












7

ГЛЕДАЈ ТУКА СУМ БЕЗ ПРОСТОР

„Гледај тука сум без простор“ е интернационална изложба 
на која се претставуваат дела од Уметничката колекција на 
Телеком од најрепрезентативните уметници од Југоисточна 
Европа.  

Миграцијата е суштинско искуство на дваесет и првиот век. 
Конфликтите предизвикани од „новите војни“, исклучувачките 
политики и продлабочувањето на глобалната нееднаквост, 
предизвикуваат поместување на голем број луѓе на 
маргините на светот.  Уметноста во Источна и Југоисточна 
Европа е испреплетена со дисонантни гласови, кои ја 
издвојуваат својата посебност од исклучителните локални 
услови на драматичните територијални поместувања, 
формирање и распаѓање на држави, политички пресврти 
и драматични последици, од кои не беа исклучени ниту 
уметниците. 

Оттука, „Гледај тука сум без простор“ е изложба на дела од 
уметници од Југоисточна Европа, со намера да го осветли 
развојот на политичката клима, уметничко-политичките 
пејзажи, социјалните и технолошки случувања преточени во  
транснационални уметнички практики, и да најде точка на 
кохезија во прикажувањето на политиката и уметноста на овој 
регион. 
Делата го претставуваат можниот процес на 
детериторијализација и нејзината инволвираност во социо-
политичките и културните процеси. Тие се политичка критика 
на „исклучувањето“, односно на оние кои се наоѓаат вон 
доменот на правната и граѓанската политика, овозможувајќи 
им видливост и културно признавање во и надвор од 
симболичните простори, локални и глобални. 
Преку предизвикувачки наративи и слики кои стануваат 
политички квалификувани објекти, а со намера да најдат 
заедничко место од позиција на различни територии и 
ситуации, делата дозволуваат субверзивни врски, создавање 
алтернативни системи на ред, револт кон познатите системи 
и провокација за критичко размислување. 
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Тие се коректив на историски наративи, коментар на 
радикалните нееднаквости во општеството, приказ на 
саморефлексивната свест за сопствените позиции на 
уметниците, но и критичко валоризирање на социјализмот 
и современи размислувања за уметничкиот идентитет 
на регионот. Повеќе од кое било друго средство за 
шпекулирање, овозможуваат непречено да патуваме напред 
и назад од нашата субјективна реалност, до консензус за 
посакувана, а можна сегашност. 

Главното прашање што се поставува е дали постои нешто 
во овие посттранзициски држави што соодветно го третира 
минатото, за да ја прошири социо-политичката имагинација, 
да пропагира нови форми на меѓународна солидарност и да 
обезбеди основа за продолжување во иднина? 
Оттука, преку поврзување на естетиката и политиката 
уметниците имаат за цел да предложат нов наратив за 
регионот и да го редефинираат начинот на перцепција на 
некогашните ситуации во нови прилики, кои поставуваат нов  
контрараспоред во културата на идеолошките трендови, што 
ја дефинираат политичката состојба во истиот. 

Кураторки: Мира Гаќина и Јованка Попова
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SEE ME MOVING PLACELESS

See Me Moving Placeless is an international exhibition featuring 
works from the Art Collection Telekom with the most representa-
tive artists from Southeast Europe.

Migration is an essential experience of the twenty-first century. 
Conflicts caused by the new wars, the exclusionary policies and 
the deepening global inequality have pushed many people to 
the margins of the world. The art in Eastern and South-Eastern 
Europe is intertwined with dissonant voices that distinguish 
themselves from exceptional local conditions of the territorial dis-
placements, the formation and disintegration of states, political 
upheavals and dramatic consequences from which artists were 
not excluded either.

Hence, See Me Moving Placeless is an exhibition of works by the 
artists from Southeast Europe, with the intention of illuminating 
the development of the political climate, artistic-political land-
scapes, and social and technological developments transformed 
into transnational artistic practices, the purpose being to find 
a point of cohesion in the display of the politics and art of this 
region.
The works represent the potential process of the deterritorializa-
tion and its involvement in the socio-political and cultural pro-
cesses. They are a political critique of “exclusion” of those outside 
the realm of the legal and civil policy, in an effort to ensure their 
visibility and cultural recognition in and outside symbolic spaces, 
both local and global.
Through provocative narratives and images that are political-
ly qualified objects, and with the intention of finding common 
ground positioned from different territories and situations, the 
works allow for subversive connections, creation of alternative 
systems of order, defiance of known systems, and provocation of 
critical thinking.
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They are a correction of historical narratives, a commentary on 
radical inequalities in society, a display of self-reflective aware-
ness of the artists” own positions, but also a critical valorization of 
socialism and contemporary reflections on the artistic identity of 
the region. More than any other means of speculation, they allow 
us to travel smoothly back and forth from our subjective reality to 
a consensus on a desired and possible present.

The main question that arises is whether there is anything in 
these post-transition countries that appropriately treats the past 
in order to broaden the socio-political imagination, propagate 
new forms of international solidarity and provide a basis for future 
continuation? 
Hence, by connecting aesthetics and politics, the artists aim to 
propose a new narrative for the region in order to redefine the 
way of perceiving one-time situations under new circumstances, 
which counterbalance the culture of the ideological trends that 
define the political situation in it. 

Curators: Mira Gakina and Jovanka Popova
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уметници · artists
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Лучезар Бојаџиев | Luchezar Boyadjiev
Јане Чаловски | Yane Calovski
Јасмина Цибиќ | Jasmina Cibic
Даница Дакиќ | Danica Dakić
Игор Грубиќ | Igor Grubić
Нилбар Гуреш | Nilbar Güreş
Петрит Халилај | Petrit Halilaj
Флака Халити | Flaka Haliti
Христина Иваноска | Hristina Ivanoska
Правдољуб Иванов | Pravdoliub Ivanov
Сања Ивековиќ | Sanja Iveković
Хортензија Ми Кафчин | Hortensia Mi Kafchin
Алевтина Какиџе | Alevtina Kakhidze
Шејла Камериќ | Šejla Kamerić
Бенги Карадуман | Bengü Karaduman
Ева Котаткова | Eva Koťátková
Володимир Кузњецов | Volodymyr Kuznetsov
Мала Варшава | Little Warsaw
Владо Мартек | Vlado Martek
Циприан Мурезан | Ciprian Mureşan
Дан Пержовски | Dan Perjovschi
Агњешка Полска | Agnieszka Polska
Словени и Татари | Slavs and Tatars
Недко Солаков | Nedko Solakov
Младен Стилиновиќ | Mladen Stilinović
Марко  Тадиќ | Marko Tadić
Мартина Вачева | Martina Vacheva
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Наставата на уметничките академии не е бесплатна, дури 
и како пандан е длабоко закотвена во вредносниот систем 
на едно општество. За време на периодот на доминација 
на СССР во Источна Европа, западната уметност, уметноста 
под влијание на американскиот империјализам се сметаше 
за мочуриште. Бара во која уметноста потона во само-
апсорпција и егоцентризам. Западот беше револтиран од 
функционализацијата на уметноста на Истокот која, пак, 
со задача да му служи на социјалистичкиот развој и да го 
промовира формирањето на новиот комунистички човек, 
се дегенерираше во пропаганда.
Делото ја раскажува приказната за раѓањето и животот 
на социјалистичкиот реалистички уметник од пред 1989 
година преку метафорични слики. Цртежите прикажуваат 
различни сцени од тој живот: стапување на сцената на 
животот, како Венера која излегува од школка во сликата 
на Сандро Ботичели со дебелки крилести ангели кои го 
надгледуваат настанот. Уметникот е импотентен, без пенис, 
неговата сопруга мастурбира осамено на кујнската маса. Го 
надгледуваат службеници и кога, конечно, замислува нешто 
- тоа се бебиња близнаци со боксерски ракавици додека 
се уште во утробата на нивната мајка. Два спротивставени 
концепти сè уште се борат еден против друг.
Книгите се учебници за марксистичко-ленинистичката 
естетика, кои авторот ги користел за време на своето 
школувањето на Националната уметничка академија во 
Софија во периодот од 1975 до 1980 година.

Teaching at art academies is not free, even as a counterpart it 
is deeply anchored in the value system of a society. During the 
period of USSR domination in Eastern Europe, Western art, the 
art under the influence of American imperialism was considered 
a swamp. A quagmire in which art sank into self-absorption and 
egocentrism. The West was outraged by the functionalization of 

art in the East. Which, with the task of serving socialist develop-
ment and promoting the formation of the new communist 
man, degenerated into propaganda. 
The work tells the story of the birth-and-life of a socialist realist 
artist from before 1989 in metaphoric images. The drawings de-
pict different scenes of that life: entering into life, like the foam-
born Venus emerging from a shell in Sandro Botticelli”s painting 
with putty-angels overseeing the event. The artist is impotent, 
penis-less, his wife is masturbating lonely on the kitchen table. 
He is monitored by officials and when finally, he conceives of 
something - it’s of twin babies with boxing gloves while still in 
their mother’s womb. Two opposing concepts still fight with 
each other.
The books are textbooks on Marxist-Leninist aesthetics used 
by the author during his education at the National Art 
Academy in Sofia 1975-1980.

Лучезар Бојаџиев | Luchezar Boyadjiev
Дупката на Алиса или Мочуриштето на марксистичко-ленинистичката естетика | 
Alice’s Hole or the Swamp of Marx-Leninist Aesthetics | 1991
инсталација, 7 цртежи, молив на хартија, фото принт, книги, транспортна табла, трска | 
installation, 7 drawings, pencil on paper, different sizes, photo-print, books, transport board, reed
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Инсталацијата „Опсесивно опкружување“ се однесува 
на урбанистичкиот план изготвен во 1965 година од 
страна на јапонското архитектонско студио “Кензо Танге 
Асосиејтс” за обнова на Скопје, кое беше уништено од 
земјотрес во 1963 година. Планот никогаш не беше целосно 
реализиран; наместо тоа, тој е обележан со несовпаѓањата 
помеѓу утопијата за град испланиран на хамер и 
вистинската потреба на населението. Делото се заснова на 
фотографии и материјал од сосема опустошената архива 
на архитектонското студио во Скопје. Три дополнителни 
фотографии ги документираат сè уште постоечките елементи 
на моделот за новиот град. Скулпторскиот дел се однесува на 
модуларните елементи осмислени од јапонскиот архитект со 
цел да функционираат како студија за минималниот простор 
потребен за животен и работен дел.

The installation “Obsessive Setting” refers to the master plan 
developed since 1965 by the Japanese architectural office, Kenzo 
Tange Associates, for the re-building of Skopje, which was de-
stroyed in 1963 by an earthquake. The plan was never completely 
realized; instead, it is marked by the discrepancies between 
utopia for a city, planned on the drawing board, and the real 
need of the population. The work is based on photographs and 
material from the quite desolate archive of the office in Skopje. 
Three additional photographs are documenting the still existing 
elements of the model for the new city. The sculptural unit refers 
to modular elements developed by the Japanese architect to 
function as a study about the minimum of space required for a 
living and working unit.

Јане Чаловски | Yane Calovski
Опсесивно опкружување | Obsessive Setting | 2010
инсталација, дрво, метал, 3 фотографии отпечатени во боја, 30 x 30 см (секоја) | 
installation, wood, metal, 3 ink jet prints, 30 x 30 cm (each) 
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Цртежите опфаќаат поглавје во урбанистичкото планирање 
на Скопје, кое започна во 1963 година, по разорниот 
земјотрес. Беше организиран меѓународен натпревар 
за урбано проектирање, на кој победи јапонското 
архитектонско студио „Кензо Танге“. Нацртот водеше сметка 
за зачуваната, древна и оригинална рамка на градот, даде 
нови перспективи во однос на културата, комуникацијата 
и образованието и воспостави јасна насока на движењето 
на сообраќајот. Осумкатните станбени блокови среде 
градот требаше да се спротивстават на депопулацијата на 
градскиот центар и да овозможат директно вклучување на 
жителите во заедницата.
„Нашиот проект, заснован на прелиминарниот Мастер 
план и студиите кои беа составени од Град Скопје и на кои 
соработуваа Обединетите нации, манифестира систем со 
кој механизмот на нашето современо општество може да 
се трансформира во просторна структура. Овој структурен 
систем ќе продолжи да создава мост помеѓу нашата 
постојано напредувачка цивилизација и постојаниот фактор 
на човештвото“. - Архитектонско студио Кензо Танге
Утопискиот и оптимистички концепт од шеесеттите години 
во минатиот век, со кој се изразуваше почит кон идејата за 
град на масите работници, беше само делумно спроведен и 
со бројни изобличувања, така што Кензо Танге набргу потоа 
се огради од спроведувањето на нацртот.
Цртежите се засновани на некои од оригиналните 
фотографии, коишто беа зачувани во Архивата за урбан 
развој и архитектура во Скопје до 2014 година. Таа потоа 
беше затворена, за подоцна да биде уништена во пожар во 
2017 година.
Особено во последно време, тековната програма за урбан 
развој „Скопје 2014“, која настојува на Скопје да му даде лик 
на нов, „европски град“, предизвика многу контроверзии. 
Изградбата на гигантска православна црква, монументални 
статуи на Александар Велики и Филип Втори, нови статуи 
на коњи, фасади со елементи од историјата и триумфални 
сводови потсетува на српското кралство (1882–1912) или 
на времето на Александар Велики. Последните траги од 
модернистичкото урбанистичко планирање од шеесеттите 
години на минатиот век постепено се заменуваат.

The drawings cover a chapter in urban planning for Skopje, be-
ginning in 1963 after a devastating earthquake. An international 
urban design competition was launched, won by the Japanese 
architecture firm Kenzo Tange. The blueprint took account of 
the preserved, ancient and original framework of the city, pro-
vided new perspectives with regard to culture, communication 
and education and established a clear traffic routeing. Inner-city, 
eight-storey apartment blocks should counter the depopulation 
of the centre and allow a direct community supply of residents.
“Our project, based on the preliminary Master Plan and stud-
ies compiled by the City of Skopje and collaborated on by the 
United Nations, manifests a system by which the mechanism of 
our contemporary society could be transformed into a spatial 
structure. This structuring system would continue to create the 
bridge between our ever- progressing civilization and the con-
stant factor of humanity.” 
Office Kenzo Tange 
The utopian and optimistic concept of the 1960s rendering hom-
age the idea of a city for the masses of the working people, was 
only partially executed and received many distortions, so that 
Kenzo Tange soon distanced himself from the implementation 
of the blueprint. 
The drawings are based on some of the original photographs, 
which were preserved in the Archive of Urban Development and 
Architecture in Skopje until 2014. Then it was closed and later 
destroyed in a fire in 2017. 
Especially in recent times, the current urban development pro-
gramme “Skopje 2014” fostering a new as “European city” has 
triggered many controversies. The construction of a gigantic Or-
thodox church, monumental statues of Alexander the Great and 
Philip II, new equestrian statues, historicizing facades and trium-
phal arches are reminiscent of the Serbian kingdom (1882–1912) 
or the time of Alexander the Great. The last traces of modernist 
urban planning of the 1960s are gradually being replaced. 
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Јане Чаловски | Yane Calovski
Опсесивен простор (12 цртежи) | Obsessive Setting (12 Drawings) | 2010
цртежи, графит, гваш, мастило, молив на хартија, 29 x 21 см | 
drawings, graphite, gouache, ink, pencil on paper, 29 x 21 cm each
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Јасмина Цибиќ е родена во 1979 година во Љубљана, во 
тогашна Југославија. Таа беше сведок на распаѓањето на 
мултиетничката држава, кое започна пред 1990 година и 
формално заврши во 2003 година и доживеа што значи 
кога националниот идентитет се распаѓа и се заменува со 
друг. Нејзината работа се фокусира на механизмите со кои 
културата и уметноста се и биле ставени во функција при 
формирањето на една нација.
Големото ветување „сè што посакуваш, ништо што те плаши“ 
е суштината на подготвителните меѓународни дискусии за 
националниот придонес кон светската изложба во Монтреал 
во 1967 година. По Барселона во 1929 година, Париз во 
1937 година, и Брисел во 1958 година, тоа беше последната 
светска изложба на која Југославија беше претставена со 
свој павилјон. Уметницата го искористи истиот наслов за 
нејзината изложба во Фондацијата Фи во Монтреал на 
почетокот на 2019 година.
„Сè што посакуваш, ништо што те плаши“ е голема скулптура 
со железен обрач, која и по материјалот и по формата 
потсетува на архитектонските железни елементи  на портите 
и оградите на државната архитектура. Ја носи афористичката 
фраза што се користи за насловот на изложбата, 
повторувајќи го обраќањето од говорот на идеолог за 
„најдоброто“ од она што една земја треба да му го претстави 
на светот.

Jasmina Cibic was born in 1979 in Ljubljana in what was then Yu-
goslavia. She has witnessed the disintegration of this multi-eth-
nic state, which began before 1990 and formally ended in 2003, 
and experienced what it means when the national identity 
dissolves and is replaced by another. Her work revolves around 
the mechanisms by which culture and art are and have been 
functionalized in the formation of a nation.
The great promise “everything you desire, nothing you fear” is 
the essence of the preparatory international discussions about 
the national contributions to the 1967 world exhibition in Mon-
treal. It was the last of the world exhibitions – Barcelona in 1929, 
Paris in 1937, Brussels in 1958 – at which Yugoslavia was repre-
sented with its own pavilion. The artist used the same title for 
her exhibition at the Phi Foundation in Montreal in early 2019. 
“Everything that you desire nothing that you fear” is a large 
ironmongery hoop sculpture that is reminiscent in both mate-
rial and form of the architectural ironwork of gates and fences 
of state architecture. It bears the aphoristic phrase used for the 
exhibition’s title, repeating the address from an ideologist’s  
speech on the “best” of what a country should present to the 
world.

Јасмина Цибиќ | Jasmina Cibic
Сè што посакуваш, ништо што те плаши | Everything that you desire, nothing that you fear | 2017
инсталација, железо, филц, боја, 190 x 190 x 40 см | installation, iron, felt, paint, 190 x 190 x 40 cm
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Трите постери за видеото „Изола Бела“ прикажуваат делови 
од историски панорамски ѕиден тапет од 1841 година од 
германскиот Музеј на ѕидни тапети во Касел. Идиличната, 
рајска сцена функционира како позадина за претставите. 
И актерите и публиката во видеото се од дом за нега во 
Пазариќ, мал град во близината на Сараево. Установата 
е основана во 1947 година за деца со попреченост или 
аутизам и деца без родители. Дури во последниве години, 
и благодарение на меѓународните донации, таа се 
трансформираше од институција со единствена цел да ги 
тргне нејзините жители од улица и да ги вдоми во место 
во кое се цени квалитетот на животот. Многу од жителите 
минале децении од својот живот таму во најстрашни услови. 
За да го сними филмот, Даница Дакиќ работеше со жителите, 
давајќи им можност да играат во претстава и да откријат дел 
од своите внатрешни души облекувајќи се во костими и маски.

The 3 posters for the video “Isola Bella” show parts of a historic 
panoramic wallpaper from 1841 from the German Wallpaper Mu-
seum in Kassel. The idyllic, paradise scene functions as backdrop 
for the performances. Both actors and audience in the video are 
from a care home in Pazarić, a small town near Sarajevo. The 
home was founded in 1947 for disabled, autistic and orphaned 
children. Only in recent years, and thanks to international do-
nations, has it been transformed from an institution with a sole 
aim to keep its residents off the streets, into a place that values 
quality of life. Many of the inhabitants have spent decades of 
their lives there in the most abject conditions. To make the film, 
Danica Dakić worked with the inhabitants, giving them the 
chance to act in a play and, donning masks and costumes, to 
reveal a part of their inner souls. 

Даница Дакиќ | Danica Dakić
Изола Бела | Isola Bella | 2007–2008
инсталација, видео проекција, постер, маски, текстови, видео | 
installation, video projection, poster, masks, texts, video
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Во 2008 година, Игор Грубиќ ги посети рудниците за јаглен 
во Колубара во Србија. Заедно со рударите, направи серија 
портрети и краток филм.
Овие работници придонесоа во 2000 година со нивниот 
штрајк главно за падот на последниот комунистички 
претседател на Југославија и Србија, Слободан Милошевиќ. 
Милошевиќ беше сè уште на функција кога Меѓународниот 
кривичен суд во Хаг го обвини за геноцид за време на 
војната во Косово. 
Игор Грубиќ создаде споменик во сеќавање на овие 
вистински, безимени херои. Тие не се херои од 
работничката класа како што беа идеализирани за време на 
комунистичката ера со сета патетика од тоа време, туку мажи 
во работна облека.
Мора нешто да ги мотивирало да се надминат себеси и да 
се кренат против неисполнетите ветувања од минатото и 
бруталната моќ на државата. Нешто што не може јасно да се 
дефинира: незадоволство, гордост, храброст и соништа за 
подобра иднина.

In 2008 Igor Grubić visited the coalmines of Kolubara in Serbia. 
Together with the miners he made a series of portraits and a 
short film. 
These workers contributed in 2000 with their strike mainly to 
the fall of the last communist president of Yugoslavia and Serbia, 
Slobodan Milosevic. Milosevic was still in office when the Inter-
national Criminal Court in The Hague charged him with having 
committed acts of genocide during the war in Kosovo. 
Igor Grubić has created a monument of memory to these gen-
uine, nameless heroes. They are not the working-class heroes as 
idealized during the communist era with all the pathos of the 
time, but men in their working clothes.
Something must have motivated them to go beyond them-
selves and rise up against the unkept promises of the past and 
the brutal power of the state. Something that cannot be defined 
clearly: dissatisfaction, pride, courage and dreams of a better 
future.

Игор Грубиќ | Igor Grubić
Ангели со извалкани лица (портрети) | Angels with Dirty Faces (portraits) | 2008
хромогени отпечатени фотографии на алуминиумска композитна плоча, 120 x 80 см | 
c-print on alu dibond, 120 x 80 cm
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Тотем може да биде симбол или знак за многу специфична 
врска помеѓу човечко суштество или помеѓу група поединци 
и природата, било да е тоа животно или река, планина или 
природна појава, како дожд или гром. Многуте различни 
елементи прикажани во големиот колаж имаат лична 
функција за уметницата. Постојат специфични пејзажи. 
Ткаенините што се користат во некои од нејзините изведби 
на птици, содржат посебна меморија. На таков начин, делото 
може да се чита како автопортрет.

A totem might be a symbol or sign for a very specific relation 
between a human being or between a group of individuals to 
nature, be it an animal or a river, mountain or natural phenome-
non like rain or thunder. The many different elements depicted 
in the large collage might have such personal function for the 
artist. There are specific landscapes. Fabrics as used in some of 
her performances or birds, which might carry a special memory. 
In such a way the work can be read as a self-portrait.

Нилбар Гуреш | Nilbar Güreş 
Моите Тотеми и јас како Тотем | My Totems and me as a Totem | 2013
дело во комбинирани медиуми, водени бои, платно, самолеплива фолија и молив во боја на хартија, 130 x 190 см | 
mixed-media painting, watercolour, fabric, adhesive foil and coloured pencil on paper, 130 x 190 cm
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Делата на Петрит Халилај се многу често поврзани со 
руралната реалност на неговиот роден крај, денес лоциран 
во автономниот регион Косово, кој еднострано прогласи 
независност од Србија во 2008 година. Тој се осврнува 
на општествените промени и случувањата во еден од 
најсиромашните региони во Европа и трансформациите што 
се случуваат во земјата.
Работната серија „Абетаре“ е заснована на рушење на 
неговото старо основно училиште „Шоте Галица“ во Руник, 
Косово, за да се направи место за нова зграда. Тој го снимил 
демолирањето и, исто така, ги пронашол старите училишни 
клупи прекриени со цртежи и резби на учениците, како и 
обично. „Го сакам моу“ е еден пример од овие анонимни 
цртежи, пренесени во поголема метална скулптура со 
користење на еден од традиционалните занаети во 
регионот. Сите дела од серијата „Абетаре“ се, исто така, 
навестување на вистинската креативност која се одвива 
незабележано, суштински неподржана во здодевните 
моменти на училишните часови.

Petrit Halilaj’s works are very often related to the rural reality 
of his home region, now located in the autonomous region 
of Kosovo, which unilaterally declared its independence from 
Serbia in 2008. He refers to social changes and developments in 
one of the poorest regions of Europe and the transformations 
that are taking place in the country. 
The work series “Abetare” is based on the tearing down of his 
own old Primary School “Shote Galica” in Runik, Kosovo, to make 
place for a new building. He filmed the deconstruction and also 
found the old school tables covered with pupils” drawings and 
carvings as usual. “I Love Mou” is one example of these anony-
mous drawings, transferred into a larger metal sculpture using 
one of the traditional crafts in the region. All the pieces from the 
“Abetare” series are also a hint at the real creativity that takes 
place unnoticed, not really supported in the boring moments of 
school lessons

Петрит Халилај | Petrit Halilaj
Абетаре (книга за деца) (ГО САКАМ МОУ) | Abetare (I LOVE MOU) | 2015
инсталација, челик, 100 x 50 см | installation, steel, 100 x 50 cm
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На војната на Косово од јануари 1998 година до јуни 1999 
година можеше да ѝ се стави крај единствено со воздушни 
напади на НАТО. Војниците на КФОР, предводени од НАТО, 
продолжуваат да обезбедуваат кревок прекин на огнот, 
дури и денес, среде Европа во 2021 година. Флака Халити ги 
гради своите скулптури слични на роботи од старо железо 
оставено по масивното присуство на вооружени единици во 
земјата.
Смешниот робот-човек може да потсетува на жесток 
борец од видео игра што едноставно се одмара. Надвор, 
или зад ѕидот, кој треба да биде пропустлив со помош на 
имагинацијата, постои момент на надеж и безгрижност. 
Таму, се чини како роботот да има втор живот, со крилја што 
блескаат како вилинско коњче во призматична светлина.

The war in Kosovo from January 1998 to June 1999 could only be 
ended by NATO air strikes. The KFOR troops led by NATO con-
tinue to ensure a fragile ceasefire, even today in the middle of 
Europe in 2021. Flaka Haliti constructs her robot-like sculptures 
from scrap metal left behind by the massive presence of armed 
units in the country.
The funny looking robot-guy may be a reminiscent of a fierce 
fighter from a video game simply taking a rest. Beyond or be-
hind the wall, which should be permeable by imagination, there 
is a moment of hope and light-heartedness. There, the robot 
seems to have a second life, wearing wings that shine like a 
dragonfly in prismatic light.

Флака Халити | Flaka Haliti
Неговата итност се изгуби во обратна насока (додека беше во постојано одложување) | 
Its Urgency Got Lost in Reverse (While Being in Constant Delay) | 2017
инсталација, различни медиуми | mixed-media installation
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Финиот вез, лесно занемарлив со својата деликатност и 
играјќи со клишето на „женска“ игла за рачна изработка, 
го дава првиот јасен показател: „Уметникот не е државен 
службеник“. Делата на Христина Иваноска, која со својот 
партнер Јане Чаловски беше претставник на Павилјонот 
на Северна Македонија на Биеналето во Венеција во 
2015 година, му става крај на разбирањето на улогата на 
уметникот што преовладуваше во повеќето социјалистички 
земји и во многу тоталитарни режими. Уметноста не мора 
да ги исполнува барањата на политичките партии, ниту 
на некоја официјална доктрина. Уметноста е бесплатна 
и не служи за државни цели или јавни потреби. Оваа 
слобода гарантира дека ќе функционира како коректив на 
предрасудите, лажните вести, нагаѓањето и сите видови 
поедноставувања.

A fine embroidery, easily overlooked in its delicacy and playing 
with the cliché of “female” needlework, gives a first clear indi-
cation: “Artist is not a Civil Servant”. The work of Hristina Ivanos-
ka, who created with her partner Yane Calovski the Pavilion of 
North Macedonia at the Venice Biennale in 2015, breaks with the 
understanding about the role of the artist that prevailed in most 
socialist countries and in many totalitarian regimes. Instead, art 
does not have to meet the demands of political parties nor of 
some official doctrine. Art is free and does not serve governmen-
tal targets or public requirements. This freedom guarantees to 
function as a corrective to prejudices, fake news, smattering, and 
any kind of simplifications.

Христина Иваноска | Hristina Ivanoska
Без наслов (Уметникот не е државен службеник) | Untitled (Artist is not a Civil Servant) | 2015
цртеж на платно, филц, конец и графит, 40 x 180 см | drawing on fabric, felt, thread and graphite, 40 x 180 cm
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На овој исечок може да се гледа или како на повеќеслоен 
знак што зрачи со мистериозна, заводлива убавина или 
како на густа мрежа од букви што содржат зборови 
силно оптоварени со значење. Лудилото, хистеријата и 
мистеријата се сложени категории, кои одиграа голема 
улога во раната психоанализа. Тие честопати се користеа 
за време на психоанализата за да се опишат психолошките 
состојби на жените, честопати и на погрден начин, како 
израз на патријархалното угнетување на жените. Христина 
Иваноска за своите силуети користеше голем број цитати 
од Симон Вејл и Луси Иригари. Истиот е од нејзиниот текст 
„Мистериозно“ од „Огледалото на другата жена“ од 1974 година.

This cut-out can be seen either as a multi-faceted sign that 
exudes a mysterious, seductive beauty or as a dense network of 
letters containing words heavily laden with meaning. Madness, 
hysteria, and mystery are complex categories that played a large 
role in early psychoanalysis. They were often used during psy-
choanalysis to describe women’s psychological conditions, often 
also in a derogatory manner that expressed patriarchal oppres-
sion of women. Hristina Ivanoska employed for her silhouettes 
a number of quotes from Simone Weil and Lucy Irigary. This 
one is from her text “La Mysterique” from “Speculum de l”autre 
femme” from 1974.

Христина Иваноска | Hristina Ivanoska
Без наслов (Расипништво и лудило, сладост и горчина, хистерија и мистерија) | 
Untitled (Prodigality and Madness, Sweetness and Bitterness, Hysteria and Mystery) | 2014
акрил на рачно сечена хартија, 82 x 63 см | acrylic on hand-cut paper, 82 x 63 cm
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Цртањето со молив на лист хартија е основно средство за 
да им се даде визуелна форма на идеите и мислите. 19 -те 
цртежи од 1998 до 2016 година се подготвителни студии 
и скици за разни скулптури и инсталации на бугарскиот 
уметник Правдољуб Иванов. Многу од овие студии се 
реализирани за изложби и привремени инсталации. На 
таков начин, тие претставуваат кондензирана ретроспектива 
во текот на речиси дваесет години.

To draw with a pencil on a sheet of paper is an elementary 
means to give ideas and thoughts a visual shape. The 19 draw-
ings from 1998 to 2016 are preparatory studies and sketches 
for various sculptures and installations by the Bulgarian artist 
Pravdoliub Ivanov. Many of these studies have been realized for 
exhibitions and temporary installations. In such a way, they pres-
ent a condensed retrospective over nearly twenty years.

Правдољуб Иванов | Pravdoliub Ivanov
Подготвителни цртежи | Preparatory Drawings | 1998–2016
цртежи, молив, молив во боја, темпери и водени бои на хартија | 
drawings, pencil, coloured pencil, tempera and watercolour on paper
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„Структура, книгата“ се однесува на делото „Структура“, дело 
што го реализираше Сања Ивековиќ во 1975–1976 година. 
Исечоци од весници и списанија на слики од 10 жени на 
различна возраст се репродуцирани 10 пати. На секој од 
мотивите, уметницата има напишано рачно краток натпис, 
кој го повторува и на другите слики.
Ана, кралската принцезата на Англија, носи поднаслов 
„Барање утеха во трките со коњи и ноќниот живот“, Пети 
Херст има наслов „Очекувајќи го враќањето на својот 
господар“, неидентификувана жена „Егзекутирана во Бубањ 
во 1944 година“, југословенската актерка Беба Лончар 
„Научи како да биде фотогенична“,  Елен Стјуарт, една од 
основачките членови на театарскиот клуб Ла МаМа „Конечно 
најде време да ги скрати нејзините панталони“.
Во ова дело, Сања Ивековиќ внимателно го разградува 
односот на сликата и текстот во масовните медиуми. 
Изјавите со содржина може да се илустрираат со заменливи 
слики. Сликите може да се коментираат со разни текстови. 
Со својата методологија, уметницата успева да создаде 
скептичен и дистанциран критички одраз, како реакција на 
поплавата од слики во масовните медиуми. Во исто време, 
таа применува стратегија, која исто така одигра важна улога 
во развојот на уметничкиот јазик на Синди Шерман или 
Ричард Принс во нивното соочување со сликовниот свет 
на публицитетот и медиумите.  „Структура, книгата“ беше 
објавена од Институтот П.А.Р.А.З.И.Т. од Љубљана. 

“Structure, the book” relates to the work “Struktura”, which was 
realized by Sanja Iveković in 1975–1976. Clippings from news-
papers and magazines of images of 10 women of different age 
were reproduced 10 times. On each one of the motifs the artist 
wrote by hand a short caption and repeated the caption also on 
the other images. 
Anne, Princess Royal of England, carries as one under-title 
“Sought consolation in horse racing and nightlife”, Patty Hearst 
has one caption “Expecting her master”s return”, an unidentified 
woman “Executed in Bubanj in 1944”, the Yugoslavian actress 
Beba Lončar “Learned how to be photogenic”; and Ellen Stew-
art, one of the founding members of the theatre club La MaMa 
“Finally found the time to shorten her trousers.”
In this work Sanja Ivecović deconstructs carefully the image and 
text relation in mass media. Content statements can become il-
lustrated by replaceable images. Images can become comment-
ed by various texts. With her methodology the artist succeeds in 
creating a sceptical and distanced critical reflection in reaction 
to the pictures flood in mass media. At the same time the artist 
uses a strategy, which has played also in the development of 
the artistic language of Cindy Sherman or Richard Prince an 
important role in their confrontation with the picture worlds 
of publicity and media. “Structure, the book” was published by 
P.A.R.A.S.I.T.E. Institute in Ljubljana.

Сања Ивековиќ | Sanja Iveković 
Структура, книгата | Structure, the book | 2011
сет од 100 отпечатени фотографии во кутија, 15 x 21 см | set with 100 prints, 15 x 21 cm box
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Диско топката ги емитува шарените рефлексии на светлина 
и создава свој универзум. Ротирачкото небесно тело е како 
сонце во центарот на сопствениот сончев систем. Неговата 
ротирачка енергија е извор на стотиците мали светлосни 
точки, кои го трансформираат просторот во космос на 
светлина и ротациона сила. Тоа е таткото и потеклото на 
енергијата, тоа е почетокот на сето тоа, како Бог. Како во 
детска замисла за Бога како милостив и мудар стар дедо, 
се препознава преку долгата сива брада. Тоа е „Татковска 
енергија“.

The disco ball emits the colourful reflections of light to create a 
universe of its own. The rotating celestial body is like a sun in the 
centre of its own solar system. Its revolving energy is the source 
of the hundreds of small light spots, which are transforming the 
space into a cosmos of light and rotational force. It’s the father 
and origin of energy, like a God it is the beginning of it all. As in a 
childish imagination of God as a merciful and wise old grandfa-
ther it is recognizable through the long grey beard. It is “Father 
Energy”.

Хортензија Ми Кафчин | Hortensia Mi Kafchin
Татковска енергија | Father Energy | 2013
инсталација, диско-топка, мотор, синтетичка брада, боја во спреј | 
installation, disco ball, engine, synthetic beard, spray paint
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Приватната куќа на уметницата е полна со специфични 
уметнички дела насликани и прикачени на ѕидовите. Самата 
куќа можеби се претворила во уметничко дело. Што се 
случува со таква куќа кога врската се распаѓа и двојката што 
живее таму се разидува? Приватната драма на уметницата 
станува симбол на самата земја, која е поделена и растргната 
меѓу новите политички сфери на интереси во Европа. 

The private house of the artist is full of specific artworks painted 
and attached to the walls. The house itself might have become 
an artwork. What happens to such a house when the relation-
ship breaks and the couple living there is splitting apart? The 
private drama of the artists becomes a symbol for the country 
itself, which is divided and separated between the new political 
interest spheres in Europe.

Алевтина Какиџе | Alevtina Kakhidze
Дом (како да се одбегне сепаратизмот во куќата) | Home (How to avoid Separatism in the house) | 2015
цртежи, молив, фломастер, масло на хартија, 4 дела со димензии 42 x 29 см | drawings, pencil, felt-pen, 
ink on paper, 4 pieces, 42 x 29 cm each
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Заборавањето и сеќавањето играат централна улога 
во справувањето со трауматични искуства. Распадот на 
Социјалистичка Република Југославија во раните 90-ти 
години на минатиот век резултираше со неколку граѓански 
војни, кои со нивната омраза и злодела претставуваат 
позадина на неколку рани дела за Шејла Камериќ, родена 
во 1976 година во Сараево, Босна и Херцеговина. Во воените 
зони и во текот на повеќе од 1.400 дена опсада на Сараево од 
1992 до 1995 година, многу граѓани и цивили ги заштитуваа 
прозорците на куќите со самолеплива лента, за да избегнат 
смртоносно и опасно распарчување на стаклото. Со текот на 
времето, самолепливите ленти се распаднаа и оставија само 
траги од делови од лепилото на стаклата на прозорците. 
Овие различни структури, дијагонално, вертикално и 
хоризонтално се користат во серијата „Кревко чувство на 
надеж“. Шејла Камериќ ги повторува овие структури со 
златна фолија и го трансформира трауматичното искуство 
на постојаната закана за време на опсадата со помош на 
уметничко размислување во слика на надеж и доверба. 

Forgetting and remembering play a central function to cope 
with traumatic experiences.
The breakup of the Socialist Republic of Yugoslavia in the early 
1990ies resulted in a number of civil wars, which are with their 
hate and their atrocities the backdrop of a few early works for 
Šejla Kamerić, who was born in 1976 in Sarajevo, now Bosnia and 
Herzegovina. In the war zones and also during the more than 
1.400 days of the siege of Sarajevo from 1992 until 1995, many 
citizens and civilians protected the windows of the houses with 
tape to avoid the deadly and dangerous splintering of the glass. 
Over the time, the tape dissolved and left only marks of parts of 
the adhesive on the window panes. These different structures, 
diagonally, vertically and horizontally are used in the series 
“Fragile Sense of Hope”. Šejla Kamerić repeats these structures 
with gold foil and transforms the traumatic experience of the 
permanent menace during the siege with the help of artistic 
reflection into an image of hope and confidence.

Шејла Камериќ | Šejla Kamerić
Кревко чувство на надеж V | Fragile Sense of Hope V | 2013
златен лист на стакло, 80 x 60 см | goldleaf on glass, 80 x 60 cm
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Да, навистина, јуни може да е јуни секаде, а на северната 
полутопка е летно време. Време за уживање во топлите 
температури - барем пред драматичните топлотни бранови 
предизвикани од климатските промени. Но, јуни во раните 
90-ти години во Сараево не беше како секаде. Младата 
уметница спиела во стан чиј надворешен ѕид редовно бил 
погодуван од куршуми. Таа ги фотографирала дупките од 
куршумите, опсесивни и трауматизирани. 258-те отпечатоци 
од раце на фотографска хартија се тивки документи на тој 
кошмар.

Yes, indeed, June might be June everywhere and in the North-
ern sphere it’s summer time. A time to enjoy warmer tempera-
tures – at least before the dramatic heat waves due to climate 
change. But June in the early 90ies in Sarajevo, was not like 
everywhere. The young artist slept in an apartment whose outer 
wall was regularly hit by bullet impacts. She photographed the 
impact holes, obsessive and traumatized. 258 hand prints on 
photo paper are the silent documents of such real nightmare.

Шејла Камериќ | Šejla Kamerić
Јуни е јуни секаде (автопортрет) | June is June Everywhere (self-portrait) | 2013
инсталација, 258 отпечатоци од раце помеѓу фотографии отпечатени на 
фотографска хартија | installation, 258 Handprinted b/w prints on photo paper
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Шејла Камериќ ги искусила босанската војна и опсадата 
на Сараево, која траеше од 1992 до 1996 година, цели 1.425 
дена, како млада жена на 16-годишна возраст. За жителите 
на градот, тоа значи лишување и постојана закана. Четири 
години без речиси воопшто струја, греење и доволно храна. 
Полнењето вода и минување по одредени улици може да 
значи смрт од снајперист во секој момент. Докажан начин на 
плаќање во тоа време беше накитот.
На 30 -годишна возраст, уметницата се осврнува назад, 
претставувајќи се како девојка на насловната страна на 
списание за мода и ни го покажува накитот што таа самата 
го стекнала со текот на годините. Симбол на сигурност во 
тешки времиња, но, во исто време, таа го покрива лицето со 
рацете – заради заштита, одбрана и поради тоа што „повеќе 
не сака да гледа“.

Šejla Kamerić experienced the Bosnian war and the siege of 
Sarajevo, lasting from 1992 to 1996 for 1.425 days, as a young 
woman at the age of 16. For the inhabitants of the city it meant 
deprivations and represented a permanent threat. There was 
almost no electricity, no heating and too little food for four years. 
Obtaining water and passing certain roads could mean the 
death by a sniper at any time. A proven method of payment at 
the time was jewellery. 
At the age of 30, the artist looks back, presenting herself as the 
cover girl of a fashion magazine, and shows us the jewellery she 
herself has acquired over the years. A symbol of security for hard 
times, but at the same time she covers her face with her hands - 
between protection, defence and “no longer wanting to look”.

Шејла Камериќ | Šejla Kamerić
30 години подоцна | 30 Years After | 2006
хромогени отпечатени фотографии на алуминиумска 
композитна плоча, 80 x 55 см | c-print on alu dibond, 80 x 55 cm
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Цртежот „Емиграција“ е дел од поголема серија насловена 
„Дневник на соништа“. Како и често во соништата, не постои 
препознатливо линеарно раскажување приказни, туку 
сликите се поставени една врз друга и се претопуваат една 
во друга. Секојдневната реалност и искуства се мешаат 
со лични копнежи и стравови. Во обид подобро да го 
разбере светот и самата себе, уметницата води дневник на 
соништата, што ѝ помага да добие пристап до потсвесна 
содржина. Поради тоа што се вкоренети во две различни 
култури, нејзините дела често се занимаваат со идентитетот 
и како тој се гради.

The drawing “Emigration” is part of a larger series titled “Dream 
Diary”. Like often in dreams there is no recognisable linear story-
telling, instead images are superposed and melt into on another. 
Daily reality and experiences are mixed with personal longings 
and fears. In an attempt to a better understanding of the world 
and of herself, the artist keeps a dream diary which helps her to 
give access to subliminal content. Being rooted in two different 
cultures, her works often deal with identity and how it is con-
structed.

Бенги Карадуман | Bengü Karaduman
Емиграција, БК | Emigration, BK | 2014
цртеж, еколин на хартија, 34 x 46 см | drawing, ecoline on paper, 34 x 46 cm
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Дали нашето тело е сад во којшто се внесуваат различни 
нешта во текот на неговото постоење, што колективно 
може да предизвика телото да се искрши на поединечни 
парчиња? Дали сме само раце, торза, стапало или некој друг 
фрагмент заробен во решетка, кои изгубиле секакво чувство 
за кохезија на телото? Дали тоа значи дека сме во потрага по 
помош, се здружуваме со другите фрагментирани делови 
од своето „јас“, формирајќи круг и следејќи ги упатствата на 
терапевтот, вежбаме и се обидуваме повторно да составиме 
нешто и да станеме „цели“? Постои ли ново, лажно 
единство во фактот дека нашето распарчено „јас“ расте 
околу терапевтскиот стол, става вештачка протеза на себе и 
повторно останува во закочена состојба?
Сите овие прашања и психолошките процеси зад нив се 
содржани во делото „Групна терапија“, опишано со гласот на 
човекот што ја придружува сесијата за терапија.
Ева Котаткова, која студирала психологија, изразува длабок 
скептицизам кон разбирањето на менталното, психолошкото 
и физичкото, онака како што еволуирало во психолошките и 
психоаналитичките доктрини во последните сто години.

Is our body a kind of vessel that takes in different things over the 
course of its existence, which can collectively cause that body 
to break into individual pieces? Are we only arms, torsos, a foot 
or some other fragment trapped in latticework, having lost all 
feeling for the body’s cohesion? Are we then in search of help, 
joining up with the other fragmented selves, forming a circle 
and following the instructions of a therapist, doing exercises and 
trying to bring something together again and become “whole”? 
Is there a new, deceptive unity in the fact that our fragmented 
self grows around the therapeutic chair, binds an artificial pros-
thesis to itself, and again abides in a stupor?
All these questions and the psychological processes behind 
them are addressed by the work “Group Therapy”, described by 
the voice of the man who accompanies the therapy session.
Eva Koťátková, who studied psychology, expresses a deep scep-
ticism toward the understanding of the mental, psychological, 
and physical as it evolved in the psychological and psychoanalyt-
ic doctrines of the last hundred years.

Ева Котаткова | Eva Koťátková
Групна терапија | Group Therapy | 2016
инсталација, столици, хартија, јаже, метални предмети, книга, звук | 
installation, chairs, paper, rope, metal objects, book, sound



53



54

Делото „Како да се справите со свињите“ беше насликано во 
првите денови по потресот во украинското општество, што го 
предизвика успешната, но трагична Мајданска револуција. 
Владејачкиот олигарх ја беше напуштил земјата, но други 
веќе чекаа во редица да го добијат својот дел од колачот.
Сликата ги документира интензивните аргументи за 
примена на сила и насилство против еден криминален 
режим и ‘свињите’, кои ја подјадуваат земјата. 
Володимир Кузњецов е добро познат по своите големи 
ѕидни слики, во кои тема се општествени и политички 
прашања на граница на пропаганда. 

“How to Deal with the Pigs” was painted in the first days after 
the tremor in the Ukrainian society, which the successful but 
tragic Maidan Revolution had caused. The ruling oligarch had 
left the country but others were already lining up to get their 
part of the cake.
The painting documents intense arguments about the use of 
force and violence against a criminal regime and the “pigs”, 
which are eating up the country.
Volodymyr Kuznetsov is very well known for his large wall paint-
ings addressing social and political issues at the verge of propa-
ganda.

Володимир Кузњецов | Volodymyr Kuznetsov
Како да се справите со свињите | How to Deal with the Pigs | 2014/2015
инсталација, дисперзиона боја на лесонит, 378 x 92 см | 
installation, sispersion paint on MDF, 378 x 92 cm 



55



56

За време на работилница во нивното поранешно училиште 
во Будимпешта, Средното училиште за визуелни уметности, 
двајцата уметници откриваат мал цртеж на една од 
работните маси. Цртежот претставува два пара раце 
со слична, ритмички заоблена линија. Од овој знак тие 
изработиле лого, кое може да биде визуелен симбол и за 
соработката на дуото.
Додека четирите раце се ангажираат и меѓусебно се 
надополнуваат, една рака повикува на одбрана и забрана. 
Не влегувајте! Забранет влез!

During a workshop in their former school in Budapest, the Sec-
ondary School of Visual Arts, the two artists discovered a small 
drawing on top of one of the worktables. It represented a pair 
of two hands with a similar rhythmically curved line. From this 
sign they developed a kind of logo, which can surely be a visual 
symbol for the duo’s collaboration, too.
While the four hands engage and complement each other, a 
single hand invokes defence and prohibition. Keep out! No tres-
passing!

Мала Варшава | Little Warsaw
Ограда | Fence | 2012
инсталација, неонски цевки, кабли, трансформатор, 56 x 60 см | 
installation, neon tubes, cables, transformer, 56 x 60 cm
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Традиционалните цели на уметничката колекција вклучуваат 
зачувувањето на културните предмети и нивно ставање 
на располагање на јавноста во целина. Уметничките дела 
се, исто така, документи на своето време. Тие одразуваат 
идеи, емоции и надежи. Тие нè повикуваат да заземеме 
други ставови во однос на светот и реалноста. Нè водат 
низ световите и времињата на другите луѓе. Притоа, тие 
стануваат основни елементи во комуникацијата со другите, 
како и во размислувањето за сопственото постоење.
„Уметноста нема алтернатива“ е матрица, која хрватскиот 
уметник Владо Мартек ја искористи во 1986 година за да го 
нанесе овој текст со спреј во разни јавни простори. Ставот 
се однесува директно на политички дискусии од доцните 
осумдесетти години што се вртат околу тврдењето дека 
„социјализмот нема алтернатива“. Со оваа матрица, Владо 
Мартек се осврнува и на сопствената уметничка практика: 
од таканаречената „Хрватска пролет“, тој направи неколку 
интервенции на јавни простори и разви алтернатива на 
класичните медиуми за сликање и скулптура на панели.

Among the traditional objectives of an art collection are the 
conservation of cultural objects and making these available 
to the public at large. Works of art are also documents of their 
time. They reflect ideas, emotions and hopes. They invite us to 
partake in other views of the world and reality. They guide us 
through other people”s worlds and times. In doing so, they 
become fundamental elements in the communication with 
others, as well as in the reflection on our own existence.
“Art Has No Alternative” is a stencil, which the Croatian artist 
Vlado Martek used in 1986 to spray this text in various public 
spaces. The statement refers directly to political discussions of 
the late eighties revolving around the claim that “socialism has 
no alternative”. With this stencil, Vlado Martek also refers to his 
own artistic practice: since the so-called “Croatian Spring” he has 
made repeated interventions in public spaces and developed an 
alternative to the classical media of panel painting and sculpture.

Владо Мартек | Vlado Martek
Уметноста нема алтернатива | Art Has No Alternative | 1986
црно-бела фотографија, текст испишан на машина за пишување, 
картонска матрица со златна боја во спреј, 51 x 71 см | black and 
white photography, typewriter text on paper, cardboard stencil with 
golden spray paint, 51 x 71 cm
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Тврдењето дека комунизмот никогаш не се случи може да 
се чита со различни значења. Како прво, тврдењето може 
да го одразува фактот дека комунистичкото, социјалистичко 
минато е потиснато во земјите од Источна Европа. Речиси 
и нема дискусија и размислување што вклучуваат критичко 
сеќавање и анализа. Повеќето земји не се помируваат со 
нивното неодамнешно минато.
Анализата на историјата е неопходна, за да не се повторат 
грешките и да може да се обликува иднината без духовите 
од минатото.
Сепак, постојат документи од тоа време, вклучувајќи ги и 
записите од во кои е редактиран текстот. На носачите на звук 
се сместени снимки со патриотски, социјалистички песни, 
охрабрувачки фолклор или говори на романскиот диктатор 
Николае Чаушеску (1918 - 1989). 

The claim that communism never took place can be read in var-
ious meanings. For one thing, the claim may reflect the fact that 
the communist, socialist past is being repressed in the countries 
of Eastern Europe. There is nearly no discussion and reasoning of 
critical remembrance and work-up. Most countries do not come 
to terms with their recent past. 
Analysing the history is necessary, in order not to repeat mis-
takes and to be able to shape the future without the ghosts of 
the past.
However, there are documents from the time, including the re-
cords from which the letters of the text were cut. On the sound 
carriers are recordings with patriotic, socialistic songs, encour-
aging folklore or the speeches of the Romanian dictator Nicolae 
Ceauşescu (1918 – 1989). 

Циприан Мурезан | Ciprian Mureşan
Комунизмот никогаш не се случи | Communism Never Happened | 2006
писма-исечоци од пропагандистички винилски записи, 50 x 200 x 15 см | 
letters cut out of propaganda vinyl records, 50 x 200 x 15 cm
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„Цртежот со жици“ е буквално направен од извртена жица 
и претставува игра со решеткаста структура на огради 
од жица. Со жицата се формирани многу индивидуални 
ликови, кои создаваат анонимна толпа. Прашањето на 
улогата на поединецот во и кон заедницата, но и моќта 
на општеството над индивидуалноста може да се појават 
како позадина. Ваквите прашања се од фундаментално 
значење за политиката и општеството, за социјализмот и 
капитализмот, за изнаоѓање рамнотежа помеѓу правата и 
слободите на поединецот и должностите и одговорностите 
кон заедницата.

The “Wire Drawing” is literally made from twisted wire and plays 
with the grid structure of wire fences. Formed by the wire are 
many individual characters, which are building an anonymous 
crowd. The question of the role of the individual in and towards 
the community may appear as a background, but also the pow-
er of society over individuality. Such questions, which are of fun-
damental importance for politics and society, for Socialism and 
Capitalism, for finding a balance between rights and freedoms 
of the individual and the duties and responsibilities towards the 
community.

Дан Пержовски | Dan Perjovschi
Цртеж со жици | Wire Drawing | 2014
цртеж од жица, 195 x 120 см | wire drawing, 195 x 120 cm
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Дан Пержовски е прецизен и критички набљудувач на 
секојдневниот живот и политичката реалност. Со брзи скици 
и кратки коментари, тој ја изразува апсурдноста и лудоста 
на политичкиот конфликт, товарот на неправдите што 
преовладуваат, глупоста на предрасудите, но и радоста на 
животот, желбата за љубов и исполнување.  Малите цртежи 
се негова архива, од чиј репертоар најчесто привремено 
покрива ѕидови со цртежи на многу изложби или ги објавува 
во весници и списанија. „Дојди, направи ‘облак’ со мене“ е 
серија од 20 хумористични и скептични скици за работа на 
компјутери во „облак“.

Dan Perjovschi is an accurate and critical observer of everyday 
life and political reality. With quick sketches and brief com-
ments, he can express the absurdity and mendacity of political 
conflict, the burden of prevailing injustices, the stupidity of 
prejudice but also the joy of life, the desire for love and fulfil-
ment. Sketchbooks, which are filled with small drawings, are his 
archive, from whose repertoire he mostly covers walls tempo-
rarily with drawings for many exhibitions or publishes them in 
newspapers and magazines. “Come Cloud With Me” is a series of 
20 humorous and sceptical sketches on cloud computing.

Дан Пержовски | Dan Perjovschi
Дојди, направи „облак“ со мене | Come Cloud With Me | 2012
цртежи, мастило на хартија, 21 x 29 см секое | drawings, ink on paper, 21 x 29 cm each
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„Јас сум устата што прави бранови“ е една од речениците 
што ги повторуваат интензивните црвени усни што лебдат 
во сонувачки морски пејзаж од мрзливи бранови. Овие 
бранови на звук се пренесуваат од супстанцијата на морето. 
Ги слушаме овие заводливи, дури и еротски усни како 
шепотат: „Не можам да го опишам она што го гледам на 
дното на морето.“ Но, добиваме мало навестување: „Постојат 
идеи што можат да се изразат само на јазик кој сè уште не е 
откриен. ‘Тоа би можело да биде важниот клуч за разбирање 
на намерата на делото. Се чини дека Агњешка Полска бара 
таков јазик. Текстот на анимираното видео го напишала 
уметницата, а тоа е и нејзиниот сопствен глас што ни зборува 
со огромно ехо - длабоко од дното на супстанцијата на 
морето. Што вели таа? Да, „тоа е во мене, но повеќе од мене 
самата“.
Како и во многу дела на уметницата, постои историска 
референца што вреди да се спомене. Во 1972 година, 
Центарот Линколн во Њујорк премиерно ја прикажа 
драмската монолошка претстава „Не јас“ од Семјуел Бекет. 
Во строго црниот простор има само рефлектор насочен кон 
устата на актерката.

“I am the mouth that produces waves” is one of the sentences 
repeated from the intense red lips floating in a dreamy seascape 
of lazy waves. These waves of sound are transmitted from the 
substance of the sea. We hear these seductive, even erotic lips 
also whispering: “I cannot describe what I see at the bottom of 
the sea.” But we get a little hint: “There are ideas that can only 
be expressed in a language, which has not yet been discovered.” 
That might be the important clue to understand the intention 
of the work. It seems that Agnieszka Polska is seeking such a 
language. The text of the animated video work is written by the 
artist and it is also her own voice that speaks to us with im-
mense echo – deep from the bottom of the substance of the sea. 
What does she say? Yes, “it’s in me, but more than myself.” As 
with many works by the artist, there is a historic reference worth 
mentioning. In 1972 the Lincoln Center in New York premiered 
the dramatic monologue play “Not I” by Samuel Beckett. In a 
pitch-black space there was only a spotlight on the mouth of the 
actress.

Агњешка Полска | Agnieszka Polska
Јас сум устата | I Am The Mouth | 2014
видео | video
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„Словени и Татари“, името на колективот, ја дефинира 
и културната сфера, сложениот универзум источно од 
поранешниот Берлински ѕид и западно од Кинескиот ѕид. 
Многу дела се поврзани со говорниот и пишаниот јазик, со 
променливиот изговор на самогласки и согласки, со мали 
разлики во азбуката. Огледалото рефлектира и репродуцира 
предрасуда и стереотип на работ на расистичка шега.
Делото „Нации“ првично било осмислено во 2007 година, 
како серија постери за 10 -годишнината од легендарниот 
бутик „Колет“ во Париз - како дел од инсталацијата „Минатото 
станува попредвидливо од иднината“. Текстовите си играат 
со предрасуди и националистички шеги. На тој начин, тие 
ставаат огледало пред нашите лица и нашето расистичко 
размислување.

“Slavs and Tatars”, the name of the collective, defines also the 
cultural sphere, the complex universe east of the former Berlin 
Wall and west of the Chinese Wall. Many works are related to the 
spoken and written language, to the changing pronunciation of 
vowels and consonants, to small differences in the alphabet. The 
mirror reflects and reproduces a prejudice and stereotype on the 
edge of a racist joke. 
The “Nations” were originally conceived in 2007 as a series of 
posters for the 10th anniversary of the legendary Colette bou-
tique in Paris – as part of the installation “The Past is becoming 
more predicable than the Future”. The texts are playing with 
prejudices and nationalistic jesting. In such a way they put a 
mirror before our faces and our own racist thinking.

Словени и Татари | Slavs and Tatars
Нации 2 [Фин тен, Туркменистан!] | Nations 2 [Nice tan, Turkmenistan!] | 2012
слика на огледало, 163 x 112 см | reverse mirror painting, 163 x 112 cm 
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Мола Насредин е протагонист на хумористични народни 
приказни, кои може да се најдат под различни имиња во 
целата област под турско-арапско-исламско влијание, од 
Балканот до Централна Азија. Користејќи првокласен хумор 
за да се доведат во прашање моралот и етиката, тој стана 
своевидна ретроактивна маскота за „Словени и Татари“. Во 
„Мола Насредин, Антимодерниот“ можеме да го видиме 
супер-херојот, мудриот човек како чудак, соочен со минатото, 
но слепо каскајќи во иднината.

Molla Nasreddin is a protagonist of humorous folk stories found 
under different names in the entire Turkish-Arabic-Islamic 
influenced area from the Balkans to Central Asia. Using first-de-
gree humour to question issues of morality and ethics, he has 
become a retro-active mascot of sorts for “Slavs and Tatars”. In 
“Molla Nasreddin the Antimodern” we can see the super-hero, 
the wise man as nut, facing the past but trotting blindly into the 
future.

Словени и Татари | Slavs and Tatars
Мола Насредин, Антимодерниот | Molla Nasreddin the Antimodern | 2012
инсталација, стакло со оптички влакна, челик, 157 x 165 x 88 см | installation, fibre-glass, steel, 157 x 165 x 88 cm
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Словени и Татари | Slavs and Tatars
Молитвено нишање (Килибар) | Pray Sway (Amber) | 2016
инсталација, полиуретан, смола за леење, ласерски сечен челик со kbs облога на дрво | 
installation, polyurethan, casting resin, rope, steel lasered with kbs woodcoat

Од една страна, делото е тривијална лулка во форма на 
низа од мониста. Од друга страна, потсетува на „Комполои“, 
кој во многу култури најчесто се лизга низ прстите на 
мажите како нараквица од минатото. Во исто време, може 
да биде зголемена исламска „Мисбаха“, низа зрнца што 
се однесуваат на 100 -те имиња на Алах. Молитвите играат 
важна улога во многу верски практики, особено во врска со 
медитација и молитва.

On the one hand, it is a trivial swing in the form of string of 
beads. On the other hand, it is reminiscent of a “Kompoloi”, 
which in many cultures mostly glides through the fingers of 
men as past time bracelet. At the same time, it can be an en-
larged Islamic “Misbaha”, a string of beads that refers to the 100 
names of Allah. Prayer beads play an important role in many 
religious practices, especially in conjunction with meditation 
and prayer.



73



74

„Осамено прашање свети во темнината, чекајќи можни 
пријателски одговори.“ Недко Солаков ја напиша оваа 
поетска реченица со бело мастило на многу црна хартија. 
Со тоа, тој коментира на голем знак прашалник, кој свети 
во црнилото среде мал цртеж. Оваа серија од дванаесет 
деликатни цртежи со мастило, од кои секоја е придружена 
со кус коментар, е насловена „Прашања“. Вреди да се 
одвои време за да се погледнат овие цртежи одблизу 
и да се прочитаат кратките придружни текстови. Секој 
цртеж содржи  игра со рамнотежата помеѓу сликата и 
текстот, помеѓу алегоричната илустрација и јазикот на 
коментарот. Во некои случаи, делата се карактеризираат со 
егзистенцијална тежина и меланхолија. Во други, пак, тие се 
повеќе вулгарни, иронични или хумористични.

“A lonely question is glowing in the darkness, waiting for possi-
ble friendly answers.” Nedko Solakov wrote this poetic sentence 
in white ink on deep black paper. With this, he comments on a 
large question mark, which glows in the blackness in the middle 
of a small drawing. This series of twelve delicate ink drawings, 
each of which is accompanied by a commenting sentence, is ti-
tled “Questions”. It is well worth taking the time to look at these 
drawings more closely and to read the short accompanying 
texts. Each drawing plays with the balance between image and 
text, between allegorical illustration and commenting language. 
In some cases, the works are characterized by existential heavi-
ness and melancholy. In other cases, they are more vulgar, ironic 
or humorous.

Недко Солаков | Nedko Solakov
Прашања | Questions | 2013
цртежи, сепија, црно-бело мастило, водени и на хартија, 19 x 28 см секој | 
drawings, sepia, black and white ink, watercolour on paper, 19 x 28 cm each
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Младен Стилиновиќ | Mladen Stilinović 
Материјалната вредност на мрзеливоста | Material Value of Laziness | 2006
акрил на картон, 29 x 32 см | acrylic on cardboard, 29 x 32 cm

„Материјалната вредност на мрзеливоста“, неупадливо дело 
изработено на картон, се однесува на централната тема на 
креативната практика на секој уметник. Упатува на „Пофалба 
на мрзеливоста“, краток текст на Стилиновиќ напишан во 
1993 година, во кој тој ја нагласува централната важност на 
тоа да не се прави ништо и да се биде мрзлив кон работата 
како уметник. Поважно е, според Младен Стилиновиќ, да се 
одвои време и да се дозволи идеите да созреат со сопствен 
ритам отколку да се брка пазарот.

“Material Value of Laziness”, an inconspicuous work on card-
board, addresses a central theme of any artist’s creative practice. 
It refers to “The Praise of Laziness”, a short text by Stilinović writ-
ten in 1993, in which he stressed the central importance of doing 
nothing and being lazy for the work as an artist. It is more im-
portant, so Mladen Stilinović, to take time out and to allow ideas 
to mature at their own pace than to chase after the market.
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Серијата слики „црвено на бело“ насловена „Шака леб“ 
беше претставена од Младен Стилиновиќ на неговата прва 
самостојна изложба во галеријата Нова во Загреб во 1976 
година. Во тоа време, Младен Стилиновиќ беше член на 
Групата на шестмина автори. Од 1975 до 1979 година, групата 
составена од Владо Мартек, чии дела се исто така дел од 
изложбата, Борис Демур, Жељко Јерман, Свен Стилиновиќ 
и Федомир Вучемиловиќ одиграа значајна улога во 
обликувањето на „Новата уметничка пракса“ во Хрватска и 
Југославија.
Кон крајот на 1960-тите, уметникот започна да пишува 
поезија. Многу од неговите дела се поврзани со јазикот и 
зборовите, во комбинација со визуелни знаци. На почетокот, 
Младен Стилиновиќ беше заинтересиран за јазикот 
„ЗАУМ“, концепт кој ја истражуваше врската меѓу звукот и 
сетилото и експресивните можности на зборот, основан 
од теоретичарите на рускиот футуризам во раните 20 -ти 
години на минатиот век. Во серијата „Шака леб“, уметникот 
експериментира со зборови што содржат поетски, сензуален 
квалитет, како и социјална тема.

The “red on white” image series “Ruka Kruha” was presented by 
Mladen Stilinović at his first solo exhibition in Gallery Nova in Za-
greb in 1976. At this time Mladen Stilinović was a member of the 
Group of Six Artists (Grupa šestorice autora). From 1975 to 1979 
the group consisting of Vlado Martek, whose work is also part of 
the exhibition, Boris Demur, Zeljko Jerman, Sven Stilinović and 
Fedomir Vucemilović shaped significantly the “New Art Practice” 
in Croatia and Yugoslavia.
In the late 1960ies the artist started writing poems. Many of his 
works are related to language and words combined with visual 
signs. Initially Mladen Stilinović was interested in “ZAUM” lan-
guage, a concept that investigated the relation of sound and 
sense and the expressive possibilities of a word, founded by the-
oreticians of Russian futurism in the early 1920ies. In the “Ruka 
Kruha” series the artist experiments with words that contain a 
poetic, sensual quality as well as a social topic.

Младен Стилиновиќ | Mladen Stilinović
Шака леб | Hand of Bread | 1974
акрил  на картон, 70 x 100 см | acrylic on cardboard, 70 x 100 cm
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Да се опише можниот пристап до креативната имагинација 
на Марко Тадиќ, интензивно игра со важните традиции на 
анимираниот или експерименталниот филм во Хрватска и 
поранешна Југославија.
„Интервенирајќи на пронајдени материјали, како што 
се стари разгледници, тетратки или лични архиви 
со фотографии, претежно најдени на бувјаците или 
спасени од ѓубре, делата на Тадиќ нагло преминуваат во 
слабо структурирани фиктивни наративи, отворени за 
различни толкувања. Нивните референци, кои опфаќаат 
литература, филм и историја на уметност до радио 
програми и популарна култура, стануваат поттикнувачи 
коишто овозможуваат процес на слободни асоцијации, 
бесконечно рачно истражување во тек, кое функционира 
преку опсесивните и секојдневни цртежи, шарајќи и 
експериментирајќи со самото „несвесно“ на материјалот и со 
потенцијалните форми и значења што може да ги создаде. 
Преку постепен процес на акумулација, Тадиќ често користи 
формати од мали размери, како што се уметнички книги 
или колажи, кои еволуираат во поголеми архиви или во 
анимирани филмски секвенци, групирани околу одредени 
теми или лајтмотиви“.
Ана Девиќ, „Марко Тадиќ, замисли подвижна слика“, 2016 
година

To describe a possible access to the creative imagination of Mar-
ko Tadić, plays intensively with important traditions of animated 
or experimental film in Croatia and former Yugoslavia.
“Intervening on found materials such as vintage postcards, 
notebooks or personal photo archives, mostly obtained from 
flea markets or salvaged from garbage, Tadić”s works leap into 
loosely structured fictional narratives open to different interpre-
tations. Their references spanning from literature, film, and art 
history to radio programs and popular culture become triggers 
that enable a process of free associations, an endless manual 
research-in-progress that operates through the obsessive and 
everyday acts of drawing, doodling, experimenting with the 
very “unconscious” of the material and the potential forms and 
meanings it can generate. Through a gradual process of accu-
mulation, Tadic often uses small scale formats, such as artist”s 
books or collages that evolve into larger archives or animated 
film sequences grouped around certain topics or leitmotifs.”
Ana Dević, “Marko Tadić, Imagine A Moving Image”, 2016

Марко  Тадиќ | Marko Tadić
Сè до здив воздух | Until a Breath of Air | 2014
видео-анимација, боја, звук и инсталација, 116 x 163 x 110 см | 
video animation, colour, sound and installation, 116 x 163 x 110 cm
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Отворените демократски структури и нивните процеси 
на донесување одлуки често се карактеризираат со 
комплицирани компромиси. Овие модели денес се 
повторно во конкуренција со контролираните демократии, 
кои честопати се претвораат во перверзни тоталитарни 
структури, контрола на печатот и судството и ја ограничуваат 
слободата на уметноста. „Апетитот се раѓа со гласањето“ 
стана фраза во секојдневниот бугарски живот. Се однесува 
на изборните настани во земјата, кои повеќе се однесуваат 
на количината бесплатно пиво и колбаси, а помалку на теми 
или ставови на политичарите. Вообичаена практика во 
земјата за време на политички кампањи е да се прави скара 
за народот. Партијата и политичарот, кои се подарежливи 
и послужуваат подобра храна и пијалаци, најверојатно ќе 
ги добијат гласовите. Поговорката се поврзува и понатаму 
со далеку распространетата практика на корупција. 
Корупцијата во јавниот живот, која се протега од општата 
практика на дарување мали подароци и знаци на внимание 
од времето на комунизмот до денешната политика и 
економија. Сликата на бугарската уметница Мартина Вачева 
дава хумористичен поглед на такви изборни гозби.

Open democratic structures and their decision-making process-
es are often characterized by complicated compromises. These 
models are today, once more, in competition with controlled de-
mocracies, which often pervert into totalitarian structures, con-
trol of the press and the judiciary, and restrict of the freedom of 
art. “The Appetite comes with the Voting” has become a catch-
phrase in everyday Bulgarian life. It refers to the election events 
in the country, which are more about the amount of free beer 
and sausages and less about themes or attitudes of politicians. 
It is common practice in the country during political campaigns 
to make a barbecue for the people. The party and politician, who 
is more generous and serves the better food and drinks, will 
probably get the votes. The saying relates beyond that to the far 
spread practice of corruption. The corruption in public life that 
reaches from the general practice of small gifts and attentions 
from the communist era to today”s politics and economy. The 
painting by Bulgarian artist Martina Vacheva gives a humorous 
view on such an election feast.

Мартина Вачева | Martina Vacheva
Апетитот се раѓа со гласањето | The Appetite comes with the Voting | 2019
акрилна слика, колаж на платно, 205 x 240 см | acrylic painting, collage on canvas, 205 x 240 cm
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Лучезар Бојаџиев 
Роден во 1957 година во Софија. Живее во Софија, Бугарија.
Лучезар Бојаџиев припаѓа на генерацијата уметници, од 
1980-тите, кои иницираа развој на современата уметност 
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академија во Софија и е еден од основачките членови на 
институтот за современа уметност (ИСУ) во Софија. 

Luchedzar Boyadijev
Born 1957 in Sofia. Lives in Sofia, Bulgaria. 
Luchezar Boyadjiev belongs to the generation of artists, from 
the 1980s, who initiated the development of contemporary art in 
Bulgaria with their experiments, projects and exhibitions. In 1980 
he graduated from the National Art Academy in Sofia and is one 
of the founding members of the institute of Contemporary Art 
(ICA) in Sofia.

Јане Чаловски 
Роден во 1973 година во Скопје. Живее во Скопје, Северна 
Македонија и во Берлин, Германија. 
Јане Чаловски е уметник, истражувач и културен активист 
и ко-основач на Press to Exit Project Space. Во својата 
уметничка пракса, тој е заинтересиран за специфичноста 
на локацијата на различни културни и политички географии. 
Дипломирал на Академијата за ликовни уметности 
во Пенсилванија (1996) и колеџот Бенингтон (1997) и 
присуствувал на студиските програми на ЦСУ Китакјушу 
(1999-2000) и Академијата Јан ван Ајк (2002-2004). Живее и 
работи во Скопје и Берлин. 

Yane Calovski 
Born 1973 in Skopje. Lives in Skopje, North Macedonia and Berlin, 
Germany. 
Yane Calovski is an artist, researcher and cultural activist and 
co-founder of Press to Exit Project Space. In his artistic practice 
he is interested in the site-specificity of various cultural and po-
litical geographies. He is a graduate of the Pennsylvania Acad-
emy of the Fine Arts (1996) and Bennington College (1997) and 
attended the studio programs of CCA Kitakyushu (1999-2000) 
and the Jan van Eyck Academy (2002-2004). He lives and works 
in Skopje and Berlin.

Јасмина Цибиќ 
Родена во 1979 година во Љубљана, Словенија. Живее во 
Лондон. Јасмина Цибиќ ги конструира своите изложби како 
извонредни театарски инсталации. Поединечните предмети, 
слики, материјали, знаци и симболи создаваат повеќеслоен 
наратив. Делото покренува прашања за тоа како државите ја 
користат меката моќ како култура, архитектура и уметност за 
да ја развијат и воспостават својата моќ, нивниот идентитет и 
националност. 
Од 1998 до 2003 година таа беше дел од Академијата за 
ликовна уметност во Венеција и ги заврши студиите на 
Колеџот Голдсмит во Лондон 2003-2006 како магистар по 
ликовни уметности.

Jasmina Cibic
Born in 1979 in Ljubljana, Slovenia. Lives in London. 
Jasmina Cibic constructs her exhibitions as immersive theatrical 
installations. The single objects, images, materials, signs, and 
symbols create a multi-layered narrative. The work raises ques-
tions about how states use soft power as culture, architecture, 
and art to develop and establish their power, their identity, and 
nationality. 
From 1998 to 2003 she attended the Academia di Belle Arti in 
Venice and finished her studies at Goldsmith College in London 
from 2003 to 2006 with a Master of Fine Arts. 
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за уметности во Сараево, завршила магистерски студии 
по сликарство на Универзитетот за уметност во Белград. 
Во 1988 година ја напуштила Југославија и се запишала на 
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ticipatory processes. It includes all media: from drawing to pho-
tography, video and sound, film, performance and installation.  
She studied at the Sarajevo Academy of Arts, completed her 
master’s degree in paining at the University of Arts in Belgrade. 
In 1988 she left Yugoslavia and enrolled at the Kunstakademie 
Düsseldorf in the class of Nam June Paik.

Игор Грубиќ
Роден во 1969 година во Загреб. Живее во Загреб, Хрватска.
Од раните 1990 -ти години Игор Грубиќ започна како 
мултимедијален уметник во Загреб, главно работејќи 
со фотографија, видео и сајт специфични интервенции. 
Неговата уметност е социјално и политички ангажирана 
и се занимава со промените на општеството што живее 
во транзиција од државниот социјализам во либералната 
демократија, од планирана економија во слободна пазарна 
економија. Студирал на Академијата за ликовни уметности и 
Драмската академија во Загреб.

Igor Grubić
Born 1969 in Zagreb. Lives in Zagreb, Croatia. 
Since the early 1990ies Igor Grubić started as a multimedia artist 
in Zagreb, mainly working with photography, video and site 
specific interventions. His art is socially and politically engaged 
and deals with the changes of a society living in transition from 
state socialism to liberal democracy, from a planned economy to 
a free market economy. He studied at the Academy of Fine Arts 
and the Academy of Drama in Zagreb. 

Нилбар Гуреш
Родена во 1977 година во Истанбул. Живее во Виена, Австрија 
и Истанбул, Турција. Во перформансите, фотографијата, 
видеата, скулптурите, цртежите и колажите, Нилбар Гуреш 
поставува прашања за културниот идентитет, родот и 
политиката. Студирала ликовна уметност на Универзитетот 
Мармара во Истанбул и сликарство на Академијата за 
ликовни уметности во Виена.

Nilbar Güreş
Born 1977 in Istanbul. Lives in Vienna, Austria and Istanbul, Turkey.
In performances, photography, videos, sculptures, drawings and 
collages Nilbar Güres raises questions of cultural identity, gender 
and politics. 
She studied Fine Arts at the Marmara University in Istanbul and 
Painting at the Academy of Fine Arts in Vienna.
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Флака Халити
Родена во 1982 година во Приштина, Косово. Живее во 
Минхен, Германија. Уметничката практика на Флака Халити 
вклучува мешани медиуми, скулптури и сајт специфични 
инсталации. Таа покренува прашања за историјата, 
културниот идентитет и социјалната категоризација, 
потеклото и родот. Ги завршила студиите на Факултетот за 
ликовни уметности, Штаделшуле во Франкфурт на Мајна. 

Flaka Haliti
Born 1982 in Prishtina, Kosovo. Lives in Munich, Germany. 
Flaka Haliti’s artistic practice includes mixed media, sculpture 
and spatial installation with a decidedly site-specific approach. 
She raises questions of history, cultural identity and social cate-
gorization, origin and gender.  
She completed her studies at the College of Fine Arts, Städel-
schule in Frankfurt am Main. 

Христина Иваноска
Родена во 1974 година во Скопје. Живее во Скопје, Северна 
Македонија и Берлин, Германија .
Христина Иваноска студирала до 2013 година на Факултетот 
за ликовни уметности во Скопје и во 2018 година како 
докторанд на Академијата за ликовни уметности во 
Виена. Во својата работа, таа има интердисциплинарен 
пристап и честопати се занимава со критичка анализа на 
секојдневните искуства во кои ја отсликува политичката и 
општествената реалност. 

Hristina Ivanoska
Born1974 in Skopje. Lives in Skopje, North Macedonia and Berlin, 
Germany.
Hristina Ivanoska studied until 2013 at the Faculty of Fine Arts in 
Skopje and in 2018 as a doctoral student at the Academy of Fine 
Arts in Vienna. In her work she has an interdisciplinary approach 
and often deals with a critical analysis of everyday experiences in 
which she reflects political and social reality.

Петрит Халилај
Роден во 1986 година во Костерц, Косово. Живее помеѓу 
Берлин, Косово и Италија.
Делата на Петрит Халилај се силно поврзани со поновата 
историја на неговата родна земја Косово и случувањата 
во поширокиот регион. Тој создава перформанси, цртежи, 
филмови и скулпторски предмети што потекнуваат од 
лични и приватни искуства додека се занимава со теми за 
колективната меморија. 
Студирал на Академијата за ликовна уметност Брера во 
Милано.

Petrit Hallilaj
Born 1986 in Kostërc, Kosovo. Lives between Berlin, Kosovo and 
Italy. 
Petrit Halilaj’s works are strongly connected to the recent history 
of his home country Kosovo and the developments of the wider 
region. He creates performances, drawings, films and sculptural 
objects which originate from personal and private experiences 
while addressing topics of collective memory. 
He studied at the Brera Academy of Fine Art in Milan.
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Правдољуб Иванов
Роден во 1964 година во Пловдив, Бугарија. Живее во Софија.
Набљудување на секојдневниот живот и предметите кои не 
опкружуваат се почетна точка на делата Правдољуб Иванов. 
Тој ги деконтекстуализира овие предмети на фотографии, 
инсталации и цртежи и додава нов слој на значење што ја 
скокотка перцепцијата на гледачот.
Дипломирал на Националната уметничка академија во 
Софија во 1993 година .

Pravdoliub Ivanov
Born 1964 in Plovdiv, Bulgaria. Lives in Sofia. 
Observations of everyday life and objects that surround us 
are the starting point of Pravdoliub Ivanov’s works. In photos, 
installations and drawings he decontextualizes these objects 
and adds a new layer of meaning tickling the perception of the 
viewer. 
He graduated from the National Art Academy in Sofia in 1993.

Сања Ивековиќ
Родена во 1949 година во Загреб, Хрватска. Живее во Загреб.
Сања Ивековиќ е еден од моќните гласови на 
феминистичката уметност во Источна Европа. Во 
перформативни, фотографски и филмски дела, таа ги 
испитува моделите специфични за родот во масовните 
медиуми и животните услови на жените. Нејзината 
уметничка практика и нејзиниот ангажман и активизам за 
правата на жените, слободниот говор и слободата имаа 
значајно влијание врз „Новата уметничка пракса“ (Nova 
Umjetnička Praksa) во Социјалистичка Република Југославија 
како антитеза на официјалната уметност. 
Студирала на Академијата за ликовни уметности во Загреб.

Sanja Iveković
Born 1949 in Zagreb, Croatia. Lives in Zagreb. 
Sanja Iveković is one of the powerful voices of feminist art in 
Eastern Europe. In performances, photographic and filmic works 
she examines gender specific patterns in the mass media and 
the living conditions of women. Her artistic practice and her 
engagement and activism for Women’s Right, Free Speech and 
Liberty had a significant influence on the “New Art Practice’ 
(Nova Umjetnička Praksa) in the Socialist Republic of Yugoslavia 
as a counterpole to the official art.
She studied at the Academy of Fine Arts in Zagreb.  

Хортенсија Ми Кафчин
Родена во 1986 година во Клуж-Напока, Романија. Живее во 
Берлин, Германија.
Нејзините дела создаваат игрив и креативен космос, каде 
што мислите се трансформираат во материјални објекти и 
материјата станува размислување. Живите организми се 
поврзуваат со машинерија и енергетските полиња се полнат 
со податоци на знаење. Во нејзината иконографија, таа ја 
спојува научната фантастика со античките митови.
Студирала на Универзитетот за уметност и дизајн во Клуж-
Напока.

Hortensia Mi Kafchin
Born 1986 in Cluj-Napoca, Romania. Lives in Berlin, Germany. 
Her work creates a playful and creative cosmos, where thoughts 
transform into material structures and matter becomes think-
ing. Living organisms connect themselves with technical ma-
chines und fields of energy fill up with data of knowledge. In her 
iconography she blends science fiction with ancient myths. 
She studied at the University of Art and Design in Cluj-Napoca. 
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Бенгу Карадуман
Родена во Хилдесхајм, Германија во 1974 година. Живее 
во Истанбул, Турција. Во своите дела Бенгу Карадуман се 
фокусира на прашањето како се конструираат реалностите. 
Примарно користејќи видео, 2Д и 3Д компјутерска анимација, 
цртежи и звук, таа собира лични свесни и потсвесни 
искуства помеѓу соништата и реалноста за да даде смисла 
на човековото постоење, причината за постоењето и 
економските, социјалните и политичките системи. 
Студирала сценографија и костимографија на Универзитетот 
за ликовни уметности Мимар Синан во Истанбул и нови 
уметнички медиуми на Академијата за ликовна уметност во 
Сар во Германија.

Bengü Karaduman
Born in Hildesheim, Germany in 1974. Lives in Istanbul, Turkey. 
In her works Bengü Karaduman focuses on the question how re-
alities are constructed. Primarily using video, 2D & 3D computer 
animation, drawings and sound, she collects personal conscious 
and subconscious experiences between dreams and reality to 
make sense of the human existence, the raison-d’être and eco-
nomic, social and political systems. 
She studied Stage & Costume Design at Mimar Sinan University 
of Fine Arts in Istanbul and New Artistic Media at the Fine Art 
Academy in Saar in Germany. 

Шејла Камериќ
Родена во 1976 година во Сараево, Босна и Херцеговина. 
Живее во Сараево. Вклучувајќи ги сите медиуми, многу 
дела на Шејла Камериќ се занимаваат со личните спомени 
и искуства од времето поминато во Сараево за време и по 
војната, како и преминот од социјализам во демократија 
и пазарна економија. Студирала графички дизајн на 
Академијата за ликовни уметности во Сараево. 

Šejla Kamerić
Born 1976 in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. Lives in Sarajevo. 
Including all media, many of Šejla Kamerić’s works evolve 
around personal memories and experiences from the time 
spent in Sarajevo during and after the war as well as the tran-
sition from Socialism to democracy and market economy. She 
studied graphic design at the Academy of Fine Arts in Sarajevo. 

Алевтина Какиџе
Родена во 1973 година во Жданивка, Украина. Живее во 
Музичи, Украина. Украинската уметница со грузиски корени 
пораснала во регионот Донбас, кој во моментов е предмет 
на политички конфронтации за зајакнувањето на Русија. 
Студирала на Националната академија за ликовни уметности 
во Киев. Нејзините перформанси, списи и цртежи честопати 
се занимаваат со постсоветската реалност во нејзината 
татковина . Алевтина Кахидзе е критички набљудувач на 
социополитичките промени и била многу активна за време 
на протестите на Мајдан во 2013–2014 година. 

Alevtina Kakhidze
Born 1973 in Zhdanivka, Ukraine. Lives in Muzychi, Ukraine. 
The Ukrainian artist with Georgian roots grew up in the Donbass 
region that is currently subject to political confrontations about 
Russia’s empowerment. She studied at the National Academy of 
Fine Arts in Kyiv. Her performances, writings and drawings often 
deal with the post–soviet reality of her homecountry. Alevtina 
Kakhidze is a critical observer of the sociopolitical changes and 
was very active during the Majdan protests in 2013–2014.
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Ева Котаткова
Родена во 1982 година во Прага, Чешка. Живее во Прага.
Психологијата, образованието и општеството се главните 
интереси на Ева Котаткова. Во инсталациите што изгледаат 
како сценографии, со предмети што може да ги активираат 
посетителите, таа го истражува односот помеѓу приватното 
и јавното, како и човечкото тело и простор. Студирала 
на Академијата за ликовни уметности, Академијата за 
применети уметности во Прага и на уметничкиот институт 
Сан Франциско во САД.

Eva Kot’átková
Born 1982 in Prague, Czech Republic. Lives in Prague. 
Psychology, education and society are the main interests of Eva 
Kot’átková. In installations that seem like stage designs, with 
objects that can be activated by the public, she explores the re-
lationship between the private and the public as well as the hu-
man body and space. She studied at the Academy of Fine Arts, 
the Academy of Applied Arts in Prague and at the San Francisco 
Art Institute in the US.

Володимир Кузнецов 
Роден во 1976 година во Луцк, Украина . Живее во Киев, 
Украина. Володимир Кузнецов ги спојува приватното 
и јавното во својата уметничка пракса и е остроумен 
набљудувач на политичките и општествените процеси. Тој 
е ко-основач на групацијата Права линија, Уметничкиот 
совет, ЦКК - Центар за комуникации и Контекст, и 
уметничката група REP (Revolutsijnvi Experymentalny 
Prostir / Револуционерен експериментален простор). За 
време на протестите на Мајдан тој бил многу вклучен 
во организирањето на собири и само-организирани 
иницијативи.  Студирал на одделот за уметнички текстил на 
уметничката академија во Лавов.

Volodymyr Kuznetsov
Born 1976 in Lutsk, Ukraine. Lives in Kyiv, Ukraine. 
Volodymyr Kuznetsov merges the private and the public in his 
art practice and is an astute observer of political and societal 
processes. He is co-founder of the Straight Line group, the Artis-
tic Council, the CCCK – Center for Communication and Context 
and the artist group R.E.P. (Revolutsijnvi Experymentalny Prostir 
/ Revolustionary Experimental Space). During the Maidan pro-
tests he was very involved by organizing assemblies and self-or-
ganized initiatives. He studied at the department of art textiles 
at the Lviv Art Academy. 

Мала Варшава
Мала Варшава е основана во 1999 година од уметничкото 
дуо Андреас Галик (*1970 година во Будимпешта, Унгарија) 
и Балинт Хавас (*1971 година во Будимпешта, Унгарија), 
и двајцата живеат во Будимпешта. Тие ја испитуваат 
историјата и нејзината интерпретација, колективната свест 
и воспоставените визуелни јазици и традиции со филмови, 
изведби и инсталации. Голем дел од нивната работа 
произлегува од анализа на начините на кои општеството 
се занимава со својата историја и сопствената улога на 
уметникот како производител на слики, предмети или 
ситуации. 

Little Warsaw
Little Warsaw was founded 1999 by the artist duo András Gálik 
(*1970 in Budapest, Hungary) and Bálint Havas (*1971 in Buda-
pest, Hungary), both are living in Budapest. In films, perfor-
mance pieces, and installations, they examine history and its 
interpretation, collective consciousness and established visual 
languages and traditions. Much of their work grows out of an 
analysis of the ways society engages with its history and the art-
ist’s own role as a producer of images, objects, or situations. 
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Циприан Мурезан 
Роден во 1977 година во Деј, Романија. Живее во 
Клуж-Напока, Романија. Мурезан е дел од генерација 
уметници кои биле адолесценти во времето на падот 
на комунизмот во Источна Европа. Политичкото и 
социјално преструктурирање на Романија има длабоко 
влијание на начинот на кој уметниците ја толкуваат 
уметничката продукција во пост-утописката ера. Тој ги 
реконтекстуализира и деконструира делата на познати 
литературни и уметнички историски личности со цртежи, 
скулптури, видео дела и инсталации. Студирал на 
Академијата за ликовни уметности во Клуж-Напока. 

Ciprian Mureşan
Born 1977 in Dej, Romania. Lives in Cluj-Napoca, Romania. 
Mureşan is part of a generation of artists who were adolescents 
at the time of the fall of Communism in Eastern Europe. The 
political and social restructuring of Romania has profoundly im-
pacted the way in which its artists question artistic production 
in a post-utopian era. In drawings, sculptures, video works and 
installations he recontextualizes and deconstructs the works of 
well-known literary and art historical figures. 
He studied at the Academy of Fine Arts in Cluj-Napoca. 

Владо Мартек 
Роден во 1951 година во Загреб, Хрватска. Живее во Загреб.
Од 1970 -тите, Владо Мартек е една од важните фигури во 
неофицијалната уметничка сцена во Југославија и оттогаш 
станува меѓународно признат концептуален уметник 
кој работи во Хрватска. Неговите дела се движат помеѓу 
експериментална поезија, изведба и визуелни уметности. 
Неговото членство во “Групата Шестмина”, заедно со 
Младен и Свен Стилиновиќ , Федор Вучемиловиќ, Борис 
Демур, и Жељко Јерман беше во центарот за неговиот 
уметнички развој. „Групата Шестмина“ беше основана во 
1975 година во духот на „Хрватската пролет“ и реализираше 
многу колективни акции што претежно се случуваа на 
јавни простори поради ограничувачката институционална 
политика на изложување.

Vlado Martek
Born 1951 in Zagreb, Croatia. Lives in Zagreb. 
Since the 1970s, Vlado Martek is one of the important figures in 
the unofficial art scene of Yugoslavia and who is since becom-
ing an internationally acclaimed conceptual artist working in 
Croatia. His works moves between experimental poetry, per-
formance and visual arts. His membership in the “Group of Six’, 
together with Mladen and Sven Stilinović, Fedor Vučemilović, 
Boris Demur, and Željko Jerman was central for his artistic de-
velopment. The “Group of Six’ was founded in 1975 in the spirit of 
the “Croatian Spring’ and realized many collective actions that 
mostly took place in public spaces due the restrictive institution-
al exhibition policy.
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Дан Пержовски
Роден во 1961 година во Сибиу, Романија. Живее во Сибиу.
Дан Пержовски студирал сликарство на Универзитетот 
за уметности Георге Енеску во Јаси. Неговиот вистински 
уметнички медиум, сепак, стана цртањето и јазикот. Со 
неколку впечатливи линии, тој ги фиксира секојдневните 
ситуации, приватните моменти и јавните дебати во неговите 
цртежи. Тој игра со термини и симболи, менува една буква, 
додава друга, и самото пишување го прави графички 
исказ. Она што изгледа толку брзо и лесно да се нацрта, се 
заснова на внимателно и будно набљудување на политиката, 
религијата, егзистенцијалната ситуација и етичките и 
моралните вредности зад нив.

Dan Perjovschi
Born 1961 in Sibiu, Romania. Lives in Sibiu. 
Dan Perjovschi studied painting at the George Enescu University 
of the Arts in Iasi. His actual artistic medium, however, has be-
come drawing and language. With a few striking lines, he fixes 
everyday situations, private moments and public debates in his 
drawings. He plays with terms and symbols, changes one letter, 
adds another, and makes the writing itself a graphic statement. 
What looks so quick and easy to draw, is based on a careful and 
alert observation of politics, religion, the existential situation and 
the ethical and moral values behind. 

Агњешка Полска
Родена во 1985 година во Лублин, Полска. Живее во Берлин, 
Германија и Атина, Грција. Агњешка Полска користи 
компјутерски генерирани медиуми за да ја преведе етичката 
двосмисленост на нашето време во халуцинативни филмови 
и инсталации и да ја одрази општествената одговорност што 
ја имаме како луѓе. Во измислените наративи, таа поставува 
прашања за тоа како сегашноста може да се конструира 
и како приватните или историските настани може да се 
претстават на поинаков начин. Студирала на Академијата 
за ликовни уметности во Краков и на Универзитетот за 
уметности во Берлин.

Agnieszka Polska
Born 1985 in Lublin, Poland. Lives in Berlin, Germany and Athens, 
Greece. Agnieszka Polska uses computer-generated media to 
translate the ethical ambiguity of our time into hallucinatory 
films and installations and to reflect the social responsibility we 
have as humans. In fictional narratives she prompts questions 
about how the present can be constructed and how private or 
historical events can be presented in a different way. 
She studied at the Fine Arts Academy in Cracow and the Univer-
sity of Arts in Berlin. 

Словени и Татари
Словени и Татари се уметнички колектив, основан во 
2006 година. Со некои хумористични призвуци, името на 
колективот се однесува на јазичната и етнографската сфера 
на нивното потекло, областа источно од поранешниот 
Берлински Ѕид и западно од Кинескиот Ѕид. Јазикот и 
лингвистиката играат важна улога во уметничката практика 
на колективот. Колективниот реализира изложби, предавања 
и издавање книги.

Slavs and Tatars
Slavs and Tatars are an artist collective, which was founded in 
2006. With some humorous overtone the name of the collective 
refers to the linguistic and ethnographical sphere of their origin, 
the area east of the former Berlin Wall and west of the Chinese 
Wall. Language and linguistic play an important part in the ar-
tistic practice of the collective. The collective realises exhibitions, 
lectures and book publications.



94

Марко Тадиќ
Роден во 1979 година во Сисак, Хрватска. Живее во Загреб, 
Хрватска. Делата на Марко Тадиќ се маркантни поради 
нивното моделирање. Многу дела се наредени во сценарија, 
кои изгледаат како да се макети - модели на изложбени 
простори. Неговите анимирани видео-дела се претставени 
во дрвени кутии, кои би можеле да функционираат како 
макети на огромни кина со џиновски екрани. Неговите 
идеи се изградени врз основа на утописката архитектура од 
Втората светска војна заедно со модерниот урбанизам. 
Студирал хрватски студии, филозофија и социологија 
на Универзитетот во Загреб, Хрватска и сликарство на 
Академијата за ликовни уметности, Фиренца.

Marko Tadić
Born 1979 in Sisak, Croatia. Lives in Zagreb, Croatia.
Works of Marko Tadić are marked by their own scalation. 
Many works are arranged in scenarios, which seem to resemble 
scaled models of exhibition spaces. His animated videoworks are 
presented in wooden boxes, which could act as models for huge 
cinemas with gigantic screens. His ideas are built on the utopian 
architecture of the WWII aftermath along with modern urban-
ism. He studied Croatian Studies, Philosophy and Sociology at 
the University in Zagreb, Croatia and painting at the Accademia 
di Belle Arti, Florence.

Младен Стилиновиќ 
Роден во 1947 година во Белград, Србија. Живеел во 
Хрватска до неговата смрт во 2016 година. Од крајот на 1960-
тите години, Младен Стилиновиќ работел во социјалистичка 
Југославија како режисер, автор и визуелен уметник. 
Во неговата уметност го истражувал јазикот, знаците и 
зборовите како израз на идеолошки манифестации во 
социјалистичкиот, комунистички свет. Тој бил еден од 
основачите на Групата Шестмина Уметници и една од 
водечките фигури на Новата уметничка пракса.  

Mladen Stilinović
Born 1947 in Belgrade, Serbia. Lived in Croatia until his death 
in 2016. Since the end of the 1960s Mladen Stilinović worked in 
socialist Yugoslavia as a filmmaker, author and visual artist. In 
his art he examines language, signs and words as an expression 
of ideological manifestations in a socialist, communist world. 
He was one of the founding members of the Group of Six Artists 
and one of the leading figures of the New Art Practice. 

Недко Солаков 
Роден во 1957 година во Червен Бријаг, Бугарија. Живее 
во Софија, Бугарија. Недко Солаков дипломирал класично 
ѕидно сликарство на Академијата за ликовни уметности 
во Софија во 1981 година. По неговото традиционално 
образование, тој се придвижил кон поконцептуален пристап 
и користи цртање, сликање, инсталација и изведба за да го 
доведе во прашање човечкото постоење на хумористичен и 
остроумен начин. 

Nedko Solakov
Born 1957 in Cherven Bryag, Bulgaria. Lives in Sofia, Bulgaria. 
Nedko Solakov graduated in classical mural painting at the 
Academy of Fine Arts in Sofia in 1981. After his traditional educa-
tion he moved towards a more conceptual approach and uses 
drawing, painting, installation and performance to question the 
human existence in a humourous and sharp-witted way.
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Мартина Вачева
Родена во 1988 година во Пловдив, живее во Пловдив, 
Бугарија и Бретања, Франција. Со нејзините слики, 
инсталации и керамика, Мартина Вачева ги испитува 
односите помеѓу традицијата и модерноста и влијанијата 
на увозот на западните култури во Бугарија - земја која, по 
падот на социјализмот, се најде во тековна контроверзна 
дискусија за нејзиниот културен идентитет. Дипломирала на 
Националната академија за уметности во Софија. 

Martina Vacheva
Born in 1988 in Plovdiv, lives in Plovdiv, Bulgaria and Brittany, 
France. In paintings, installations and ceramics Martina Vacheva 
examines the interfaces between tradition and modernity and 
the influences of western cultural imports to Bulgaria - a country 
that, after the fall of socialism, finds itself in an ongoing contro-
versial discussion about its cultural identity.
She graduated from the National Academy of Arts in Sofia. 
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