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МУЗЕЈ HA COBPEMEHATA УМЕТНОСТ-СКОПЈЕ
ГОДИШЕН
ИЗВЕШТАЈ



Музе| на современата уметност - Скопје
Работно време:
Вторник - Сабота 10.00 - 17.00
Недела 9.00 -13.00
Музејот е затворен за посетители во 
понеделник и за време на државни празници. 
Библиотеката е отворена секој работен ден 
од 9.00-14.00
Информации:
Тел. (++ 389 2) 11 77 34; 11 7735
Факс: (++ 389 2) 11 01 23 
e-mail: moca@ sonet.mk
Адреса:
Музеј на современата уметност - Скопје 
Самоилова бб. п.ф. 482, 1000 Сколје 
Република Македонија
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Во текот на 2002 година во 
Музејот на современата уметност 
- Скопје беа реализирани 
четириесет и еден (41) проект 
(изложби, перформанси, 
филмски проекции и 
манифестации). Од триесет и 
една (31) изложба реализирани 
оваа година, дваесет (20) беа 
финансирани од Министерството 
за култура на РМ согласно 
Годишната програма. Од нив 
седум (7) беа вонпрограмски 
проекти, Надвор од редовната 
програма на МСУ беа 
организирани шеснаесет (16) 
проекти, од кои единаесет (11) 
изложби, финансирани од други 
извори.

Од вкупниот број реализирани 
изложби, пет (5) беа самостојни 
претставувања на македонски 
автори, десет (10) изложби беа 
од странство, беа организирани 
пет (5) тематски изложби на 
дела од колекцијата на МСУ, три 
(3) групни изложби науметници 
од земјата и странство, три (3) 
студиски изложби и две (2) 
монографско ретроспективни 
изложба. Музејотучествуваше во 
организацијата на три (3) проекта 
во странство, и тоа: Европска 
современа уметност, Уметност на 
балканските земји во Солун, 
Република Грција, Сергеј 
Андреевски во Њујорк, САД, и

Октомвриски салон во Париз (10 
македонски уметници), Франција.

Годишната програма на Музејот 
на современата уметност се 
потпира на четири постаменти, и 
тоа:

промоција на најновите 
тенденции во уметноста 
преку самостојни и групни 
изложби на млади 
македонски уметници 
презентација на творештвото 
на веќе афирмирани 
македонски уметници преку 
нивни самостојни изложби 
или нивно вклучување во 
заеднички проекти 
монографско-ретроспективни 
изложби на уметници чие 
творештво има значајно 
место во историјата на 
македонската уметност. 
презентација на рецентното 
творештво на значајни 
автори од регионот и светот 
преку нивни самостојни и 
групни изложби

Co својата изложбена дејност 
Музејот овозможува да се 
зачуваат веќе стекнатите 
вредности преку максимално 
почитување на минатото и 
традицијата, но и да се зачуваат 
релациите co сегашноста. 
Нашата задача, којашто е и 
најдобра потврда на досегашната 
работа, е да и обезбедиме увид 
на публиката во системот на 
вредностите создадени во 
минатото и тоа пред се преку 

презентација на дела од 
збирката која музејот ја поседува 
(4.680 дела од 1760 автори), но и 
да овозможиме увид во 
тековната уметничка продукција 
денес. Значи, од една страна, да 
се поврати музејската димензија 
во работењето (прибирање, 
заштита, стручна обработка и 
презентација на уметничите 
дела), а од друга, да се 
овозможи тековно следење на 
актуелните појави во уметноста 
преку галериското делување на 
институцијата и динамизирање 
на изложбената продукција.

Во текот на оваа година беше 
откупено едно дело
(Д. Кондовски, Мала слика, 1963) 
а на Музејот му беа подарени 
четириеоет и шест (46) дела од 
дванаесет (12) автори. Музејотја 
овозможи продукцијата на 
дваесет и четири (24) нови 
уметнички дела, пред се на 
млади македонски уметници, 
финансирајќи го целосно или 
делумно нивното создавање.

в.д. Директор, МСУ 
М-р Емил Алексиев 

20.12 2002





Capa АЈНИК, 18-30 јануари,
Capa Ајник е уметник кој зад себе има редица самостојни 
изложби, пред се во Израел и Романија, но кој за првпат 
самостојно се претставува првд македонската јавност. 
Проектот co наслов Мојот шатор на сведоштвото е 
повеќеслоен и бременит co значења концепт заснован на 
илјадагодишната традиција на вврајскиот народ и 
учењето на кабалата.
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World Press Photo, 23. февруари-17 март 2002 
World Press Photo e независна, непрофитна 
организација, основана во Холандија во 1955 
год. Основната цел е пддршка и 
интернационална промоција на делата на 
професионалните фотографи. World Press 
Photo делува под патронажа на Принцот 
Бернард од Холандија

Миле КОРУБИН, ретроспектива, (од 
2001) 01-20 февруари, сала 1 и 2 
Претставувањето на Миле Корубин, еден 
од најзначајните сликари од втората 
генерација уметници во Македонија, е во 
контекст на студиските проекти на МСУ, 
што ја следат генезата на македонската 
ликовна уметност во 20. век. Низ 
селективен избор се прикажани околу 
сто (100) слики од сите фази на неговиот 
сликарски опус. Основна поента во ова 
творештво е вештото помирување на 
дуализмот меѓу фигуративниот и 
нефигуративниот исказ. Оваа постапка, 
без преседан во периодот кога создава 
Корубин, како референца на авторовото 
обмислување на сликарството како 
феноменолошка целина, е искористена 
како стожерна структура за 
ретроспективата.



ДЛУМ - IX Зимски салон на Друштвото на 
ликовните уметници на Македонија 
01-17 март 2002

Мирослав Масин
Полиптих, 2001 
акрилик на платно, 12/40/60

БИСТА- биенале на студенти 
по архитектура, 23. март - 05. 
април, 
Манифестација во рамките на 
БИМАС (Биенале на 
македонската архитектура) 
организирана во соработка co 
Асоцијасиата на архитекти на 
Македонија и 
Архитектонскиот факултет.

ФРАНЦУСКА КОЛЕКЦИЈА НА МСУ, 
21 - 05. април, 
Изложбата е организирана во соработка 
co Амбасадата на Р. Франција и 
Францускиот културен центар во Скопје. 
Печатен е каталог(превод на 
француски) co текстови од д-р Борис 
Петковски, м-р Емил Алексиев, Жан 
Франсоа Терал и Захаринка Алексоска 
Бачева, список на на учесници, 
каталошки податоци, 12 во боја и 20 
црно-бели репродукции. Изложени беа 
41 дело од 40 автори. Реч на 
отворањето на изложбата одржа Жан 
ФрансоаТерал, амбасадор на Р. 
Франција во Маквдонија и Емил 
Алексиев, директор на МСУ.

АЈВАР, 28. март- 05. април, 
Јубилејна изложба по повод 25-76 
години активно делување на 
архитектонската група АЈВАР

арт



> ТОМАС ФЛОРШИЦ, Германија (15 
фотографии). 05-17 април, 
Томас Флоршиц и припаѓа на генерацијата 
познати светски уметници заслужни за 
големиот подем на фотографијата во 
поширокиот концепт на ликовните уметности, 
изразен особено во деведесеттите години од 
дваесеттиот век.
Изложбата е реализирана во соработка co 
Гете институтот во Белград, Институтот за 
меѓународни односи од Штудгарт и 
Германската амбасада во Скопје.

ОПАСНИ ВРСКИ (6 автори) 12-30 април,
Презентација на двл од творештвото на македонски 
уметници настанато во 2001. Целта на изложбата е 
критичко промислување на односите меѓу она на што 
реагираме и она што го прифаќаме. меѓу подготвеноста да 
се одговори на "неподносливата леснотија" co која 
реалноста не напаѓа и невозможноста да се завземе став. 
Во реализацијата на проектот беа вклучени кустосите од 
Музејот (селекција на дела, текстови за каталогот). Печатен 
е каталог (превод на англиски) co предговор од Лилјана 
Неделковска, текстови од 3. Петровски, М. Бочварова 
Плавевска, 3. Алексоска Бачева и илустриран co 
фотографии во боја. Учествуваа 6 автори.

ЕВРОПСКА СОВРЕМЕНА УМЕТНОСТ, УМЕТНОСТ НА 
БАЛКАНСКИТЕ ЗЕМЈИ, Солун, Република Грција, 13 април - 
13 мај 2002.
Во овој проект, кој го организира Државниот музеј на 
современата уметност од Солун (State Museum of 
Contemporary Art. Thessaloniki), учетвуваат уметници од 
Балканските земји (Турција, Бугарија, Македонија, Србија, 
Албанија, Хрватска, Словенија и Романија). Селектор за 
Македонија е м-р Емил Алексиев. Стручните текстови се 
објавени во публикацијата кој ја следи изложбата. Изложбата 
ги претсавува актуелните тенденции во уметноста на 
балканските замји и ги сигнира најзначајните уметнички 
процеси.
Во Солун се претставени тројца македонски уметници кои се 
избрани врз основа на метеријалите (портфоли)ата) кои им 
беа доставени на колегите во Солун. Co свои дела 
учествуваа Јован Балов (Ангел Габриел), Жанеата Вангели 
(Автореференцијална пластика, инсталација) и Сергеј 
Андреевски (7 платна на тема Љубов и игра).



Dossier: македонски млади, 1(3) ДиаЛекти 
(12 автори) 10-30 мај, фоаје.
Куратори на овој проект се Соња Абаџиева, Маја 
Чанкуловска и Емил Алексиев кои претсавуваат 
три генерации македонски теоретичари на 
уметноста co три различни појдовни позиции во 
истражувањето на уметничкиот феномен. 
Изложбата следи три детерминанти на 
македонската современа уметност. Првата е 
Умвтност како живот (АРТ-АС-ЛИФЕ) или 
Контактна умвтност и се однесува на 
дејствувањето на уметниците, во групи или 
одделно, кои стартираат од секојдневниот живот 
имајќи ја како базична цел интеркомуникацијата, 
односно социјалната, хуманата димвнзија на 
уметноста (куратор Соња Абаџиева). Втората е 
формулирана како Уметност како протест (АРТ- 
АС-ПРОТЕСТ) и подразбира ликовна реакција на 
актуелните политички, општествени, економски и 
воопшто на оние големи прашања фокусирани 
околу кризните ситуации (куратор Маја 
Чанкуловска). Трвтата детерминанта е Уметност 
како уметност (АРТ-АС-АРТ) и се однесува на 
редефинирањето, односно на обновувањето на 
интересот за ликовна феноменологија и за 
онтологијата на умвтноста (куратор Емил 
Алексиев).Пвчатен е каталог-плакат co no една 
фотографија и кратка експликација на секој од 
учесниците. Учвствуваа 12 автори.
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ДЕНОВИ HA ХРВАТСКАТА УМЕТНОСТ: НЕПРИСПОСОБЕНИ
31 мај - 30 јуни,
Автор на изложбата е Тихомир Миловац, Виш кустос при Музејот на 
современа уметност во Загреб.Изложбата ги следи сите релевантни 
сегменти на случувања на хрватската уметничка сцена од крајот на 
педесеттите години од дваесеттиот век до денес и ги презентира 
уметничките појави и уметниците блиски до групите како Горгона, Црвен 
Перистил, Група на шесторицата, ЕгоЕаст, односно уметниците како што 
се: Димитрие Башиќевиќ-Мангелос, Јулије Книфер. Иван Кожариќ, 
Томислав Готовац. Сања Ивековиќ, Далибор Мартинис, Горан Трбуљак, 
Брацо Димитријевиќ, Младен Стилиновиќ, Владо Мартек, Жељко 
Јерман, Жељко Кипко, Ивана Косер, Александар Батиста Илиќ, Славој 
Тољ, Андреја Кулунчиќ и др.

МАРЛЕН ДИТРИХ Легенда во слики (40 фотографии) и 4 
филма на актерката (матине), 06 -26 јуни, 
Марлен Дитрих не е само еден од бесмртните ликови од 
светот на филмот, сцената и уметноста на рафинираната 
еротика. Освен сето ова, таа стана и дел од политичката и 
културната историја на Германија. Токму од овие причини, 
нејзиниот роден град Берлин во 1933 година ја прими 
оставштината на Марлен Дитрих и и ја предадв на 
обработка на Германската кинотека. Летото 2000 година, 
оваа оставштина е изложена. предизвикувајќи многу 
контроверзи, покрај другите збирки на Кинотеката во 
Музејот на плоштадот Постдам во Берлин. Дел од 
нејзините лични фотографии за прв пат се излагаат во 
Музејот на современата уметност пред македонската 
јавност.

ЧОВЕКИ ПРОСТОР-
перформанс, Моника Десоска, 30 јуни, сала 2 
Концептот на овој проект е заснован врз 
идејата за човекот како битие чие 
постоење е одредено co неминовноста од 
раѓањето и смртта. Две тела (машко и 
женско) како претставници на целото 
човештво, го играат танцот на животот 
одредувајќи го сопственото постоење во 
просторот кој тие го освојуваат. Автор на 
проектот е Моника Десоска (1973). Танцот 
го изведоа Давор Петровски и Сввтлана 
Црнокрак. Спонзор на проектот е Студио 
Ребис.



РОБЕРТ ДАНДАРОВ, самостојна изложба, 01 -15 јули 
(Скопско лето),
Печатен е каталог (превод на англиски) co предговор од 
Емил Алексиев, биографски, каталошки податоци и 5 
репродукции во боја. Иложени беа 20 масла на платно.

ДЕРТЕ АЈСФЕЛД: СОВРШЕНИ СВЕТОВИ, Германија (31 ц/б фотографија), 15 - 01 
август,
Дерте Ајфелд нагласува дека нејзиниот приод кон фотографијата не е преку 
директно претставување, туку дека начинот на кој таа ракува co фотографските 
претстави се развил преку филмскиот медиум. Мигот на сечење и монтажа. co 
кои доаѓа до сликовни секвенци и претопувања, Дерте Ајсфилд го транспонира во 
статични фотографски слики и го развива на еден потполно автономен начин. 
Изложбата е реализирана во соработка ИФА, Штудгард и Гете институтот од 
Белград. Како додаток на оригиналниот каталог печатен е каталог-покана co 
предговор од Уте Ексилтсен, биографски податоци и 1 црно-бела репродукција. 
Изложени беа 31 фотографија.

ПАРИЗ - СКОПЈЕ, изложба, 15-02 август,
Париз, градот на уметноста и светлината, е честа инспирација на 
ликовните уметници од целиот свет. Овој проект има за цел да ги 
обедини погледите на македонските уметници следејќи ја трагата 
која Париз ја оставил во нивните дела. Изложбата е организирана 
во соработка co Францускиот културен центар во Скопје. Печатен 
е каталог (превод на француски) co предговор од д-р Борис 
Петковски, цитати од текстови за уметниците учесници, 
биографски, каталошки податоци, 31 во боја и 21 црно-бела 
репродукци. Изложени беа 52 дела од 24 автори. Реч на 
отворањето одржа Франсоа Горже, директор на Францускиот 
културен центар во Скопје и Емил Алексиев, директор на МСУ.

Јули
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ДУХОТ HA ВРЕМЕТО СЕ ПРЕТВОРА ВО 
ФОРМА, Германска модна фотографија 1945 - 
1995, 188 ц/б и колор фотографии, 10 август -10 
септември, 
Изложбата е реализирана во соработка co Гете 
институтот од Белград и ИФА, Штудгард. Кон 
оригиналниот каталог печатен е вметок на 
македонски јазик co текстови од Ф.К. Гундлах, 
Клаус Хонеф и Ено Кауфхола. Изложени беа 188 
фотографии од 39 автори. Реч на отворањето 
одржа Хилдегард Дункл, зам. амбасадор на Р. 
Германија и Емил Алексиев. директор на МСУ.



ГОЛЕМО ВРАМУВАЊЕ. изложба, 12 - 30 септември, 
Изложбата Големо врамување го санкционира 
односот кон човековото тело на уметници кои 
делуваат во одреден простор (Македонија) и во 
одредено време (токму денес). Уметниците кои 
учествуваат во проектот се претставници на сосем 
различни генерации, делата се изработени во сосем 
различни техники, меѓутоа, нив ги обединува 
специфичниот односот кон телото транспонирано во 
сликата и бескрајната игра меѓу рамките кои ги 
одредуваат силите кои владеаат во просторот на 
сликата и самата слика на човековото тело. 
Проектот е истражување на можните односи меѓу 
рамката и сликата. Тој е во потрага по изгубениот 
референцијал, по телото ков денес има поинакво 
значење за нас од она кое го ималг -екогаш.Врамено 
тело е синтагма која што содржи два носечки поима: 
рамка и тело. Преку текстот и изложбата в направен 
обид да се проследат дијахрониски (вертикална 
временска оска) и синхрониски (хоризонтален 
просторен пресек) двата поима кои се од круцијално 
значење за уметноста. Точката каде се сечат 
вертикалата и хоризонталата ја одредува нашата 
позиција во еден сложен координатен систем. 
Печатен е каталог co предговор од Емил Алексиев, 
биографски, каталошки податоци и 17 репродукции 
во боја.
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ПРЕОБРАЗБИ 2 - Модалитети на македонската модерна 
и совремна скулптура, 17 септември -17 октомври 2002, 
Како втор двл од изложбата Преобразби 1 (обработка на 
македонското сликарството), одржана 2000, овој 
проектот претставува студиска изложба во која се 
анализира феноменот на скулптурата во Македонија во 
20. век, модалитетите на преобразбите низ кои таа 
опстојува во минатиот век. Временскиот дијапазон на 
аналитичкото испитување на оваа дисциплина се движи 
од почетоците на модерната, до скулпторските 
изразности на крајот на минатиот век (Димо Тодоровски, 
Рашко Муратовски, Љупчо Стефановски, Димче Коцо, 
Борка Аврамова, Јордан Грабулоски, Петар Хаџи 
Бошков, Драган Попоски, Борис Николоски, Стефан 
Маневски, Васил Василев, Олга Милиќ, Станко 
Павлвски, Томе Аџиевски. Исмет Рамиќевиќ, Беди 
Ибраим, Петре Николоски, Глигор Стефанов, Маргарита 
Киселичка, Искра Димитрова, Мирна Арсовска и др.). 
Формите на феноменолошкото истражувањв на 
македонската скултура се разработуваат во осум 
поглавја. Одпечатена е публикација( книга) co студија 
(превод на англиски) од Соња Абаџиева Димитрова, co 
превод на англиски, биографии, библиографија и голем 
број на репродукции.
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ОЛИВЕР МУСОВИК, 24 октомври - Обноември,
Оливер Мусовиќ е припадник на најмладата генерација 
ликовни уметници во Македонија, кој ја афирмира 
маквдонската уметност и на меѓународен план. Неговиот 
пристап подразбира луцидно опсервирање на стварноста 
поткрепено co богата нарацаја,
Печатен е каталог ( превод на англиски) co предговор од 
Соња Абаџиева Димитрова, биографски. библиографски, 
каталошки податоци и 34 црно-бели репродукции. 
Изложени беа 10 фотографии.

БЛАГОЈА МАНЕВСКИ, самостојна изложба, 23 октомври - 23 
ноември,
Благоја Маневски е една од клучните фигури на македонската 
уметничка сцена на 80-те и 90-те години. Досега има реализирано 
три самостојни изложби во Скопје: првата самостојна изложба, на 
која се претстави co слики, беше во Музејот на современата 
уметност 1987, втората во Уметничката галерија, 1995. -изложба 
на објекти и фотографии и третата во Музеј на град Скопје, 1997- 
инсталација. Оваа самостојна изложба во Музејот ќе претставува 
еден вид сублимирање, но и давање на една нова димензија на 
неговите досегашни искуства во доменот на различните 
дисциплини: сликарството, објектот и инсталацијата.
Печатењето на каталогот е во тек и содржи предговор (превод на 
англиски) од Лилјана Неделковска, биографски, каталошки и 
библиографски податоци и 25 во боја и 5 црно-бели репродукции.



СЛАВИЦА ЈАНЕШЛИЕВА "КРИК", самостојна изложба, 22 ноември - 12 декември, 
Славица Јанешлиева е вден од позабвлежителните припадници на младата 
гвнерација македонски уметници. Co учеството на бројни домашни и мвѓународни 
изложби и проекти, таа се намвтнува како уметник чии што потенцијали да создаде 
впечатлив авторски опус заслужуваат поголемо внимание и поддршка.

ДРАГУТИН АВРАМОВСКИ - ГУТЕ - ретроспектива,
29 ноември - 29 декември,
Co оваа изложба продолжувамв co презентација на автори 
чии творештва одиграле значајно место во развојот на 
македонската ликовна уметност.
Драгутин Аврамовски-Гуте е еден од првите академски 
образовани автори по Втората светска војна кој исцело 
својот творвчки век го поминува во Македонија оставајќи 
зад себе автентичвн белег како во доменот на сликарството 
така и во графичкиот медиум. Во почетните дела, 
инспиративно поврзан co традицијата, за да потоа успешно 
навлезе во домвнот на апстрактниот израз апстрахирајќи ги 
фигуративните елементи.
Изложбата е проследена co каталог во кој, покрај твкстот за 
неговото творештво, твмелно св обработени био- 
библиографски податоци врзани за неговиот животен и 
творечки ввк.
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МИХАЕЛ ШЕФЕР,
Германија, 40 фотографии,
17 декември - 17 јануари 2003, фоаје
Михаел Шефер (1953) е значаен германски 
уметник кој co фотографија почнал да се 
занимава од 1979-80. Неговото фото- 
фрагментирање на реалноста се развива од 
ситуации што го ангажираат емотивно. Сликите 
од 1990-91 кои се представени на оваа излжба, 
прв пат беа објавени 1991 под наслов Покривка и 
овошје. Атпас.

SEA Fair 14,(15,16) декември 2002-10 јануари 2003
Годишниот проект SEA Fair е замислен како платформа која ги 
поврзува културните теортетичари и корисниците на новите 
медиуми во конструктивен дијалог. Во организација на CIX и МСУ 
е поставена изложбата Културната трансформација свесноста и 
новите технологии. Организиран е и симпозиум на истата тема. 
Свои излагања имаа Рој Аскот (Англија) и Сузана Милевска 
(Македонија).

World Press Photo, 12-30 декември 2002
World Press Photo e независна фондација за поддршка на развојот на 
новинарската фотографија. Секоја година, World Press Photo распишува 
конкурс за најдобра новинарска фотографија, издава книга и организира 
изложба co фотографиите од конкурсот. Во МСУ се изложени 160 
фотографии.
Оваа година првата награда ја доби фотографијата на Ерик Рефнер од 
Данска-Тело на Авганистанско дете бегалец подготвено за закоп" 
Ова меѓународна изложба е донесена во Скопје благодарејки на 
Македонскиот институт за медиуми, co поддршка на Амбасадата на 
Кралството Холандија во Македонија и Музејот на современата 
уметност-Скопје

WORLD PRESS PHOTO



Од изложбата Големо врамување, концерт на Д.Н.О.



ДЕЈНОСТ 2002

ГОДИШНА ПРОГРАМА 
ФИНАНСИРАНАОД 
СТРАНА
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 
КУЛТУРА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

ПРОЕКТИ ОД
ГОДИШНАТАПРОГРАМА
КОИ HE СЕ
РЕАЛИЗИРАНИ

ВОНПРОГРАМСКИ
ПРОЕКТИ

ВОНПРОГРАМСКИ 
ПРОЕКТИ 
ФИНАНСИРАНИ ОД 
СТРАНА НА 
МИНИСТЕРСТВО ЗА 
КУЛТУРА

ИЗЛОЖБИ Л ФИЛМСКИ 
ПРОГРАМИ 
РЕАЛИЗИРАНИ ВО 
СОРАБОТКА CO ИФА ОД 
ШТУТГАРД И ГЕТЕ 
ИНСТИТУТ

1. САРА АЈНИК, самостојна изложба, 18-30 јануари, сала 1
2. МИЛЕ КОРУБИН, ретроспектива, (од 2001) 1-20 февруари, сала 1 и 2
3 ОПАСНИ ВРСКИ, студиска изложба (6 автори) 12-30 април, сала 1,2 и кино сала
4. МЛАДА ГЕНЕРАЦИЈА - Досие 2002, (12 автори) 10-30 мај, фоаје, сала 2 и 3
5. МАРИЈА БОНОМИ - Бразил, изложба, Битола, 11-24 јули 2002
6. БОБ БОНИ - Холандија, (Уметноста на двете Америки), Уметничка галерија, 

Битола, 11-24 јули 2002
7. МАГИЧЕН КВАДРАТ (ГОЛЕМО ВРАМУВАЊЕ), студиска изложба, 12-30 

септември. сала 1
8. ПРЕОБРАЗБИ 2 - Модалитети на македонската модерна и совремна скулптура, 17 

септември -17 октомври, сала 3
9. БЛАГОЈА МАНЕВСКИ, самостојна изложба, 23 октомври - 23 ноември, сала 1
10. ОЛИВЕР МУСОВИК, самостојна изложба,(од 2001) 24 октомври - 4 ноември, сала 2
11 СЛАВИЦА ЈАНЕШЛИЕВА, самостојна изложба, 22 ноември - 22 декември, сала 2
12 ДРАГУТИН АВРАМОВСКИ - ГУТЕ - ретроспектива, 29 ноември - 29 декември, сала 1
13 СКУЛПТУРАТА НА БОРКА АВРАМОВА, подготовки за 2003 година

1. ДУШАН ПЕРЧИНКОВ, ретроспектива (реализација во 2003 г.)
2. БАЈРАМ ГАЗАНФЕР, мозаици
3. СТЕФАН ПЛЕСКОЊИЌ, самостојна изложба
4. ЛУЧЕЗАР БОЈАЏИЕВ, самостојна изложба
5. ИЛИЈА АЏИЕВСКИ, ретроспектива

I. WORLD PRESS PHOTO 2001.23. февруари -17. март, сала 1
2 ДЛУМ - ЗИМСКИ САЛОН, 01-17 март, сала 2 и 3.
3. ФРАНЦУСКА КОЛЕКЦИЈА НА МСУ, 21 - 05. април, сала 2
4. БИСТА- биенале на студентите по архиктетура, 23.март - 05. април, сала 3.
5. Камерна изложба на архитекти кој работат во странство, 26 март - 05 април, фоајѕ
6 АЈВАР, рѕтрослектива, 28. март- 05. април, сала 1,
7. ЕВРОПСКА СОВРЕМЕНА УМЕТНОСТ, УМЕТНОСТ НА БАЛКАНСКИТЕ ЗЕМЈИ 

Солун, Република Грција, 13 април - 13 мај 2002.
8 МАРЛЕН ДИТРИХ - Легенда во слики, фотографии. 06 -26 јуни. фоаје
9. ЧОВЕК И ПРОСТОР - перформанс, Моника Десоска, 30 јуни. сала 2
10 РОБЕРТ ДАНДАРОВ, самостојна изложба, 01 - 15 јули (Скопско лето). сала 2
II. ПАРИЗ - СКОПЈЕ, изложба, 10 јули - 30 јули, сала 1, МСУ и Француски културен 

центар - Скопје
12. НЕДЕЛА НА ИТАЛИЈАНСКИОТ ФИЛМ, 5 италијански филмови
13. PRO ARTS Фестивал на македонската уметност, 7, 8 и 9 ноември, сала 2, кино 

сала и фоаје
14. WORLD PRESS PHOTO 2002, 12 - 30 декември, сала 3
15. SEA Fair 2002, ликовна работилница на САС - Скопје
16. ART SESSIONS, Автор: ИРЕНА ПАСКАЛИ, документарен филм, 52 мин., 03 

декември, кино сала на МСУ
17. Window Мацедониа. Автор: Андреј Митевски. Инсталација 20.12-30.12 2002

1. НЕПРИСПОСОБЕНИ, Денови на хрватска уметност, 31 мај - 30 јуни. сала 1. 2 и 3
2. Експериментален филм: Трбуљак, Готовац, Мустаќ, Галета, Наратх 

(избор на Хрвоје Турковиќ)
3. Видео-Арт: Уметници од помладата генерација на Ликовната Академија во 

Загреб, 12.06.02 - Кино сала на МСУ
4. СЕРГЕЈ АНДРЕВСКИ, Њујорк, САД, Gork Gallery at Avery Fisher Mall, Lincoln Center 

Plaza, New York City 11-23 април
5. ОКТОМВРИСКИ САЛОН, Париз (10 македонски уметници)

1. ТОМАС ФЛОРШИЦ: Фрагменти на себството, 15 ц/б и колор фотографии, 5-17 
април, фоаје на МСУ

2. НОВИОТ ГЕРМАНСКИ ФИЛМ, 13 нови германски филмови, 17 мај -10 јуни, кино 
сала на МСУ

3 ДЕРТЕ АЈСФЕЛД: Совршени светови, 31 ц/б фотографија, 15 јули - 01 август, сала, 2
4. ДУХОТ HA ВРЕМЕТО СЕ ПРЕТВОРА ВО ФОРМА: Германска модна фотографија 

1945-1995, 188 ц/б и колор фотографии, 10 август - 10 септември, сала 1
5. МИХАЕЛ ШЕФЕР, Германија. 40 фотографии, 20 декември 2002 - 15 јануари 2003, 

сала 2



1. СКУЛПТУРАТА НА БОРКА АВРАМОВА, подготовки за 2003 година
2. CAPA АЈНИК, самостојна изложба, 18-30 јануари, сала 1
3 МИЛЕ КОРУБИН, ретроспектива, (од 2001) 01-20 февруари, сала 1 и 2
4 WORLD PRESS PHOTO 2001,23. февруари - 17. март, 220 фотографии, сала 1
5. ДЛУМ - ЗИМСКИ САЛОН, 01-17 март, сала 2 и 3.
6. ФРАНЦУСКА КОЛЕКЦИЈА НА МСУ, 21 - 05. април, сала 2
7 БИСТА- биенале на студентите по архиктетура, 23.март - 05. април. сала 3.
8. Камерна изложба на архитекти кој работат во странство, 26 март - 05 април. фоаје
9. АЈВАР, ретроспектива, 28. март-05. април, сала 1,
10. ТОМАС ФЛОРШИЦ: Фрагменти на себството, 15 ц/б и колор фотографии, 05-17 

април, фоаје на МСУ
11. ОПАСНИ ВРСКИ (6 автори) 12-30 април, МСУ, сала 1, 2 и кино сала
12. ОПАСНИ ВРСКИ (6 автори), Уранија и Куќа на Робевци, Охрид.
13. СЕРГЕЈ АНДРЕВСКИ, Њујорк, САД
14 ЕВРОПСКА СОВРЕМЕНА УМЕТНОСТ, УМЕТНОСТ НА БАЛКАНСКИТЕ ЗЕМЈИ 

(Жанета Вангели, Јован Балов и Сергеј Андреевски) Солун, Република Грција, 13 
април - 13 мај 2002. ... „ „

15. МЛАДА ГЕНЕРАЦИЈА - Досие 2002, (12 автори) 10-30 Maj, фоа|е, сала 2 и 3
16. НЕПРИСПОСОБЕНИ, Денови на хрватска уметност, 31 мај - 30 јуни, сала 1,2 и 3
17. Експериментален филм: Трбуљак, Готовац, Мустаќ, Галета, Наратх

(избор на Хрвоје Турковиќ)
18. Видео-Арт: Уметници од помладата генерација на Ликовната Академија во 

Загреб, 12.06.02 - Кино сала на МСУ
19. МАРЛЕН ДИТРИХ - Легенда во слики, фотографии, 06 -26 јуни, фоаЈВ
20. НОВИОТ ГЕРМАНСКИ ФИЛМ*, 13 нови германски филмови, 17 мај - 10 Јуни. кино

сала на МСУ .
21. ЧОВЕК И ПРОСТОР - перформанс, Моника Десоска, 30 јуни, сала 2
22. РОБЕРТ ДАНДАРОВ, самостојна изложба, 01 - 15 јули (Скопско лето), сала
23 ДЕРТЕ АЈСФЕЛД: Совршени светови, 31 ц/б фотографија, 15 јули - 01 август, сала 2
24. ПАРИЗ - СКОПЈЕ, изложба, 10 јули - 30 јули, сала 1, МСУ и Француски културен 

центар - Скопје
25. МАРИЈА БОНОМИ - Бразил, Битола, 11-24 јули
26. БОБ БОНИ - Холандија, (Уметноста на двете Америки), Уметничка галерија,

Битола, 11-24 јули .
27. ДУХОТ HA ВРЕМЕТО СЕ ПРЕТВОРА ВО ФОРМА: Германска модна фотографИЈа 

1945-1995, 188 ц/б и колор фотографии, 10 август - 10 септември, сала 1
28. ПРЕОБРАЗБИ 2 - Модалитети на макѕдонската модерна и совремна скулптура, 17 

септември - 17 октомври,сала 2 и 3
29. МАГИЧЕН КВАДРАТ (ГОЛЕМО ВРАМУВАЊЕ), студиска изложба , 27 септември

17 октомври, сала 1
30 БЛАГОЈА МАНЕВСКИ, самостојна изложба, 23 октомври - 23 ноември, сала 1
31' НЕДЕЛА НА ИТАЛИЈАНСКИОТ ФИЛМ, 5 нови италијански филмови
32. ОЛИВЕР МУСОВИК, самоотојна изложба,(од 2001) 24 - 4 ноември, сала 2
33. PRO ARTS Фестивал на македонската уметност, 7, 8 и 9 ноември, сала 2, кино 

сала и фоаје
34. СЛАВИЦА ЈАНЕШЛИЕВА, самостојна изложба, 22 ноември - 22 декември, сала 2
35. ДРАГУТИН АВРАМОВСКИ - ГУТЕ ■ ретроспектива, 29 ноември - 29 декември, сала 1
36. ART SESSIONS - посветено на Ера Миливиојевиќ, Автор: ИРЕНА ПАСКАЛИ, 

документарен филм, 52 мин., 03 декември, кино сала на МСУ
37. ОКТОМВРИСКИ САЛОН, Париз (10 македонски уметници)
38. WORLD PRESS PHOTO, 12-30 декември, сала 3
39. МИХАЕЛ ШЕФЕР, Германија, 40 фотографии, 17 декември 2002 - 17 јануари 2003, 

сала 2
40. МОЈОТ ПРОФЕСОР И ЈАС, 06. 12 2002, МСУ, фоаје

Музејски практикум: изложба на фотографии и детска модна ревија, МСУ, ДСУ 
Јосип Броз Тито, ДСУ Кочо Рацин

41. Андреј Митевски: Window Мацедониа, 20-30.12 2002, МСУ, кино сала

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ
ВО 2002



Јануари

1. Capa АЈНИК, 18 - 30 јануари, сала 1 
Сара Ајник е уметник кој зад себе 
има редица самостојни изложби,

оо I пред се во Израел и Романија, но кој
I за првпат самостојно се претставува 

пред македонската јавност. 
Проектот co наслов Мојот шатор на 
сведоштвото е повеќеслоен и 
бременит co значења концепт 
заснован на илјадагодишната 
традиција на еврејскиот народ и 
учењето на кабалата.
Печатен е каталог ( превод на 
англиски ) co предговор од 
академик Цветан Грозданов, 
каталошки и биографски податоци, 
15 репродукции во боја. Реч на 
отворањето на изложбата одржа 
академик Цветан Грозданов.

Февруари

2. Миле КОРУБИН, ретрослектива, 
(од 2001) 01-20 февруари,
сала 1 и 2 
Претставувањето на Миле Корубин, 
еден од најзначајните сликари од 
втората генерација уметници во 
Македонија, е во контекст на 
студиските проекти на МСУ, што Ја 
следат генезата на македонската 
ликовна уметност во 20. век. Низ 
селективен избор се прикажани 
околу сто (100) слики од сите фази 
на неговиот сликарски опус. 
Основна поента во ова творештво е 
вештото помирување на дуализмот 
меѓу фигуративниот и 
нефигуративниот исказ. Оваа 
постапка, без преседан во периодот 
кога создава Корубин, како 
референца на авторовото 
обмислување на сликарството како 
феноменолошка целина, е 
искористена како стожерна 
структура за ретроспективата. 
Печатена е монографија (превод на 
англиски) co студија од Соња 
Абаџиева Димитрова, биографски и 
библиографски податоци, 73 во боја 
и 12 црно-бели репродукции. Реч на 
отворањето на изложбата одржа 
проф. д-р Ѓорѓи Старделов.

3. WORLD PRESS PHOTO 2001, 23. 2 
- 17. 3, 220 фотографии, сала 1. 
Оваа изложба е прва од ваков вид 
која е организирана во Македонија. 
World Press Photo постои од 1955 
год., а само минатата година за оваа 
изложба се пријавија 50.000 
учесници чии што најдобри 
фотографии биле претставени во 35 
држави и 70 града од светот.
На изложбата во МСУ се 
претставени 211 наградени 
фотографии. Изложбата во МСУ е 
организирана во соработка co 
Македонскиот институт за медиуми 
и Амбасадата на Кралстото 
Холандија. Печатен е каталог co 
помал обем co репродукции и кус 
текст за фотографијата.

Март

4. ДЛУМ - ЗИМСКИ САЛОН, 01-17 
март. сала 2 и 3
Зимскиот салон на Друштвото на 
ликовните уметници на Македонија 
се организира традиционално секоја 
година и претставува селективен 
избор дела од автори кои членуваат 
во оваа асоцијација создадени во 
периодот од изминатите две години. 
Печатен е каталог co текстови од Г. 
Чемерски. 3. Теодосиевски и П. 
Кузмановски. список на учесниците 
и 84 црно- бели репродукции. 
Учествуваа 82 автори co 92 дела. 
Реч на отворањето на изложбата 
одржа Ефтим Клетников.

5. ФРАНЦУСКА КОЛЕКЦИЈА НА МСУ, 
21 - 05. април, сала 2 
Изложбата е организирана во 
соработка co Амбасадата на Р. 
Франција и Францускиот културен 
центар во Скопје. Печатен е каталог 
(превод на француски) co текстови 
од д-р Борис Петковски, м-р Емил 
Алексиев, Жан Франсоа Терал и 
Захаринка Алексоска Бачева, 
список на на учесници, каталошки 
податоци, 12 во боја и 20 црно-бели 
репродукции. Изложени беа 41 дело 
од 40 автори. Реч на отворањето на 
изложбата одржа Жан Франсоа 
Терал, амбасадор на Р. Франција во 
Македонија и Емил Алексиев, 
директор на МСУ.

6. БИСТА- биенале на студенти по 
архитектура, 23. март - 05. април, 
сала 3
Манифестација во рамките на 
БИМАС (Биенале на македонската 
архитектура) организирана во 
соработка co Асоцијасиата на 
архитекти на Македонија и 
Архитектонскиот факултет.

7. Камерна изложба на архитекти 
кој работат во странство (Арх. 
Никола Кипроски - Белгија, Арх. 
Сергеј Никољски - Австралија, Арх. 
Константин Џукески - Италија), 26 
март - 05 април. фоаје

8. АЈВАР. 28. март- 05. април, сала 1, 
Јубилејна изложба по повод 25-те 
години активно делување на 
архитектонската група АЈВАР

Април

9. ТОМАС ФЛОРШИЦ, Германија (15 
фотографии), 05 - 17 април, фоаје 
Томас Флоршиц и припаѓа на 
генерацијата познати светски 
уметници заслужни за големиот 
подем на фотографијата во 
поширокиот концепт на ликовните 
уметности, изразен особено во 
деведесеттите години од 
дваесеттиот век. Изложените дела 
се фотографирани фрагменти од 
телето на авторот. Користѕњето на 
сопствената личност како предемт 
на неговите фотографии, создава 
база за поставување на прашања 
битни за Флошиц, а кои што се 
однесуваат на портретибилноста, 
односно на доживувањето на 
стварноста. Неговара сугестија за 
фрагментарната конструкција може 
да се толкува и како метафора за 
се поголемото фрагментирање или 
распарчување на стварноста. 
Изложбата е реализирана во 
соработка co Гете институтот во 
Белград, Институтот за меѓународни 
односи од Штудгарт и Германската 
амбасада во Скопје.



10. ОПАСНИ ВРСКИ (6 автори) 
12-30 април, сала 1,2 и кино сала 
Презентација на дел од 
творештвото на македонски 
уметници настанато во 2001. Целта 
на изложбата е критичко 
промислување на односите меѓу она 
на што реагираме и она шт^ го 
прифаќаме, меѓу подготвеноста да 
се одговори на "неподносливата 
леснотија" co која реалноста не 
напаѓа и невозможноста да се 
завземе став.
Во реализацијата на проектот беа 
вклучени кустосите од Музејот 
(селекција на дела. текстови за 
каталогот). Печатен е каталог 
(превод на англиски) co предговор 
од Лилјана Неделковска, текстови 
од 3. Петровски, М. Бочварова 
Плавевска, 3. Алексоска Бачева и 
илустриран co фотографии во боја. 
Учествуваа 6 автори.

11, ЕВРОПСКА СОВРЕМЕНА 
УМЕТНОСТ, УМЕТНОСТ НА 
БАЛКАНСКИТЕ ЗЕМЈИ, Солун, 
Република Грција, 13 април - 13 мај 
2002.
Во ово| проект, кој го организира 
Државниот музеј на современта 
уметност од Солун (State Museum of 
Contemporary Art, Thessaloniki), 
учетвуваа уметници од Балканските 
земји (Турција, Бугарија, 
Македонија, Србија, Албанија, 
Хрватска, Словенија и Романија). 
Националните селектори се лично 
поканети од страна на директорот 
на Државниот музеј на современата 
уметност, Г-дин Милтиадес 
Папаниколау и станува збор за 
директори на Музеи и Галерии од 
земјите на Балканскиот полуостров 
кои се и значајни стручњаци за 
современа уметност. Селектор за 
Македониа е м-р Емил Алексиев. 
Стручните текстови се објавени во 
публикацијата кој ја следи 
изложбата. Изложбата ги 
претсавува актуелните тенденции 
во уметноста на балканските замји 
и ги сигнира најзначајните 
уметнички процеси.
Во Солун се претставени тројца 
македонски уметници кои се 

избрани врз основа на метеријалите 
(портфолијата) кои им беа 
доставени на колегите во Солун. Co 
свои дела учествуваа Јован Балов 
(Ангел Габриел), Жанеата Вангели 
(Автореференци/ална пластика, 
инсталација) и Сергеј Андреевски 
(7 платна на темаЉубов и игра).

Мај

12. МЛАДА ГЕНЕРАЦИЈА, (12 автори) 
10 - 30 мај, фоаје, сала 2 и 3 
Куратори на овој проект се Соња 
Абаџиева. Маја Чанкуловска и Емил 
Алексиев кои претсавуваат три 
генерации македонски теоретичари 
на уметноста co три различни 
појдовни позиции во истражувањето 
на уметничкиот феномен. Автор на 
концептот е Соња Абаџиева. 
Изложбата следи три детерминанти 
на македонската современа 
уметност. Првата е Уметност како 
живот (ART-AS-LIFE) или Контактна 
уметност и се однесува на 
дејствувањето на уметниците, во 
групи или одделно, кои стартираат 
од секојдневниот живот имајќи ја 
како базична цел 
интеркомуникацијата, односно 
социјалната, хуманата димензија на 
уметноста (куратор Соња 
Абаџиева). Втората е формулирана 
како Уметност како протест (ART- 
AS-PROTEST) и подразбира ликовна 
реакција на актуелните политички, 
општествени, економски и воопшто 
на оние големи прашања 
фокусирани околу кризните 
ситуации (куратор Маја 
Чанкуловска). Третата 
детерминанта е Уметност како 
уметност (ART-AS-ART) и се 
однесува на редефинирањето, 
односно на обновувањето на 
интересот за ликовна 
феноменологија и за онтологијата 
на уметноста (куратор Емил 
Алексиев).Печатен е каталог- 
плакат co no една фотографија и 
кратка експликација на секој од 
учесниците. Учествуваа 12 автори.
Јуни

13. ДЕНОВИ HA ХРВАТСКАТА 
УМЕТНОСТ: Неприлагодени
31 мај - 30 јуни, сала 1,2 и 3 + кино 
can a
Автор на изложбата е Тихомир 
Миловац, Виш кустос при Музејот на 
современа уметност во Загреб. 
Изложбата ги апострофира 
концептуалистичките тенденции 
како исклучително значајна 
димензија на хрватската ликовна 
уметност кои, во модифицирана 
форма, се присутни од средината на 
дваесеттиот век се до денес, а кои 
можат да се дефинираат како 
уметнички ангажман во однос на 
прашањата за релациите меѓу 
уметноста, општеството и 
публиката, потоа, влијанието на 
уметноста и самите уметници во 
сферата на јавниот живот, на 
уметноста како општествено 
корисна работа, па се до 
преиспитувањето на односот на 
уметникот кон самата уметност. 
Изложбата ги следи сите 
релевантни сегменти на случувања 
на хрватската уметничка сцена од 
крајот на педесеттите години од 
дваесеттиот век до денес и ги 
презентира уметничките појави и 
уметниците блиски до групите како 
Горгона, Црвен Перистил, Група на 
шесторицата, ЕгоЕаст, односно 
уметниците како што се: Димитрие 
Башиќевиќ-Мангелос, Јулије 
Книфер, Иван Кожариќ, Томислав 
Готовац, Сања Ивековиќ, Далибор 
Мартинис, Горан Трбуљак, Брадо 
Димитријевиќ, Младен Стилиновиќ, 
Владо Мартек, Жељко Јерман, 
Жељко Кипко, Ивана Косер, 
Александар Батиста Илиќ, Славој 
Тољ, Андреја Кулунчиќ и др. 
Обемниот каталог издаден во 
Хрватска дополнет е co каталог- 
плакат на македонски јазик co no 
една репродукција и кратка 
експликација за секој од авторите.

14. МАРЛЕН ДИТРИХ Легенда во 
слики (40 фотографии) и 4 филма на 
актерката (матине), 06 -26 јуни, 
фоаје и кино сала
Марлен Дитрих не е само еден од 
бесмртните ликови од светот на 



филмот, сцената и уметноста на 
рафинираната еротика. Освен сето 
ова, таа стана и flea од политичката 
и културната историја на Германија. 
Токму од овие причини, нејзиниот

о| роден град Берлин во 1933 година ја 
I прими оставштината на Марлен

Дитрих и и ја предаде на обработка 
на Германската кинотека. Летото 
2000 година, оваа оставштина s 
изложена, предизвикувајќи многу 
контроверзи, покрај другите збирки 
на Кинотеката во Музејот на 
плоштадот Постдам во Берлин. Дел 
од нејзините лични фотографии за 
прв пат се излагаат во Музејот на 
современата уметност пред 
македонската јавност.
Како додаток на печатениот 
материјал од Гете институтот од 
Белград печатен е мал каталог на 
македонски јазик co предговор од 
Вернер Зудендорф и 4 црно-бели 
репродукции. Изложени беа 38 
фотографии.

17. МАРИЈА БОНОМИ (Бразил) и 
БОБ БОНИ (Холандија), 
Уметничка галерија, Битола, 11.07- 
24.07.2002
Изложбата е организирана во 
рамките на Битолско културно лето 
2002 - Хераклејски вечери.
Идејата на изложбата беше да се 
прикажат двајца автори од 
различни земји кои работат во ист 
период и ја практикуваат 
нефигуративната уметност. Изборот 
на овие автори беше поради фактот 
што двајцата, поединечно, подариле 
поголем број на дела, на Музејот. 
Истотака, тоа се автори кои 
оставиле значајна трага во развојот 
на графичкиот медиум во светот. На 
изложбата беа претставени преку 
28 графики работени во дрворез и 
сито печат. Изложбата беше 
пропратена co каталози: Марија 
Бономи - предговор од 3. Алексоска 
Бачева, биографски, каталошки 
податоци и 5 репродукции, и Боб 
Бони - каталог-пплакат co текст од 
М. Бочварова Плавевска, 
каталошки податоци и 1 
репродукција во боја. Реч на 
отворањето одржаа Лилјана 
Христова и 3. Алексоска-Бачева.

18. ПАРИЗ -СКОПЈЕ, 
изложба, 15-02 август, сала 1 
Париз, градот на уметноста и 
светлината, е честа инспирација на 
ликовните уметници од целиот свет. 
Овој проект има за цел да ги 
обедини погледите на македонските 
уметници следејќи ја трагата која 
Париз Ја оставил во нивните дела. 
Изложбата е организирана во 
соработка co Францускиот културен 
центар во Скопје. Печатен е каталог 
(превод на француски) co предговор 
од д-р Борис Петковски, цитати од 
текстови за уметниците учесници, 
биографски, каталошки податоци, 
31 во боја и 21 црно-бела 
репродукци. Изложени беа 52 дела 
од 24 автори. Реч на отворањето 
одржа Франсоа Горже, директор на 
Францускиот културен центар во 
Скопје и Емил Алексиев, директор 
на МСУ.

15. ЧОВЕК И ПРОСТОР - 
перформанс, Моника Десоска, 30 
јуни, сала 2
Концептот на овој проект е заснован 
врз идејата за човекот како битие 
чие постоење е одредено co 
неминовноста од раѓањето и смртта. 
Две тела (машко и женско) како 
претставници на целото човештво, 
го играат танцот на животот 
одредувајќи го сопственото 
постоење во просторот кој тие го 
освојуваат. Автор на проектот е 
Моника Десоска (1973). Танцот го 
изведоа Давор Петровски и 
Светлана Црнокрак. Спонзор на 
проектот е Студио Ребис.

Јули
16. РОБЕРТ ДАНДАРОВ, самостојна 
изложба, 01 -15 јули (Скопско 
лето), сала 2
Печатен е каталог (превод на 
англиски) co предговор од Емил 
Алексиев, биографски, каталошки 
податоци и 5 репродукции во боја. 
Иложени беа 20 масла на платно.

19. ДЕРТЕ АЈСФЕЛД: СОВРШЕНИ 
СВЕТОВИ,
Германија (31 ц/б фотографија), 15 - 
01 август, сала 2
Дерте Ајфелд нагласува дека 
нејзиниот приод кон фотографијата 
не е преку директно претставување, 
туку дека начинот на кој таа ракува 
co фотографските претстави се 
развил преку филмскиот медиум. 
Мигот на сечење и монтажа, co кои 
доаѓа до сликовни секвенци и 
претопувања, Дерте Ајсфилд го 
транспонира во статични 
фотографски слики и го развива на 
еден потполно автономен начин, 
Изложбата е реализирана во 
соработка ИФА, Штудгард и Гете 
институтот од Белград. Како 
додаток на оригиналниот каталог 
печатен е каталог-покана co 
предговор од Уте Ексилтсен, 
биографски податоци и 1 црно-бела 
репродукција. Изложени беа 31 
фотографија.

Август

20..ДУХОТ HA ВРЕМЕТО СЕ 
ПРЕТВОРА ВО ФОРМА,
Германска модна фотографија 1945 
- 1995, 188 ц/б и колор фотографии, 
10 август -10 септември, сала 1 
Изложбата е реализирана во 
соработка co Гете институтот од 
Белград и ИФА, Штудгард. Кон 
оригиналниот каталог печатен е 
вметок на македонски јазик co 
текстови од Ф.К. Гундлах, Клаус 
Хонеф и Ено Кауфхола. Изложени 
беа 188 фотографии од 39 автори. 
Реч на отворањето одржа 
Хилдегард Дункл, зам. амбасадор на 
Р. Германија и Емил Алексиев, 
директор на МСУ.

Септември
21. МАГИЧЕН КВАДРАТ /ГОЛЕМО 
ВРАМУВАЊЕ/, изложба, 12-30 
септември, сала 1 
Изложбата Голоемо врамување го 
санкционира односот кон 
човековото тело на уметници кои 
делуваат во одреден простор 
(Македонија) и во одредено време 
(токму денес). Уметниците кои 



учествуваат во проектот се 
претставници на сосем различни 
генерации, делата се изработени во 
сосем различни техники, меѓутоа, 
нив ги обединува специфичниот 
односот кон телото транслонирано 
во сликата и бескрајната игра меѓу 
рамките кои ги одредуваат силите 
кои владеаат во просторот на 
сликата и самата слика на 
човековото тело. Проектот е 
истражување на можните односи 
меѓу рамката и сликата. Тој е во 
потрага по изгубениот 
референцијал, по телото кое денес 
има поинакво значење за нас од она 
кое го имало нѕкогаш.Врамено тело 
е синтагма која што содржи два 
носечки поима: рамка и тело. Преку 
текстот и изложбата е направен 
обид да се проследат дијахрониски 
(вертикална временска оска) и 
синхрониски (хоризонтален 
просторен пресек) двата поима кои 
се од круцијално значење за 
уметноста. Точката каде се сечат 
вертикалата и хоризонталата ја 
одредува нашата позиција во еден 
сложен координатен систем. 
Печатен е каталог co предговор од 
Емил Алексиев, биографски, 
каталошки податоци и 17 
репродукции во боја.

22. ПРЕОБРАЗБИ 2 -
Модалитети на македонската 

модерна и совремна скулптура, 17 
септември -17 октомври 2002, сала 3 
Како втор дел од изложбата 
Преобразби 1 (обработка на 
македонското сликарството), 
одржана 2000, овој лроектот 
претставува студиска изложба во 
која се анализира феноменот на 
скулптурата во Македонија во 20. 
век, модалитетите на преобразбите 
низ кои таа опстојува во минатиот 
век. Временскиот дијапазон на 
аналитичкото испитување на оваа 
дисциплина се движи од почетоците 
на модерната, до скулпторските 
изразности на крајот на минатиот 
век (Димо Тодоровски, Рашко 
Муратовски, Љупчо Стефановски, 
Димче Коцо, Борка Аврамова, 
Јордан Грабулоски, Петар Хаџи

Бошков, Драган Попоски, Борис 
Николоски, Стефан Маневски, 
Васил Василев, Олга Милиќ, Станко 
Павлески, Томе Аџиевски, Исмет 
Рамиќевиќ, Беди Ибраим, Петре 
Николоски, Глигор Стефанов, 
Маргарита Киселичка, Искра 
Димитрова, Мирна Арсовска и др.). 
Формите на феноменолошкото 
истражување на македонската 
скултура се разработуваат во осум 
поглавја. Одпечатена е публикација( 
книга) co студија (превод на 
англиски) од Соња Абаџиева 
Димитрова, co превод на англиски, 
биографии, библиографија и голем 
број на репродукции.

Октомври

23. ОЛИВЕР МУСОВИК,
24 октомври - 05 ноември,сала 2 
Оливер Мусовиќ е припадник на 
најмладата генерација ликовни 
уметници во Македонија, кој ја 
афирмира македонската уметност и 
на меѓународен план. Неговиот 
пристап подразбира луцидно 
опсервирање на стварноста 
поткрепено co богата нарацаја. 
Печатен е каталог ( превод на 
англиски) co предговор од Соња 
Абаџиева Димитрова, биографски, 
библиографски, каталошки 
податоци и 34 црно-бели 
репродукции. Изложени беа 10 
фотографии.

24. БЛАГОЈА МАНЕВСКИ, 
самостојна изложба, 23 октомври - 
23 ноември, сала 1
Благоја Маневски е една од 
клучните фигури на македонската 
умвтничка сцена на 80-те и 90-те 
години. Досега има реализирано три 
самостојни изложби во Скопје: 
првата самостојна изложба, на која 
се претстави co слики, беше во 
Музвјот на современата уметност 
1987, втората во Уметничката 
галерија, 1995. -изложба на објекти 
и фотографии и третата во Музеј на. 
град Скопје, 1997-инсталација. Оваа 
самостојна изложба во Музејот ќе 
претставува еден вид сублимирање, 
но и давање на една нова димензија 

на неговите досегашни искуства во 
доменот на различните дисциплини: 
сликарството, објектот и 
инсталацијата.
Печатењето на каталогот е во тек и 
содржи предговор (превод на 
англиски) од Лилјана Неделковска, 
биографски, каталошки и 
библиографски податоци и 25 во 
боја и 5 црно-бели репродукции.

Ноември

25. СЛАВИЦА ЈАНЕШЛИЕВА "КРИК", 
самостојна изложба, 22 ноември - 22 
декември, сала 2
Славица Јанешлиева е еден од 
позабележителните припадници на 
младата генерација македонски 
уметници. Co учеството на бројни 
домашни и меѓународни изложби и 
проекти, таа се наметнува како 
уметник чии што потенцијали да 
создаде впечатлив авторски опус 
заслужуваат поголемо внимание и 
поддршка.
Во основата на нејзиното досегашно 
творештво се наоѓа истражувањето 
и проширувањето на графичкиот 
израз. Поаѓајќи најчесто од 
широката, комерцијална примена на 
графиката во сферата на дизајнот и 
рекламата, Јанешлиева тежнее на 
графичкиот израз да му се врати 
преку употребата на технолошките 
помагала (комјутерската 
обработка), пред се како на медиум 
којшто го носи печатот на 
индивидуалното и интимното.
Наративните содржини во нејзиното 
дело ја раскажуваат приказната на 
нејзините блиски и на нејзината 
семејна историја видени во една 
изразито поетска и речиси митска 
димензија.
“КРИК " е деветта самостојна 
изложба на С. Јанашлиева и ѕ 
резултат на наградата на МСУ, 
Скопје на Биеналето на млади во 
2001 год. Овој проект се бави co 
контраверзната македонска 
општествена стварност во овој 
критичен историски момент. Делото 
е всушност посветено на емоциите: 
тагата, болката, револтот, гордоста 
и всушност представува побуна 



против рамнодушноста на “субјектот 
во агонија
Одпечатен е каталог co предговор 
(превод на англиски) од Зоран 
Петровски, биографски, каталошки 

го| податоци и 10 репродукции во боја.

26. ДРАГУТИН АВРАМОВСКИ - ГУТЕ
- ретроспектива, 29 ноември - 29 
декември, сала 1 
Co оваа изложба продолжуваме co 
презентација на автори чие 
творештво завзема значајно место 
во развојот на македонската 
ликовна уметност.
Драгутин Аврамовски-Гуте е еден од 
првите академски образовани 
автори по Втората светска војна кој 
исцело својот творечки век го 
поминува во Македонија оставајќи 
зад себе автентичен белег како во 
доменот на сликарството така и во 
графичкиот медиум. Во почетните 
дела, инспиративно поврзан co 
традицијата, за да потоа успешно 
навлезе во доменот на 
апстрактниот израз.
Изложбата е проследена co каталог 
во кој, покрај текстот за неговото 
творештво, темелно се обработени 
био-библиографски податоци врзани 
за неговиот животен и творечки 
век. Изложбата ја отвори co своја 
пригодна реч акад. сликар Глигор 
Чемерски.

Декември

27. World Press Photo, 12-30 
декември 2002
World Press Photo e независна 
фондација за поддршка на развојот 
на новинарската фотографија. 
Секоја година, World Press Photo 
распишува конкурс за најдобра 
новинарска фотографија, издава 
книга и организира изложба co 
фотографиите од конкурсот. Во МСУ 
се изложени 160 фотографии.
Оваа година првата награда ја доби 
фотографијата на Ерик Рефнер од 
Данска-''Тело на Авганистанско дете 
бегалец подготвено за закоп" 
Ова меѓународна изложба е 
донесена во Скопје благодарејки на 
Македонскиот институт за медиуми, 

co поддршка на Амбасадата на 
Кралството Холандија во 
Македонија и Музејот на 
современата уметност-Скопје

28. SEA Fair 2002,
14 (15,16) декември -10 јануари 2003 
Ликовна работилница на САС 
Скопје, во соработка co МСУ Скопје. 
Меѓународен проект co учество на 
македонски уметници и користење 
на високата технологија.
Годишниот проект SEA Fair е 
замислен како платформа која ги 
поврзува културните теортетичари, 
корисниците на новите медиуми во 
конструктивен дијалог. Во 
организација на САС и МСУ е 
поставена изложбата Културната 
трансформација свесноста и новите 
технопогии. Организиран е и 
симпозиум на истата тема. Свои 
излагања имаа Рој Аскот (Англија) и 
Сузана Милевска ( Македонија). 
Организирана во фоајето и сала 2 
наМСУ

29. МИХАЕЛ ШЕФЕР,
Германија, 40 фотографии, 17 
декември -17 јануари 2003, фоаје 
Михаел Шефер (1953) е значаен 
германски уметник кој co 
фотографија почнал да се занимава 
од 1979-80. Неговото фото- 
фрагментирање на реалноста се 
развива од ситуации што го 
ангажираат емотивно. Сликите од 
1990-91 кои се представени на оваа 
излжба, прв пат беа објавени 1991 
под наслов Покривка и овошје. 
Атлас.

30. ДУШАН ПЕРЧИНКОВ, 
ретроспектива, март 2003 
Душан Перчинков спаѓа меѓу 
клучните уметници во развојот на 
македонската уметност на втората 
половина од XX век, а посебно и на 
графичката уметност, којашто ја 
издигнува на истоветно рамниште 
co сликарскиот и скуллторскиот 
медиум. Изложбата ќе ги прикаже 
во ретроспективен преглед сите 
значајни етапи во развивањето на 
ликовниот концепт на Душан 
Перчинков. За таа цел, Музејот 
предвидува издавање на 
монографија за уметникот, co која 
ќе продолжи досегашната серија на 
музејски монографии.



ЗНАЧАЈНИ ПРОМОЦИИ, 
ПРЕЗЕНТАЦИИ, ПРОЕКЦИИ И 
ПРИЕМИ

01.04. 2002, МСУ, фоаје
Промоција на книгата Како најлесно 
да се упропасти сопствената куќа. 
Автор Марин Рајковиќ
31.05. 2002, Хавзи Пашини конаци 
Мултимедијален хепенинг, ГНОМУС
- Центар за културни, образовни, 
хумани и еколошки иницијатчви на 
Република Македонија 
03. 06.2002, МСУ сала 2 
Одбележување на Националниот 
ден на Италија. Амбасада на 
Република Италија
12.06.2002 - Кино сала на МСУ
Експериментален филм: Трбуљак, 
Готовац, Мустаќ, Галета, 
Наратх(избор на Хрвоје Турковиќ) 
Видео-Арт: Уметници од помладата 
генерација на Ликовната Академија 
во Загреб
18.06 - 2.07 2002 - Кино сала на МСУ 
Ревија на новиот Германски филм: 
18.06: Новогодишно одбројување
19.06: Од онаа страна на тишината 
20.06: Птици преселници
21.06: Животот е градилиште
22.06: Испит на храброста
24.06: Ноќни птици
25.06: Comedian Harmonists
26.06: Тајниот број 23
27.06: Кратко и безболно
28.06: Априлски деца
29.06: Плус-минус нула 
1.07: Евреиног Леви 
2.07: Патишта во ноќта
10.07 2002, МСУ, Промоција на CD + 
концерт Оркестар Пеце Атанасовски 
14. 07. 2002, МСУ, сала 2 и 3 
Одбележување на Националниот 
ден на Франција, Амбасада на 
Република Франција.
30. 07 2002, МСУ, Модна ревија на 
млади креатори (Никола Ефтимов)
22. 08. 2002, МСУ, сала 2
Прием по повод заминуважето на 
Првиот секретар на Италијанската 
Амбасада
6/7.09.2002, МСУ
Томас Фелман, Muzik Workshop 
Музичка работилница Визиите на 
Бла, Бла (1 и 2 дел) во организација 
на Глува соба, Гете Институт и 
Германска амбасада
23. 09. 2002. МСУ, сала 1

Концерт на групата Капсамун, 
Швајцарија
26. 09. 2002, МСУ, фоаје
Пропоција на веб страница и прием.
СЕЕД, Соутхеаест Еуоропе 
Ентерприсе Девелопмент 
03.10. 2002. МСУ, сала 2 
Одбележување на Денот на 
Германското Единство. Амбасада на 
Република Германија.
04.10. 2002. МСУ, сала 1
Презентација на ДИВАЈН, 
проектирање и инженеринг, 
ORIFLAME
16.10 2002, МСУ, фоаје
Промоција на публикација за 
колекцијата на МСУ
Азбучник на колекцијата на МСУ. 
Подготвиле:3ахаринка Алексоска 
Бачева, Марика Бочварова 
Плавевска; 184 стр.; слики во бои; 
24 см.; тираж 1500. Промотор: Д-р 
Борис Петковски, М-р Емил 
Алексиев
28 - 31. 10. 2002, МСУ, кино сала 
КИНОФОРУМ IL Cinema Dell’impegno 
Civile - Проекција на италијански 
филмови во организација на 
Амбасадата на Република Италија, 
МСУ и Филолошкиот факултет 
Блаже Конески
28.10.2002 - Indagine su un cittadino al 
di sopra di ogni sospetto (1970), Elio 
Petri
29.10.2002 - II caso Mattei (1972).
Francesko Rosi
30.10.2002 - A ciasunno il suo (1967). 
Elio Petri
31.10.2002 - Sacco e Vanzetti (1971). 
Giuliano Montaldo

04. 11.2002, МСУ, сала 2 
Одбележување на Денот на 
Армијата на Република Италија, 
Амбасада на Република Италија 
15.11.2002, МСУ, сала 2 - фоаје 
Одбележување на 10 години од 
постоењето на МЕГАРОН (1992- 
2002)
DJ SHALE + КИРИЛ Џајковски 
06 - 10.11.2002. МСУ, кино сала, 
сала 2, фоаје
Фестивал Златно тркало.
Организација БТР. Прием за 
претставниците на печатените и 
електронските медиуми. 
Доделување на наградите.
10.12 2002, МСУ, кино сала
Презентација на видео материјал од 
Есенскиот Салон во Париз 2002 год. 
Промотор: Ана Франговска
21.12 2002,МСУ, сала 2, 
Прием no повод Божиќните 
празници. Мисија на НАТО во 
Р. Македонија.



ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ 
НА МУЗЕЈОТ HA СОВРЕМЕНАТА

УМЕТНОСТ СКОПЈЕ 
2002 година

МИЛЕ КОРУБИН (1922- 2000), 
монографија, МСУ, Скопје 2002 
Автор: Соња Абаџиева. 
Монографијата е издадена по повод 
ретроспективната изложба на Миле 
Корубин во Музејот на современата 
уметност, од 1-20 февруари 2002. 
Книгата аналитички го обработува 
целокупниот ликовен опус на Миле 
Корубин, co посебен осврт на 
особеностите на неговото 
сликарство. Покрај студијата 
книгата содржи и хронологија, 
биографски податоци, одбрана 
библиографија, целосно е 
преведена на англиски и има 26 
црно бели и 73 репродукции во боја. 
Форматот е 27 џ 23 см.; печатена е 
во фул колор и во 1000 примероци, 
на 120 стр.

ГОЛЕМОТО СТАКЛО БР. 14 - 15, 
МСУ, Скопје 2002
Овој број на Големото стакло, 
печатен во соработка co Скенпоинт 
и co финансиска помош на Про 
Хелвеција е посветен на проблемот 
на глобализацијата за која пишуваат 
врвни светски и домашни автори; 
содржи интервјуа co авторитетни 
личности од областа на критиката 
(Мајкл Кимелман), музеологијата 
(Петер Вајбел), филмот (Милчо 
Манчевски) и осврти за 
најзначајните изложби на 
македонските уметници. Сите 
текстови се преведени и на 
англиски.
Печатено е на 124 стр., во дуо тон и 
тираж од 1000 примероци

НЕНАПИШАНА КНИГА ДО 
ПОСРЕДУВАЧОТ, книга на уметник, 
МСУ, Скопје 2002
Автор: Станко Павлески. Оваа книга 
е дел од проектот на скулпторот 
Станко Павлески во рамките на 
изложбата Опасни врски одржана 
во МСУ во април 2002. Книгата е 
печатена во црно-бела техника, co 
корица во боја, формат 22,4 х 15,3 и 
содржи текстови во вид на максими- 
критички опсервациивза ликовната 
уметност, илустрирана co 26 
цртежи. Печатена е во 300 
примероци на 211 стр.



ПРЕОБРАЗБИ 2 - Модалитети на 
македонската модерна и 
современа скулптура, МСУ, Скопје 
2002
Автор: Соња Абаџиева. Книгата е 
печатена по повод одржувањето на 
студиската изложба co ист наслов 
во МСУ Скопје (17 септемв^и до 20 
октомври 2002). Следејќи ја 
концепцијата на изложбата оваа 
публикација настојува да го објасни 
менувањето во феноменолошките 
слоеви на скулптура од првиот 
македонски модерен скулпор до 
почетокот на 21 век. Печатена е на 
122 страни, во 600 примероци, црно 
бело техника, освен фул колор на 
корицата и содржи 110 
репродукции, биографски податоци 
и целосен превод на англиски. 
Форматот е 23 х 16 см.

ДРАГУТИН АВРАМОВСКИ ГУТЕ 
(1931-1986), МСУ, Скопје 2002 
Автор: Захаринка Алексоска Бачева 
(биографија и изложби Марина 
Лешкова, библиографија Лилјана 
Неделковска, ликовно обликување 
Стефан Георгиевски, фотографии 
Марин Димески, Превод на англиски 01 
Дарко Путилов) 88ст. илустр. во 
боја: 21 см._ тираж: 600.
Монографијата е издадена по повод 
ретроспективната изложба на 
Драгутин Аврамовски Гуте во 
Музејот на современата уметност, 
од 29 ноември 2002- 29 јануари 
2003.

АЗБУЧНИК НА КОЛЕКЦИЈАТА НА 
МУЗЕЈОТ HA СОВРЕМЕНАТА 
УМЕТНОСТ СКОПЈЕ, МСУ, Скопје 
2002
Автори: Захаринка Алексоска 
Бачева и Марика Бочварова 
Плавевска.
Ова е базична публикација за 
целокупната колекција на МСУ 
Скопје и претставува главна 
информација за ликовното 
богатство на оваа институција. 
Паралелно на уводните текстови, 
колекциите се презентирани по 
земји (61 земји дарителки), богато 
илустрирани co вкупно 147 
репродукции, список на дарителите, 
табеларни прегледи за карактерот 
на националните збирки, изложби 
на кои одделни збирки биле 
прикажани. Публикацијата е 
преведена на англиски, има 184 
страни и е печатена во 3000 
примероци.



АКВИЗИЦИИ И ДОНАЦИИ

Аквизиции:

Димитар Кондовски, Македонија
Мала слика, 1963 
комбинирана техника на дрво,

рј, 38,5x31
а> (Интернационална награда за

I сликарство на Медитеранското 
биенале во Александрија, 1963)

Донации:

Барт Учида, САД
Една година подоцна, 2002 
комбинирана техника на платно

Марко Георгиев и Керол Чо,
Македонија / САД
Метрополис, 2002 
интерактивна инсталација 
(фотографии, анкетни ливчиња)

Ирена Паскали, Македонија Димитар Кондовски
- За наше добро, Made in Macedonia, 
2002 плотер
- Просторно-временска 
автентичност, 2002
плотер на платно, 2 х (128x189,5), б.с.

Владимир Боројевиќ, Македонија
Драгстор, 2002
плотер

Јован Балов, Македонија 
Der Germane, 2002 
плотер, (90х64)хЗ

Александар Ивановски Карадаре,
Македонија
Ситуација 2 - Бутик, 1987 
комбинирана техника (една 
скулптура и мрежа)

Томе Аџиевски, Македонија
Хуманиот лик на хуманитарниот Таки Павловски 
пакет (5-тиот дел од проектот 
Архитектура на агресијата) 
конзерва и потврда 
(подарок од Лаза Плавевски)

Павле Кузмановски, Македонија 
5 слики, 15 цртежи и 15 графики

Роберт Дандаров, Македонија
Зима (Winter) 
масло на платно, 112x112 см

Таки Павловски, Македонија, 
Шепотење, 2001 
комб. техника на платно, 130 х 70 см

Марија Павловска, Македонија
Токму на пладне, 1999 
масло на хартија, (50 х 70) х 6

Ирена Паскали



Владимир Боројевиќ

Барт Учида
Марко Георгиев&Керол Чо

Марија Павловска
Роберт Дандаров



ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

Преглед на средства финансирани од Буџет на РМ - Музеј на современа уметност "Скопје - Скопје

р.б Опис на приходи 2001 год/реализирано 2002 год/спо ред годишен план

1 ВКУПНИ ПРИХОДИ 16.877.119,00 100,00% 14.615.388,00 100,00%

? Бруто плати 5.446.805,00 32,27% 6.130.186,00 41.94%

3 Надоместоци(храна и превоз) 1.090.000,00 6,46% 1.359.940.00 9 30%

4 Материјални расходи 1.200.000,00 7,11% 1.560.000,00 10.67%

5 Ликовна и галеријска дејност 1.724.731.00 10,22% 3.060.000,00 20.94%

а.)Домашни проекти 1.144.731,00 6,78% 2.800.000,00 ________ 19,16%

б.)Меѓународни проекти 580.000,00 3,44% 260.000,00 1.78%

6 Музејска дејнрст 634.561,00 3,76% 1.000.000,00 6.84%

7 Издавачка дејност 250.000,00 1,48% 403.000,00 2.76%

ПРОГРАМА (5 + 6 + 7) 2.609.292.00 15,46% 4.463.000,00 30.54%

N Инвестиции и одржување 5.347.000,00 31,68% 500.000,00 3.42%

Други приходи (осигурување.затоплување) 602.262.00 3,57% 602.262.00 4.12%

10 Отпремнини - (трансвери) 581.760,00 3,45% 0.00 0.00%

11 Број на вработени 32 32

Индекси на пораст 2002/2001
1 В К У П Н И ПРИХОДИ 86,60%
2 Бруто плати 112.55%
3 Надоместоци(храна и превоз) 124.77%
4 Материјални расходи 130.00%
5 Ликовна и галеријска дејност 177.42%

а.Шомашни проекти 244,60%
б.)Меѓународни проекти 44.83%

6 Музејска де|ност 157.59%
7 Издавачка дејност 161,20%

ПРОГРАМА 171.04%
8 Инвестиции и одржување 9,35%
9 Други приходи(осигурување.затоплување) 100.00%
10 Отпремнини - (трансвери) 0.00%
11 Број на вработени 100,00%

Преглед на средства финансирани од Буџет на РМ - Музеј на современа уметност Скопје - Скопје
износитв се во МКД

Опис на приходи 1997 год 1998 год 1999 год 2000 год. 2001 год 2002 год

В К У П Н И ПРИХОДИ 10.982.759,00 13.083.740,00 13.301.802,00 11.516.197,00 16.877.119,00 14.615.388,00

Бруто плати 6.351.940.00 6.399.203.00 6.310.654,00 5.819.566.00 5.446.805.00 6.130.186,00

Надоместоци(храна и превоз) 963.755,00 1.284.580.00 1.225.320,00 1.309.296.00 1.090.000.00 1.359.940,00

Материјални расходи 760.000,00 1.100.000,00 1.200.000.00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.560.000,00

Ликовна и галеријска дејност 1.824.337,00 3.113.980.00 2.444.916,00 1.563.612,00 1.724.731.00 3.060.000,00

а.)Домашни проекти 1.293.437,00 1.890.030,00 606.919,00 826.000.00 1.144.731,00 2.800.000,00

6 јМеѓународни проекти 530.900,00 1.223.950,00 1.837.997,00 737.612,00 580.000,00 260.000,00

Музејска дејност 488.995.00 295.000,00 1.000.000,00 584.000,00 634.561,00 1.000.000,00

Издавачка дејност 130.000,00 157.792.00 305.000,00 127.000,00 250.000,00 403.000,00

Поограма 2.443.332,00 3.566.772.00 3.749.916.00 2.274.612,00 2.609.292,00 4.463.000.00

Инвестиции и одржување 224.496.00 0,00 100.000,00 143.000,00 5.347.000.00 500.000,00

Други поиходи(осигурување,затрплување) 239.236.00 733.185,00 715.912,00 769.723,00 602.262.00 602.262.00

Отпремнини - (трансвери) 0,00 0,00 0,00 0,00 581.760,00 0,00

Број на вработени 38 38 38 36 32 32

Индекси на пораст ( 98/97 ) ( 99/98 ) (00/99 ) (01/00) (02/01 ) /
В К У П Н И ПРИХОДИ 119,13% 101,67% 86,58% 146,55% 86,60%

Бруто плати 100.74% 98,62% 92,22% 93,59% 112,55%

Надоместоци(храна и превоз) 133.29% 95.39% 106,85% 83.25% 124.77%

Материјални расходи 144.74% 109,09% 100,00% 100,00% 130,00%

Ликовна и галеријска дејнрст 170,69% 78,51% 63,95% 110,30% 177,42%

а.)Домашни проекти 146,12% 32,11% 136,10% 138,59% 244.60%

б.)Меѓународни проекти 230,54% 150,17% 40,13% 78,63% 44.83%!

Музејска двјност 60,33% 338,98% 58,40% 108,66% 157.59%

Издавачка дејност 121,38% 193,29% 41.64% 196,85% 161.20%

Инвестиции и одржување 0.00% 0,00% 143.00% 3739.16% 9,35%
Други приходи(осигурување.затоплување) 306,47% 97.64% 107.52% 78.24% 100.00%

Отпремнини - (трансвери) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Број на вработени 100,00% 100,00% 94,74% 88,89% 100,00%



Преглед на средства финансирани од Буџет на РМ - Музеј на современа уметност "Скопје" - Скопје за 2002 
год.

Други приходи 
(осигурувањезатоплување) —>



ПРОГРАМА ЗА ГАЛЕРИСКА И МУЗЕЈСКА ДЕЈНОСТ
ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОД СТРАНА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА HA PM ЗА 2002 ГОД.

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ
ОДОБРЕНИ 

СРЕДСТВА(МКД)
ПРЕФРЛЕНИ(МКД)

ИЧМЛГ ПРППЕНТ

НЕПРЕФРЛЕНИ 
(МКД) 

износ

ПОВЕКЕ 
ПРЕФРЛЕНИ 

(МКД) 
износ

Драгутин Аврамовски - Гутс_________________ 270.000,00 180.000,00 66,67% 
100 00%

90.000.00
0,00

Умстноста на двсте Амсрики________________
Скулптурата на Б. Аврамова
Илија Аџисвски
Опасни врски
Благоја Мансвски. самостојна изложба_______
Пособразби П студиска изложба
Лучсзар Бојаџиев. Р.Бугарија________________
Идсална крпва, индустриски диза|Н___________
Славица Јанашлисва
Душан Псрчпнков, рстроспсктива____________
Марија Бономи. изложба графики
Бајрам Газанфер, мозаици
Рсбска Хорн. Гсрманија_____________________
Млада гснсрација. три групни изложби
Мгичсн квадрат. студиска изложба___________
МУЗЕЈСКАДЕЈНОСТ_____________________
Откуп на ликовни дсла
Опосмување на конзсрваторска работилница
Иснтар за докумснтација
Откуп - Максдонска фотографиЈа____________
Откуп - видео арт_______ ____________________
ЕДУКАЦИЈЛ________ ______________________
др. В. Величковски. прсдавања_______________

СтсФан Плсскојниќ. самостојна изложба
Сара Ајник, самостоша изложба
ВКУПНО_________________________________

60.000,00 
220.000,00 
290.000,00 
220.000,00 
150.000,00 
110.000.00 
80.000.00 
50.000.00 

400.000,00 
130.000.00 
120.000,00 
100.000.00 
280.000,00 
160.000.00

500.000,00 
300.000.00 

_______________ 100.000,00 
________________ 50.000,00 

50.000,00

30.000.00 
20.000,00 

100.000,00 
100.000.00 

4.060.000,00

60.000.00 
0,00 

290.000,00 
220.000,00 
160.000,00 

________ 0L0 
80.000,00 
50.000,00 

120.000,00 
130.000.00 

0,00 
100.000.00 
280.000.00 
160.000.00

500.000,00 
330.000.00 
100.000.00 

0,00 
0,00

30.000,00 
20.000.00 

0,00 
120.000,00 

3.100.000,00

100,00%
0,00% 

100,00% 
100,00% 
106,67%

0.00°/°
100.00%
100,00%
30,00% 

100,00%
0,00% 

100.00% 
100,00% 
100,00%

100,00% 
110,00% 
100,00%

0,00%
0.00%

100.00%
100,00%

0,00% 
120,00% 
76,35%

_______________ одо 
220.000,00 

0,00 
0.00

110.000.00 
_______________ одо 
_______________ 0L0 

280.000,00 
0,00 

120.000,00 
0.00 
0,00 

_______________0L0

0.00

_______________ 0L0 
__________ 50.000,00 
__________ 50.000.00

0,00 
_______________ доо 

100.000.00

1.020.000,00

10.000,00

30.000.00

20.000,00
60.000,00



ГАЛЕРИСКА И МУЗЕЈСКА ДЕЈНОСТ 
ВОНПРОГРАМСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ЗА 2002 ГОД.



Програма за издавачка дејност за 2002 год

Средства ододбрени за издавачка дејност вон програма за 2002 год

Реден 
број

ПРОЕКТ
СРЕДСТВА 

ОДОДБРЕНИ ПО 
ДОГОВОР

ПРЕФРЛЕНО НЕПРЕФРЛЕНО

износ ПРОЦЕНТ

1 Современа ликовна уметност 1920-1945 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00

2 Ликовна критика- радио 100.000,00 60.000,00 60,00% 40.000,00

3
Хронологија на културни настани во 
РМ1960-1971

23.000,00 23.000,00 100,00% 0,00

4
Д-р Владо Величковски-Делување на 
групите во современата македонска 
уметност

80.000,00 0,00 0,00% 80.000,00

ВКУПНО 403.000,00 83.000,00 320.000,00

Напомена: Обврска на Министерството за култура на РМ од поранешни години (вонпрограмски проект).

Реден 
број

ПРОЕКТ
СРЕДСТВА 

ОДОДБРЕНИ ПО 
ДОГОВОР

ПРЕФРЛЕНО НЕПРЕФРЛЕНО

ИЗНОС ПРОЦЕНТ

1
Д-р Борис Петковски- Раѓање на еден музеј 
2001година

175.000,00 175.000,00 100,00% 0,00

0,00
0,00
одо1

ВКУПНО 175.000,00 175.000,00 0,00

Состојба на с/ки донации и соопствени средства за период од 01 01.2002год.-10.12.2002год.__ _______

Назив на с/ка Период Влез на с/ка (мкд) Излез на с/ка (мкд) Остаток
Соопствени средства 180100865678715 01.01-10.12.2002 год. 799.278,00 702.093,00 97.185,00
Донации 180100865678518___________ 01.01-10.12.2002 год. 87.808,00 87.808,00 одјо!





Музеј на современата уметност - Скопје 
Самоилова 66, п.ф. 482,1000 Скопје 
Република Македонија
Тел. (++ 389 2) 11 77 34; 11 7735
Факс: (++ 389 2) 11 01 23 
e-mail: moca@ sonet.mk


