position, or being a woman paradigm, it is exactly because of this proposed changed 
position of the Other. If we think of a woman as the Other it is because we have to count from now 
one from two. That means that in the long term in a process of the philosophical re-thinking of the 
Western tradition, due to the total fragmentation of any monolithic edifice, it is a chance for Eastern 
Europe to be understood as Two.

To discuss the theory of the Other as TWO means also to constitute a possible radical posi
tioning for other worlds, paradigms of thinking and etc., out of the Western capitalist worlds. That 
means that these others, the Other, is not simply to be seen as a couple or a twin (that was the main 
interpretation of the woman being the other part of the male-feminine couple, or the twin soul of man, 
and similarly happened to Eastern Europe, that is understood, as being just the mirror image of the 
West Europe or its pure symptom), but TWO.



But lets go step by step, to explain in detail the process described above. In order to do this I 
will make an extensive reference to Alenka Zupancic’s text “Nietzsche and Nothingness”.

What is the result of the theorization above: the One is in a kind of disproportion in relation to 
the Other. When we put the One against the Other it is obvious that the One needs the Other, but only 
because it needs to establish a demarcation in the field, otherwise it is not any relation between them. 
Similarly the truth functions in relation to semblance. The truth is all that is not a semblance, and vice 
versa. When we put them together it is a unity, but this unity will not give us any third possibili
ty. This is why in such a relation the Other is just a negative of the One. But we can give an another 
interpretation: the Other is not to be perceived the one of the One, but as Two. Two at the same 
time. That means we are not having the dialectics of affirmation and negation, but two parallel dialec
tics which are not coming one from the other, but are both present at the same time! In such a con
stellation the History of the world is not the History of the lost mythical One, but is the History of 
the double source. In this way Eastern Europe perceived as TWO, could be seen as one of the 
sources. To make a reference to the first part of this essay, I would like to remind you that, to be 
present at the same time, not to becoming one from the other, is also one of the possible artistic 
strategies today, with the effect of radical de-realization: juxtaposing reality and its phantasmatic 
supplement face to face; parallel one near the other. The idea is to put together the aseptic, daily social 
reality and parallel it with its phantasmatic supplement.

And even more: to say that the Other is two - means not to explain the difference between the 
One and the Other, but to point to the difference immanent in the Other. The third possibility is the 
Other of the Other, that means that the surplus of two is not the third, but that this surplus stays, is 
already inherent in the Other; the two of the Other stays for its most internal obstacle. The Other 
of the Other means that the Other is not the double or the repetition of the One.

So, it is an inherent auto-referential moment in the Other, that makes it a non-whole. This is why 
woman, truth and Eastern Europe are perceived as the Other, as the non- whole. Not because, it is 
some lie, some non truth element, always a part of truth, or because that something is missing in the 
woman, but because when the truth is telling the truth, or the woman is telling that she is not a whole, 
then at the same time they are both telling the truth inherent in them: that is as already part of their 
performativity. Not being a whole, not being a totality is produced exactly by this auto-referential 
moment, and not because something is really missing in the woman, or because in Eastern Europe peo
ple are really not at the level of the those in the West. Beware: It is not a real failure that is a part of 
the condition and positioning as a non-whole.

The inclusion of the third possibility, is not the third possibility at all, as maybe you can think 
I would like to propose something as the famous third way into socialism: The third possibility is 
Other of the Other, is the auto-referential moment already generated through language. It is this that 
is the guarantee of the truth, of the woman, of Eastern Europe.

The homophony between Eastern European space, the truth and the woman: means that the 
woman is not the symptom of the man, that means that Eastern Europe is not simple the distorted mir
ror or even better the symptom of the West. Although it can be a symptom: as far as the West wants
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to see it as a symptom, and as far Eastern Europe functions as Western phantasmatic desire. The same 
is possible to say for a woman. She can be a symptom of the man, but it is not what is defining, accord
ing to Zupancic, her ontological status! Eastern Europe being the symptom of the West is not either 
what is defining the ontological status of this paradigm. x

Even more, if the woman or Eastern Europe, would be only this, then it will be possible to 
state that a sexual relationship exists. Instead we have a phantasmatic scenario exactly in the place of 
the sexual relationship and as well in the place that is covered by Eastern Europe. We have to get rid 
of the temptation to define her - a woman on the basis of what for man is not possible to be includ
ed in the discourse. A woman perceived as a symptom, and Eastern Europe perceived as a symptom, 
allow for the description of both, as a silent, mute territories in which loud discussions and desires 
of man and Westerners is going on. Perceived as a symptom, the woman is perceived (as Badiou does) 
as a fixed silence, in which is, until infinity, going on the process of articulation of the phallic enjoy
ment. Similarly it is possible to say the same of the way Badiou is rethinking Eastern Europe. Eastern 
European revolutions in the 90’s were/are perceived by him and others as a failure, although the point 
that a lot of the revolutionary processes in Eastern Europe in the 90’s went through processes that took 
place in civil society, and not through the state apparatuses, slightly changed into more positive 
visions the position of Eastern Europe for the French political contemporary philosophy.

But as you know I stated that the logic of the non-whole, being the Other perceived as Two, 
is actually figuring as the third possibility, and according to Zupancic, it is possible to see this third 
possibility as the affirmation of the Other. Similarly in some other texts I stated, that Eastern Europe 
is today, after the fall of the Berlin wall, in the position of a piece of shit, and that being in a position 
of piece of shit is not bad at all. Eastern Europe is forced to take, or is in, the position of an excre- 
mental remainder. This is not necessarily a bad thing, as the modem subject does not exist without an 
understanding that on a certain level from some other perspective “I am a piece of shit” - we may say 
that this is actually the first condition required for Eastern Europe to take upon itself all the character
istics of a modern subjectivity. It is now from this inherently excremental position that Eastern Europe 
can arise or can be perceived finally as a subject. Still it seems we have a paradox. How the status of 
the woman, and of Eastern Europe that is not- all, the non - whole position, or even more, the state
ment according to Lacan, that a woman that does not exist, can be seen as an absolutely Hollywood 
success story of affirmation, and not of negativity. You can rightly say this is not true, it is an error! Or 
maybe not!

The Other is not something that exists, it simply is! The Other is, according to Zupancic, 
something that is becoming! This is why it is possible to say: a woman does not exist. This is the cru
cial difference between the One and the Other, between woman and man, between the East and the 
West. Even more, as formulated by Zupancic: The Other is just the name for becoming Two!

And A. Badiou makes an error because he reads the non -Whole in an opposite way, that 
the Other is the name for becoming One of the One. He stated, and I just make a sketch of his impor
tant statement: “The Other enjoyment is a silence within which the articulation of the phallic enjoy
ment is going on. The other is becoming the one of the One. The Other is this negativity that serves



to the articulation of the One.”
But this is absolutely different of what Lacan said: The One has nothing to do with becoming; 

the One is getting the power from the signifier that affirms itself in the process of naming. It does not 
exist a genesis, neither a becoming of the One. The One exists, so to speak, with a dictate. We can 
say, the One exists because of a decree, because of an order. As Zupancic stated: the One exists with 
a punch, the One exists as a blow.

That means, put briefly, that with counting (and this is where Badiou is absolutely right) the 
One we will never take us to two. Counting as a method to come to the Other, is a male way, or 
the way as Western Europe functions. It counts, one, two, three, states will be part of the Whole of 
Western Europe. The counted states are just the object of Western Europe’s phantasm. But from our 
point: The Other is defined with the fact that we start to count at two, two is the first number. And 
here is where Lacan and Badiou are coming very near. Two is not the 1+1, this is why instead to 
say it is the other, Lacan says it is two.

And exactly here we can see the possibility for a different articulation of Eastern Europe and 
of woman as well.

As Zupancic points out: man and woman, and I will add Eastern Europe and West Europe, are two 
different Ahils, this is the fact and as well as that nothingness is the internal inherent difference of two.
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Дороте Бауерде-Вилерт

ФЕМИНИЗМОТ СТАНУВА ПОЛ

Следниве размислувања се обид да се согледа како течеше развојот од првите фем- 
инистички учења до истражувањата на полот, co акцент не толку врз политичката димен- 
зија на темата, колку врз создавањето слики - а, се разбира дека тие предизвикуваат 
повеќе прашања отколку одговори.

Во 1928 година Вирџинија Вулф го објави познатиот есеј “Сопствена соба” во кој 
историски ги обработува положбата на жените писатели (и уметници) како и разликата 
меѓу машкото и женското творештво, прашувајќи хипотетично за Џудит Шекспир, фик- 
тивната сестра на Вилијам. Во 1949 година се појави книгата на Симон де Бовоар 
"Вториот пол”, првата голема и систематска анализа на општественото сфаќање на 

женственоста, која се занимава co местото на жената во историјата и идеолошката 
еднаквост на жената и природата. Познатата изјава, цитирана во скоро секоја студија на 

44 феминизмот, “Жената не се раѓа, жената се создава”, ја покажа насоката во која ќе се 
движи анализата на општествено-психолошките и историските околности во кои беа соз- 
давани категориите “жени” и женственост. Вирџинија Вулф и Симон Де Бовоар покажаа 
дека жените се континуирано присутни и претставени како мит и слика, но само во умет- 
носта и литературата, во неброените текстови, слики, песни, додека, од друга страна, тие 
немаат место во историјата: барем не во “универзалната” историја, онаа што се однесува 
на делата и делувањата на мажот, и не како учесници или креатори на културниот сис- 
тем од кој жените се исклучени поради нивните специфични животни околности. Овие 
околности ја ограничуваат и економски и на ниво на животно искуство како двојна 
пречка во нејзината креативна работа - жената како чудно измешано суштество: 
најважна во доменот на фантазијата и фикцијата, запоставена во животот, отсутна од 
историјата.

По првите борби за политичка и законска еднаквост на правата, на преминот кон 
20-тиот век, под знамето на тие хероини, се појави така нареченото второ женско 
движење во доцните 60-ти кое, заедно co движењето за еманципација, се фокусираше врз 
проблемот на сликите и претставите што го одразуваа и го креираа митот за женственос- 
та. Се појавија најразлични облици под кои е сфатена жената: како чисто природно 
суштество, како застрашувачка сензуалност, како идеализирана природа или како инди-



го-фолија за потврдување на машката моќ: жената како резултат на машките фантазии, 
како конструкција која нема никаква врска co стварноста на жената.

Затоа женското движење се обиде да ја открие скриената реалност на жената, да 
добие пристап во таа реалност барајќи ги блокираните извори (повторно во литература- 
та и уметноста) во кои жените можат да станат видливи како субјекти, препознатливи 
сами по себе, а не само како проектирани слики. Но, и покрај бавниот општествено/поли- 
тички напредок во еманципацијата до кој дојде заедно co либерализацијата во Западните 
општества, ова важно истражување водеше во ќорскокак: наспроти фактот што беа 
откриени и документирани многу уметнички и писателки, што, пак, беше поттик за 
голем број авторки да ги напишат нивните биографии, се постави прашањето за естет- 
ската вредност на тие дела и се критикуваа секогаш истите жени-слики кои станаа на 
некој начин стереотип: документирањето на животот и работата на непознати жени 
уметници остана маргинално и во рамките на (академските) истражувања. Се чинеше 
дека феминистичките проучувања веќе беа втмелени, но истовремено без некој видлив 
ефект. Како последица на тој ќорскокак, критичарите на сликите се префрлија на 
проучување на самото создавање на тие слики, на тоа како и низ која постапка е прет- 
ставена женственоста. И, co тој нов интерес се појави ново прашање: од кое место треба 
да се критикуваат тие слики, ако жената и женственоста само во тие слики и постојат, 
ако насликаната женственост е секогаш некоја друга, исклучена од историјата и култур- 
ата - божем сликата и реалноста конечно ќе се совпаднат. Новите феминистички учења 
покажаа дека токму тоа создавање слики за женственоста ги открива разликите меѓу 
половите како процес на имагинација и фикционализација, но, тогаш, што се наоѓа во 
стварноста, зад имагинарното: дали зад тие слики постои нешто како пол само по себе, 
дали субјектот е свесен, ослободен од тие слики? Ова прашање отвори нова димензија во 
расправата и набрзо доведе до диференцијација меѓу анатомскиот пол и социјално и 
дискурзивно создадениот пол. Критичарите на сликите нужно се свртеа кон анал- 
изирањето на потеклото на механизмите на разликите меѓу половите. Сега социјалниот 
пол беше опишан како збир на договори co кои општеството ја трансформира 
биолошката половост во производ на човечкото делување, а половиот идентитет како 
општествен производ. Но, диференцијацијата меѓу биолошкиот пол и социјалниот пол 
веќе доведе до поделба во - не чисто - феминистичкиот домен. Создадена за да се бори 
против формулата “биологијата е судбина ”, диференцијацијата го поддржа аргументот 
дека половиот идентитет е културна конструкција, независна од биолошката опреде- 
леност која толку тврдоглаво се потпира врз социјалниот пол. Половиот идентитет, 
според тоа, не е причински резултат на биолошкиот пол, ниту пак е толку ригден како
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што навидум изгледа биолошкиот пол. Диференцијата на биолошки пол/социјален пол 
повеќе води кон тоа половиот идентитет да се сфати како повеќекратна интерпретација 
на биолошкот пол, потенцијално напаѓајќи го идентитетот на било кој субјект. Ако 
поимот социјален пол ги означува културните обележја што ги прифаќа половото тело, 
тогаш моше да речеме дека ниту еден социјален пол не резултира од биолошкиот пол. 
Конструктот “маж” веќе не е исклучиво поврзан co машкото тело и конструктот “жена” 
не значи само женско тело. Диференцијацијата повеќе укажува на основниот дисконти- 
нуитет помеѓу биолошките тела и културно создадениот полов идентитет. Ако социјал- 
ниот пол го сметаме за радикално независен од биолошкиот пол, социјалниот пол се 
претвора во лебдечки артефакт. Ова радикална поделба го трансформира концептот на 
самот идентитет co тоа што наметнува низа прашања: дали е се уште можно да се збору- 
ва за даден биолошки пол или даден социјален пол? Тогаш, што значи биолошкиот пол? 
Дали е тој природен, анатомски факт? Дали биолошкиот пол има историја? Или, дали 
секој биолошки пол има поинаква приказна или приказни? Постои ли приказна за тоа 
како настанало двојството на половите која, на тој начин, би ги покажала бинарните 
опции како променливи конструкции? Дали таканаречените научни факти не се само 
дискурзивни производи што им служат на политичките и општествените интереси? И, 
дали биолошкиот пол отсекогаш бил социјален пол? Џудит Батлер вели дека ако 
биолошкиот пол е социјално полова категорија, тогаш е бесмислено социјалниот пол да 
се дефинира како културна интерпретација на биолошкиот пол. Половиот идентитет не 
треба да се сфати само како културен атрибут на биолошкиот пол, тој ги ангажира сред- 
ствата co кои биолошкиот пол е инсталиран како предискурзивен, како неутрална 
површина врз која културата ги пишува своите текстови. Ако половите значења се сфа- 
тат како инскрипции во пасивните тела сфатени како рецептори на неизбежните кул- 
турни закони, тогаш социјалниот пол е определен само co формулата “биологијата е суд- 
бина”, само што тука културата ја игра улогата на судбина. А, во дискурсот на половите 
конструкции телото се појавува или како медиум што ги пренесува културните значења 
или како инструмент co кој соодветната и интерпретирана волја го дефинира неговото 
културно значење. И во двата случаја - и како медиум и како инструмент - телото е прет- 
ставено само како надворешно поврзано co еден комплекс од културни значења што 
парадоксално го перпетуираат двојството на умот и телото. Во филозофската традици- 
ја, онтолошката диференцијација меѓу умот и телото секогаш ги поддржуваше хиер- 
архиските односи. Умот не само што треба да му се потчини на телото, тој исто така 
понекогаш ги храни фантазмите дека може да го избегне своето отелотворување - и, се 
разбра, постојат бројни примери за здружувањето меѓу душата-мажевноста и телото-



женственоста. Машкиот предмет на сознанието е апстрактен, но во исто време ја оспору- 
ва својата телесност и ја проектира таа оспорена телесност во женската сфера: магичен 
реципроцитет, каде што жената е ограничена на телесност додека, парадокслно, 
оспореното машко тело станува нетелесен инструмент за (божемната) радикална слобо- 
да - независност од телесните потреби и желби. Во својата “Дијалектика на просветлу- 
вањето ” Адорно истиот тој процес го опишува како историски и економски нужен, но 
сепак како сурово и болно создавање на машки карактери како делови од човештвото, 
создавање што се повторува во секое детство. А, создавањето субјекти, апстракни и 
отуѓени од нивното телесно постоење се чини дури и попотребно во ова време на 
ширењето на капитализмот и глобализацијата.

Се чини дека идејата за полот како конструкција се уште учествува во двојството 
тело/ум, co задача да се потчини, репродуцирајќи ја, иронично, половата асиметрија: 
границите се уште се одредени од културниот дискурс, засновани врз бинарни структури, 
што се појавуваат како јазик на универзалната општоприфатена мисла.

Во расправата за проблемите на полот се доведува во прашање и самиот иден- 
титет: ќе мора да ја преиспитаме врската тело/ум, согледувајќи го телото на нов, 
поинаков начин: не повеќе како пасивен медиум и инструмент што ја чека независната 
анимирачка, нематеријална волја.
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Dorothee Bauerle-Willert

FEMINISM GOES GENDER

The following thoughts are an attempt to draw a parallel between early feminist stusies and gen
der studies, focussing less on the political dimension of the topic, but rather on the production of 
images. This raises several points which may indeed provide more questions than answers.

1928 Virginia Woolf published her famous essay A room of One's one', which questioned the 
historical situation of female writers (and artists) and the differences between male and female pro
duction by asking hypothetically for Judith Shakespeare, the fictional sister of William. In 1949 
Simone de Beauvoir’s 'Le deuxieme Sexe' appeared - the first big and systematic analysis of the social 
construction of femininity, dealing with the place of the woman in history, and with the ideological 
equivalence constructed between ‘woman’ and ‘nature’. One famous sentence, quoted in nearly every 
study on feminism, "One is not born as a woman, one is made a woman", already indicated ways to 
analyse the social-psychological and historical conditions under which the categories 'women' and 
‘femininity’, and which have been popular themes ever since. Virginia Woolf and Simone de Beauvoir 
showed that women are present and represented as myth and image permanently in art and literature, 
in countless texts, paintings, and songs. Simultaneously they do not have any space in history: neither 
in 'universal' history, which counts the acts and actions of men, nor as participants or producers in the 
cultural system, where women were excluded because of their specific living circumstances. These cir
cumstances were economically constraining, as well enforcing limits at the level of the life experience, 
thus functioning as a double impediment to creative work - the woman as a strange, mixed being: most 
important in the realm of fantasy and fiction, negligible in life, absent in history.

After the early fight for political and legal equality of rights, at the turn to the 20th century, 
under the flag of these heroines, there was formed a so called second women’s movement in the late 
sixties - focusing, along with the emancipation movement, on the problem of the images and imagina
tions mirroring, reflecting and staging the femininity myth. Many different forms under which the 
woman is constructed appeared: as a mere nature being, as frightening sensuality, as idealized nature 
or negative foil for male self-assertion and power: the woman as a result of men's fantasies, as a con
struction, which has nothing to do with the reality of that woman.

The women's movement therefore tried to discover this hidden reality of the woman, to get 
access to that reality by searching for the blocked sources (again in literature and art) in which women 
could become visible as subjects, recognizable for themselves and not only as and in projected images. 
But besides the slow progress of social and political emancipation, which accompanied the liberal
ization of western societies, this important research lead in some ways to a dead end street. Of course 
many female authors and artists where discovered and documented, and many women felt encouraged



to write their history, but simultaneously questions arose concerning the aesthetic value of these works 
arose. At the same time the critique of the perpetually stereotyped ‘woman-images’ became in itself a 
stereotype. The documentation of the life and work of unknown female artists remained marginal in 
(academic) research. Feminist studies seemed to be established but at the same time seemed to have 
remained without impact. As a consequence of this lack of impact the critiques of the images them
selves gave way to more broadly conceived research concerning the specific production of these 
images, on the how and by which procedures femininity is represented. With this new interest anoth
er question arose: From which location should such images be criticized? If woman and femininity 
only exist in and as such images, if the imagined femininity is always the other, excluded from culture 
and history - as if image and reality would coincide at last.

New feminist studies showed clearly that the image-production of femininity reveals that the 
differences between the sexes are a process of imagination and fictionalization. But then, what is then 
the reality behind the imaginary? Does something such as sex in itself exist behind the images, is a 
subject thinkable, free of those images? This question opened a new dimension in the debate and led 
to a distinction being drawn between anatomical sex, and the socially and discursively produced gen
der. Necessarily the critique of the images turned to the analysis of the genesis and of the mechanisms 
of gender difference. Gender was now described as a set of arrangements by which a society trans
forms biological sexuality into products of human activity and gender identity as a social product. But: 
the differenciation between sex and gender is already introducing a split in the - not only - feminist 
subject. Created to fight against the formula 'biology is destiny' the differentiation is supporting the 
argument that gender identity is a cultural construction, independent of the biological determination 
hanging so obstinately on gender. Gender identity is so not a causal result of sex nor is it so rigid as 
sex seems to be. The differentiation of sex/gender rather allows us to think gender identity as a many- 
fold interpretation of sex, attacking potentially the identity of any subject. If the term gender means 
the cultural marks which a sexed body takes over then we can't say that any gender results out of the 
biological sex: The construct 'men' is not anymore exclusively linked to the male body and the con
struct 'woman' does not mean only female bodies. The differentiation rather points to a basic discon
tinuity between the sexed bodies and the culturally-produced gender identities. And if we think gen
der radically independent of sex, gender turns into a floating artifact. This radical split transforms the 
concept of identity itself by putting forward a series of questions: Is it still possible to talk about a given 
sex or a given gender? What does sex mean then? Is it a natural, anatomic fact? Has sex a history? Or 
has every sex a different story or stories? Is there a story how the duality of the sexes was generated, 
revealing so the binary options as changeable constructions? Are so-called scientific facts not only dis
cursive productions, serving political and social interests? And has then sex always been gender? 
Judith Butler points out that if sex itself is a gendered category, it would be senseless to define gen
der as a cultural interpretation of sex. Gender identity is not to think only as a cultural attribute to sex, 
it includes the means by which sex is installed as prediscursive, as a neutral surface on which culture 
writes its texts. If gender meanings are seen as inscriptions in passive bodies, as receivers of unavoid
able cultural laws, then gender is just as determined as the formula 'biology is destiny' suggests, only 
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that culture now plays the role as destiny. And in the discourse of gender construction the body appears 
either as a media which carries cultural meanings or as a instrument, with which an appropriating and 
interpreting will defines its cultural meaning. In both cases - as media and instrument - the body is 
represented as only externally linked to a complex of cultural meaning, perpetuating paradoxically the 
dualism of mind and body. In the philosophical tradition the ontological differentiation between mind 
and body has always supported hierarchic relations. Mind has not only to subordinate the body, it is 
also sometimes feeding the fantasm that it could escape its corporalization - and of course there are 
numerous examples of the association between spirit-maleness and body-femininity. The male subject 
of cognition is abstract, while denying his corporeality and while projecting that denied corporeality in 
the female sphere: a magic reciprocity, where the female is restricted to the body-ness while paradox
ically the denied male body becomes an uncorporal instrument of a (pretended) radical freedom - inde
pendent of body needs and desires. In his 'Dialectic of enlightenment' Adorno describes the very same 
process as a historical and economic necessity, but nevertheless the cruel and hurtful formation of a 
self as a male, purposive character of mankind, a formation which is repeated in every childhood. And 
the production of subjects, abstract and alienated from their very corporeal existence, seems to be even 
more in demand in times of widening capitalization and globalization.

It seems that the idea ‘gender as construction’ is still central to the body/mind dualism, where 
the other of reason is to submit, reproducing so ironically the gender asymmetry: the borders are still 
defined by the cultural discourse, based on binary structures, which appear as language of the univer
sal generally valid reason.

Discussing the gender issue the identity itself is questioned: We will have to rethink the body
mind-relationship, comprehending the body in a new and different way: not anymore as a passive 
media and instrument which waits for the animating, immaterial will - which is separate.
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Каталин Тимар

НАВРАЌАЊЕ НА ПОРН-ОТ БР. 3

За да добиеме претстава за 
несреќата на нашите сонародници 
треба само да ѕирнеме 
во нивните задоволства.
(Џорџ Елиот)

Местото Го нареков "Кај Г-дин ВертиГо ” 
во срцето на Градот, кај Вест Дивижн и Норт Ласал, 
а неговата светлечка неонска реклама ја

менуваше бојата од сина во розова кога една 
танчерка ќе се појавеше co шејкер за коктели 
на заднината од ноќното небо.
(Пол Остер ‘Т-дин Вертиго”)

Порн*** е името на изложбата чиј што куратор бев во декември 1997 во еден мал 
јавен изложбен простор во Будимпешта (I). Низ изложените работи (сите од унгарски 
уметници) и co есејот (објавен во каталогот (2)) укажавав и разработив една посебна кат- 
егорија на претставување на сексуалноста, а тоа е порнографијата, земајќи ги предвид 
односите меѓу уметничката и порнографската претстава. Овие односи ги опишав на 
четири начини: прво, низ проширување на моделот на лингвистичко претставување на 
полето на визуелните уметности, како што е опишано и анализирано од Нелсон Гудман; 
второ, co помошта на Бодријаровата критика на капиталистичкиот производ; трето, co 
примена на учењето на Интернационалните Ситуационисти за секојдневието, како што 
го образлагаат Питер Озборн и Џонатан Кери; и четврто, co примената на Лакановото 
тројство на субјект/објект/поглед во интерпретација на Славој Жижек.

Тука е важно да се спомне дека овој есеј не е преглед на феминистичката критика 
на порнографијата затоа што мојата првенствена цел во целиот проект беше да ги над- 
минам формалните аспекти и да понудам структуралистичка - иако на крајот излезе уни- 
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верзалистичка - дефиниција на порнографијата, без оглед на нејзиното користење како 
експлицитна сексуална параферналија и отворено покажување на гениталиите и 
односот. Од неговото прво објавување овој есеј претрпе неколку фази на трансформа- 
ција. Тоа најмногу се должи на единствената критичка повратна информација што ја 
добив за време на изложбата, а се однесуваше на неутралноста на позициите и кај умет- 
ниците и кај кураторот. Сегашната форма на есејот, сепак, е прилично блиска до ориги- 
налниот текст, и повеќе и одговара на актуелнава тема - “Капитал и пол”.

"Што е погрешно во оваа слика?" беше прашањето што Брајан Волис го постави 
наместо наслов на својот воведник во “Уметноста по модернизмот”, еден од првите 
текстови што се занимаваат co постмодернистичката критика на претставувањето. (3) 
Што е, воопшто, погрешно во - модернистичката - слика и во теоријата блиско поврзана 
co неа?

Во модернизмот влијанијата и мотивациите на уметникот беа поставени во самиот 
систем на уметноста, далеку од секој историски и општествен конетскст, така што успе- 
хот на делото зависеше од можностите на тоа дело да се апстрахира од “вистинскиот 
свет” и да воспостави “имагинарен простор на идеална рефлексија”. Уметноста што се 
појави во доцните 60-ти, а особено во 70-тите, резултираше co комплетна трансформа- 
ција на поимот уметност и нејзино поставување “врз алтернативни критички премиси”. 
Теоријата на уметноста се оддели од дискурсот на модернизмот и се концентрира врз 
активностите на самиот модернизам, проучувајчи ја динамиката на претставувањето co 
помош на интердисциплинарни методи. Поконкретно, таа ги проучуваше улогата на кул- 
турните митови во претставувањето, конструкцијата на претставувањето во социјалните 
системи и функционирањето на тие системи низ претставувањето. Таквата критика на 
претставувањето - што ги карактеризираше не само теоријата туку и делата на умет- 
ниците - беше заснована врз констатацијата дека “нашиот пристап до стварноста е 
посредуван низ газата на претставувањето”, (4) што е, всушност, паралела co дефиници- 
јата за спектаклот на Ги Дебор. “Спектаклот не е збирка на слики туку се состои од 
општествените врски меѓу луѓето посредувани од слики ". (5) Сознанието дека објекти 
на критиката на претставата се токму оние културни конструкции (слики, идеологии, 
симболи) co кои уметноста традиционално се занимава, директно води до идејата дека 
уметноста може да создаде место за критичка интервенција.

Друга карактеристика на постмодернизмот (или постструктурализмот) е недостиг- 
от од критичка дистинкција меѓу врвното и обичното, co аргументација дека co тоа дела- 
та и од двете области треба да се сфатат како “текстови” и да се “читаат” како такви. 
Оваа идеја во голема мера помогна теоријата на уметноста да се ослободи од мод-



ернистичката есхатолошка нарација, и да ја замени co дискурс што ја интерпретира умет- 
носта во рамките на современото општество.

Во својот есеј “Апстракција, модернизам, претстава” Дејвид Бечелор ја спомну- 
ва карикатурата на Ад Рајнхарт од доцните 40-ти. (6) На горната половина се наоѓа човек 
што покажува на една слика закачена на ѕидот на која има линии и геометриски форми 
и, co насмевка на лицето, прашува: Што претставува ова?”. Во долната половина на 
карикатурата едно шематски прикажано човечко лице излегува од линиите на сликата, 
и, покажувајќи на исплашениот човек, налутено го прашува: “Што претставуваш ти? 
Се чини дека Рајнхарт уште во 40-тите можел да ги предвиди дискусиите што започнаа 
во доменот на теријата на уметноста како резултат на “лингвистичкото свртување” и во 
голема мера како резултат на радикално формулираните идеи на Нелсон Гудман. (7)

Во својата книга “Јазиците на уметноста" Гудман ја анализира врската меѓу 
претставата и сличноста. Според Гудман - кој има лингвистички приод кон уметноста и 
ја третира како било кој конвенционален систем на знаци, на пример, како говорните 
јазици - сличноста не е предуслов во претставувањето. Сликата може да го претставува 
и Војводата од Велингтон, но Војводата од Велингтон не може да ја претставува слика- 
та. (8) Сликата што претставува некој предмет се однесува на предметот, co други 
зборови, го означува, а тоа означување не зависи од сличноста. Дадена слика никогаш не 
го претставува само X, туку X како човек, или го претставува фактот дека X е лубеница. 
Сега се поставува прашањето: што претставува сликата на еднорог? Сликата на еднорог 
не претставува ништо, co други зборови, ништо не означува. Бидејќи сликата не може да 
претставува две работи - еднорог и ништо - Гудман вели дека треба да ја третираме како 
слика што го претставува еднорогот, накусо еднорог-слика. (9)

“Слика што претставува човек го означува човекот; слика што претставува измис- 
лен човек е човек-слика, а слика што го претставува човекот како човек е човек-слика 
што го означува човекот. Така, додека првиот случај се занимава само co она што слика- 
та го означува, а вториот само co тоа каков вид е сликата, третиот случај се занимава и 
co означувањето и co класификацијата.” (10) Аналогно, според тоа, може да се каже дека 
иако не секоја порнографска слика означува порнографија, сликата, сепак, може да 
претставува нешто како порнографија.

Гудман, пак, смета дека стварноста значи да се биде стварен, и дека односите меѓу 
претставата и ствароста се постојани. Токму таа постојаност и еднонасочниот карактер 
на овие односи се она што Бодријар го проблематизира кога ги предлага поимите хипер- 
реалност и симулакра. (11)

Според Бодријар, сето она што директно сме го доживеале во минатото сега се 
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претвора во претстава. Така, тој го предлага поимот симулакрум co кој го пренасочува 
вообичаенот правец на врската на стварноста и претставата. Симулацијата е спротивна 
на претставата зашто “втората поаѓа од принципот дека знакот и вистинитоста се екви- 
валенти (дури и ако таа еквивалентост е утописка, тоа е темелен аксиом). Наспроти тоа, 
симулацијата поаѓа од утопијата на овој принцип на еквивалентност, од радикалната 
неГација на знакот како вредост.” (12)

И симулацијата и хиперреалноста треба да го поддржат фактот дека 
“надворешното” престанало да постои и се може да преживее само како вештачко. 
Бодријар го смета Дизниленд за еден од најдобрите примери на оваа појава. Причината 
зашто Дизниленд постои и зашто е претворен во свет на толку исклучително инфантил- 
но однесување е за да се скрие “вистинската” природа на земјата околу него. За да се 
скрие фактот дека “надворешниот” свет и самиот станал комплетно инфантилен и ја 
следи логиката на Дизниленд. За да се скрие фактот дека “надворешниот” свет веќе не 
му припаѓа на поредокот на стварното туку станал дел од поредокот на хиперреалното и 
симулакрумот. (13) Посветувајќи им слично внимание на политиката, на науките 
(особено на етнографијата и историјата) и на телевизијата, Бодријар анализира одреден 
број важни настани врз основа на rope споменатото (на пример, скандалот Вотергјет и 
реставрирањето на мумијата на Рамзес Втори).

Кога ликовите на филмот “ТреинспотинГ” решаваат да одат на излет и да поми- 
нат извесно време во “природа”, нервозниот и збунет јунак Рентон бара да се завртат и 
да се вратат дома зашто “ова не е природно”. “Природно”, природата уште одамна 
престанала да биде природна, ако некогаш воопшто и била. Наместо тоа, таа ни е прене- 
сена низ дадени “општествени” дискурси. Она што се крие зад изјавата на Рентон е, пак, 
идејата инспирирана од Бодријар, дека “надворешниот свет”, “природата”, само го 
одразува она што постои во општеството. Јавното прикажување порногарфија може да 
има сличен придонес или за општеството во целина или за неговата управувачка елита: 
за да се дефинира порнографијата како област на неморалот наспроти моралноста на не- 
порнографијата, секојдневието треба да го сокрие фактот дека тоа е исто толку 
неморално како и порнографијата. Кога порнографијата е невидлива, и разликата меѓу 
овие две состојби останува нејасна.

Тесно поврзано co Бодријаровата хиперреалност и симулакрумот е она што 
Џонатан Креј го нарекува “одвлекување”. Капиталот ја третира внимателноста co се 
поголема недоверба - особено во поглед на новите облици на индустриско производство 
- и затоа прави се што може да ја помести структурата на перцепцијата во насока на мод- 
ернизацијата, во исто време обидувајќи се да воспостави дисциплинарен режим врз вни-



мателноста. Одвлекувањето на вниманието е поместено кон нови граници co 
пронаоѓањето нови производи и co појавата на нови информации: капиталот секогаш 
нуди нови и нови начини на насочување на перцепцијата. Персоналниот компјутер (но, 
исто така и телевизијата) е “место каде што незамисливо се одвлекува, во смисла на 
неговиот пристап до безбројните податоци, но исто така и дисциплинарен начин на делу- 
вање што ја зајакнува внимателноста.” (14) Во исто време, порнографијата може да 
послужи и како начин за одвлекување или, поинаку кажано, самото одвлекување е еден 
вид порнографија. Како облик на хипер-брза промена и циркулација, капитализмот е 
неразделив од приспособливоста на човечката перцепција, додека културната логока на 
капиталистичкиот начин на производство нужно ги навикнува луѓето брзо да го мену- 
ваат предметот на нивното внимание. Сето ова може да се изведе од фактот дека спек- 
таклот, во основа, е структурно вкоренет во западните општества од една страна, и од тоа 
дека односите меѓу обврските и слободното време се превреднувани, што е особено 
типично за периодот по втората светска војна. Тоа беше времето кога поделбата на тру- 
дот го достигна нивото во кое слободното време стана дел од општествената реалност, 
претворајќи се во производ и рутина. Викендот и слободното време придонесоа за разво- 
јот на економските и политичките функции: економските “како место за остварување на 
вредноста” и политичките како “момент во репродукцијата на производните односи” (15)

Една од проминентните идеи разработени од страна на Интернационалните 
Ситуационисти е прашањето за промена на функцијата на обврските и слободното 
време. Наспроти ограничената работа и изобилството погодности, социјалната држава 
не успеа да создаде среќа, туку можеше да произведе само депресија и здодевност. 
Стратегијата на моќниците е да го направат слободното време барем исто толку здоде- 
вно како и работата. Здодевноста и нечистата совест се инструменти на контрола во 
рацете на моќниците, (16) а ист е случајот и co одвлекувањето на Кери или co хиперре- 
алноста на Бодријар. Ошитеството на спектаклот ги претвора субјектите во објекти, 
учесниците во посматрачи. Во модерното општество активното слободно време (Што 
сакам да работам денеска?) се претвори во пасивна забава (Што има да се види денеска?). 
Промените што го претворија слободното време во производ се аналогни на промените 
што се случија во потрошувачкото општество во поглед на сексот. ‘Тревот на 
порнографијата е, според тоа, повторно воведување на сексот во сферата на јавното. 
Порнографијата го прави сексот видлив; тој го користи она што беше највредно во при- 
ватноста на индивидуалното битие и го претвора во јавна погодност, го излага на погле- 
дот на јавноста. Од тие причини, порнографијата се наоѓа и во центарот и на маргините 
на современото општество: во центарот затоа што нејзините напори да стане видлива и 
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нејзината функција како спектакл се карактеристични за постмодерниот капитализам 
вооошто; но, исто така и на маргините зашто претставува незаконски производ во 
рамките на таа пресликана економија” (17).

Дефиницијата на Дебор за спектаклот може да се прошири и наместо порнографи- 
јата да се толкува само во врска co сексуалноста може да се користи и како збор што 
опишува специјален систем на односи, оној што е воспоставен меѓу гледачот, сликата и 
продуцентот. Основното прашање што се поставува тука се однесува на природата на 
системот на односи што продуцентот го воспоставил меѓу делото и гледачот. Во тој 
поглед, актуелната “тема” на сликата ја губи својата важност: сликата што прикажува 
сексуален однос не е секогаш порнографска, и обратно. Отворенсота на желбата и задо- 
волствотото - или недостигот - има суштинска улога во дефинирањето на порнографија- 
та. Слично како и симулакрумот, и порнографијата е нетранспарентна; таа структурно 
покажува ситуација во која гледачот, во почетокот само субјект на погледот и сознани- 
ето, се претвора во објект на погледот и сознанието на структурата на желбата што е 
претставена.

Рамката може да послужи и како погодна метафора да се означи границата меѓу 
уметноста и порнографијата или обсеноста. (18) Етимолоши гледано, зборот “обсено” и 
самиот се однесува на она што е зад сцената, претставата. Оваа граница, не само што не 
е утврдена, туку постојано се менува. He е толку содржината на сликитс таа што ги 
одредува границите колку што се гледачот и контекстот (рамката) на гледање. (19) 
Меѓусебните врски меѓу сознанието, моќта и сексуалноста се во фокусот на книгата на 
Мишел Фуко за историјата и сексуалноста. Постојат и други аспекти на овие врски, а тие 
можат особено добро да се анализираат во областа на политката. Еден од нив е начинот 
на кој во ерата на индустриската револуција и после тоа, порнографијата стана област на 
забрането знаење, а властите сметаа дека треба да го заштитат општеството од неа. (20) 
Другиот, политичкиот, аспект на овие меѓусебни врски (или сознание, моќ и сексуалност) 
е она што Славој Жижек го смета за политичка перверзија и како такво го анализира - 
врз основите на Лакан. (21). И Жижек ја идентификува порнографијата не co содржината 
на сликата туку co местото и перверзната положба на погледот. Според Жижек “иденти- 
фикацијата е на ниво на погледот, не на ниво на содржината. Има нешто крајно непри- 
јатно и обсено во доживувањето на нашиот поглед како поглед веќе на другиот. Зошто? 
Лаканскиот одговор би бил дека таквото совпаѓање на погледи ја дефинира позицијата 
на перверт”(22)

Според Жижек, порнографијата е инхерентно перверзна, но не поради фактот 
дека прикажува се. Оваа перверзија попрво би требало да биде сфатена на формално



ниво. “Во порнографијата гледачот е однапред присилен да заземе перверзна положба. 
(...) Спротивно од општото место според кое во порнографијата другиот (личноста 
прикажана на екранот) е деградиран во објект на нашето воајеристичко задоволство, 
мора да нагласиме дека токму гледачот е тој што, всушност, се ноаѓа во позиција на 
објект. Вистнски субјекти се глумците на екранот кои се обидуваат сексуално да не пот- 
тикнат, додека ние, гледачите , сме сведени на парализиран објект-поглед.” (23)

“Бедната уметност” е, во голема мера, заснована врз многу слична логика. 
Естетиката, се разбира, не е секогаш есететика. Според Едмунд Барк, и Кант правел раз- 
лика меѓу убавото и возвишеното; а во уметноста на 20-тиот век бедата стана дел од 
естетиката - парадоксално, можеби дури и поинхерентно отколку убавото. Врз основа на 
основното, “изворното” значење на зборот, делата што се занимаваат co телесните 
функции и сексуалноста се категоризирани под назнаката “бедни” врз тематска основа. 
Јулија Крстева, пак, во нејзината книга “Моќите на ужасот " ги користи поимите на дво- 
јност и двосмисленост за да ја дефинира оваа категорија. “Бедата не е предизвикана од 
недостигот од чистота или здравје, туку од она што го нарушува идентитетот, системот, 
поредокот, она што не почитува граници, позиции, правила. Она што е помеѓу, двосмис- 
леното, комбинираното.” (24)

Според Линда Нид, Кристева основната поделба ја прави меѓу она што се наоѓа 
меѓу субјектот и објектот (или поделбата меѓу внатрешноста и надворешноста на тело- 
то). Значи, од таа гледна точка, интерпретацијата на Кристева на “бедното”, заснована 
врз поделбата на субјект и објект е паралелна co дефиницијата на Жижек за порнографи- 
јата, врз основите на Лакан.
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коли што една по друга слегуваат од производната лента не може да се третираат како да се прет- 
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Katalin Timar

PORN REVISITED NO. 3

To get an idea of our fellow 
countrymen s miseries, 
we only have to take a look 
at their pleasures.
/George Eliot/

I called the place Mr. Vertigo s.
It was smack in the heart of the city 
at West Division and North LaSalle, 
and its flashing neon sign went from 
pink to blue to pink 
as a dancing girl took turns 
with a cocktail shaker 
against the night sky.
/Paul Auster: Mr. Vertigo/

59
Porn*** was the title of an exhibition that I curated in December 1997 in a small public exhi

bition space in Budapest.1 Both with the exhibited works (all from young Hungarian artists) and with 
the essay (that was published in the catalogue2) I showed and discussed a special category of the rep
resentation of sexuality, i. e. pornography, along with the relationship that exists between artistic and 
pornographic representation. I described this relationship in four ways: first by extending the model of 
linguistic representation to the field of the visual arts, as it is described and analysed by Nelson 
Goodman; second, with the help of Baudrillard's critique of the capitalist commodity; third, using the 
International Situationists' understanding of the everyday as it is discussed by Peter Osborne and 
Jonathan Crary; and fourth, by the application of the Lacanian triad of subject/object/gaze in the inter
pretation of Slavoj Zizek.

It is important to note that this essay is not an account of the feminist critique of pornography 
because my primary goal with the whole project was to go beyond the formal aspects and to provide a 
structuralist - although at the end it became a universalist - definition of pornography, regardless its 
use of explicit sexual paraphernalia and the overt display of the genitalia and the intercourse. Since its 
first publication, this essay has undergone several stages of transformation. This is largely due to the 
critical feedback I received at the time of the exhibition which touched upon the neutrality of positions 
from the positions of both the artists and the curator. The present form, however, follows the original 
text quite closely, being more apt for our current topic of ‘Capital and Gender’.
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“What’s wrong with this picture?” was the question Brian Wallis asked in the title of his edito
rial introduction to Art After Modernism, one of the first surveys dealing with the postmodernist cri
tique of representation.3 What is wrong in general with the - modernist - picture and with the theory 
intimately related to it?

In modernism the artists’ influences and motivations were placed inside the system of art, 
removed from all historical and social contexts, so that the success of a work depended on its own abil
ities to separate itself from the ‘real world’ and establish the “imaginary space of ideal reflection”. The 
kind of art that emerged in the late 1960s, but most notably in the early 70s, resulted in the complete 
transformation of the notion of art and its placement “on alternate critical premises”. Art theory broke 
away from the discourse of modernism and concentrated on the operations of modernism itself, study
ing the dynamics of representation with the help of interdisciplinary methods. In specific, it studied the 
function of cultural myths in representation, the construction of representation in social systems, and 
the function of these systems through representation. Such a critique of representation - which char
acterized not only theory but also the artists’ works - was based on the recognition that “our access to 
reality is mediated by a gaze of representation”4, which is in fact parallel to Guy Debord’s definition 
of the spectacle: “The spectacle is not a collection of images; rather, it is a social relationship between 
people that is mediated by images”.5 The recognition that the objects of the critique of representation 
are exactly those cultural constructions (images, ideologies, symbols) which art has traditionally been 
concerned with directly leads to the idea that art can provide the site for critical intervention.

Another characteristic of postmodernism (or poststructuralism) is its lack of critical distinction 
between high and low, arguing that works from both areas should be understood as ‘texts’ and be ‘read’ 
as such. This idea greatly enabled art theory to get rid of modernism’s eschatological narrative, replac
ing it with a discourse that interprets art in the framework of contemporary society.

In his essay Abstraction, Modernism, Representation, David Batchelor mentions a cartoon by 
Ad Reinhardt from the late 1940s.6 The upper half shows a man pointing at a painting - hanging on the 
wall, displaying lines and geometric forms - asking with a smile on his face: “What does this repre
sent?”. In the lower half of the cartoon a schematic human face emerges from the painting’s lines, 
pointing at the frightened man and asking him angrily: “What do you represent?”. It is almost as if 
Reinhardt in 1940s could foresee the arguments that were introduced to the field of art theory as a 
result of the ‘linguistic turn’ and largely by the radically formulated ideas of Nelson Goodman.7

In his book Languages of Art, Goodman analyzed the relationship of representation and resem
blance. According to Goodman - who has a linguistic approach to art, regarding it as any convention
al system of signs, such as e.g. spoken languages — resemblance is not a precondition of representa
tion. A painting can represent the Duke of Wellington, but the Duke of Wellington cannot represent the 
painting.8 A picture which represents an object refers to it, in other words denotes it, and this denota
tion is independent of resemblance. A given picture never represents merely x, but x as a man, or the 
fact that x is a melon. Now the question is: What does a picture of a unicorn represent? A picture of a 
unicorn represents nothing, in other words it has null denotation. Since a picture cannot represent two 
things - a unicorn and nothing - at the same time, Goodman suggests that we should speak of a uni-



com-representing-picture, or a unicorn-picture, for short.9
“A picture that represents a man denotes him; a picture that represents a fictional man is a man

picture; and a picture that represents a man as a man is a man-picture denoting him. Thus while the 
first case concerns only what the picture denotes, and the second only what kind of picture it is, the 
third concerns both the denotation and the classification.”10 Analogously therefore it is possible to say 
that not every pornographic picture denotes pornography, but a picture might represent something as 
pornography.

Goodman, however, conceives reality as being real, and he regards the relationship between 
representation and reality as being constant. It is the constancy and one-way character of this relation
ship that Baudrillard questions, when he introduces the terms of hyperreality and simulacra.11

According to Baudrillard everything we experienced directly in the past has become a repre
sentation by now. Thus he introduces the notion of the simulacrum with which he inverts the custom
ary direction on the relation of reality and representation. Simulation is contrary to representation, as 
“the latter starts from the principle that the sign and the real are equivalent (even if this equivalence is 
utopian, it is a fundamental axiom). Conversely, simulation starts from the utopia of this principle of 
equivalence, from the radical negation of the sign as value. ”12

Both simulation and hyperreality serve to cover up the fact that the ‘external’ reality has ceased 
to exist and everything survives only in the artificial. Baudrillard considers Disneyland as one of the 
best examples of this phenomenon. The reason why Disneyland exists and is made into a world of such 
extremely infantile behaviour is to conceal the ‘true’ nature of the country around it. To hide the fact 
that the ‘external’ world itself has become utterly infantile and follows the logic of Disneyland. To hide 
the fact the the ‘external’ world no longer belongs to the order of the real, but joined the order of hyper
reality and the simulacrum.13 Devoting similar attention to politics, to the sciences (especially ethnog
raphy and history), and to television, Baudrillard analyzes a number of notable events on the basis of 
the above (e.g. the Watergate scandal and the restoration of the mummy of Rameses II).

When the characters of the film Trainspotting decide to go outdoors so as to spend some time 
in ‘nature’, the irritated and confounded protagonist Renton demands that they return and go home, 
because ‘this is not natural’. ‘Naturally’, nature ceased to be natural a long time ago, if it ever has been. 
Instead, it is conveyed to us through given ‘social’ discourses. What lies behind Renton’s remark, how
ever, is the idea, inspired by Baudrillard, that the ‘outside world’, ‘nature’, only reflects what is there 
in society. Displaying pornography in public might have similar benefits either for society as a whole, 
or for its ruling elite: to define pornography as the realm of the immoral in contrast with the morality 
of the non-pornographic, the everyday is to conceal the fact that the everyday is as immoral as the 
pornographic. When pornography is invisible, the differences between these positions remain blurred, 
as well.

Closely related to Baudrillard’s hyperreality and simulacrum is what Jonathan Crary calls ‘dis
traction’. Capital treats attentiveness with growing suspicion - especially regarding the new forms of 
industrial production - and therefore does everything in its power to subvert the structure of percep
tion in the course of modernization, at the same time trying to draw up a disciplinary regime of atten-
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tiveness. The distraction of attention is shifted toward new frontiers with the invention of new prod
ucts and the appearance of new information: capital comes up with newer and newer ways of direct
ing perception. The personal computer (but also television) is “both a site of unimaginable distraction 
in terms of its access to an infinity of data but also as a disciplinary mode of engagement that enforces 
attentiveness.”14 At the same time, pornography can also serve as a means of distraction, or to put it 
differently, distraction itself is a kind of pornography.

As a form of high-speed exchange and circulation, capitalism is inseparable from the adapt
ability of human perception, while the cultural logic of the capitalist mode of production necessarily 
accustoms people to having the object of their attention rapidly changed. All this can primarily be 
traced back to the fact that the spectacle has structurally been ingrained in Western societies on the one 
hand, and that the relationship of the everyday and leisure has been reevaluated, which is conspicu
ously true for the period after the Second World War. That was the moment when the division of labor 
reached a stage where leisure gained a social reality, becoming a commodity and a routine. The week
end and leisure have developed economical and political functions: economically “as a site for the real
ization of value”, and politically “as a moment in the reproduction of the relations of productions.”15

Prominent among the ideas developed by the International Situationists is the question of the 
changing function of the everyday and of leisure. Despite limited work and an abundance of com
modities, the welfare state failed to create happiness, and was only able to produce depression and 
boredom. The strategy of those in power is to make leisure at least as boring as work. Boredom and 
bad conscience are the instruments of control in the hands of those in power,16 the same as in the case 
of Crary’s distraction or Baudrillard’s hyperreality. The society of the spectacle turns the subjects into 
objects, the participants into viewers. In modem society active leisure (What do I want to do today?) 
has turned into a passive entertainment (What is there to see today?). The changes turning leisure into 
a commodity is analogous to the changes taking place in sex in consumer society. “The crime of 
pornography is thus the reintroduction of sex into the public sphere. Pornography makes sex visible; it 
takes what has become the most profound and private aspect of individual being and transforms it into 
a public commodity, exposed to the public gaze. For these reasons, pornography is located both at the 
center and at the margins of contemporary society: at the center, in that its drive to render visible, its 
function as spectacle, is characteristic of postmodem capitalism in general; but also at the margins, 
since it represents the illicit commodity within that specular economy.”17

It is possible to extend Debord’s definition of the spectacle and, instead of interpreting pornog
raphy merely in connection with sexuality, to use it as a word describing a special system of relations, 
one that is established between the viewer, the picture and its producer. The fundamental question that 
arises here concerns the nature of the system of relations that the producer of the pictures establishes 
between the work and the viewer. In this regard the actual ‘theme’ of the picture loses its significance: 
a picture displaying sexual intercourse is not necessarily pornographic and vice versa. The transparen
cy of desire and satisfaction - or the lack of that transparency for that matter - plays a fundamental 
role in the definition of the pornographic. Similarly to the simulacrum, pornography is not transparent; 
structurally it shows a situation in which the viewer, initially the subject of the gaze and knowledge, is



turned into the object of the gaze and knowledge but the structure of desire that is represented.
The frame can serve as a suitable metaphor to mark the boundary between art and pornography 

or obscenity.18 Etymologically, the word ‘obscene’ itself refers to what lies outside the scene, the rep
resentation. This boundary, however, far from being fixed, is in constant change. It is not so much the 
content of the pictures that determines this boundary, but the viewer and the context (frame) of view
ing.”

The interconnections between knowledge, power and sexuality are in the focus of Michel 
Foucault’s book on the history of sexuality. Other aspects of this connection can also be surveyed, 
especially in the area of politics. One of them is the manner in which pornography became, in the age 
of the industrial revolution and after, a realm of forbidden knowledge, one that the authorities thought 
society should be protected from.20 The other - political - aspect of this interconnection (of knowledge, 
power and sexuality) is what Slavoj Zizek refers to as political perversion and analyzes as such - on 
the basis of Lacan.21 Zizek, too, identifies pornography not with the content of the picture, but with the 
site and the perverse position of the gaze. According to Zizek, “the identification is on the level of the 
gaze, not on the level of the content. There is something extremely unpleasant and obscene in this 
experience of our gaze as already the gaze of the other. Why? The Lacanian answer is that such a coin
cidence of gazes defines the positi on of the pervert.”22

According to Zizek pornography is inherently perverse, but not on account of the fact that it 
shows everything. This perversion should much rather be interpreted on a formal level. “In pornogra
phy, the spectator is forced a priori to occupy a perverse position. (...) Contrary to the commonplace 
according to which, in pornography, the other (the person shown on the screen) is degraded to an object 
of our voyeuristic pleasure, we must stress that it is the spectator himself who effectively occupies the 
position of the object. The real subjects are the actors on the screen trying to rouse us sexually, while 
we, the spectators, are reduced to a paralyzed object-gaze.”23

It is a very similar logic that most ‘abject art’ is based on. Aesthetics is, of course, not always 
aesthetic. Following Edmund Burke, Kant, too, made a distinction between the beautiful and the sub
lime; and in 20"' century art, the abject has become part of aesthetics - paradoxically, perhaps even 
more inherently than the beautiful. On the basis of the primary, ‘visceral’ meaning of the word, works 
that deal with the bodily functions and sexuality categorized under the label of ‘abject’ on thematic 
grounds. However, in her book Powers of Horror, Julia Kristeva uses the notions of duality and ambi
guity to define this category: “[It is] not lack of cleanliness or health that causes abjection, but what 
disturbs identity, system, order, What does not respect borders, positions, rules. The in-between, the 
ambiguous, the composite.”24

According to Lynda Nead, the fundamental division for Kristeva is the one that lies between 
subject and object (or the distinction between the interior and exterior of the body). From this point of 
view, therefore, Kristeva’s interpretation of the ‘abject’, which is based on a distinction between sub
ject and object, is parallel with Zizek’s definition - on a Lacanian basis - of pornography.
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Деспина Ангеловска

"ПРОБЛЕМ НА ТРАНЗИЦИЈАТА”

Увод: “Навлегувањето” на капитал(изм)от и неговата (симболичка) економија во 
Република Македонија

По падот на социјализмот, капитализмот “навлезе” во Република Македонија 
(заради нејзиното спасение од транзициониот хаос) како единствена социо-економска 
опција којашто преостанува, а уште повеќе како нај “природен”, нај “траен”, нај “ста- 
билен” и “универзален” систем - како таков тој е веќе глобално прифатен (како да е 
глобалниот западен капитализам единствена реализација на модерниот стремеж кон уни- 
верзалното). Во тој поглед, оваа тековна - секогаш преодна, нецелосна и лишена од ста- 
билност - македонска состојба на транзиција на која сме подложени, се согледува како 
еден од нашите тешки, но сепак профитабилни патишта кон капитализмот. Транзицијата 

66 во Македонија треба да ги положи основите на новиот капиталистички систем, да го 
претставува и да биде негов инструмент.

2. Инхерентно патријархалната структура на капитализмот

Капитализмот содржи аспекти што се идентификувани од некои феминистки како 
патријархални белези. Капитализмот, како и патријархатот, е анализиран како устројст- 
во затворено околу централниот антагонизам на темелните односи. Дискурсот на капи- 
талистичката хегемонија се споредува co дискурсот на патријархалната моќ: “капитало- 
центризмот” е спротиставен на “фалоцентризмот”, а исписот на глобализацијата е тело- 
то на капитализмот претставено како тешко и моќно. Во својата суштествено бинарна 
(дуалистичка) хиерархија, на пример кон социјализмот, капитализмот се споредува co 
бинарната хиерархиска структура на патријархалниот дискурс на разликите меѓу 
половите и на поделбата во доменот на општествениот пол. Капитализмот во своето 
хегемонистичко напредување се темели врз патријархалното хиерархиско устројство на 
моќта, која сака да се само-воспостави како природна, како вечна, и ги користи веќе 
постигнатите успеси, вклучително и предноста во разликите меѓу половите и поделба во 
доменот на општествениот пол. Патријархалната опресија наедно се состои и од



наложување на извесни општествени стандарди на “женственост” врз сите биолошки 
жени co цел прецизно да се увериме дека избраните стандарди на “женственост” се 
природни. Принципот на разликите меѓу половите, како што вели теоретичарот на фем- 
инизмот Рада Ивековиќ (2000а), се наоѓа во основата на сите други дискриминации. 
Парадигмата на разликите меѓу половите - овозможено од глобалниот патријархален 
консензус - се користи како оправдување не само за потчинување на жената, туку и за 
сите други облици на исклучување, експлоатација и опресија. Потчинетата класа е фем- 
инизирана (оприродена) co цел нејзиното потчинување да се направи прифатливо, 
природно.

3. Патријархалниот образец на македонската “пред-капиталистичка” транзиција

Денеска Република Македонија е таканаречена земја во транзиција, во потрага по 
интеграција во стандардите на Европската Унија и на нејзината капиталистичка 
демократија. Службената цел на македонското општество е интеграцијата во Европа и 
елиминацијата на очигледните “разлики” што, всушност, ја дискриминираат од Европа и 
од глобалниот социо-економски поредок - иако се уште постоечките “разлики” во 
Македонија се драстични. Од западна гледна точка, македонската транзиција е окарак- 
теризирана како “примитивна”, или како “пред-капиталистички” облик. Како последица 
на идеолошкото фрагментирање и на падот на социјалистичкиот систем , во потрага по 
капиталистичката логика на производство за профит , експлоатацијата се прифаќа здра- 
во за готово како основа на капиталистичкиот систем додека на “слободниот пазар”се 
случуваат сите видови дискриминација. Во својата ориентација кон капитализмот маке- 
донската транзиција го воспоставува сопствениот образец на полова поделба. 
Капитализмот се доживува како прилика за ревитализација и за официјално засилување 
на патријархалната приофитабилност. Промената на социјалистичката парадигма за 
државната сопственост, која официјално ги поддржува општествениот напредок и поло- 
вата еднаквост, во онаа капиталистичка на приватната сопственост во која парите и 
профитот се поставени како највисока вредност, предизвикува важна трансформација во 
односите меѓу половите: како последица на капиталистичките стопански реформи (при- 
ватизацијата и транзицијата кон пазарното стопанство), но и како последица од војната 
во Косово, голем број луѓе, повеќето жени, останаа невработени, Денеска жените го 
претставуваат јадрото на новата осиромашена долна класа (во споредба co средната 
класа карактеристична за социјалистичкиот систем) која се повеќе се губи од јавната 
сфера.



4. Македонската “пред-капиталистичка порнопатија”: неколку драстични примери 
на (симболичката) експлоатација на жената

Во времето на социјализмот, или барем во самите почетоци, жените се здобија зо 
забележително присуство во сферата на јавниот и политички живот (иако оваа присут- 
ност не беше навистина придружена co длабоки промени во нивното секојдневие). Иако 
ниту оддалеку идеален и непроблематичнен, статусот на жените во социјалистичките 
земји беше, барем во формален поглед, благодарение на законодавството, во многу 
аспекти пософистициран во споредба co статусот на жената на Запад. Жените работеа 
стекнувајќи извесна економска и психолошка независност.

Денеска, во општествено турбулентниот и економски неизвесен период на транзи- 
цијата во Македонија, како што веќе спомнавме, состојбата на жените е деградирана. 
Влијанието на транзициониот процес врз жените станува се потешко. Во новиот (crap) 
воспоставениот капиталистички систем жените губат голем дел од своите социјални и 
економски придобивки: изостануваат од субјектите на јавната сфера и најчесто тие не се 
сопственици на капиталот.

Но, од друга страна, жените играат суштинска улога во рамките на симболичкиот 
капитал на нововоспоставениот социо-економски поредок. “Политичкото и струк- 
турното исклучување на жените, од друга страна пак, обезбедува нивно големо присуст- 
во на рамништето на појавното, на преставите и причините во сферата на флуктуација- 
та и одржувањето на симболичкиот патријархален капитал чии гаранции се тие самите. 
Делумно, жените и самите се таков капитал и, делумно, тие визуелно го претставуваат co 
своите тела. (...) Во економијата на симболичкиот капитал, ликот и телото на жената се 
потврда на општествениот поредок, жената е претстава која една општествена градба 
сака да ја прикаже за себе. (...) Оттаму, жената не е повеќе еден објект, таа е инструмент 
на потврдувањето на општествениот поредок” вели Рада Ивековиќ (20006). Во оваа смис- 
ла би сакала да истакнам неколку - помалу драстични - примери на масовното прет- 
ставување и на профитабилната инструментализација /манипулација на ликот и телото 
на жената во сегашното македонско општество.

Сексуалната индустрија

Во сегашниот период на глобалната пролиферација на капитал и информации, 
присуството на ликот и телото на жената во македонските медиуми е огромно (обратно 
пропорционално од вистинското присуство на жената како делотворен субјект во јавна-



та сфера). Бомбардирани сме co рекламите за “секси жешки линии” во кои сексуал- 
изираното женско тело е претставено како вистински предмет на машката желба (меди- 
умите профитираат и делумно се финансираат од овие огласи). Масовното повикување 
на секс-симболизираната жена како да ја покажува и ја потврдува природноста и оправ- 
даноста на разликите меѓу половите и поделбите во доменот на општествениот пол како 
неопходна профитабилна основа на општествената моќ. Медиумите и нивната 
порнопатија ја инструментализираат и експлоатираат токму женската фигура за да 
обезбедат неспорна слика на општеството и за да го потврдат општествениот поредок.

Во актуелниот транзициски простор, огромен дел на страниците во весниците е 
покриен co слики на прекумерно изложени женски полови атрибути на продажба, како 
да се нудат за тапети што ќе ги (пре)покријат и ќе ги (пре)облечат трауматизираните и 
изронети ѕидови на македонското општество.

Сексуалното ропство

Минувајќи низ (полово) поделениот и затворен актуелен македонски простор, 
човек може лесно да се ориентира и да се идентификува преку бројните мотели-бордели 
co имиња како Венера, Афродита итн., во кои понекогаш се рекламираат и женски тела. 
“Затворањето на жената во физичкиот простор на мажот не е толку различно од 
опфаќањето на жената во машкиот концептиален универзум”, вели Џ. К. Гибсон- 
Греам (1996).

Иако проституцијата се уште не е озаконета во Македонија (наследство од 
претходниот социјалистички систем), таа е мошне развиена и претставува голем извор на 
приходи: останува прашањето за влијанието на овие приходи врз националната економи- 
ја. Се поголем број млади жени во нашата транзициона земја наоѓаат работа во 
растечкиот секс-бизнис (еве еден ефикасна опција за решавање на проблемот co 
невработеноста на жените!). Денеска Македонија е меѓу земјите co најраширена тргови- 
ја co жени. Општо е познато дека жените се присилени или измамени да влезат во секс- 
бизнисот, дека се продавани и чувани во ропска подреденост (се разбира, проблемот на 
растечката секс-индустрија треба да се доведе во врска co растечката индустрија на вој- 
ната на Балканот, но тука нема да го обработиме овој аспект). Оваа развиена дејност во 
трговијата co жени наедно претставува и крајно насилнно просторно ограничување, 
прицврстување и контрола на женскиот “идентитет”: жената како територија, тело, 
премет, жената како стока, апсолутна сопственост на еден поредок заснован врз 
половите разлики и поделби. Низ овој модел полот по себе може да се разбере како 



начин на кој моќта загосподарува и на особен начин ги гради телата. Обидот да се имо- 
билизира и контролира женскиот идентитет е обид да се зацврсти и прикрепи “пазарот 
на половата нееднаквост”.

* * *
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1. Родот како средство за деконструкција на капиталистичката патријархалност: 
“Крајот на капитализмот”

Капитализмот (како и патријархатот) како систем е втемелен во теоријата за поло- 
вата надмоќ, велат некои теоретичари на феминизмот, така што критичкиот приод кон 
односите на половите е од суштествена важност за разбирање и анализа на капитализ- 
мот. Критиката на капиталистичката хегемонија треба да мине низ деконструкција на 
разликите меѓу половите разлики/поделбите во доменот на општествениот пол, односно 
да го разоткрие општествениот пол како идеолошка и културна конструкција која не е 
вечна, туку подложна на промени.

Патријархатот функционира според бинарната логика на исклучување - стриктен 
избор меѓу едното и другото, но никогаш обете. Многу теоретичари на феминизмот и на 
половите односи се обидоа да ги (ре)теоретизираат сексуалните разлики, да ги одбегнат 
најнапред одредниците на бинарната хиерархија во кои едната одредница е лишена од 
позитивно суштествување: “Жените се, наедно, и “разлика” која не може да се разбере 
како едноставна негација или како “Другиот” на секогаш-отсекогаш-машкиот субјект 
(...) Тие ниту се субјект ниту се другиот на субјектот, туку се различни од економијата на 
бинарни опозиции, сами по себе трик за за монолошка обработка на машкото”, вели 
Џудит Батлер (1990). По аналогија на ова, феминистичката и полова критика на затворе- 
ната структура на капитализмот е децентрирана и “социјално” обработена. 
Феминистичката интервенција ги проблематизира унитарните или хомогените поими на 
капиталистичката економија, во која претставите на не-капитализмот се опфатени во 
дискурсот на капиталистичката хегемонија.

“За жената да биде целина од посебности, а не спротиставеност или дополну- 
вање на мажот, мажот мора да стане целина од посебности” вели Гибсон-Греам (1996). 
Во согласност co ова, самиот капитализам е предмет на деконструкција, тој повеќе не е 
еден, и критиката на половите односи мора да ја разоткрие како фикција едноста на кап- 
итализмот како конструкција, да ја направи видлива како одрекување на различноста и 
промената. Токму плуралниот идентитет на капитализмот станува услов за постоење на



дискурсот на не-капитализмот како низа од позитивни и дистинктивни стопански обли- 
ци.

а) “Изместена глобализација”

Повторната разработка на капиталистичката морфологија co цел да се ослободи 
економскиот развиток од хегемонистичката прегратка на капиталистичкиот идентитет 
претставува радикален проект. Сепак, како што велат некои теоритичари на половите 
односи, ресурсите за еден таков проект се веќе достапни во доменот на социјалната 
теорија, особено во рамките на теоријата на изместеноста во коишто се одвива согледу- 
вањето на сексуалната морфологија. За теоретичарите на изместеноста сексуалниот 
идентитет не е автоматски излачен од одделни органи или дејствија туку е во состојба на 
транзитивност, вели Сеџвик (1993): “Едно од нешшаша на кои поимош “измесшено 
може да се однесува е отвореното плепшво на можности, преклопи на процепи, 
разнозвучија и резонанци, случајни пропусти и вишок на значења кога составните еле- 
менти на било чиј пол или сексуалност не се направени (или не можат да бидат 
направени) така да означат монолитносш Теоријата на изместеноста ги охрабри 
критичките феминистички обиди да ја пробијат монолитната репрезантација на капи- 
тализмот и на капиталистичката формација и да го разберат не како единство туку како 
хетерогеност, не како истост туку како разлика.

2. “Транзиционо раѓање

Од една страна постоеше силно обновување на полово/класната поделба и 
дискриминација во македонското општество co цел да се зацврсти односот на моќта co 
капиталистичка форма на патријархална доминација. Во овие рамки положбата на 
жената беше деградирана (токму затоа полово чувствителниот политички и социјален 
ангажман се неопходни во однос на ова акутно прашање. Ангажманот на жената како 
субјект во јавната сфера и натаму е неопходно средство за нејзино стекнување co моќ).

Во исто време, транзиционата состојба го содржи и крајот на биполарните катего- 
ризации. Нестабилноста и менливоста на постоечките состојби во Македонија, односно, 
состојбата на “транзиција” е токму тоа што обезбедува можности за процесот на декон- 
струкција на капитализмот и половата/класната поделеност. Идеолошката фраг- 
ментација и загубата на стабилни парадигми исто така влијаеа врз дестабилизацијата на 
фиксираните идентитети и поделби. “Хибридноста” или состојбата “некаде помеѓу” на 
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транзициониот субјект не може да се опфати во фиксираните категории или бинарната 
опозиција. Уште повеќе, глобализацијата и пролиферацијата на капиталот (што доведоа 
до претприемачкте успеси на жените, на пример) и на информациите беа, исто така, фак- 
тор на децентрализација и хибридност и овозможија децентрирано ополномоштување на 
жената.

Жената во транзицијата е во процес на раѓање. Мажот исто така.

3. Заклучок: “Проблемот на транзицијата”

Транзиционото општество co својот “пост-социјалистички проблем на идентите- 
тот” и co своите не-капиталистички облици на производство исто така го вознемирува 
капитализмот. Капитализмот го губи својот идентитет и сила на голем наратив, станува 
отфрлен како “фундационална категорија”. Во своето глобално движење капитализмот 
се обидува да ги хомогенизира историите што остануваат хетерогени во однос кон него, 
но капитализмот е исто така приклештен во структура на амбиваленција што не може да 
ја раководи. Во земјите во “транзиција”, во пост-социјалистичките земји (како и во пост- 
колонијалните земји), капитализмот е суштествено фрагментиран, изобличен, нечист, 
измешан co пред-капиталистички, не-капиталистички и социјалистички останки.

Крајот на експлоатацијата, вели Џ. К. Гибсон Греам (во Крајот на капитализмот 
(каков што го знаеме), Феминистичка критика на политичката економија, 1996) 
отпочнува co деконструкција на претставувањето на капитализмот. “Смртта” на социјал- 
измот е исто така едно од нештата што овозможија да се деконструира и преиспита кап- 
итализмот (бидејќи секое од нив е нашироко дефинирано како опозиција на другото) 
како и да се деконструира единствената разлика на социјализмот како само-консолиди- 
рачка разлика на капитализмот.
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Despina Angelovska

“TRANSITION TROUBLE "

Introduction : The « penetration » of capital(ism) and its (symbolic) economy in R. of Macedonia

After the fall of socialism, capitalism has “penetrated” in R. of Macedonia (for its salvation of 
the transitional chaos) as the only socio-economic option left, and more so, as the most “natural”, 
“durable”, “stable” and “universal” system - it has been already globally approved (ironically as if the 
global -western- capitalism was the only realization of the modernist aspiration towards the universal). 
In this perspective, the current - always intermediary, incomplete, in lack of stability - Macedonian 
state of transition, through which we’re passing now, is seen as the one of our difficult but -hopeful
ly! - profitable ways towards capitalism. The transition in Macedonia is the one that has to set the foun
dations of the new capitalist system, its representativeness, and also its instruments.

II. The inherent patriarchal structure of capitalism

Capitalism contains aspects identified by some feminists as patriarchal traces. Capitalism, like 
patriarchy, is analyzed as a structure closed around a central antagonism or fundamental relation. The 
discourse of the capitalist hegemony is compared with the discourse of patriarchal power: « capitalo- 
centrism » is confronted to “phallocentrism” and the script of globalization is often drawn upon an 
image of the body of capitalism as hard and powerful. In its essential binary (dualistic) hierarchy, 
towards socialism for example, capitalism is compared to the binary hierarchical structure of the patri
archal discourse of sexual difference and gender division. Capitalism in its hegemonic pursuit is based 
upon the patriarchal hierarchical power structure, which wants to establish itself as natural and eternal, 
and uses its already acquired achievements, including precisely the advantage of the sexual difference 
and the gender division. Patriarchal oppression consists also of imposing certain social standards of 
femininity on all biological women, in order to precisely make us believe that the chosen standards for 
“femininity” are natural. The principle of sexual difference, says the feminist theorist Rada Ivekovic 
(2000a), is in the foundation of all other discriminations. The paradigm of sexual difference - as 
allowed by patriarchal global consensus - is used as an excuse not only for the subordination of 

73



74

women, but also for all other forms of exclusion, exploitation and oppression. The subordinate class is 
feminized (naturalized) to make its submission acceptable, natural.

III. The patriarchal pattern of the Macedonian “pre-capitalist” transition

Today, R. of Macedonia is a so-called country in transition, in pursuit of integration into the 
standards of the European Union and its capitalist democracies. The official aim of the Macedonian 
society is integration in Europe and elimination of the apparent “differences” which actually differen
tiate it from Europe and from the global social and economic order - although, the still existing «dif
ferences » in Macedonia are drastic. The Macedonian transition, from a western point of view, is seen 
as a “primitive” or “pre-capitalist” form. As a consequence of the ideological fragmentation and the 
collapse of the socialist system, in the pursuit of the capitalist logic of production for profit, exploita
tion is taken for granted as a basis of the capitalist system and discrimination of all kinds takes place 
on the “free market”. In its orientation towards capitalism the Macedonian transition is establishing its 
gender division pattern. Capitalism is seen as an opportunity of revitalization and official reinforce
ment of patriarchal profitability. The change of the socialist paradigm of state ownership, officially 
supporting social progress and gender equality, with the capitalist one of private property where prof
it and money are established as the highest values, caused an important transformation in gender rela
tions: as a result of the capitalist economic reforms (the privatization and the transition to a market 
economy), and also as a consequence of the war in Kosovo, a large number of people, most of whom 
are women, have been left unemployed. Today, women represent the core of the new poor-lower class 
(in comparison with the middle class characteristic of the socialist system), and who are increasingly 
absent from the public sphere.

IV. The Macedonian “pre-capitalist pornopathie”: a few drastic examples of the (symbolic) 
exploitation of women

During socialism, at least in its beginning, women had acquired a quite remarkable visibility 
and presence in the public arena and the political spheres (although this visibility was not truly accom
panied with deep changes in their every-day life). Far from being ideal and non-problematic, the sta
tus of women in some socialist countries was, at least formally, thanks to the legal system, in many 
ways more sophisticated when compared with the West. Women worked, achieving certain economic 
and psychological independence.

Today, in the socially turbulent and economically insecure period of transition in Macedonia, as



we’ve already mentioned, the condition of woman has been degraded. The impact of the transition 
process on women is increasingly bad. In the newly (old) establishing capitalist system, women are 
losing a large part of their social and economic acquisitions: they are becoming absent from the pub
lic spheres, and most often they are not owners of the capital.

But, on the other hand, women play an essential role within the symbolic capital of the new 
establishing socio-economical order. “The political and structural exclusion of women ensures, on the 
contrary, their great presence at the level of appearance, image, cause, in the sphere of fluctuation and 
maintenance of the symbolic patriarchal capital of which they are the guarantee. Partially women are 
themselves that capital and partially they represent it visually with their body. (...) In the economy of 
the symbolic capital, the woman’s figure and body are confirmation of the social order, the woman is 
the image that one social construction wants to present of itself. (...) Therefore the woman is not an 
object anymore, she is the instrument of the confirmation of the social order” says Rada Ivekovic 
(2000b). I would like, in this context, to point out a few - albeit rather drastic - examples of mass rep
resentation and profitable instrumentalization/manipulation of woman’s body and figure in the current 
Macedonian society.

The sex industry
In the present period of global capital and information proliferation, the presence of the 

woman’s body and figure in the Macedonian mass media is large by number (and reversibly propor
tionate with the true presence of the woman as active subject in the public sphere). We’re bombarded 
by advertising for « sexy-hot-lines » in which the sexualized woman’s body is represented as the true 
object of male desire (the mediums profit and are partially financed from these advertising). The mass
invocation of the sex-symbolized woman seems to show and to confirm the naturalness and the justi
fication of the sex difference and gender division needed as the profitable foundation of the social 
power. The media and its pomopathie instrumentalize and exploit precisely the woman’s figure to pro
vide an unquestionable image of society and confirm social order.

In the current transitional space, a huge part of the newspaper pages are occupied by images of 
hyperexposed women’s sexual attributes on sale, as if they could be used as wallpaper to (re) cover and 
to (re) dress the traumatized and worn out walls of the Macedonian society.

The sex slavery

Passing through (gender) divided and enclosed current Macedonian space, one can easily ori
entate and identify itself according to a large number of motels-bordels named Venus, Aphrodite, etc., 
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advertising sometimes women’s bodies. « The enclosure of women in men’s physical space is not 
entirely different from the containment of women in men’s conceptual universe either », says J.K. 
Gibson-Graham (1996).

Although prostitution is still officially illegal in Macedonia (legacy of the previous socialist sys
tem), it is well developed and represents a large source of income: the question to be raised is the one 
about the impact of this income on the national economy. A growing number of young women in our 
transition country find jobs in the booming sex-business (here is an efficient option for resolving the 
problem of women’s unemployment!). Today, Macedonia is among the countries with the most wide
spread traffic in women. It is publicly known that women are often forced or cheated into sex-business, 
sold and kept under slavery-like conditions (the problem of the blooming sex-industry is of course to 
be put in relation with the blooming war-industry on the Balkans, but we shall not elaborate that sub
ject here). This developed practice of traffic in women represents also an extremely violent attempt of 
spatialization, fixation and control of woman’s « identity »: woman as territory, body, as object, woman 
as merchandise, as absolute property of an order based upon sexual difference and division. Gender 
itself may be understood on this model, as the way in which power takes hold and constructs bodies in 
particular ways. The attempt to cement and control the woman’s identity is an attempt to solidify and 
to cement the « gender inequality market ».

* * *

I. Gender as a mean of deconstruction of the capitalist patriarchy: “The end of capitalism”

Capitalism (like patriarchy) as a system is based on the theory of gender power, say some fem
inist theoreticians, and a critical approach to gender relations is of essential importance for the under
standing and analysis of capitalism. The critique of capitalist hegemony has to pass through the decon
struction of the sexual difference/gender division concept, that is, by unveiling gender as ideological 
and cultural construction, which is not eternal, but prone to changes.

Patriarchy operates on the binary logic of exclusion - a strict choice between the one and the 
other, but not both. Many feminist and gender theorists have attempted to (re)theorize sexual differ
ence, to escape, first of all, the terms of a binary hierarchy in which one term is deprived of positive 
being: “Women are also a “difference” that cannot be understood as the simple negation or “Other” 
of the always-already-masculine subject (...) They are neither the subject nor its other, but a difference 
from the economy of binary opposition, itself a ruse for a monologic elaboration of the masculine ”,



says Judith Butler (1990). By analogy here, the feminist and gender critique of the closed structure of 
capitalism is that of « the social » rethought and decentered. The feminist intervention problematises 
unitary or homogeneous notions of a capitalist economy, where representations of non-capitalism 
become subsumed to the discourse of capitalist hegemony.

“For woman to be a set of specifities rather than the opposite, or complement to Man, man must 
become a set of specifities as well” says Gibson-Graham (1996). By analogy, the capitalism itself is 
being deconstructed, it is no more the one anymore, and gender critique must reveal capitalist unity as 
a fiction, a construction, and make it visible as a denial of diversity and change. It is the plural identi
ty of capitalism that becomes the condition of the existence of a discourse of non-capitalism as a set 
of positive and differentiated economic forms.

a) « Queering globalization »
Rethinking capitalist morphology in order to liberate economic development from the hege

monic grasp of capitalist identity is a radical project. Yet resources, says some gender theorists, for 
such a project are already available in the domain of social theory, especially within queer theory, 
where a rethinking of sexual morphology is taking place. For queer theorists sexual identity is not auto
matically derived from certain organs or practices but is instead a state of transitivity, says Sedgwick 
(1993): “One of the things that “queer" can refer to (is) the open mesh ofpossibilities, gaps overlaps, 
dissonances and resonances, lapses and excesses of meaning when the constituent elements of anyone’s 
gender, of anyone s sexuality aren’t made (or can't be made) to signify monolithically ”. Queer theory 
has encouraged critical feminists’ attempts to rupture monolithic representations of capitalism and cap
italist formation, and to understand it not as a unity but as heterogeneity, not as sameness but as a dif
ference.

П. “Transitional becoming”

On one side there has been a strong revival of the gender/class division and discrimination in 
the transitional Macedonian society in order to fix a power constellation of a capitalist form of patri
archal domination. Within this frame the women’s condition has been degraded. (That’s why a gender 
sensitive political and social engagement is necessary with regard to this acute problem. The engage
ment of women as subject in the public sphere is still a necessary means of her empowerment).

At the same time, the transitional state contains the end of the bipolar categorizations. The insta
bility and changeability of the existing conditions in Macedonia, that is, the state of « transition », is 
precisely what provides possibilities for the process of capitalism and gender/class division decon
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struction. Ideological fragmentation and the loss of stable paradigms have also influenced the destabi
lization of the fixed identities and divisions. The « Hybridity » or« in-betweenness » of the transitional 
subject cannot be contained within fixed categories or binary oppositions. Furthermore, globalization 
and the proliferation of capital (that have enabled entrepreneurial women’s success for example) and 
information have also been a factor of decentralization and hybridity, and have enabled a decentered 
empowerment of women.

Women in transition are in the processes of becoming. Men also.

III.Conclusion: “Transition trouble”

The transitional society with its “post-socialist identity problem” and with its non-capitalist 
forms of production is also troubling capitalism. Capitalism is losing its identity and master-narrative 
force; it is becoming rejected as a “foundational category”. In its global movement capitalism tries to 
homogenize the histories that remain heterogeneous with it, but capitalism is also getting caught in a 
structure of ambivalence it cannot master. In countries in “transition”, in post-socialist countries (in 
post-colonial countries also), capitalism is crucially fragmented, distorted, impure, mixed with pre
capitalist, non-capitalist and socialist survivals.

The end of exploitation, says J.K. Gibson-Graham (in The End of capitalism (as we know it), A 
Feminist critique of political economy, Blackwell Publishers, 1996) starts with the deconstruction of 
capitalism’s representation. The “death” of socialism is also one of the things that has made it possible 
to deconstruct and rethink capitalism (since each has largely been defined in opposition to the other), 
and it has also made possible to deconstruct the only difference of socialism as a self-consolidating dif
ference of capitalism.
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Жанета Вангели

ЗАСТАНУВАЊЕ
(КОЈ СЕ ПААШИ ОД ГОАЕМИОТ, АОШ КАПИТАА?)

Од гледна точка на уметник фокусот на интерес го насочувам не ретко кон сим- 
боли, така што неизбежна беше конфронтацијата и co симболите на капиталот, не како 
резултат на концепт, туку тие едноставно беа на мојот пат.

Немам намера да практицирам критика врз капиталот, ниту врз неговите соп- 
ственици и умножувачи, ниту пак да ја застапувам позицијата на жртвите од капитал- 
истичките процеси.

Самиот поим “ангажирана уметност’, најчесто употребуван за опис на уметнички 
проекти кои се бават co социо-политички теми на самоправеден начин, е според мене 
исто така неадекватен. Секоја уметност е ангажирана, и ниедна специфична уметност 
нема ексклузивно право да се именува себе така, бидејќи апстрактниот дух е тој што е 
ангажиран, а сигурно не фигуративните претстави или илустрации на некаков вид прав- 
да, онаа на уметникот во овој случај, човечка категорија во повеќето случаи. 79

Имам користено, т.е. цитирано симболи на капиталот или на процеси на неговото 
умножување, но притоа сериозно се трудам да го избегнам вреднувањето. Co други 
зборови, свесно се трудам да ја заобиколам стапицата на критиката. Оваа стапица постои 
поради природата на човекот да ги иззема тн. “лоши појави” на еден дури легитимен, 
популарен, пожелен дуалиситички начин, а да ги афирмира и пројавува емпатија само 
кон тн. “добри” појави, не ретко сомнително добри.

Кога говориме за добро и зло, бев привлечена од насловот резервиран за сесијата 
во петок “КОЈ СЕ ПЛАШИ ОД ГОЛЕМИОТ, ЛОШ КАПИТАЛ”. Ова е еден вид коин- 
циденција, бидејки 1999 именував еден ready-made објект, непосредно по 4-тата Балканска 
војна Кој се плсшш од Кока-Кола, или Mazedonische Zustende 1999". Насловот предвиден 
за тркалезната маса во петок би требало да претставува омаж на големиот лош волк. Но 
ниту волкот е лош, ниту капиталот. Волкот е невино животно, а капиталот е невина 
материја, дадена на човекот да ја контролира, посебно за креативни цели. Но 
несовршениот човек, како не ретко, ја проицира својата сопствена несовршеност во 
животни или објекти, креирајќи од нив фетиши или идоли. Одговорот гласи, и е во исто 
време прашање: Кој се плаши од големите страсти? Желбите се генератор за полнење 
на пазарните дупки (Marktliicken) во и без тоа пеколно заситената понуда на продукти.

«
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Анализата на пазарните дупки од страна на пазарната интелигенција е таа, што ја под- 
готвува почвата за искушување на неотпорното, ослабено од натрупување на продукти 
човечко суштество, обидувајќи се да го доведе до пад уште еднаш, и уште еднаш...

Од мој аспект уметникот и ументноста генерално би требала да претставува обид 
да се развие инклузивниот начин на мислење, перцепција и креација, т.е. акцептирање и 
толерирање на се и на сите. Ова примарно треба да се разбере како еден сукцесивен про- 
цес, многу бавен, тивок, скоро невидлив, секако не многу спектакуларен, па поради тоа 
ниту многу популарен. Ова прифаќање не претставува синоним за неодговорност, 
произволност, ниту пак за вариабилност на принципите.

Уметноста за која говорам е констативна, индиферентна, не е поддржана од било 
каков вид илузионизам, но генерирана од трезвен увид, понекогаш иронична, што 
всушност ја претсавува опачината на идеализмот. Индиферентноста во овој контекст не 
треба да се разбере како недостаток на интерес или недостаток на предаденост кон 
доброто, вистинитото и убавото, туку само како енормна стабилност на личноста на 
уметникот во однос на сетилните провокации од феноменалниот свет.

Уметниците или други членови на општеството, кои се обиделе да го критикуваат 
капиталот или “лошиот волк" подоцна се придвижуваат во непредвидена насока, но само 
на прв поглед. Ќе цитирам еден пријател, ВАСП, т.е. Бел Англо-Саксонски Протестант, 
професор по право на Универзитетот Харвард, Џорџ Бејзвел Моузли III., кој кате- 
горично го одбивал будизмот многу долг период од својот живот. Еден ден сепак тој 
сфатил дека будизмот е токму она религиозно убедување, кое е најдоборо за него, и 
самиот станал будист! Неговиот коментар за неговата сопствена конверзија беше една 
будистичка мисла: "Стануваш тоа што одбиваш “ Од една страна ова е еден многу 
едноставен заклучок, од друга страна ова е прецизна формула за цикличната природа на 
еволуцијата на личноста, илустрација на причинско-последичните односи, или само еден 
од примерите за совршеното функционирање на космичкиот закон.

Ќе споменам неколку личности, кои според мене не беа резистентни на искушени- 
ето на “цикличното”.

Најнов пример е Јошка Фишер, актуелен министер за надворешни работи на СР 
Германија, екс-бунтовник од 1968, кој некогаш им се спротивставуваше на припадниците 
на полицијата дури и физички напаѓајќи ги, и окупираше празни станови во 
Франкфуртскиот Вестенд. Денес тој не само што и се извинува на институцијата за 
државна безбедност, што не е некоректно ако произлгува од внатрешна потреба, но како 
еден од најекспонираните претставници на Зелената Партија тој е еден од најголемите 
практични промотори на оружјето co осиромашен ураниум.



Вториот пример е од Пазарот на уметноста или од Уметничката сцена, кои се во 
тесна меѓусебна поврзаност, Јозеф Бојс. Тој е уметник кој изврши огромно влијанеие врз 
мојот светоглед и креација, така што имам голем респект кон неговата личност. Сепак 
постои еден парадокс.

Тој, како еден од најголемите критичари и деконструктори на капиталот “атерира” 
во самиот центар на капиталот, буквално на највисокиот спрат (на 54-тиот) на еден од 
облакодерите на Дојче Банк, и логично ги прифати од тоа последователните капитални 
трансакции за своте цртежи , кои Дојче Банк ги откупи од него.

Инаку Дојче Банк е денес најмоќната банка во Европа по фузијата co Дрезденер 
Банк, и нејзиното седиште во Франкфурт поседува значајна колкција на дела на харти- 
ја co вкупна вредност од 2 милиона германски марки. ДБ исто така има поставено скулп- 
тура од Макс Бил во вредност од над 2 милиона германски марки пред влезот на двата 
небодера-близнаци, инаку најголема скулптура на светот направена од еден монолитен 
гранитен блок.

Се разбира оваа неконсеквентност не може да се третира како “грев” на умет- 
никот, но ова е еден многу пластичен пример за увидот дека, да се критикува еден систем 
е најдобриот начин да се биде интегриран во тој ист систем. Скоро изгледа дека систе- 
мот има свој сопствен, иманентен, авто-интелигентен “имунолошки систем” против 
“непријателските честички”. На ова место ќе го цитирам Оливер Стоун, филмскиот 
режисер кој го режираше филмот “Никсон”. Во овој филм тој му овозможува на Никсон, 
инаку претставен од актерот Ентони Хопкинс кој во една дефетистичка состојба се 
обидува да го најде одговорот за вистинската причина на последиците - за да каже дека: 
“...системот е ѕвер. ” Оваа реченица е многу “скриена” во суптилниот перформанс на 
Хопкинс. Тој ова го вели патем, како да зборува co самиот себе, и начинот на кој овој 
увид е третиран од режисерот придонесува тој да добие дури и езотерично значење.

Спротивен пример на неконсеквентна критика, иако критиката како што споменав 
погоре е дискутабилна, е уметникот Валтер Дан, кој исто така не е “евтин” на Пазарот 
на уметност, и кој категорично одби да им продаде било што на “волците” од Дојче Банк, 
останувајќи на своето првобитно стојалиште.

Примерите кои ги наведов опишуваат ситуации евоцирани поради изобилство на 
капитал. Во ФИРОМ-ски услови на Западен Балкан може да се опсервира една компле- 
ментарна состојба, имено едно скоро потполно одсуство на капитал на Уметничката 
сцена. (Морам да приметам дека преведувајќи го сопствениот текст од англиски на маке- 
донски се прашувам кој е коректниот израз за Уметничкиот пазар - co други зборови 
овој поим е се уште, морам да заклучам, само еден потенцијален неологизам.)
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Ho нештата не ce онакви како што изгледаат. Во овој случај, и скоро во сите други 
случаи, тие се многу подобри. Отсуството на Уметничкиот пазар создава една многу 
интересна ситуација. Ова всушност може да се третира дури и како дар, кој ослободува 
од матријалистички очекувања од било кој вид, карактеристични за оние општества кој 
даваат утописки Џек-Пот ветувања, а кои (ветувањата) во реалноста се транспарентен 
субститут за недостигот од животен квалитет. Кој апсурд е поголем, да се биде 
доживотен роб само поради едно совршено-продуцирано-виртуелно ветување, или да се 
биде господар на една безкапитална ситуација? Или треба прашањето да гласи, што е 
поатрактивно?

На оваа точка секако немам намера да промовирам било какво уништување на 
економиите, или пак поддржување на опустошената состојба на земјата. Напротив, 
актуелната потенција на оваа држава (Р. Македонија) и на сите други посткомунистички 
земји е неспоредлива co сегашната инпутирана и евоцирана состојба на инфериорност, 
совршено обезбедена co легитимитетот на глобализацискиот процес.

Интересна точка за еден уметник и за секоја креативна личност е да се тран- 
сцендираат, ако е тоа можно овие очигледни бариери на прагматичен план.

Тогаш се наметнува прашањето: Која енергија сака да се открие во овој регион? 
Можеби еден друг начин на правење уметност, каде што контактот co капиталот е 
редуциран на минимум и каде што соработката co од системот контролираната машинер- 
ија е многу претпазлива и дискутабилна. Ова е шанса, како што вели Петер Слотердијк 
да се постави прашањето: “Дали сведочењето на среќата и да се биде на чело е исто?” 
Тој понатаму вели: “...човековата креативна моќ се разоткрива во ундерстатемен- 
тот, не нудејќи повеќе да се распознае одколку видливото во сликите кое му се 
покажува на слободното око. Тоа Гарантира дека никој не добива да види повеќе од она, 
одколку тоа во што има увид. "

Не-правењето е всушност совршената состојба на умот. Актот е тој кој создава 
бескрајни каузалитети често резултат на невроза, која присилува цели војски од луѓе да 
бидат динамични.

Уметноста е еден од најдобрите начини да се постигне мирното постоење. Само 
позицијата на дистанца и не-инволвираност во динамизмот создава можност да се 
набљудуваат нештата, поточно, каде нештата почнуваат да се покажуваат.



Zaneta Vangeli

STAND STILL
(WHO IS AFRAID OF THE BIG BAD CAPITAL?)

From the point of view of an artist the focus of my interest lies not seldom in symbols, so I was 
inevitably confronted with the symbols of capital as well, not as a result of a concept, they were so to 
say, on my way.

I do not have the intention to criticize capital, nor capitalists, the owners and multipliers of it, 
nor to represent the position of the victims of capitalistic processes.

The notion "engaged art" itself, mostly used to describe art projects dealing with socio-politi
cal issues in a self-correct way, is an inadequate one in my opinion. Each art is engaged, and no spe
cific art has the exclusive right to name itself so, because the abstract spirit is the one who is engaged, 
and surely not the figurative appearances or illustrations of a kind of a justice, the artists’ one in this 
case, a human category anyway in most of the cases.

I have used, i.e. quoted symbols of capital or capital-increasing processes, but I badly try to 
avoid their evaluation. In other words I conciously try to avoid the trap of the critic. This trap exists 83 
because of mankind’s nature, to exclude the so called "bad appearances" in an even legitimate, popu
lar, desired dualistic way and to affirm and show empathy only with the so called "good" ones, not 
seldom suspiciously good.

When talking about good and bad, I was very attracted by the title reserved for the Friday-ses- 
sion, "WHO IS AFRAID OF THE BIG BAD CAPITAL". It is a coincidence in a way, that I have titled 
a ready-made object 1999, immediately after the 4th Balkan War "Who is afraid of Coca-Cola, or 
Mazedonische Zus tan de 1999". The title for the round table on Friday should be an homage to the big 
bad wolf. Neither the wolf is bad, nor capital is. The wolf is an innocent animal, and capital is inno
cent matter, given to mankind to control it, especially for creative purposes. But the imperfect 
mankind, as not seldom, projects its own imperfection in animals or objects, creating fetishes or idols 
out of them. So the context is that which makes things not innocent. The answer is loud, and is a ques
tion at the same time: Who is afraid of the big big passions? The wishes are the generator ot filling 
the market-holes (Marktlticken), in the already saturated like hell offer of products. The analysis of the 
market-holes by the market intelligence is the one which prepares the ground for tempting the poor, 
weakened by the product-overload human being, trying to bring him to a fall once more and more.

From my perspective the artist and art in general should try to develop the inclusive way of think
ing, perception and creation, i.e. of accepting and tolerating all and everything. This is primarily under
stood as a successive process, a very slow, quiet, almost invisible one, surely not very spectacular, nor 
popular therefore. This acceptance is not a synonym for irresponsibility nor variability of principles.
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The art I talk about is a constative one, an indifferent, not supported by illusionism, but gener
ated out of sober insight, sometimes ironical, which is in fact the reverse-face of idealism. Indifference 
should not be understood in this context as lack of interest or lack of devotion to the good, truthful and 
beautiful, but only as an enormous stability of the artists personality in relation to the sensual provo
cation by the phenomenal world.

The artists or other members of society who have tried to criticize capital or the "bad wolf 
moved later on in an unpredictable direction, but only on first sight. I will therefore quote an aquin- 
tance of mine, a WASP, i.e. a White Anglo-Saxon Protestant, Professor for Law on the Harvard 
University, George Basewell Mosely the Ill., who had categorically rejected Buddhism for a long 
time. One day however, he found himself to be fond of exactly this religious belief and became a 
Buddhist himself! His comment on his own conversion was a Buddhist proverb: "You become what 
you resist." On the one hand this is a so simple conclusion, on the other it is a precise formula for the 
cyclic nature of evolution of the personality, an illustration of causality, or one of the examples for 
the perfect functioning of the cosmic law.

I will name some of those personalities, who in my oppinion didn't resist the temptation of the 
"cycle".

The most recent example is Joschka Fischer, actual minister of foreign affairs in Germany, a 
former 68-rebell, who once defending himself physically attacked members of the police and occupied 
empty flats in Frankfurt’s West end. Today he not only apologizes to the institution of the state securi
ty, which is not incorrect if it is done out of inner necessity, but as one of the most exposed represen
tatives of the Green Party he is one of the greatest practical promotors of weapons with weakened ura
nium.

The second example is from the Art Market or Art Scene, which is very close one to another, 
Joseph Beuys. He is an artist, who had immense influence on my thinking and art work, so I have great 
respect for his personality, yet a paradox exists. He, as one of the greatest critics and deconstructors of 
capital landed in the very center of capital, literally on the top floor (the 54th) of one of the Deutsche 
Bank twin towers, and accepted logically the resulting capital transaction from the sold drawings.

By the way, DB is the largest bank in Europe nowadays after the fusion with Dresdner Bank, 
and its seat in Frankfurt posesses a remarkable collection of paper works in the value of 2 Million DM, 
and a sculpture in front of the twin-towers from Max Bill also in the value of over 2 Million DM, the 
biggest one-piece-granite sculpture in the world.

Of course this inconsequence can not be treated as an artist’s "sin", but this is a very concrete 
example for the insight that, to criticize a system, it is better to be integrated into this very same sys
tem. It almost looks like the system has its own immanent, self-intelligent "immunity system" for the 
"enemy particles". On this place I will quote Oliver Stone, the film director who directed the movie 
"Nixon". In this movie he lets Nixon say, performed by Antony Hopkins, who is in a desperate state 
looking for the real cause of the consequences, that "...the system is a beast." This sentence is very 
hidden in the subtle performance by Hopkins.He says it by the way, as if speaking to himself, and the 
way it is treated by the director it gets almost an esoteric meaning.



An opposite example of inconsequential criticism, although criticism itself is as I said ques
tionable, is the artist Walter Dahn, also not "cheap" on the art-market, who refused categorically to sell 
anything to the "wolfs" in Deutsche Bank and remained on his former standpoint.

The examples I mentioned describe situations evoked by an overflow of capital. In FYROM- 
ian conditions in the Western Balkans a complementary state can be observed, which is almost the total 
absence of capital on the art scene. (Even when translating this text from english into macedonian I 
had to draw the conclusion that the notion "art-market" is still just a potential neologism in macedon
ian language.)

But, things are not what they look like. In this case, and almost in most of the cases, they are 
much better.The absence of an art-market creates a very interesting situation. In fact it may be treat
ed even as a gift, which releases one from material expectations of any kind, characteristic (expecta
tions) for those societies, which make utopian Jack-Pot-promises, which are in reality a transparent 
substitute for the missing life-quality. Which absurdity is bigger, to be a slave for a life-time only 
because of a perfectly-produced- virtual promise, or to be a master of a capital-absent situation? Or 
should 1 ask, which one is more attractive?

At this point I don't have the intention to promote the devastation of economies or to support 
the desolate state of the country. On the contrary, the actual potence of this state (R. Macedonia) and 
of all postcommunist states as well, is uncomparable with the present implied and evoked state ot 
inferiority, perfectly secured by the legitimacy of the globalization process. The interesting point for 
an artist and in fact for each creative personality is to transcend if possible, these evident barriers on 
the pragmatic level.

Then the question arises: Which energy wants to reveal itself in this region? Maybe another 
kind of making art, where the contact with the capital is reduced to a minimum and where the colab
oration with the system-controlled-machinery is very cautious and questioned. This is a chance, as 
Peter Sloterdijk says to allow the question: "Is the witnessing of happiness and being in the front the 
same?" He says further: "...the human creative power reveals itself in the understatement, not offer
ing more to recognize, than in the visibility of images showing to the free eye. That guarantees, that 
nobody gets to see more, than that, what he has insight into. "

Doing-nothing is actually the perfect state of mind. The act itself is the one which creates end
less causalities, and is often the result of a neurosis, which forces whole armies of men to be dynam
ic.

Art is one of the best ways to achieve the still being. Only the position of distance and non
involvement in dynamism creates the opportunity to observe the things, moreover, where the things 
start to show themselves.

•
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Зденко Бужек

ВРЕДНОСТИ или шеги за капиталот

Тука сакам да покажам како значењето на зборот “капитал" се одразува врз 
специфичната традиционална литературна форма што ја нарекуваме “шега Одбрав три 
шеги од збирката што ја направив додека го подготвував перформансот “Шеги” во 
Пореч, Хрватска, во 1998 и аудио перформансот “Црни шеги” за проектот “ Секогаш 
веќе апокалипса” од Сузана Милевска во Скопје, Македонија, во 1999.

Првата шега се однесува на класичното значење на зборот капитал :

86

Еден стар Евреин, сопственик на дуќан, лежи на смртна постела опкружен co 
неговите најблиски.

- Сара, жено моја, тука ли си?
- Да, мил мој мажу, тука сум...
- Ариел, сине мој, тука ли си?
- Да, татко, тука сум...
- Агата, ќерко моја, тука ли си?
- Да, татко, тука сум...
- Па, кој е, тогаш, во дуќанот, мајката ваша!?

За капиталот во социјализмот:

По еден партиски состанок, Звонко има прашање
- Зошто не увезуваме банани?
- Многу интересно прашање, вели комунистот. СеГа немаме време да дискути- 
раме за тоа, но ќе размислиме...
На крајот на следниот состанок Ивица има две прашања:
- Каде е Звонко? И, зошто не увезуваме банани?



За капиталот (и полот) во транзиција:

Мујо е на печалба во Германија. Се враќа во Босна и оди да го посети најдобриот 
другар Хасо. Разговараат за старите времиња се до два наутро, кога, оденаш, Мујо му 

вели на Хасо:

- Да спиеме заедно!
- He, вели Хасо. He спијам co мажи.
- Добро, вели Мујо. Ќе ти дадам 500 марки само да спиеш co мене!
- He, благодрам, вели Хасо. Веќе ти реков дека сакам жени, а не мажи.
- Добро, вели Мујо. Ќе ти дадам 5000 марки.
Тоа се големи пари за Хасо и тој, конечно, вели:
- Добро, се согласувам!
- Гледаш, вели Мујо, и во Босна има педери, само нема инвестиции!

GOOD
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Zdenko Buzek

VALUES or Jokes about Capital

I would like to show how the meaning of the word Capital reflects on the specific traditional 
literary form that we call the Joke. I picked three jokes from the collection that I made while prepar
ing for the performance Jokes in Porec, Croatia, 1998 and audio performance Black Jokes for the proj
ect Always Already Apocalypse by Suzana Milevska in Skopje, Macedonia, 1999.

First one is about the classic meaning of the word Capital:
»An old Jew, owner of a shop, is dying. He is lying in his bed, surrounded by his family.
- Sarah, my wife, are you here?
- Yes, my dear husband, I am here...
- Ariel, son, are you here?
- Yes, father, lam here...
- Agatha, my daughter, are you here?
- Yes, father, lam here...
- THEN WHO THE FUCK IS IN THE SHOP?

About Capital in socialism:

»After a communist meeting Zvonko has a question.
- Why aren't we importing bananas?
- It is a very interesting question - says the Communist - now we don't have the time to discuss 
it, but we will surely think about it...
At the end of the next meeting Ivica has two questions:
- Where is Zvonko? And: Why aren't we importing bananas?

About Capital (and Gender) in transition:

»Mujo is a Gastarbeiter in Germany. He comes back to Bosnia to visit his best friend Haso. 
They talked about the old times until two o'clock in the morning, when suddenly Mujo says to 
Haso:
- Let's sleep together.
- No - says Haso -1 don't sleep with men.
- OK - says Mujo -1 will give you 500 DMjust to sleep with me.
- No, thank you - says Haso -1 already told you. I like women, not men.
- OK - says Mujo -1 will give you 5000 DM.
It is a lot of money for Haso, and finally he says - All right, let's do it!
- You see, Haso - says Mujo - there are homosexuals even in Bosnia, but there are no 
investments!



КАПИТАЛ И ПОЛ - Конференција 24-26 јануари
Музеј на град Скопје - Отворено графичко студио

Во конференцијата Капитал и пол беа вклучени куратори, уметнички критичари, 
менаџери и уметници од различни земји од Балканскиот регион и други земји од Источна 
Европа (Македонија, Албанија, СР Југославија, Словенија, Хрватска, Унгарија, Украина, 
Турција, Босна и Херцеговина) и неколку гости од Западна Европа, поканети да диску- 
тираат на четири под-теми содржани во рамките на главната тема на проектот: пробле- 
мот на влијанието на капиталот врз половите разлики во земјите што минуваат низ 
искуството на транзиција од државна во пазарна економија. Три-дневната конференција 
се одвиваше во Музејот на град Скопје - Отворено графичко студио. Сузана Милевска, 
куратор и теоретичар (Македонија) беше модератор на дискусиите.

ТЕМИ:

24јануари
утринска сесија
10.00-11.30 прва тема: Капитал, информација и разлика
Проблемот на размножување на пари и информацијата влијае врз концептот на поло- 
ва диференцијација во земјите каде социјалните проблеми на еднаквост и разлики беа 
структурирани различно последниве педесетина години отколку во земјите на 
Западна Европа.
Учесници:
Живко Поповски - Отворање на конференцијата
Дороте Бауерле - Вилерт: Феминизмот станува пол
Сузана Милевска: Капитал и пол: диво суштество и припитомено суштество како 
“wild being”, полот како нешто питомо
Бранка Анѓелковиќ : Фаустовско пазарење
Деспина Ангеловска: Проблеми co транзицијата
11.30 - 12.00 Кафе пауза
12.00-13.00 втора тема: Вистивска уметност/виртуелни пари
Учесници: Јара Бубнова, Зденко Бужек, Даница Дакиќ, Лучезар Бојаџиев
Уметноста и парите отсекогаш биле во еден комплексен и контрадикторен однос на 
вземно симултано негирање и афирмирање. Разликите меѓу Западниот и Источниот 
свет се рефлектираат и врз односот меѓу уметноста и парите иако и во двете култури 
постои митот за уметникот-страдалник.
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13.00 - 14.30 Пауза
14.30 - 16.00 Работилница- Капиталот во теорија и пракса
Жанета Вангели: Застанување
Тања Остојиќ: Политичка коректност/некоректност во уметноста
Проблемот на уметноста што е социјално и политички ангажирана станува многу 
деликатно прашање кога станува збор за контекст во кој политички коректната умет- 
ност често погрешно се идентификува co политичкиот ангажман на уметникот.

25 јануари
10.00-11.30 трета тема: Pay-per View Art
Прашањето за сексот и порнографијата во уметноста се разликува во различни пери- 
оди и културни контексти. Во рамките на оваа сесија овие прашања ќе се дикутираат 
од аспекти на различните закони, ритуали и корпорални стереотипи на Исток и Запад. 
Учесници: Каталин Тимар; Порн: непристојноста и порнографијата во фотографија- 
та во Унгарија
Хусеин Б. Алптекин: Реставриран химен
12.00-13.00 четврта тема: Пол и менаџемент
Презентации на уметници, куратори и менаџери во културата и уметноста и компар- 
ирање на нивните искуства во услови на менување на односот кон уметноста и кул- 
турата во општествата во транзиција
Учесници:
Олга Зук, Љубица Арсовска, Светлана Рацановиќ

26 јануари
10.00-11.00 Неволји co сексот, теоријата и историјата - предавање од Марина Гржиниќ 
11.00-11.30 Пауза
11.30-13.00 Кој се плаши од големиотлош капитал?
Панел дискусија за стравовите и желбите во новото општество
Модератор: Јара Бубнова
Учесници: Дороте Бауерле - Вилерт, Хусеин Б. Алптекин, Зденко Бужек, Сузана 
Милевска,

Учесници на конференцијата Капитал и пол.

Деспина Ангеловска, театролог (Македонија)
Бранка Анѓелковиќ, куратор и теоретичар на уметноста (СР Југославија)
Хусеин Б. Алптекин, уметник и теоретичар (Турција)
Љубица Арсовска, главен уредник на списанието Културен Живот (Македонија) 
Дороте Бауерле - Вилерт, доктор по историја на уметноста и куратор (Германија)



24. 01. 2001 (Suzana Milevska, Dorothee Bauerle-Willert i Branka Andelkovic)

Лучезар Бојаџиев, уметник (Бугарија)
Јара Бубнова, куратор (Бугарија)
Зденко Бужек, уметник (Хрватска)
Жанета Вангели, уметник (Македонија)
Марина Гржиниќ, доктор по философија, теоретичар на медиумите и уметник 
(Словенија)
Даница Дакиќ, уметник (БиХ/Германија)
Сузана Милевска, куратор и теоретичар на уметноста (Македонија)
Тања Остојиќ, уметник (СР Југославија)
Живко Поповски, архитект и професор на Архитектонски факултет (Македонија) 
Светлана Рацановиќ, уметнички менаџер и куратор (Црна Гора, СР Југославија) 
Каталин Тимар, куратор и теоретичар на уметноста (Унгарија)
Олга Зук, уметнички менаџер и куратор (Украина)

24, 25, 26, 27 јануари (10.00-18.00)
Работилници за веб проект - Центар за современи уметности

Секој ден беа организирани и веб работилници во Центарот за современи умет- 
ности. Веб проектот беше замислен како паралелна активност, поточно можност умет-



ниците да стават делови или цели проекти на Интернет што се однесуваат на главните 
теми од конференциј ата Капитал и пол и проектот од јавен карактер Совршен спој. 
Куратори: Сузана Милевска и Мелентије Пандиловски, Директор на Центарот за совре- 
мени уметности. Технички реализатор: Горан Шлакески

25 јануари, 20.00, МАРИНА АБРАМОВИЌ - Одење по големиот Кинески ѕид 
Отворено графичко студио - Музеј на град Скопје

Отворање на изложба на 12 фотографии од проектот на Марина Абрамовиќ и Улај во 
1989 во Кина. Донација од авторката за постојаната колекција на Музејот на град Скопје.

G G »
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CAPITAL & GENDER - Conference 24-26 January
Museum of the City of Skopje - Open Graphic Art Studio

Capital & Gender conference included theorists, curators, art critics, managers and artists from 
different Balkan and other Eastern countries (Macedonia, Bulgaria, Albania, FR Yugoslavia, Slovenia, 
Estonia, Hungary, Croatia, Ukraine, Turkey, Bosnia and Herzegovina) and several guests from the 
Western countries, invited to cover the four different topics entailed within the framework of the main 
theme of the project: the problem of the reflection of the capital on the gender and sexual difference in 
the countries that are experiencing the shift from state to market economy. The three-day conference 
took place at the space of the Open Graphic Art Studio at the Museum of the City of Skopje. Suzana 
Milevska, a curator and art theorist (Macedonia) moderated the discussions.

TOPICS:

24 January
morning session
10.00-11.30 first topic: Capital, Information and Difference 93
The problem of the proliferation of money and information is influencing the concept of sexual dif
ferentiation in the countries where the social issues of equality and difference in the past fifty years 
were structured differently than in the Western countries.
Participants: Zivko Popovski: Opening of the Conference
Dorothee Bauerle-Willert: Feminism Goes Gender
Suzana Milevska: Capital and Gender: “wild being” and “tamed being”
Branka Andelkovic: Faustian Bargain
Despina Angelovska: Transition Trouble
11.30,- 12.00 Cofee Break
12.-13.00 second topic: Real Art/Virtual Money
Participants: lara Boubnova: About Money
Zdenko Buzek: Values
Danica Dakic: go HOME
Luchezar Boyadjiev: Capital as Gender
The art and money have always been intertwined in a complex relation of mutual negation and 
affirmation simultaneously. The difference between Western and Eastern are influencing the rela
tion between art and money as well although within both cultures exists the myth of artists - suf-



» • • • 
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ferer.
13.00.-14.30 Break

afternoon session: Capital in Theory and Practice
Zaneta Vangeli: Stand Still
Tanja Ostojic: Political Correctness/Incorrectness in Art
The question of art that is socially and politically engaged becomes a very delicate issue in the con
text where the politically correct art is often wrongly identified with the political engagement of the 
artist.

January
morning session
10.00 - 11.30 third topic: Pay- per View Art
The question of sex and pornography in arts differs from time to time, from one culture to anoth
er. Within this session the different aspects and attitudes toward these problems are going to be dis
cussed in the framework of different laws and cultural corporeal stereotypes in East and West. 
Katalin Timar: Porn: Obscenity and Pornography in Contemporary Hungarian Photography 
Hiiseyin B. Alptekin: Restored Hymen 
11.30-12.00 Coffee Break
12.00 - 13.00 fourth topic: Gender & Management
Presentations of artists, cultural managers and curators and comparing different experiences in con
ditions of transformation of the attitude toward culture and art in transitional societies
Participants:
Olga Zhuk, Ljubica Arsovska, Svetlana Racanovic

26 January
10.00 - 11.00Troubles with Sex, Theory and History - Lecture by Marina Grzinic
11.00- 11.30 Coffee Break
11.30 - 13.00 Who is Afraid of a Big Bad Capital - panel discussion on the fears and desires of 
the new coming society 
Moderator: lara Boubnova
Participants: Dorothee Bauerle - Willert, Hiiseyin B. Alptekin, Zdenko Buzek, Suzana Milevska

24, 25, 26, and 27 January, 10.00-18.00 - Web project workshops

Center for Contemporary Arts

Each day there were web project workshops taking place at the Contemporary Arts Center. The web 
project was imagined as a parallel activity, more precisely an opportunity to the artists to put parts or 
whole projects on Internet that are discussing the main topics of the Capital & Gender project or the



Perfect Match public art exhibition. Curator of the workshops: Suzana Milevska and Mclentije 
Pandilovski, Director of the CAC.
Technical realization: Goran Slakeski

25 January, 20.00 p.m.
MARINA ABRAMOVIC - Great China Wall Walk
Open Graphic Art Studio - Museum of the City of Skopje

Opening of the exhibition of 12 photographs from the project of Marina Abramovic and Ulay that took 
place in China 1989, a donation from the artist to the permanent collection of the Museum of the City 
of Skopje

Capital & Gender conference participants:

Despina Angelovska, theater theorist (Macedonia)
Branka Andelkovic, curator and art theorist (FR Yugoslavia)
Huseyin B. Alptekin, artist and art theorist (Turkey)
Ljubica Arsovska, Editor in Clef of the magazine Culture» Zivot (Macedonia)
Dorothea Bauerlc - Willert, Ph D. in art history and curator (Germany)
Luchezar Boyadjiev, artist (Bulgaria)
lava Boubnova, curator (Bulgaria) 95
Zdenko Buzek, artist (Croatia)
Zancta Vangeli, artist (Macedonia)
Marina Grzinic, Ph.D in philosophy, media theorist and artist (Slovenia)
Danica Dakic, artist (B&H/Germany)
Suzana Milevska, curator and art theorist (Macedonia)
Tanja Ostojic, artist (FR Yugoslavia)
Zivko Popovski, architect and professor at the Faculty of Architecture (Macedonia)
Svetlana Racanovic, art manager and curator (Monte Negro, FR Yugoslavia)
Katalin Timar, curator and art theorist (Hungary)
Olga Zhuk, art manager and curator (Ukraine)

CAPITAL
AMD

GENDER



1. Даница Дакиќ/Сандра Стерле - билборд, влез
2. Хусеин Алптекин - Comprad Holiday - туристичка агенција, 
18.00-20.00
3. Татјана Вујиновиќ - Euro Sound - (излог)
4. Славица Јанешлиева - АНА & ГБ - модно атеље (венчаници), 
сутерен, 18.00-20.00
5. Маја Бајевиќ - Реплек 2, аптека, 18.00-20.00
6. Виолета Чаповска - Uni Impeks, (златарска уличка), 18.00-20.00
7. Христина Иваноска/Јане Чаловски - BIG STAR, 18.00-20.00
8. Игор Тошевски - Мебло Дизајн - продавница за мебел, 18.00- 
20.00
9. Дејан Спасовиќ - во преминот кај бутикот Марина (Мак 
Магнат) континуиран перформанс, 18.00-20.00
10. Марина Гржиниќ - ECCO Shopping (1 спрат), 18.00-20.00
11. Расим © - Магна спорт - спортска опрема, 18.00-20.00
12. Лучезар Бојаџиев - Lisca, перформанс, 18.00-20.00
13. Зденко Бужек - Cafe New York, континуиран перформанс, 17.00- 
21.00
14. Каи Каљо - Exima (2 спрат), 18.00-20.00
15. Ана Стојковиќ - Internet contact cafe (2 спрат), до 24.00 часот
16. Тања Остојиќ - излози и ѕидови (I кај Стопанска банка, II до 
Тутун на излезот) (излог)
17. Зоран Насковски/Јелена Јоциќ - Таверна СОФКА, 20.30 - 22.00

1. Danica Dakic/Sandra Sterle - billboard (at the entrance from 
the square)
2. Hiiseyin Alptekin - Comprad Holiday - tourist agency 18.00- 
20.00
3. Tatjana Vujinovic - Euro Sound - (window)
4. Slavica Janeslieva - ANA & GB - bridal dresses, basement 
18.00-20.00
5. Maja Bajevic - Replek 2, pharmacy, 18.00-20.00
6. Violeta Capovska - Uni Impeks, (Goldsmith’s St.) 18.00-20.00
7. Hristina Ivanoska/Jane Calovski - BIG STAR 18.00-20.00
8. Igor Tosevski - Meblo Dizajn furniture store 18.00 20.00
9. Dejan Spasovik in the passage of Marina boutique (Mak
Magnat) on going performance, 18.00-22.00
10. Marina Grzinic - ECCO Shopping (1 floor), 18.00-20.00
11. Rassim © - Magna sport sport equipment, 18.00-20.00
12. Luchezar Boyadjiev Lisca, lingerie (performance), 18.00-20.00
13. Zdenko Buzek - Cafe New York on going performance, 
17.00-21.00
14. Kai Kaljo - Exima (2 floor)
15. Ana Stojkovik - Internet contact cafe (2 floor), - 24.00
16. Tanja Ostojic - windows and walls (I Stopanska banka, II exit 
next to Tutun), windows
17. Zoran Naskovski/Jelena Jocic - Tavern SOFKA, perform
ance, 20.30 - 22.00



Хусеин Б. Алптекин 
Маја Бајевиќ 

Лучезар Бојаџиев
Зденко Бужек 

Татјана Вујиновиќ 
МаринаГржиниќ/Аина IIIмид 

Даница Дакиќ/Сандра Стерле 
Христина Иваноска/Јане Чаловски 

Славица Јанешлиева 
Каи Каљо 

Зоран Насковски/Јелена Јоциќ 
Тања Остојиќ 

Расим © 
Дејан Спасовиќ
Ана Стојковиќ 

Игор Тошевски 
Виолета Чаповска

Huseyin В. Alptekin,
Maj a Bajevic
Luchezar Boyadjicv
Zdenko Buzek
Tatjana Vujinovic
Marina Grzinic/Aina Smid
Danica Dakic/Sandra Sterle
Hristina Ivanoska/Yane Calovski
Slavica Janeslieva
Kai Kaljo
Zoran Naskovski/Jelena Jocic
Tanja Ostojic
Rassim ©
Dejan Spasovik
Ana Stojkovik
Igor Tosevski
Violeta Capovska

Curator: Suzana MilevskaКуратор: Сузана Милевска

СОВРШЕН СПОЈ
Јавен уметнички проект 

26-27 јануари
Градски трговски центар 

(Музеј на град Скопје)

PERFECT MATCH
Public Art Project
26-27 January
City Shopping Mall
(Museum of the City of Skopje J



ХУСЕИН Б. АЛПТЕКИН, Перверзен спој, 2001
HUSEYIN В. ALPTEKIN, Pervert Match, 2001





Thank you far choosing “En Effet Productions" 
and our now but already famous "Kit for the Gloves to save a marriage".

You will soon start to wonder how you ever liveD without them!!!

Users Manual

"En Effet Productions" and their crew hereby presents our easy-to-use and indispensable to every modern household "Kit for 
the Gloves to save a marriage". One out ol two marriages ends in divorce during its first year. With our "Kit for the Gloves to 
save a marriage" it does not have to be so. You are aMut to find out why! It is not at all by chance that our product has been 
created and developed in France, h: pays de Tumour.

I® the first chapter you will .find simple and useful information's about the elements of the Kit. The second chapter of our 
users manual includes precise instructions of how to use the Gloves.

I

'"I he Kit for the Gloves to save a marriage" consists of three elements that you will discover and leant how to use in not 
more then a coupler minutes, not to mention the very beautiful box their arc in, which w ill surely find it's use in vour house
hold:

Handmade leather Glow's in a beautiful color,
A pot of ’Nutella with it’s spoon.
Your Users Manual.

The Gloves: The first and most important part of our Kit are the miraculous Gloves themselves that not only can create mira
cles but also - look nice. All your friends will envy you. And lor a good reason! While their marriages turn into constructions 
that look like sail, old, deserted houses that fall down like a pile of cards, yours will bloom and blossom just like when you first 
met. And more! And better! A pair of Gloves, that is destined to your couple. One for him, one for her.* The fingers of these 
Gloves are crossed and attached with holes on the spots where your fingers meet so that you can feel the warm embrace of 
hers/his hand. Once put on. this very special configuration, allows to a couple not to separate anymore. Once put on. the couple 
cannot and should not try to separate anymore.

* You can also order our special Gloves to save a tgeirriage for homosexual couples living under the regime of PACS.

The pot of Nutella with it’s spoon: Like Nutella your marriage is sweet, like the marriage the gloves are narrow. To soften: the 
penetration ol your hands into the Gloves to save a marriage it is indispensable to cover the interior with sweetness and softness 
- with poetry, chocolate. The spoon to do so is at your disposal.
Your Users Manual: Not to show you why. you know that already, just to show you how!!! Always there when you need it and 
easy to read, your manual will show you. step by step, how to use the Gloves to your greatest satisfaction.

II

Now that you are already familiar with our product you can joyfully approach the next phase - start putting the Gloves on.
Before doing so it is strongly advised to lay down, concentrate and relax for a while (at least 30 minutes). You do not want 

to pass this very important act of your life stressed out or tired. It is also advised to take the Gloves, like any other medicing, on 
a full stomach. When you are done with the preparational phases you can finally enter the Gloves to save a marriage and your 
future better life.

Take the Gloves carefully out of their box. Sit comfortably facing-each other. Each one of you has to prepare it's own Glove 
tor penetration, to measure the amount of Nutella according to hers/his own need and desire for sweetness and softness in the



marriage. The pot put on your disposition should be sufficient, but if you think that you need more you are free to use an extra 
pot. How long has it been since you have done something together apart from taking the children to the kindergarten? You see, 
they are already working!!! Now that you have prepared them properly you can start the penetration into the Gloves to save a 
marriage. The ideal would be to reach the top of the Gloves from the inside at the same time, but do not worry if you do it one 
by one, it has been a long time since you have done something together after all. The very sensation of being in them will fill 
you with joy. You will sense each other’s body temperature, presence, the delightful pressure of hers/his embrace. Who would 
want to escape from this wonderful feeling? And even if so, is it still possible?
No, the Gloves to save a marriage are holding you both in their warm and secure embrace. Let yourself flow, relax and enjoy, 
from now on the world is going to be a better one, at least for the two of you.

The pharmaceutics industry, the Union of Medical workers and the Catholic church, strongly recommend this pioduct.

CIE

PHARMACIE
Ren C

MAJA БАЈЕВИЌ, Комплет ракавици за спасување на бракот, 2001 
МАЈА BAJEVIC, Kit for the Gloves to Save the Marriage, 2001



ЛУЧЕЗАР БОЈАЏИЕВ, "... % Sex Up", 2001
LUCHEZAR BOYADJIEV, "... % Sex Up", 2001



Спонтан перформанс - симулација на модна 
ревија, co Олга Зук и Тања Остојиќ, во 
рамките на проектот на Лучезар Бојаџиев

Spontaneous performance - a simulated fashion show, 
featuring Olga Zhuk and Tanja Ostojic, in the frame
work of the Luchezar Boyadjiev’s project





ЗДЕНКО БУЖЕК, Лични контакти, 2001
ZDENKO BUZEK, Personal Contacts, 2001



ТАТЈАНА ВУЈИНОВИЌ, Дијалог, 2000

TATJANA VUJINOVIC, Dialogue, 2000





1 I-'к

МАРИНА 
ГРЖИНИЌ/АИНА 
ШМИД,
Проблеми co сексот. 
теоријата и 
историјата, 1997

MARINA GRZINIC/ 
AINA SMID,
Troubles with Sex, Theory 
and History, 1997





ДАНИЦА ДАКИЌ/САНДРА СТЕРЛЕ, Go HOME, 2001 
DANICA DAKIC/SANDRA STERLE, Go HOME, 2001





ХРИС ГИНА ИВАНОСКА/ЈАНЕ ЧАЛОВСКИ за Everything Matters, Inc. (EMI) Prototypes 
Кебе за забава или за недајбоже (прототип), 2001

HRISTINA IVANOSKA/ YANE CALOVSKI for Everything Matters, Inc. (EMI) Prototypes
Blanket for fun and/or emergency (prototype), 2001

I

I 

I





Love and Interest

My grandparents Sloboda and Blagoj, got married in 1935.
My grandfather had three brothers and his family was pretty wealthy.
At that time usually the parents used to choose the brides for their sons, considering the social status 
of the girls' family, its wealth, education etc. So, my great-grandparents intended to follow the same 
custom for my grandfather. But, he didn't allow them. He had already chosen a girl whom he loved and 
wanted to marry, although she came from a poor family Of course his parents (and also hers) didn't 
approve of their marriage. My grandfather didn't obey the wishes of his parents. They took this as an 
offense and disrespect. Nevertheless they didn't stop the marriage i.e. they were unable to do it, 
because my grandparents eloped and got married. But, instead of helping their son and daughter in 
law financially and otherwise, my great-grandparents gave them only two metal plates and two spoons 
to start their mutual life with. That was their punishment. On the other hand, the other brothers of my 
grandfather, who in some way obeyed the wishes of their parents, were given money and rich gifts, such 
as porcelain dishes and silver cutlery. My grandmother Sloboda is always sad when she tells me this 
story. But at the end she always smiles. When her mother in law was dying, she sent for her to see her 
and to ask forgiveness. This is what she told her: "Although because of our punishment you and Blagoj 
suffered and struggled with poverty and hard work to raise a family, I think that both of you have been 
the happiest of all in your life and in your love." What a satisfaction to be told this from the "punish
er", isn't it? (S.J.)



СЛАВИЦА ЈАНЕШЛИЕВА, Љубов и интерес, 2000
SLAVICA JANESLIEVA, Love and Interest, 2000





КАИ КАЉО, Љубовно писмо до самата себе, 1999
KAI KALJO, Love Letter to Myself 1999



ЗОРАН НАСКОВСКИ/ЈЕЛЕНА ЈОЦИЌ, Лулашка, 2001 
ZORAN NASKOVSKI/JELENA JOCIC, Swing, 2001
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Matthew R. J
T-°- Mark S.

Vladimir R.

Terese 8.

Luchezar B. 1

Christoph L.

Kristof K. Gar* K’

Markus O.R.

Mike H.

Re: looking for a husband with a EU passport

Shira N.

David E.

Anthony H.

, Debra A.8.
Jecca

Moira R. j ,
Andre S. Janja

Nenad A.
Dusan P.

Harald S. Randy N.

ТАЊА ОСТОЈИЌ, Барам сопруг co пасош од ЕЗ, 2000 
TANJA OSTOJIC, Looking for a Husband with a EU Passport, 2000



РАСИМ ©, Корекции, 1996
RASSIM ©, Corrections, 1996





ДЕЈАН СПАСОВИЌ, Советник за избор, 2001 
DEJAN SPASOVIK, Counselor for Choice, 2001





M Game - Microsoft Internet Explorer ИИЕ

X no love in JP MATCHMAKER GAME

http://www.cac.org.mk/capital/project/matchmaker/index.html

AHA СТОЈКОВИЌ, Match Maker Game, 2001 
ANA STOJKOV-IK, Match Maker Game, 2001

http://www.cac.org.mk/capital/project/matchmaker/index.html






ИГОР ТОШЕВСКИ, Скопски самци, 2001
IGOR TOSEVSKI, Skopje Singles, 2001



Julia (37), Melbourne Marjonka (38), Skopje

ВИОЛЕТА ЧАПОВСКА, Mothers' Group, 2000 
VIOLETA CAPOVSKA, Mothers' Group, 2000





МАРИНА АБРАМОВИЌ

MARINA ABRAMOVIC

Одење ио големиош Кинески ѕид, 1989
Отворено графичко студио, 25. 01. 2001

Great Chinese Wall Walk, 1989
Open Graphic Art Studio, 25. 01. 2001



СОВРШЕН СПОЈ
Јавен уметнички проект, Градски трговски центар
26-27 јануари, 2001,18.00-22.00

Изложбата Совршен спој беше поставена во Градскиот трговски центар во Скопје. 
Изграден во доцните шеесетти години тој беше еден од ретките шопинг центри во овој 
регион во тоа време. Интересно е дека, иако општествените вредности во тоа време не 
беа насочени кон конзумеризмот, центарот беше жив и успешен се до средината на 
осумдесеттите кога почнаа да се градат првите приватни шопинг центри. Требаше да 
поминат десетина години за државата да почне да продава или издава одредени делови на 
приватни фирми и co тоа да го овозможи возобновувањето на некогаш популарниот рит- 
уал на попладневна шопинг треска. Бидејќи архитектонската структура беше доволно 
флексибилна просторот беше трансформиран од огромни стоковни куќи во мали совре- 
мени бутици co што денес Трговскиот центар постепено се претвори од една од главните 
цели на новите богати деловни луѓе во Македонија. Трансформацијата на македонското 
општество и процесот на транзиција на економијата од социјалистичка и контролирана 
од државата до фаза каде би била директно контролирана од пазарот влијае не само врз 
производството и пазарните односи, туку исто така и врз односите меѓу половите.Ова 
влијание беше и појдовна точка за организирањето на проектот co јавен карактер 
Совршен спој. 1 зз

20 уметници од различни земји од регионов и пошироко се вклучени во проектот 
Совршен спој. Еден дел од проектите е замислен како Интернет проект што дава 
можност уметничките дела да имаат подолг живот од траењето на самата изложба. 
Имено, специјална веб страница беше реализирана за одредени проекти кои се однесу- 
ваат на односот меѓу реалниот и виртуелниот простор, рекламирањето на уметност и 
виртуелен секс. Важно е да се спомене и тоа што другите проекти не се ограничени на 
еден простор. Уметниците се поканети да изведат јавни уметнички проекти за различни 
места што се поврзани co главната тема: односот меѓу идеалната љубов и капиталот. 
Така уметниците учествува во животот на градот и подиректно навлегоа во областа на 
своето истражување и креација. Темите што ги инспирираа уметниците произлегуваат од 
промените во условите на транзиција, кога проблемите на ослободување на пазарот и 
политичките и социјалните турбуленци се рефлектираат врз идеалите и секојдневниот 
живот на уметнистите и теоретичарите во различни средини.

Презентираните проекти беа реализирани во различни медиуми: фотографии, 
фото-инсталации, видео арт проекти и перформанси.

Шопингот беше земен како метафора за вечните желби на луѓето да го најдат 
совршениот спој преку рекламните пораки за било што: од облека до нивниот личен 
живот. Така и самото отворање беше замислено како покана до публиката на симули- 
рана шопинг тура во Градскиот трговски центар.

CAPITAL

AMD

GENDER
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PERFECT MATCH
26 - 27 January, 200, 18.00 - 22.00

The opening of the Perfect Match took place in the City Shopping Mall that was built in the 
late sixties and was one of the rare shopping malls in the region at that time. Interestingly enough, 
although at that time the values of this society were not turned towards consumerism, the Mail was 
vivid and successful until the middle of eighties Men the first private shopping centers started to be 
built. It took about ten years until the government started to sell or rent certain sections to private firms 
and thus enabled the re-flourishing of the once popular ritual of afternoon shopping fever. Since the 
architectural structure was flexible enough the space transformed from big department stores to small 
boutiques that gradually made the City Shopping Mall one of the main targets of the new rich class of 
businessmen of Macedonia.

The transformation of the Macedonian society and the process of transition of the economy 
from socialist and state controlled to a stage where it will be directed by the market influenced not only 
the production and market relations but also the relations between different genders. That influence 
was the starting point for organizing the public art project Perfect Match.

20 artists from different countries in the region are included in the project Perfect Match. One 
part of the project is going to be designed as Internet project that gives opportunity to the art works tn 
have longer life than the duration of the exhibition. Namely, a special web site was designed for some 
of the projects that deal with the relation between therteal and virtual space, advertising of art and cyber 
sex .

It is very important that the other parts of the project were not limited to only one space: the 
artists were invited to produce public art projects for various sites connected with the main theme: the 
relation between the ideal love and capital. Thus, the artists participated in the life of the city and 
entered the realm of their in vestigations and creation more directly.

mostly derived from the changes in the relation between the 
genders in the conditions of transition, when the problems of treeing of the market, and the political 
and social turbulence are reflected in the ideals and everyday life of the artists and theoreticians in dif
ferent communities. The presented works -were realized in different media: photographs, photo-instal
lations, objects, video art projects, and performances.

The shopping was taken as a metaphor of the eternal desire of the people to find the perfect 
match through advertising anything: from cloths to their personal life. Thus, the opening of the exhi
bition itself was imagined as an invitation to the audience to a simulated shopping in the City Shopping 
Mall.



ИНДИВИДУАЛНИ ПРОЕКТИ 
INDIVIDUAL PROJECTS

ХУСЕИН Б. АЛПТЕКИН
Перверзен спој, 2001
Маса, компјутер, видео, 1 монитор, постери, цртежи, часописи

На една маса во туристичката агенција Компрад Холидеј уметникот симулираше рекла- 
мен штанд за непостоечката туристичка агенција Видете слон, а самиот тој се појави во 
улога на туристички агент. Co јукстапозиција на многу постери, цртежи, компјутер и 
видео монитор симулацијата на комерцијална презентација беше комплетна: само што 
содржината на прикажаните материјали ги разобличува и критикува комплицираните и 
негативните појави во професионалниот свет на уметноста - свет исполнет co игри на 
моќ, манипулација и експлоатација на уметниците наспроти веселите содржини на 
рекламите на туристичките агенции. Така, совршениот спој меѓу различните профе- 
сионални страни: уметници, куратори, дилери и галеристи станува перверзен спој. • • • •
HUSEYIN В. ALPTEKIN 135
Pervert Match, 2001
Table, PC, video, I monitor, posters, drawings, magazines

At one table in the tourist agency Comprad Holyday the artist simulated an advertising stand for the 
non-existent See Elephant Travel Agency, and he appeared as a tourist agent himself. With juxtaposi
tion of many posters, magazines, drawings, computer and video monitor the simulation was complet
ed: only that the content of the presented materials unmasked and criticized the complicated and neg
ative relations in the professional art world - world filled with power games, manipulation and 
exploitation of the artists in contrary to the joyful contents of the adds of the tourist agencies. Thus, the 
perfect match among different professional parties: artists, curators, dealers, and gallery owners, 
becomes a pervert one.

MAJ A БАЈЕВИЌ
Комплет ракавици за спасување на бракот, 2001
Рекламен постер за 10 пара специјално изработени ракавици, 10 лажици, десет кутии
Нутела крем
Рекламата во ви на постер беше залепена во излогот на аптеката Реплек 2.
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Уникатниот модел ракавици Маја Бајевиќ го дизајнираше специјално за овој проект и 
наменет е за спасување на бракот. Може да се купи или нарача кај авторката 
e-mail: majab@smartnet.ba

MAJ A BAJEVIC
Kit for the Gloves to Save the Marriage, 2001
Poster - add for 10 pairs of special model of gloves, 10 spoons, 10 boxes Nutela cream
The advertising poster was put in the window of Replek 2 pharmacy.

Maja Bajevic has designed this unique model of gloves especially for this project and it is aimed to 
save the marriage. It can be bought and ordered from the artist: 
e-mail: majab@smartnet.ba

АУЧЕЗАР БОЈАЏИЕВ
"... %Sex Up ", 2001
ласерски отпечатоци - етикети на хартија (13x9 см.), долна облека
ЛИСЦА - бутик за долна облека

Овој проект се состои од повеќе етикети co цени co одреден процент на зголемување на 
сексапилот на муштериите кои купуваат облека од оваа одредена продавница. 
Процентот на зголемување или намалување на сексапилноста на купувачот кореспонди- 
ра co зголемување или намалување на цената на производот. Етикетата co одбраната 
сума ќе биде закачена од уметникот во самата продавница во зависност од тоа како тој 
самиот ќе одреди за деловите од облека. Етикетите се ласерски отпечатени и закачени 
на деловите облека.

LUCHEZAR BOYADJIEV
"... %Ѕех Up ”, 2001
laser prints - labels on paper (13x9 cm), underwear
LISCA - lingerie boutique
This project consists of numerous “price” labels with a certain % of increase of the sex appeal of cus
tomers who buy female or male clothing from this particular shop. The percentage of the increase or 
decrease of the sex appeal of the buyer corresponds to the percentage of increase or decrease in the 
price of the particular item. The label with the precise digit is to be attached by the artist on the loca
tion in the shop at installation time depending on how the artist himself feels about a certain piece of 
clothing. The labels are laser prints attached with rubber bands to the pieces of clothing.

mailto:majab@smartnet.ba
mailto:majab@smartnet.ba


ЗДЕНКО БУЖЕК
Лични контакти, 2001
интерактивен перформанс, 17.00 - 21.00, 26-ти јануари 2001, Кафе Њујорк
Перформансот "Лични контакти" се состои од разговор меѓу уметникот и секој посети- 
тел лично. Целта на овој перформанс беше заедничкото задоволство на авторот и гос- 
тите.
Перформансот е инспириран од рубриката "Лични контакти", во еден бесплатен оглас- 
ник во Хрватска. Уметникот се подготвуваше за перформансот низ контакти co неколку 
луѓе од бесплатниот огласник во текот на јаунуари 2001. Неговиот оглас гласеше вака: 
"Уметник, 43-годишен, сака да запознае средовечна интелектуалка за пријатни средби. 
Телефон 091/5323-681" (С.М.)
По перформансот Сузана Милевска ме замоли да раскажам или да опишам некои од 
средбите што ги имав во текот на перформансот. Во врска co мојот проект постоеше 
предлог да ги снимамразговорите, но јас категорично го одбив тоа зашто сакав да водам 
што е можно поинтимни разговори за нашите лични животи. Единственото што можам 
и сакам да го кажам е дека повеќето луѓе беа поотворени отколку што можев да замис- 
лам. Затоа сакам да им изразам најдлабока благодарност и восхит на сите учесници што 
ме усреќија на 26-ти јануари и во исто време да им се извинам на сите мои пријатели во 
Скопје кои не можеа да ме добијат за време на перформансот.

Зденко Бужек, 29-ти јануари, 2001

ZDENKO BUZEK
Personal contacts, 2001
interactive performance, 17.00 - 21.00, 26^ January 2001, Cafe New York

The performance Personal contacts consists of a chat between the artist and each visitor in personal. 
The goal of this performance is mutual pleasant time in between guests and the author.
The performance is inspired by the section Personal contacts, part of the biggest free-ads paper in 
Croatia. Artist was preparing for the performance contacting several people from the free-ads paper 
during January 2001. His ad went like this: "Artist, 43 years of age, would like to meet a middle-aged 
intelectual female for pleasant meetings, tel. • 091/5325-681" (S.M.)
After the performance Suzana Milevska asked me to retell or describe some of the meetings that I had 
during my performance. One of the ideas concerning my project was to tape the conversations, but I 
categoricaly refused to do that because I wanted to have the most intimate conversations concerning 
our private lives as possible. The only thing I may and want to say is that most people were more open 
than I could ever wish or imagine. Therefore I would like to express my deepest gratitude and honest
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admiration to all the participants for making me so happy on that day the 26January 2001, and in 
the same time to apologize to all my friends in Skopje who couldn't reach me during the performance.

Zdenko Buzek, 29"’ January 2001.

TATJAHA ВУЈИНОВИЌ
Дијалог 2000
видео, BXC, TB монитор, 1 плејер, 1 час во круг 
EURO SOUND продавница за техничка роба.

Дијалог  
постои линија на твоето небо - таа линија пропаѓа низ мојата слика - од таа пропадната 
слика ѕвездите капат во твојот скут - твојот скут се моите копја - моите копја се твои 
сеќавања - твоите сеќавања се камења во мојата соба - камењата се твојот кревет - тво- 
јот кревет е мојот молив - мојот молив се твоите очи - твоите очи се мојата врата - моја- 
та врата се твоите лаги - твоите лаги се моја машна - мојата машна се твоја маска - тво- 
јата маска се моите прсти - моите прсти се твојата коса - твојата коса се мој нож - мојот 
нож е твоја нежност - твојата нежност е моја крв - мојата крв е твоја сол - твојата сол е 
мојата уста - мојата уста се облаци - тие облаци се дете - тоа дете е месечина - месечината 
е огледало - огледалото си ти - ти си на Тања, 05/11/2000 

од Јан Кушеј

TATJANA VUJINOVIC
Dialog, 2000
video, VHS, TV monitor, 1 player, 1 hour in loop 
EURO SOUND technical store

Dialog  
there is a line in your sky-that line is gaping trough my image-from that gaping image the stars are 
dripping on your lap -your lap is my spears-my spears are your memories- your memories are stones in 
my room-these stones are your bed-your bed is my pencil-my pencil is your eye.s-your eyes are my 
door-my door is your lies -your lies are my n'e-my tie is your mask-your mask is my-fmgers-my fingers 
are your hair-your hair is my knife-my knife is your tendemess-your tenderness is my blood- my blood



is your salt-your salt is my mouth- my mouth are clouds-those clouds are a child-that child is the moon- 
the moon is a mirror-that mirror is you-you are to Tanja, 05/11/2000

МАРИНА ГРЖИНИЌ/АИНА ШМИД
Проблеми co сексот, теоријата и историјата, 1997 
интерактивен ЦД-Ром, Издавач: ZKM, Karlsruhe 
ЦД-ромот беше презентиран во козметичкиот оддел на ECCO Shopping

Колажот од текстуални и визуелни цитати од историјата, теоријата и популарната кул- 
тура попратени co многу хумор и иронија на темите поврзани co половите разлики и 
нивното влијание врз историските настани е структуриран како интерактивен лавиринт 
во кој самите ја креирате историјата додека го избирате следното кликање. Можностите 
за избор се намалуваат откако ќе се определите за женската или машката опција/патека.

MARINA CRZINIC/AINA SM1D
Troubles with Sex, Theory and History, 1997
Interactive CD Rom, Publisher: ZKM, Karlsruhe
The CD Rom was presented in the department for cosmetics of ECCO Shopping
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The collage made of textual and visual quotes from history, theory and popular culture, accompanied 
with lots of humor and irony on themes related to the gender differences and their influence on the his
toric events, is structured as an interactive labyrinth in which you create the history while making 
choices for your next click. The possibilities for a choice diminish after the decision made for female 
or male path/option.

by Jan Kusej

ДАНИЦА ДАКИЌ/САНДРА CTEPAE
GoJHOME, 2001
билборд

спонзори: CEC International Partners/ArtsLink NY, Animating Democracy Initiative
(Ford Foundation), Trust for Mutual Understand, Kettering Fund, Franklin Furnace, 
Pro Helvetia - Reseaux du Est-Ouest, Ludwig Forum fuer Internationale Kunst Aachen 
Director: Fritzie Brown Co-director: Katherine Carl

Go HOME произлегува од моментната историја на поранешна Југославија и од потреба- 
та да се вклучат европски и американски учесници во дијалогот за значењето на домот.



Во септември 2001 Даница Дакиќ и Сандра Стерле ќе отпатуваат во Њујорк на 
петмесечен престој. Уметниците ќе воспостават еден експериментален отворен дом во 
Њујорк поврзан co виртуелниот дом на интернет. Дијалози и уметнички проекти во 
отворениот дом ќе се одвиваат меѓу уметници, емигранти, теоретичари, создавачи на 
културна политика и заинтересираната публика од САД и од други земји. Co ова претво- 
рање на домашниот простор во креативен форум за креирање уметност и дијалог проек- 
тот ја преиспитува миграцијата и физичката, психичката и културната дислокација од 
различна перспектива.

DANICA DAKIC/SANDRA STERLE
GoЈЈОМЕ, 2001
billboard

Supported by: CEC International Partners/ArtsLink NY, Animating Democracy Initiative (Ford 
Foundation), Trust for Mutual Understand, Kettering Fund, Franklin Furnace, Pro Helvetia - Reseau.x 
du Est-Ouest, Ludwig Forum fuer Internationale Kunst Aachen Director: Fritzie Brown
Co-director: Katherine Carl

Go HOME grows out of the recent history of the former Yugoslavia and the need to include both 
European and American participants in dialogue around the meaning of „home". In September 2001 
Danica Daki? and Sandra Sterle will come to New York for a five-month residency. The artists will 
establish an experimental open-door „home" in NYC linked to a virtual home on the internet. 
Dialogues and artistic projects at the „open home" will be structured between artists, immigrants and 
refugees, academics, policy-makers and the interested public from the US and abroad. By translating 
domestic space into a creative forum for art-making and dialogue, the project examines from multiple 
perspectives immigration and physical, psychological and cultural dislocation.

ХРИСТИНА ИВАНОСКА/ЈАНЕ ЧААОВСКИ
за Everything Matters, Inc. (EMI) Prototypes
Ќебе за забава или за недајбоже (прототип), 2001

рециклирана волна, памук, конец, видео и перформанс
Кебе: 2,60м х 1,40м; димензиите на инсталацијата променливи
видеото беше презентирано во бутикот BIG STAR

заеднички проект на Христина Иваноска и Јане Чаловски изработен за Everything
Matters*



Ќебето е дизајнирано како заштитна прекривка за неговите корисници, а истовремено 
функционира како експеримент кој ги истражува социјалната интеракција и 
практичната примена. Делото може да биде изведено во различни ситуации, приватни 
или јавни, приспособувајќи се на природната динамика на дадената ситуација/околина. 
Создадено како прототип, ќебето е составено од телесно прилагодливи фабрички 
изработени предмети од рециклирани материјали, кои се издржливи, а не многу скапи. 
Корисниците на ќебето може да го користат (како ќебе, перница, облека, шатор, умет- 
ничко дело) и менуваат (формата, бојата, употребата, температурата, тактилната струк- 
тура) според сопствените желби и потреби.

* Everything Matters е интердисциплинарен проект насочен кон отворање на нова форма 
на креативен, интерактивен простор за развивање на скулптурални прототипи co потен- 
цијал за масовна продукција. (Х.И. и Ј.Ч.)

HRISTINA IVANOSKA/ YANE CALOVSKI for Everything Matters, Inc. (EMI) Prototypes
Blanket for fun and/or emergency (prototype), 2001

recycled wool, cotton, yam, video and performance 
blanket: 2,60m x 1,40m; installation dimensions variable 
The video was presented at the BIG STAR boutique

collaborative project by Hristina Ivanoska and Yane Calovski produced for Everything Matters*

Blanket is designed to function as a protective layer for its users while at the same time operating as 
an experiment in social interaction and practical utility. The piece can be “performed” in various sit- 
uations-domestically or publicly-where it will adapt to the natural dynamic of the given situation/land- 
scape. Created as a prototype, the Blanket is collaged from generic merchandise/objects created from 
recycled materials that are extremely durable but relatively inexpensive. It can be and should be 
altered by its users.

* Everything Matters is an interdisciplinary project dedicated to creating an interactive space for the 
development of sculptural prototypes with a potential for mass production. (H.I. and Y.C)

СААВИЦА ЈАНЕШАИЕВА
Љубов и интерес, 2000
2 фотографии (50 x 70 cm), 2 метални чинии, 2 лажици, свеќа
Модно атеље за венчаници ANA & GB



Љубов и интерес е всушност приказна за бракот на моите дедо и баба. Се однесува на 
традицијата во семејствата во Македонија во минатите векови и ја претставува сликата 
што ја меморирав кога ја слушнав приказната. Јас мислам дека кога ги слушаме 
приказните ние не ги памтиме нивните точни зборови туку создаваме слика што ја мем- 
орираме и кога ја прераскажуваме приказната ние употребуваме свои зборови сеќавајќи 
се на сликата.” (Ѕ.Ј.)

SLAVICA JANESUEVA
Love and Interest, 2000
2 photographs (50 x 70 cm), 2 metal plates, 2 spoons, a candle
Bridal dresses boutique ANA & GB

“Love and Interest ” is actually a story about the marriage of my grandparents. It deals with the tradi
tions of the Macedonian families during the last centuries and is actually the image I have memorized 
when I heard the story. In my opinion when we hear the stories we don’t remember the exact words, 
but we create an image that we memorize, and when we tell the story to someone else we use our own 
words remembering the image.
It consists of two enlarged photographs (A3 format), two metal plates filled with water, and in them 
two printed images on plastic foil, two metal spoons and a candle with a written text (the story) on it.” 
(S.J.)

КАИ КАЉ0
Љубовно писмо до самата себе, 1999
видео, ВХС, 1 монитор
книжарница EXIMA

Интимистички визуелен “монолог" на авторката co сопствената сенка.
Атмосферата ја дополнува познатата песна Токму како жена од Боб Дилан.

KAI KALJO
Love Letter to Myself, 1999 
video, VHS, 1 monitor 
stationery shop EXIMA

Intimistic video “monologue" of the artist with her own shaddow.
The atmosphere is completed by the Bob Dylan’s famous song Just Like a Woman.



30PAH НАСКОВСКИ/ЈЕЛЕНА ЈОЦИЌ
Лулашка. 2001
перформанс и видео проекција
(продукција Рекс- Белград)
Таверна СОФКА

Co проектот што се состоеше од видео проекција на документарниот филм Голема 
недела во Стубиќ од Златимир Пантиќ и co долготраен перформанс на бакнеж авторите 
реферираат на заборавениот ритуал на нишање во минатото познат во контекст на многу 
различни културни традиции како ритуал на заведување.

ZORAN NASK0VSK1/JELENA JOCIC
Swing, 2001
Performance and video projection
(Production Rex, Belgrade)
Tavern SOFKA

With the project consisting of a video projection of the documentary film Great Sunday in Stubic by 
Zlatimir Pantic and a long lasting performance of a kiss the artists refer to the forgotten ritual of swing
ing known from the context of many various cultural traditions as a ritual of seducing. 143

ТАЊА ОСТОЈИЌ
Барам сопруг co пасош од ЕЗ, 2001
постери, флаери, перформанс, интернет проект: www.scca.org.mk/capital/projects/tanja

Проектот на Тања Остојиќ се состои од пораките што како одговори на нејзиното про- 
вокативно барање поставено подолго време на Интернет (веб страна на Ремонт - 
Белград) таа ги добила на личната е-меил адреса, од постери (ф. Борут Крањц) залепени 
на некои излози и ѕидови во Градскиот трговски центар и од перформанс co кој авторка- 
та ги делеше флаерите co фотографија од нејзиното голо тело и co насловот на проектот.

TANJA OSTOJIC
Looking for a Husband with a EU Passport, 2001
posters, flyers, performance, internet project: www.scca.org.mk/capital/projects/tanja

http://www.scca.org.mk/capital/projects/tanja
http://www.scca.org.mk/capital/projects/tanja


The project of Tanja Ostojic consists of the collected messages that were sent to her private e-mail 
address as answers to her provocative request put on Internet for a longer period of time (web site of 
Remont - Belgrade), of posters (p. Borut Kranjc) exhibited in windows and walls of the City Shopping 
Mall and of a performance of the artist delivering the flyers with a photograph of her naked body and 
with the title of the project.

РАСИМ ©
Корекции, 1996
Видео, 45 мин. BXC, 2 монитора, 2 видео-рекордери
МАГНА СПОРТ - спортска опрема

Видео проектот Корекции е всушност видео документација на долгогодишниот проект 
на уметникот кој co постојано вежбање и трансформирање своето тело го претворил во 
уметнички проект. За време на овој проект неговите видео ленти од двете различни фази 
на трансформацијата на телото беа прикажани во специјализирана продавница за опре- 
ма за вежбање.

RASS1M ©
Corrections, 1996
Video, 45 min. VHS, 2 monitors, 2 VHR
MAGNA SPORT - sport equipment

The video project Corrections is actually a video documentation of the long-term process of working 
out and transformation through which the artist transformed his body in art project. During this proj
ect his video tapes from the two different phases of the body transformation were shown in a special
ized store for working-out equipment.

ДЕЈАН СПАСОВИЌ
Советник за избор, 2001
интерактивен перформанс, мобилен телефон, оглас, штанд

Перформансот на Спасовиќ е базиран врз честата потреба на купувачите од совет при 
процесот на избор на адекватната облека што веќе постои како работно место советник 
во големите стоковни куќи во странство. Уметникот беше достапен лично или на 
неговиот мобилен телефон (070 516 203) за разни совети и информации за разни модели,



цени, броеви и сл. Проектот ги поврзува ритуалите на купување, рекламирање, конзуми- 
рање и заведување.

DEJAN SPASOV1K
Counselor for Choice, 2001
Interactive performance, cell phone, advertisement, stand

The performance of Spasovik is based on the usual need for advice for shopping during the process of 
choosing adequate cloths that already exists as a job counselor in the big departments stores abroad. 
The artist was available in person and on his mobile (070 516 203) for any advice or information on 
different models, prices, numbers... The project links the rituals of shopping, advertising, consuming 
and seducing.

AHA СТОЈКОВИЌ
Match Maker Game, 2001
интерактивна компјутерска игра, http://www.cac.org.mk/capital/project/matchmaker/index.html 
Зборот љубов love нема точен превод во јапонскиот речник Љубовта е карактеристична 
за христијанската религија и култура. Во традиционалната Јапонија, зборот не постои 
додека во кинескиот јазик постои знак за лубов, но зборот не е пожелно да се изговара 145 
лично. Проектот е заснован врз сите овие информации и би требало да опонира на опсед- 
натоста co love кај лугето од западниот свет. Воедно љубовта не е секогаш клучна за 
совршениот nap. (А.С.)

Проектот е замислен како игра-маркетинг кампања (програмер: Д. Илиќ) која треба да 
ја продаде идејата: win a trip to Japan. Би требало да се исполнат некои услови - да се изигра 
и победи во играта за да се освои наградата => одмор од проблемот LOVE. Нормално 
нема шанси некој да победи, а и не постои некој кој сака да се одмори.

ANA STOJKOVIK
Match Maker Game, 2001
interactive computer game, http://www.cac.org.mk/capital/project/matchmaker/index.html
Internet Contact Cafe

There is no precise translation parallel for the word love in the Japanese language.
Love is differentia specifica of the Christian religion and culture while in traditional Japan it does not 
exists as a concept. In the China language it exists but it is not recommended to utter it personally and 

http://www.cac.org.mk/capital/project/matchmaker/index.html
http://www.cac.org.mk/capital/project/matchmaker/index.html
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directly.
All this information was the basement for this project that is to oppose to the obsession with love in 
the Western society. At the same time love is not always essential for a perfect couple. (A.S.)

The project is designed as a game-marketing campaign (programmer: D. Ilik) that is to “sell” the idea: 
win a trip to Japan. There are some conditions to be fulfilled - to play and win the game in order to get 
the award => rest from the problem called LOVE. Of course there are no chances that anybody could 
win and who wants to take a rest anyway.

ИГОР ТОШЕВСКИ
Скопски самци, 2000/2001
18 фотографии x 21 x 29,7 см
МЕБЈ1О дизајн - продавница за мебел

Уметникот фотографирал мажи и жени од различни генерации кои живеат сами 
истражувајќи ги нивните навики, амбиенти и причините за изборот што го направиле да 
се одвојат од семејството. Проект во прогрес.

IGOR TOSEVSKI
Skopje Singles, 2000/2001
18 photographs x 21 x 29,7 cm
MEBLO dizajn - furniture store

The artists has photographed men and women of different generations who leave alone investigating 
their habits, ambient and reasons for the choice they have made to separate from their family. Work in 
progress.

ВИОЛЕТА ЧАПОВСКА
Mothers’ Group, 2000
Видео, VHS, 2 касети, 30 мин. и 50 мин.
УНИ ИМПЕКС - продавница за детска облека

Концептот на Mothers ’ Group е релативно непознат за македонската средина. Тој прои- 
злезе во западните општества како резултат на недостатокот на поширока фамилијарна 
подршка на новите мајки во големите градови. Младите мајки се често најосамениот и



најизолираниот слој во овие средини. Идејата за овој видео проект произлезе од моето 
лично две годишно учество во една од овие групи на мајки во Мелбурн.
Снимени се монолози на 8 мајки од различни културни средини, како зборуваат за свое- 
то искуство на мајчинството. Тие формираат две групи споени преку две видеа.
Во првото видео се снимени четири мајки во Скопје: Марјонка (38), Елеонора (33), 
Драгица (35) и Сузи (31). Сите зборуваат на македонски освен Сузи која зборува на 
англиски.
Во второто видео се снимени четири мајки во Мелбурн: Јулија (37), Вероника (35), 
Русалка (33) и Лилјана (43). Сите зборуваат на англиски освен Лилјана (македонски). 
(В.Ч.)

Џулија (37), Мелбурн
"Моето породување помина прилично добро. Помислив дека тоа е еден вид иницијаци- 

ја. ТоГаш сфатив зошто толку многу традиционални култури имаат разработени 
церемонии за иницијација на машките што често подразбираат физичко обележување 
или болка, страв или водење на момчињата на непознати места и нивно подложување 
на разни мистериозни ритуали. Такви работи не се применуваат често кај жените и 
мислам дека тоа е затоа што жените поминуваат низ породувањето...
Сепак, мислам дека ми останаа постојани белези од физичкото искуство, иако од една 
страна тоа беше навистина моќно чувство... од друга страна многу месеци после тоа 
моето тело Ги трпеше последиците. Имаше многу белези и промени на моето тело за 
кои мислам дека не бев добро подготвена."
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Марјонка (38), Скопје
"Мислам дека ништо не ме промени толку многу како породувањето. Особено првите 
месеци, односно состојбата на целосна посветеност, потполното исклучување од над- 
ворешниот свет. Ништо не е поважно од детето, знаејќи колкава е неговата физичка 
и физиолошка зависност. Се чини дека на ништо на светов не сме подготвени толку 
мноГу да му се посветиме...
Раѓањето бебе за мене беше на некој начин редефинирање и преиспитување на многу 
работи. Се појавија и Големи дилеми меѓу нас (мене и Дуле) зашто немавме секогаш 
исти ставови околу воспитувањето на Ребека. Уште од самиот почеток тоа беше 
причина за Големи расправии меѓу нас. Конечно, и двајцата се согласивме дека сме 
различни и дека детето треба да си изгради однос кон различни луѓе и дека не мора да 
се соГласиме по секое прашање."



VIOLETA CAPOVSKA

Mothers ’ Group, 2000
Video, VHS, 2 tapes, 30 min. and 50 min.
UNI IMPEK.S - Children cloathing store

The concept of Mothers’ Group is relatively unknown in the Macedonian context. It derived within the 
Western societies as a result of the lack of family support in general to new mothers in the big cities. 
The young mothers are usually the most lonely and isolated part of these social groups. The idea for 
this project derived from my personal two-year experience in one of such groups in Melbourne.
Monologues of 8 mothers are recorded from different cultural backgrounds, while they are talking 
about their motherhood experience. They form two groups connected through two video’s.
The first video, shot in Skopje, presents four mothers: Marjonka (38), Eleonora (33), Dragica (35) and 
Suzie (31). Each of them speaks Macedonian except Suzie who speaks English.
The second video presents four mothers shot in Melbourne: Julia (37), Veronica (35), Rusalka (33) and 
Liljana- each of them speaks English except Liljana who speaks Macedonian. (V.C.)

Julia (37), Melbourne
“My labor and deliver)> were pretty good. I felt that, it was an initiation of sort. I could really under
stand why so many traditional cultures have elaborate male initiation ceremony that often involve 
physical marking and pain, and fear and things where they take adolescent boys into and unknown 
place where they submit them to all these mysterious rituals. And you don’t hear so much of these kind 
of traditions for women, and I thought, well obviously because women have childbirth to go through... 
I did feel I was left with some permanent scars from the physical experience although, on one hand it 
was very empowering, ...on the other hand for many months after, I felt I went through a grieving 
process for my body. There were marks and changes to my body that I don’t think I 'd been well pre
pared for. ”

Maijonka (38), Skopje
“ I think nothing has changed me so much as having a baby. Especially the first months, that is, the 
state of complete devotion, complete exclusion of the outer world. Nothing is more important than the 
child, bearing in mind both the physical and psychological dependence. It seems there is nothing else 
in the world we are prepared to devote ourselves to, so much...
Having a childfor me was in a way a redefinition and reexamination of many things. It was also a big 
dilemma between us (with Dule) because we don't always have the same ideas about bringing up 
Rebeka. Since the very beginning it has been the cause of big arguments between the two of us. Finally 
we both agreed that we are different people and the child should create it s relationship towards dif
ferent people and that we don’t have to agree on every question. ”
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than 30 video art projects, they made a short film and numerous video and media installations; independently they 
directed several video documentaries and television productions. Grzinic and Smid in their more than 18 years 
collaborative media work presented and exhibited their video works and video installation in more than 100 video 
festivals in the World and have received several major awards for their video productions.

Selected Presentations by GRZINIC and SMID

World Wide Video Festival, Den Haag, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
European Media Art Festival, Osnabruck, 1988, 1990, 1994, 1995, 1997, 1999
Videonale, Bonn, 1992
Muu Media Festival, Helsinki, 1990,
International Video and Tv Festival, Montbeliard, 1992
Grand Prix Video Danse, Paris, 1993
London Film Festival, 1996
Viper, Lucerne, 1994
Oberhausen Short Film Festival, 1994, 1995, 2000
Mediopolis, Berlin, 1996
Videoformes, Clermont-Ferrand, 1996

Selected Exhibitions by GRZINIC and SMID

Retrospective presentation with ehxibition of video installations, Information Center of the Museum of Modern 
Art in Ljubljana, 1991
-Europe, Europe, Hundred Years of Avant-garde in Central and East Europe, Bonn, 1994
-1 and the Other (Ik + De ander) at the Beurs Van Berlage, Amsterdam 1994
- Video Viewpoints Program at the Museum of Modem Art (MOMA), New York, 1994
-Presentation of the media installation at the ICC Biennial Manifestation, Tokyo, 1997
-Steiresche Herbst, Net art Condition project, curated by P.Weibel (coproduced with ZKM, Karlsruhe), 1999
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HRISTINA IVANOSKA

1974
1997

Bom in Skopje, Macedonia
B.F.A. at the Faculty of Fine Arts, Skopje, Macedonia

1998/99 Artist-in-Residence, Stiftung Kiinstlerhaus Boswil, Switzerland 
(Pro Helvetia, Kulturaustausch Ost/West Grant)

Address: bul. V.S. Bato 51/2/31, 1000 Skopje, Macedonia, tel/fax: +389 2 430 405
E-mail: hristinai@yahoo.com

Solo Exhibitions:

1999 "Empty Room", Stiftung Kiinstlerhaus Boswil, Boswil, Switzerland 
“Drawings of room-objects”, CIX Gallery, Skopje , Macedonia

1998 "Suit for Two ”, Youth Cultural Center, Skopje, Macedonia

Selected Group Exhibitions:

2001 “Perfect Match ”, City Shopping Mall, Skopje, Macedonia
2000/01 “Snapshot”, Contemporary Museum, Baltimore, Maryland
2000 "A[l=t]titudes ", Museum of Contemporary Art, Skopje, Macedonia

“BREAK 21" -IV International Festival of Independent Young Artists, Ljubljana, Slovenia
“Graphic Experiment 2”, Open Graphic Studio, Museum of the City of Skopje, Skopje

1999 “The First Peep Show in the City", CIX Gallery, Skopje, Macedonia
“Narcissism(s) ”, Museum of Contemporary Art, Skopje, Macedonia
"Salon ", Kiinstlerhaus Aarau, Aarau, Switzerland

SLAVICA JANESLIEVA

1973 Bom in Skopje, Macedonia
1996 B.F.A. at the Faculty of Fine Arts in Skopje, Printmaking Department.
1998 M.F.A. at the Faculty of Fine Arts in Skopje, Printmaking Department.

Address: Franc Present 159,1 000 Skopje, Macedonia
tel.: + /389 2 328 404; 364 432, E-mail: slavicajane@yahoo.com

Solo Exhibitions:

2000 "Story Telling", Stiftung Kiinstlerhaus Boswil, Boswil, Switzerland
1999 "Reading the Clouds”, CIX Gallery, Skopje, Macedonia
1998 "Letters", Open Graphic Studio, Skopje, Macedonia
1997 "Sheep Fold", Youth Cultural Center, Skopje, Macedonia

mailto:hristinai@yahoo.com
mailto:slavicajane@yahoo.com


1996 Art Gallery, Bitola, Macedonia

Selected Group Exhibitions:

2001 "Perfect Match ", City Shopping Mall, Skopje
"Communication. Experience of Interaction.", Almaty Busniss Center - Pavilion 7 Almaty, 
Kazahstan
"Graphic Experiment 2", Open Graphic Studio, Skopje, Macedonia
"Social Reality/Existence/Politics"- L'autre moitie de /'Europe, part 2, Artist(s) in Residence (participa
tion in the project of Luchezar Boyadziev), Jeu de Paume, Pains

1999 “The First Peep-show in the City", CIX Gallery, Skopje, Macedonia
"Selection '97" (organized by AICA), Art Gallery, Strumica, Macedonia

KAI KALJO

1959 Born in Talinn, Estonia.
1983-1990 Talinn Art University, Painting Department

Selected Group Shows&Festivals

2001 "Perfect Match", City Shopping Mall, Skopje, Macedonia
"What do you read, my Lord? ", Gallery Nuova Icona, Venice, Italy (with Ly Lestberg)
“Estonian Energy ”, WUK;Vierma, Austria

2000,1999,1998 " World Wide Video Festival ''.Amsterdam, Netherlands
2000 "Chinese Whispers ”,Apex Art C.P.,New York,N.Y. USA

Central Station, Milch, London, England
"Pusan International Contemporary Art Festival", South Corea
Kurzfiimtage Oberhausen
"Man muss ganz shon viel lernen um hier zu funktionieren ", Frankfurter Kunstverein,
Germany

2000 “After the Wall”, Budapest, Berlin, Germany
1999 “After the Wall”, Modema Museet, Stockholm, Sweden
1998 "Rauma Biennale Balticum ", Finland

ZORAN NASKOVSKI

1960 Bom in Yugoslavia.
MA Academy of Fine Art, Belgrade.

address: Zoran Naskovski, Nevesinjska 8, 11000 Belgrade, Yugoslavia
Tel.: 381 11 430 217, e-mail:znaskovski@mailexcite.com

mailto:znaskovski@mailexcite.com


Selected Solo Exhibitions

1999 "A Symbol, Red Star, Is the Title of this Work", CZKD, Belgrade, Yugoslavia
"L'Origine du Monde", CIX, Skopje, Macedonia

1998 Galerie Le Lys / with Vesna Pavlovic/, Paris, France
"White Light/White Hit", 7 Stages, Atlanta, GA, USA
"White Light/White Hit" & "L - Origine du Monde", Cinema Rex, Belgrade, Yugoslavia

1995 "Composition 1" /with Bata Krgovic/, National Museum of Belgrade, Yugoslavia
1994 "White Cloud", SCC Gallery, Belgrade, Yugoslavia

Selected Group Exhibitions:

2001 "Perfect Match", City Shopping Mall, Skopje, Macedonia
2000 "DEAFOO - Machine Times, Rotterdam, Netherlands

"Tech-niches, Post-War-Post-Cards, The Lux Centre, London
Common and New Media Arts Gallery, Portland, USA

1999 "After the Wall", Modema Museet, Stockholm, Sweden, Ludwig Museum, Budapest, Hungary, 
Hamburger Bahnhoff, Berlin, Germany (2000)
"Always Already Apocalypse", IZI1S, Skopje, Macedonia, Yildis Sabanci Cultural Center, Istanbul, 
Turkey
"Without the Wall", The State Russian Museum, St.Petersburg, Russia
"Garden of Eros", Tecla Sala Center, Barcelona, Spain

1998 "Balkan Answer", The Festival of Video Art from the Former Yugoslavia,
St. Petersburg, Russia
French-Baltic-Nordic Video & New Media Festival, Tallin, Estonia
"Focus Belgrade", I FA Gallery, Berlin, Germany
"Union - Reunion" , Nexus Contemporary Art Center, Atlanta, GA, USA

1997 "New Icon", III Cetinje Biennial, Montenegro
"Murder One", 2nd SCCA Annual Exhibition, CZKD, Belgrade, YU

1996 "Resume", Museum of Contemporary Art, Belgrade, YU
1995 "Gaze Scenes", Museum of Contemporary Art, Skopje, Macedonia

"Experiencing Memory", National Museum, Belgrade, YU
1994 "II Cetinje Biennial", Montenegro 1994

TANJA OSTOJIC

1972 Bom in Yugoslavia.
1998-99 International post-graduates program at the Ecole Regionale des Beaux-Arts, Nantes, France
1995-98 M.F.A. at the Faculty of Fine Arts, University of Arts Belgrade, Yugoslavia.
1990-95 B.F.A. at the Faculty of Fine Arts, Department for Sculpture, Belgrade.
Performance and inter media artist based in Belgrade and Ljubljana.

Address: M. Popovica 17/12, 11070 Belgrade, Yugoslavia, E-mail: tanja@siol.net or hottanja@hotmail.com 

mailto:tanja@siol.net
mailto:hottanja@hotmail.com
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Selected exhibitions and performances : 

2001 "Perfect Match’’, City Shopping Mall, Skopje, Macedonia
2000-2001 “Serbia File". Fine Art Academy, Berlin and Vienna
2000 "Utopia ”, Rogaland Kunstmuseum, Stavanger, Norway

Remont Gallery, Belgrade and IZBA Novi Sad.*
1999 "I Wont Yon to Demand... ”, Exhibited unofficially on the streets of Venice, Venice 

“Would You Digitalize Your Soul", performance, ICA, London, England* 
“ SKIN " DESTE Foundation, Athens, Greece
Collaboration with Andre Stitt, PSI, New York

1998 " MANIFEST! 2 ” Musee d'Histoire de la Ville de Luxembourg, Luxembourg
” Body and the East” From the 1960s to the Present, Modema Galerija, Ljubljana, 
Slovenia

1997 “ Personal Space ”, Hollywood Leather Venue, London, England*
1996 "Hopscotch ", Student Cultural Canter Gallery, Belgrade.*

RASSIM © - Krassimir Krastev 

1972 Bom in Sofia, Bulgaria. Lives and works in Sofia.
1992- 98 National Academy for Fine Arts in Sofia, Department of Painting.

Solo Exhibitions 

1999 “Corrections ", FRAC, Montpellier, France
1998 “I Love Denitsa ", Art in Bulgaria magazine, #41
1996 “Another Angle”, Ata-ray Gallery, Sofia, Bulgaria

"Poster", Advertisement in Art in Bulgaria Magazine, #29
1995 “The Drug", Ata- ray Gallery, Sofia, Bulgaria

Selected Group Exhibitions

2001 “Perfect Match ", City Shopping Mall, Skopje, Macedonia
“Body and the East", EXIT ART, New York, USA

2000 “After the wall”, Hamburger Bahnhof Museum, Berlin, Ludwig Museum, Budapest, 
Hungary
“What, How & For Whom”, Modema galerija, Zagreb, Croatia
“It Could Be Obsession ", ROTOR/ Association for Contemporary Art, Graz, Austria

1999 “After the wall”, Modema Museet, Stockholm, Sweden
“Translocation New Media/Art”, Generally Foundation, Vienna, Austria
“Inventing a People. Contemporary Art in the Balkans ”, National Gallery for Foreign Art, 
Sofia, Bulgaria

“Formal/Informal”, 5^ Annual Soros Center for the Arts (SCA) Exhibition, Sofia;



City Post
Office, Sofia
"Body and the East", Museum of Modem Art, Ljubljana, Slovenia
"Bulgariaavantgarde Kraftemessen 2. Kunstlerwerkstatt Lothringerstrasse, Munich, 
Germany

1997 "Menchenbilder. Foto und Videokunst aus Bulgarien ", IFA Gallery, Berlin, Germany

DEJAN SPASOVIK 

1974 Bom in Skopje, Macedonia
Graduated from the Faculty of Fine Arts in Skopje, at the Sculpture department, class of prof. Stefan Manevski.

Individual Projects: 

2000 "Missing sound, missing shadows ", CIX Gallery, Skopje, Macedonia
1998 "Semaze- dancing as a symbol of cosmos ’’-“Synthesis”- festival, MNT, Skopje
1997 "Silent way", Suli-an, Skopje, Macedonia

"ANTICHAMBRE" [Da\xtpas\xm amam, Skopje, Macedonia
1996 "Memoria Futura", Suli-an, Skopje, Macedonia

Group Exhibitions: 

2001 Perfect Match, City Shopping Mall, Skopje, Macedonia
2000 Graphic experiment 2, Open Graphic Art Studio, Skopje, Macedonia 

Trans Art festival, Labin, Croatia
NEO [TECHNO] LOGISMs, Medi@terra, Athens Greece 
Interferences, Belfort, France

1999 The First Peep-show in the City, CIX Gallery, Skopje, Macedonia
1998 Electronic Art in Macedonia in 90 s, XXL Gallery, Sofia, Bulgaria
1997 Chifte Amam 3, Chifte Amam, Skopje, Macedonia

SEA Fair- Web Art Exhibition, MSU, Skopje, Macedonia
Scandal, 3 annual exhibition, SCCA, Skopje, Macedonia

1996 Chifte Amam 2, Chifte Amam, Skopje, Macedonia

SANDRA STERLE 

1965 Bom in Zadar, Croatia.
1985 - 1989 Academy of Fine Arts, Croatia
1995 - 1996 Kunstacademie, Dusseldorf, Germany
(film and video klass, prof. Nan Hoover)
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AddressJavastraat 42/2, 1094 НЈ Amsterdam, tel/fax +31 20 6944311 
e-mail: sterle@myself.com

Workshops and Residencies:

1997 SHAVE International Artist Workshop, Somerset, England
Symposium: International views of the place of the
artist, Gasworks, London, UK
1999 “ArtsLink” Residency: Wexner Art Centre, Columbus, Ohio, USA

Solo Exhibitions:

1999 “Some Stories", solo exhibition, "Horten", Dusseldorf, Germany
“Exercises", solo exhibition, Lokaal 21, Venlo, NL

1998 “RoundAround", solo exhibition, Miroslav Kraljevic gallery, Zagreb, Croatia
“To Forget to Remember and to Know", (with Dan Oki), public Art project Amsterdam 
College, Amsterdam, NL

Group Exhibitions :

2001 “Perfect Match ", City Shopping Mall, Skopje, Macedonia
1999 “Ambient 90”2000, Museum of Modem and Contemporary Art, Rijeka, Croatia

“Small Country for a Big Vacation ”, group exhibition, SKUC gallery, Ljubljana, Slovenia
1998 “Power Up ”, group exhibition, Museum voor Moderne Kunst, Arnhem, NL

“Democeacy Show", Gate Foundation, Amsterdam, NL
1997 “Gates", Kunsthal Hof 88, Almelo, NL

“Shave”, group exhibition on site specific location, Nettlecombe, UK
FESTIVALS and BROADCASTS:
2000 IMPAKT festival highlights, "story 1", HEDAH, Mastricht, NL, HAAGSERONDGANG, Den Haag, NL, 
CO-OPERATION, Dubrovnik, Croatia
1999 IMPAKT, Utrecht, NL, FESTIVAL OF FILM, Lisboa, Portugal, VIPER FESTIVAL, Luzerne, Swizerland, 
VID@RTE, Mexico City, Mexico
1998 CROATIAN FILM and VIDEO, New York, USA, HOW TO BAKE AN AVATART, Amsterdam, NL, CIN
EMA MEDITERANEE, Lantaren/Venster, Rotterdam, NL

ANA STOJKOVlk

1971 Bom in Skopje, Macedonia
1997 B.F.A. at the Faculty of Fine Arts in Skopje - Printmaking Department.

Address: Jurij Gagarin 25/37, 91000 Skopje, Macedonia
phone: ++ 389 2 380 729, E-mail: fyrma@lycos.com

mailto:sterle@myself.com
mailto:fyrma@lycos.com


Solo Exhibitions:

"Before any Text", Museum of the City of Skopje, Skopje
1997 Youth Cultural Center, Skopje [with S. Janeslieva]

Selected Group Exhibitions:

2001 "Perfect Match ", City Shopping Mall, Skopje, Macedonia
"12 Graphic Art Positions from Macedonia", Southeastern Europe Cultural Center, Berlin, 
Germany
"Graphic Art Experiment 2", Open Graphic Art Studio, Skopje, Macedonia
"Always Already Apocalypse", Yuksel Sabanci Art Center, Istanbul, Turkey
"The First Peep Show in the City", CIX Gallery, Skopje, Macedonia
"Narcissism(s) ”, Museum of Contemporary Art, Skopje, Macedonia
"Always Already Apocalypse", IEEES, Skopje, Macedonia

1998 "Mak- Graf ", Open Graphic Art Studio, Skopje, Macedonia
"12 Graphic Art Positions from Macedonia", Kulturrathaus, Dresden, Germany
"Tendencies 98", Museum of the City of Skopje, Skopje, Macedonia

1997 "International Student Art Bienal", Museum of the City of Skopje, Skopje, Macedonia

IGOR TOSEVSKI 161

Born in Skopje, Macedonia
B.F.A., Academy of Fine Arts - Printmaking Department, Helsinki, Finland

Address: Bradfordska I- l/7, 1000 Skopje, Macedonia, tel.+389 2 382 041, E-mail: tigor@yahoo.com

Solo Exhibitions:

1997 "Dossier '96 ”, Museum of the City of Skopje, Skopje, Macedonia 
"Dossier ‘96", Arena Festival, Erlangen, Germany

1996 "Dossier ‘96”,Neles, Prilep, Kumanovo, Macedonia
"Dislocations ”, Cultural Information Center, Skopje, Macedonia

1994 Museum of the City of Skopje, Skopje, Macedonia
1988 Youth Cultural Center, Skopje, Macedonia

Group Exhibitions:

"Perfect Match”, City Shopping Mall, Skopje, Macedonia
2001 "After the Wall”, Ludwig Museum, Budapest, Hungary

"What, How and For Whom", Modema Galerija, Zagreb, Croatia

CAPITAL

AMD

GENDER

mailto:tigor@yahoo.com


After the Wall", Hamburger Bahnhof, Berlin, Germany
"Words, Objects, Act", Museum of the City of Skopje, Skopje, Macedonia

1999 "After the Wall" (Art & Culture in Postcommunist Europe), Modema Museet Stockholm, 
Sweden
"Desiring Machines ”, Yildiz Technical University - Y. Sabanci Art Center, Istanbul, Turkey

1995 "9 ? (New Macedonian Art) ", Museum of Conemporary Arts, Skopje, Macedonia
"Image Box”, Cultural Center "Mala Stanica", (Soros Center for Contemporary Arts), 
Skopje, Macedonia

1990 "ZERO Group", Institute for East - European Art - IGNIS, Cologne, Germany
“Zero Shakti", Museum of Macedonia, Skopje, Macedonia

TATJANA VUJINOVIC

1973 Bom in Loznica, FR Yugoslavia
1994 - 1998 Faculty of Fine Arts, Belgrade (Momo Antonovic class)
1998 - 1999 Kunstakademie Dusseldorf (Jan Dibbets class)
1998 Member of BBK association (Berufsverband Bildender Kunstler 

Bergisch Land)

Address:E-mail: tatjanavujinovic@hotmail.com, tel.+386 (0)40 375 100

Solo Exhibitions:

2000 "Farenheit 451 ”, Project for Volksbibliothek Wuppertal
“Plasfika”, Multimedia Arts Gallery, Novi Sad, Yugoslavia
"Video works 1997-2000”, Media Nox Gallery, Maribor, Slovenia
“Farenheit 451 ”, University Library Maribor, Slovenia

1999 "Out There ", Fly Gallery, Glasgow (with S. Markovic and I. Hie), GB 
"Deadlock", Kunstfabrik BBK, Wuppertal (with D.Z.Jovanovic) 
“lbs Bank ", Barmen
“Variola Vera”, Hladilnica, Maribor, Slovenia
"Pressure ", Third World Gallery, Berlin, Germany

Group Exhibitions:

2001 “New members of ULUS", Cvijeta Zuzoric Pavilion, Belgrade, Yugoslavia 
“Perfect Match ”, City Shopping Mall, Skopje, Macedonia

2000 "Kleine Formate", BBK Gallery, Wuppertal
“Co.operation ”, Gallery Otok, Dubrovnik, Croatia

1999 "13e Recontre video art plastique ”, France
“Video in Serbia", retrospective, Bitef Theater,
Yugoslavia

mailto:tatjanavujinovic@hotmail.com
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Ill/UUUR, IVxontakt

Проектот Капитал и пол е реализиран co финансиска 
поддршка од Министерството за култура на Република 
Македонија. Фондацијата Институт
Отворено општество - Мрежната програма за култура и 
уметност - Компонентата за културно поврзување и Про 
Хелветија - Уметнички совет од Швајцарија.

Каталогот е реализиран co финансиската поддршка на 
Култур Контакт - Австрија, Јавното претпријатие за 
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Cultural Link Component and Pro Helvetia - Arts Council of 
Switzerland.

The catalogue has been realized with the financial support of 
KultutKontakt - Austria, JPSSDP and The City Shopping Center.
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Pisarev, and Vasken Terzijan.


