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„МАКЕДОНИУМ: Драматургија на незавршеното” од Јане Чаловски 
 и Христина Иваноска е нивно најново заедничко дело кое својата 
 првична појава ја доживува во форма на оваа публикација. 
 Инспирирано од споменикот „Илинден“, познат и како „Македониум“,
 во Крушево, на авторите Јордан и Искра Грабулоски, делото обеди ‑
 нува два концепти: перформативен драматуршки текст по методо‑
 логија на Иваноска и студија за просторна инсталација од Чаловски. 
 Исто така, во публикацијата е претставен и избор на текстови пос‑
 ветени на споменикот како и избор на технички цртежи и документи 
 од архивата на Искра и Јордан Грабулоски (достапна во Државниот 

aрхив на Република Северна Македонија). 
Благодарност до сите соработници и автори застапени во оваа публикација 
 за нивната несебична поддршка во процесот на реализација на истата. 
„МАКЕДОНИУМ: Драматургија на незавршеното” е дел од „Недисциплинирано: 

Градење на архива” кој е студиски, дискурзивен, истражувачки, 
издавачки и изложбен проект. 

“MAKEDONIUM: Dramaturgy of the Unfinished” by Yane Calovski and 
 Hristina Ivanoska is their newest collaborative work that is now appearing 
 in the form of this publication. Inspired by the Monument “Ilinden” (also 

known as the “Makedonium,” Krushevo, designed by Jordan and Iskra 
Grabuloski), the publication unifies two key concepts: a text constructed 

 with Ivanoska’s performative methodology and a study for a spatial installa-
tion by Calovski. Also included is a selection of texts in Macedonian dedicated 
to the “Ilinden” Monument and a selection of technical drawings and docu-
ments from the archives of Jordan and Iskra Grabuloski (which are available 
in the State Archive of the Republic of 

 North Macedonia). 
We want to express our gratitude to the authors represented in this publication 

for their collaboration.  
“MAKEDONIUM: Dramaturgy of the Unfinished” is part of “Undisciplined: A 

Construction of an Archive,” a studio, discursive, research, publishing, and 
exhibition project.
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Најновиот истражувачки и интердисциплинарен проект на умет‑
ниците Јане Чаловски и Христина Иваноска со работен наслов 
„МАКЕДОНИУМ: Драматургија на незавршеното“ ги третира 
архивите и политиките на помнење и заборавање преку умет‑
ничка интер претација на архивски и други наоди поврзани со 
доцната фаза на модернизмот во Македонија, во конкретн иов 
случај со споменичниот комплекс „МАКЕДОНИУМ“ во Крушево. 

Овој проект е надоврзување на нивниот досегашен уметнички 
и   н терес п о врзан со прашања за дефрагментарни истории, 
наративни спекула    ции и полити ки на репрезентација во 
контекст на заборавени сведоштва за минатото. Нивните 
индивидуални и заеднички проекти афирмираат визуелни 
формации на (не)документираното низ различни уметнички 
форми почитувајќи го соодносот помеѓу документаристиката 

 и уме  тнич ко то дело како и начините на кој артефактите го 
предизвикув аат имагинативниот и фиктивниот простор. 

 Или како што ќе каже Чаловски:   
  „Проучувањето	на	архивираниот	материјал,		кој		 	 	

	 инспирира	серија	на	преобразби	во	поинаков	медиум,		 	
	 покажува	извесен	стремеж	кон	преобликување	на	она	

	 	 што	недостасува	во	меморијата	кога	започнува	да	се	
	 	 повикува	на	фантазијата“.
Оваа публикација е само „Почетен чин“ на споделување на она 
 што е досега пронајдено, сработено и создадено, третирајќи го 

процесот како отворен проект кој нуди простор за понатамошни 
дискур зивни надополнувања и интерпретации, изработка 

 на нови дела и следни публикации. Во „МАКЕДОНИУМ: 
Драматургија на незавршеното“ се спојуваат два разработени 
концепти. Еден во насока на пластично решавање на скулптура 

 и прос тор инспирирани од нереализиран ите делови на 
споменикот, кој е пов еќе близок на ликовниот јазик на 

 Јане Чаловски, а другиот е обид за драматуршко и перформа‑
тив  но третирање на записниците и документ ите поврзани 

 со изградбата на споменикот, третман во кој сѐ повеќе го 
пронаоѓа својот интерес Христина Иваноска. 

Приказната започнува шест години наназад кога преку објавените 
истражувања на проф. Кит Браун, авторите дознаваат за 
постоење на архива околу изградбата на споменикот, која е 
достапна во Државниот архив на Република Северна Македонија 
во Скопје. Во седум папки сместена е целокуп ната лична 
документација на Јордан и Искра Грабулоски која се однесува 
на работата и делото на Јордан, но, во најголем дел, содржи 

ЈОВАНКА 
ПОПОВА   
	 МАКЕДОНИУМ:	
	 ПОЧЕТЕН	ЧИН
 _______________________________________________________________________________

„Снагата	на	симболот	е	условена	од	можноста	да	се	сватат	
историските	категории	во	склоп	на	универзалната	генеза.	
Тогаш,	националната	драма	прераснува	во	интернационална,	
a	индивидуалниот	став	во	универзална	вистина.“

          Јордан и Искра Грабулоски

.
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материјали поврзани со изградбата на ме  м о   ријалниот 
споменик „МАКЕДОНИУМ“ во Крушево. 

 	 „Во	неколку	наврати	во	март	2017	година	го	посетивме		 	
	 Архивот	со	намера	внимателно	да	го	разгледаме	и		 	
	 да	го	документираме	достапниот	материјал,	кој	се

	 	 состои	од:	технички	цртежи,	скици,	записници,	писма,		 	
	 фотографии,	исечоци	од	весници	и	други	материјали,		 	
	 документација	што	била	во	сопственост	на	семејството		 	
	 Грабулоски,	и	која		во	еден	момент	е	подарена	на	Архивот		
	 од	страна	на	Искра	Грабулоска“, вели Иваноска.

„МАКЕДОНИУМ Споменик на Национално‑ослободителната борба и 
Илинденското востание во Крушево“, како што стои на печатот 
со кој се заверени сите официјални документи создадени при 
изградбата на споменикот, авторско дело на сопружниците 
Јордан и Искра Грабулоски, ќе биде отворен за јавноста на 

 2 Август 1974 година. Споменикот, кој подоцна со одлука ќе 
биде преименуван во „ИЛИНДЕН“, е најкомплексно, но и 
најскапо споменично здание изградено во тогашна 
Социјалистичка Република Македонија. Поради својата 
комплексност, од уметничка, техничка, архитектонска и 
градежна природа, реализацијата на споменикот бара 
формирање на цела една нова структура од комисии, одбори, 
тела, групи, и ангажира дел од тогашната најдобра стручна и 
градежна механизација. Врвни имиња од сите сфери 
(политичка, општествена, економска и културна) се вклучени 
во неговата реализација.   

  „Овој	проект	бил	предизвик,	не	само	за	авторите,	
	 	 туку	и	за	сите	што	биле	дел	од	неговата	реализација	
	 	 од	републичките	тела	до	експертските	архитектонско-	 	

	 градежни	тимови,	до	претпријатија	и	фабрики,	како	
	 	 и	за	останатите	уметници	што	имале	свои	авторски		 	

	 остварувања	во	рамки	на	споменичното	одбележје“, 
 ќе речат Чаловски и Иваноска.
Тематската рамка на истражувањето се однесува на анализирање 

на процесите на одлучување за реализација на споменикот, 
недоследностите на институциите, како и отстапките кои 
авторите биле приморани да ги направат, каков што е случајот 
со нереализираната сферична соба за проекции во подрумскиот 
дел на Куполата. Оваа публикација ни дава преглед на процесите 
околу организацијата и реализацијата на споменикот, преку 
кои можеме да ги согледаме меѓучовечките односи, хиерар‑
хии, релации меѓу автори и државни структури, автори и 

експерти од други исти, сродни или далечни професии 
 кои постојано ги преиспитуваат прашањата за авторската/

уметничката слобода на размислување и создава  ње во однос 
на мислењето и вос  приемањето на мнозинстсвото/граѓанините 
и идеолошката и материјална одговорност пред највисоките 
државни инстанци. 

Архивите нè поврзуваат повторно со изгубеното, но и нè потсетуваат 
на она што воопшто не сме го поседувале. Поткрепени со 
опсежни опсервации, анализа на документи, технички цртежи 

 и друг пропратен материјал, новата продукција на авторите 
води кон создавање сцена, платформа на која за прв пат пред 
јавноста ќе се слушнат гласовите од архивата во собата за 
проекции, која остана невидлива за јавноста. 

Чаловски обајснува дека негов фокус бил токму „заборавениот“ 
подрумски простор од споменичниот комплекс, кој е сместен 
под главната купола и кон кој требале да водат спирални 
скали од централниот дел на куполата надолу во една друга 
содржина – подрумот. Како што тој вели:   

 	 „Подрумот	ја	задржува	цилиндричната	сферична	
	 	 форма	на	објектот	и	со	еден	дел	е	вкопан	во	земја.	
	 	 Бил	замислен	како	соба	за	слајд-проекции	преку		 	 	

	 дијапроектори	и	цилиндрични	седишта	за	публиката.	
	 	 Во	средина	на	просторијата	би	бил	моделиран	кружен		 	

	 шуплив	столб,	кој	од	една	страна	би	служел	како	потпора,			
	 но	и	во	кој	би	била	сместена	кибернетичка	скулптура	

	 	 која	одвреме-навреме	би	се	појавувала	во	приземниот	
	 	 дел	на	куполата	на	изненадување	на	посетителот.	Во
	 	 еден	момент	поради	поделеноста	на	мислењето	на		 	

	 Одборот	околу	значењето	и	функцијата	на	собата	за		 	
	 проекции,	а	и	поради	ограниченоста	со	времето	и		 	 	
	 средствата,	врската	помеѓу	просторите	се	затвора	и	

	 	 на	нејзино	место	се	поставува	Пламеникот“.			 
Ако архитектурата се залага за материјална организација на 

социјалниот простор на концептуално и на практично ниво, 
Јане Чаловски во своето дело „Воздржан простор (Засегнат 

 од вашите постапки)“ не прави реконструкција на формата 
 и амбиентот во внатрешноста на сферичната неизградена 

просторија, туку тргнува од идеите за овој простор замислени 
од авторите, Јордан и Искра Грабулоски. Конкретно, Чаловски 
создава скулптурални форми, кои произлегуваат од нацртите 
и идеите за просторот. Тие заедно создаваат една интегрирана 
просторна инсталација, која истовремено делува самостојно, но 
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и во однос на перформативно‑драматуршкиот текст на Иваноска.   
Тој ни нуди еден сосема нов концепт, растоварен од тежината на 

архитектонскиот пристап на дефинирање простор и функција, 
каде што пластичната артикулација на нереализираните 
нацрти се соочуваат со утопистичките очекувања од самиот 
предмет. Новото дело го доловува искуството на модерноста, 
но и постулира нови визии, кои ги преиспитуваат можностите 
на естетското, кое пак во релација со архивот и заборавањето 
создава ново сеќавање, со можност за радикално поинаква и 
недоживеана иднина преку уметничкото дело. Со тоа, тој ја 
проширува семантичката смисла на модернистичкиот 
споменик преку естетски, еднакво колку и преку историски 
пристап.

Христина Иваноска, пак, преку својата уметничка практика го 
користи текстот како простор за изразување на политичкото, а 
архивските материјали како супститут за вистинската и жива 
меморија отворена за дијалектиката на сеќавање и заборавање 
и подобна за манипулација во зависност од тековните полити‑
чки и идеолошки потреби. Појдовна точка во нејзиниот интерес 
се документите создадени околу изградбата на споменикот, 

 а пред сѐ записниците преку кои најдирекно може да се 
доживеат внатре‑сложените односи помеѓу различните тела, 
позиции и ставови, како одраз на она што се случува на 
големата политичката и општествена сцена во тогашна 
Македонија. Во своето драматуршко дело Иваноска воведува 
историско‑возможни акции кои преку нејзиниот приод ги 
вклучуваат и прашањата за „женскиот глас“, вреднувањето 

 на интелектуалната работа, и експропријација на авторството 
инкорпорирано од страна на државните механизми. За неа 
слободата на авторскиот израз низ компромисот со раковод‑
ните и извршни функции е видлив во обидот да се најде 
хармонија помеѓу социјалното изразување и индивидуалната 
желба. Оттаму таа го поставува прашањето за тоа дали 
процесот на изградбата на споменикот може да се вреднува 
како колективен момент за изградба на граѓанска одговорност, 
и дали модификацијата го означува или го брише значењето на 
споменикот. Според увидот во записниците преовладува 
„машкиот глас“ бидејќи сите вклучени во процесот се претежно 
мажи. Иваноска забележува дека постои само еден „женски 
глас“, оној на Искра Грабулоска, кој се појавува и губи, 
постојано дефинирајќи ја својата позиција во проектот од 
соработник до автор, и која најчесто не е повикана или 

присутна на работните состаноци. Оваа недефинираност, која 
се доопределува при доосмислувањето во ликовно‑естетскиот 
сегмент како и при работењето на разните фази од споменикот, 
се коси со административно‑правната документација од 
проектот, која бара стабилност, неменливост, константност 
дури и во период од повеќе години колку што траеле подготов‑
ките и градењето на МАКЕДОНИУМОТ. Тој однос, според 
Иваноска е 

 	 „природен	и	најпрво	се	менува	внатре	во	јадрото,	
	 	 помеѓу	сопружниците	Јордан	и	Искра	Грабулоски,		 	

	 станувајќи	по			комплексен,	динамичен,	интензивен	
	 	 зашто	е	сеприсутен	во	нивната	приватност	и	неделив	
	 	 од	нивното	секојдневие,	и	кој	изискува	безрезервна		 	

	 поддрша	и	соработка	еден	од	друг	за	да	достигне		 	 	
	 неминивен	момент	на	ко-авторство	кој	е	нетипичен	

	 	 за	тогашниот	македонски	контекст.“	
 Овој „женски глас“ се бори за рамноправност во таа авторита‑

тивна и компетитивна група на, така да ги наречеме, „сојузници“ 
составена од политичари, општественици, историчари, инжинери, 
историчари на уметноста, архитекти, уметници, а која про из‑
легува од доминантнатно машката елита поставени како 
претседатели, професори, управители, службеници на високи 
државни, општествени, образовни, културни институции.

Со акцентирање на сите овие прашања низ текстот Иваноска исто 
така нуди и можност за артикулирање на трансформирана, 
демократизирана историја низ која може да се преиспитува и 
веродостојноста на хроничарите, кои неа ја пренесуваат и 
создаваат. Политичката вредност на одредени документи 

 таа ја наоѓа токму во потенцијалот за поинакво читање или 
парадигматично поместување во тоа како нештата се пе  р‑
цепираат. Освен како збир на записници и документи и 
колективно знаење за споменикот, кој е синоним за 
модернистичкото културно наследство во споменичната 
архитектура на постсоцијалистичка Македонија, архивата 
служи и како средство за формирање поинакви ставови во 
сегашноста.

Двете дела споени создаваат мизансцен кој го потенцира третманот 
на архивата како целосен физички, жив артефакт, кој во 
својата комплексност остава простор и за нови дискурзивни 
интерпретации. Оттука, преку ова нивно најново размислување, 
но и преку нивните претходни заеднички и индивидуални 
дела, Чаловски и Иваноска ја потенцираат улогата на 
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уметникот како важна и суштинска во согледувањето на 
сложените социо‑политички случувања како во минатото така 
и денес. Тие продолжуваат да укажуваат на важноста на 
континуитетот на уметничкиот ангажман, кој преку 
инвентивни методологии и форми ја одржува критичката и 
продуктивна позиција на уметноста, која е во постојана 
антитеза со идеолошките и политички општествени процеси.

Во оваа публикација се реобјавени избор на текстови од Антоанела 
Петковска, Соња Абаџиева Димитрова, Бојан Иванов и Кит Браун 
кои беа важни за авторите во процесот на истражување и обмис‑
лување на овој проект. Тие се пишувани во различни временски 
периоди и се однесуваат на општествената, естетско‑ликовната 
и историската важност на споменикот. Во истово издание 
Чаловски и Иваноска направија избор од архивскиот 
материјал (неколку од техничките цртежи и странци од 
записниците) за кои сметаа дека е важно да се споделат, 

 не само како потврда на нивната автентичност како извори 
 на информации, туку и поради нивната визуелно‑естетска 

вредност. Преку нив може да се согледаат и позициите на 
несогласување, критика и неприфаќање, кои ќе ја следат 
неговата изградба и неговото постоење и намена како ком п‑
лексен споменичен објект.  
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ХРИСТИНА
ИВАНОСКА

ДОКОЛКУ	ПОСТОИ
ПРИКАЗНА

 _______________________________________________________________________________
	 ОБИД	ЗА	ДРАМАТИЗАЦИЈА	НА	ДОКУМЕНТИ	ОД	АРХИВОТ 

  
 

Овој текст е обид да се направи драматизација на дел од зачуваните 
записници и документи пронајдени во документацијата за споменичниот 
комплекс „МАКЕДОНИУМ“ на авторите Јордан и Искра Грабулоски, кој е 
отворен во Крушево на 2 Август 1974 год. Оваа документација е донирана од 
страна на семејството Грабулоски и достапнa во Државниот архив во Скопје.

Имињата што се спомнуваат во записниците и документите се заменети со 
ни         вните примарни општествени и/или професионални позиции за да се  
разбере комплексноста на процесот и кој сѐ учествувал во него. Времето и  
местото не се јасно дефинирани за да ѝ се даде универзалност на темата   
бидејќи изградба на споменик, во кој било контекст, не е само естетска и
архитектонско‑ликовна, туку сложена политичко‑општествена одлука.

„Искра“ е единствениот лик во овој текст кој е именуван и кој нема своја  
реплика во него, но е постојано присутна во просторот.
 
Нараторот е единствен измислен лик. Тој ни го објаснува контекстот во кој 
се случуваат настаните и нѐ воведува во секоја од сцените.

СЦЕНА	ПРВА:	
ЧЕТИРИ	ГОДИНИ	ДО	ОТВОРАЊЕ	НА	СПОМЕНИКОТ

НАРАТОРОТ: Тоа августовско утро ќе осамне со објавата за „Конкурс за 
изработка на идеен проект за споменик“, кој ќе биде отпечатен 
во сите позначајни весници на територијата на Федерацијата. Ова 
комплексно споменично обележје ќе се гради во малото речиси 
иселено планинско гратче сместено во срцето на најјужната 
федеративна Република. Притисок за изградба на ваков споменик 
до централната федеративна власт се врши уште одамна 
совладани од нужноста да се дефинира историското постоење 
на овој мал народ поради постојаниот притисок од страна на 
соседните, кои го негираат или го присвојуваат. Тие се соочени 
со фактот дека бројот на преживеани очевидци и учесници во 
клучните настани од поновата историја е веќе на изумирање. 
Преку овој споменик насобраните сеќавања ќе се трансформираат 
во колективен идентитет, наратив што ќе се пренесува на 
следните генерации и ќе го зацврсти верувањето дека овој народ 
има своја историја, која не е историја на соседите. 

Елаборатите што ќе се достават на „Конкурсот за изработка на 
идеен проект за споменик“ се анонимни, а нив ќе ги разгледува 
Конкурсна комисија формирана од страна на Републичкиот 
секретаријат за образование, наука и култура, кој е одговорен за 
спроведување на конкурсот. По повеќемесечна работа Комисијата 
конечно ќе ја соопшти својата одлука со писмено обраќање 
испратено до учесниците и до медиумите. Првонаграден 
нема, но одлуката ќе се носи помеѓу двата второнаградени 
елаборати. Првиот е на дипломиран инженер архитект од 
северот на Федерацијата, а вториот на академски вајар и 
неговата соработничка, неговата сопруга архитект, од најјужната 
Република, каде што ќе се гради споменикот. 

Дури цела година подоцна, откако е побарано да се понуди разработка 
на елаборатите од второнаградените автори, Извршниот совет на 
Републиката ќе го усвoи предлогот на „Конкурсната комисија“, 
споменикот да се гради според второто второнаградено конкурсно 
решение. За причината зошто и како е донесена оваа одлика 
постои мислење дека споменик со ваква тежина и значење за 
идентитет на овој мал народ би требало да се гради по предлог 
на автор од таа република и без дамка во своето политичко и 
професионално досие. 

Цела една нова административна, експертска и извршна структура 
составена од Одбор за изградба на споменикот, Оперативна 
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работна група и други тела, ќе биде формирана околу изградбата 
на споменикот. Претставници од различни политички, 
општествени, економски и културни слоеви ќе бидат вклучени 
во процесите на доосмислување и реализација, што нема да ја 
направи ниту малку лесна работата на авторот. Во тој петгодишен 
макотрпен и фрустрирачки процес на преговори и притисоци 
при работата на споменикот, соработката меѓу сопружниците 
ќе прерасне во коавторство, кое ќе треба да се избори за својата 
позиција и меѓу членовите на телата како и со нефлексибилната 
и тромава администрација. 

     X  X  X

СЦЕНА	ВТОРА:	
 ЕДНА	ГОДИНА	И	ЧЕТИРИ	МЕСЕЦИ	ДО	ОТВОРАЊЕТО	НА	

СПОМЕНИКОТ	

НАРАТОРОТ: Во главниот град на Републиката ќе се одржи еден од 
работните состаноци на Одборот за изградба на споменикот, 
Оперативната работна група и авторот. Како што ќе рече 
политичарот, кој е и претседател на Одборот, овој состанок 
„претставува пресвртница“ и е „судбоносен“ околу донесувањето 
на одредени конечни одлуки, кои се однесуваат на делови 
од изведбата на споменикот афектирани од промената на 
временскиот рок за реализација и одобрените финансиски 
средства. Се забележува изразена слобода кај членовите на 
Одборот да предлагаат, одлучуваат и заклучуваат, и во некои 
моменти, при изнесувањето на предлозите и донесувањето на 
одлуките, дури и да се доживуваат и како поголеми автори од 
авторите.  

На овој состанок присутни се сите членови од Одборот за изградба на 
споменикот: политичарот, општественикот, историчарот, борецот, 
општинарот, историчарот на уметноста, вајарот, сликарот 
и архитектот. Од Оперативната работна група присутни се: 
организаторот и инженерот. А, секако, тука е и авторот.

ПОЛИТИЧАРОТ: Пред да минеме на дневниот ред, сакам да 
дадам некои информации, бидејќи оваа средба претставува 
пресвртница. Овој пат сме соочени со повеќе проблеми – рокови, 
средства и друго – па молам во дискусијата, да се исполни 
максимална толеранција на мислењата.

Сакам да ве известам дека денес ми се јави претседателот 

на Републичкиот извршен совет и ме извести дека имал 
средба со авторот во присуство на секретарот за култура и 
потпретседателот на Извршниот совет. Претседателот беше 
категоричен дека не може да се одобрат повеќе средства, не 
само поради економската положба, туку и поради сложената 
процедура во измената на соодветните прописи. Не знам што 
мисли сега авторот, но тој пред претседателот ветил дека 
споменикот ќе биде изграден со овие средства.

Сакам да ве известам дека на 3‑ти овој месец одржавме една средба 
 на која присуствуваа историчарот на уметноста, општественикот, 

архитектот, инженерот и јас. Жалам што забелешката од тој 
состанок не ви е доставена порано, туку тоа го чиниме сега.

На овој состанок се искажаа неподелени мислења дека авторот 
на споменикот мораше да даде опстоен одговор во врска со 
искажаните мислења од страна на членовите на овој Одбор, но 
тој тоа не го стори. Очигледно е дека проектите треба да трпат 
измени и тоа според конкурсното решение.

Сакам да кажам нешто што, пред сѐ, се однесува на авторот. Нема човек 
со кого сум разговарал во врска со споменикот, а да се согласи 
споменикот да биде без пламеник. Не се согласуваат ни со 
пренамената на долната просторија. Презентирањето на историјата 
со користење современа технологија не е најпогодно. Воедно, 
се водат дискусии и за платформите, кои водат кон куполата, 
посебно за Првата платформа. Сите овие прашања треба да бидат 
разгледани од Одборот.

Барањето на гратчето ние да им изградиме ново игралиште сметам 
дека е неправилно. Доколку на тоа и понатаму инсистираат, а 
очигледно е дека за тоа немаме средства, тогаш предлагам приодот 
кон споменикот да се измени како во конкурсното решение.

Сѐ на сѐ, можам да кажам дека овој состанок е судбоносен. Мислам 
дека треба да се вратиме на конкурсното решение. Не знам колку 
авторот е слободен во уметничкиот израз да се оддалечи од 
усвоеното конкурсно решение, но секако дека таа слобода му е 
ограничена со самиот факт што е формиран Одбор што се грижи, 
не само за уметничкото и општественото значење на споменикот, 
туку и за изведбата да биде во склад со конкурсното решение.

Сакам да потенцирам дека се водат и дискусии зошто само мал број од 
поканетите дојдоа да ја видат изложбата на која беше претставено 
избраното и разработено конкурсно решение. Се поставуваат 
прашања зошто на изложбата не ѝ се даде поголема видливост.

Можам да кажам дека прашањето за авторскиот хонорар на авторот 
останува како едно од најтешките прашања. Претседателот на 
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Извршниот совет е вчудовиден од оваа бројка, и смета дека овој 
износ не може да издржи никаква критика. Претседателот смета 
дека авторскиот хонорар не би бил никаков проблем доколку 
авторот не инсистира на оваа цифра. Јас би бил несреќен ако 
споменикот поради авторскиот хонорар не се гради. Започнавме 
со голем ентузијазам и со голема вера во авторот. Се боревме 
со дивини, но изгледа дивината надвладеа. Мислам дека 
Оперативната работна група требаше порано да нѐ известува за 
сѐ. Не сакам работите да ги драматизирам. За споменикот владее 
голем интерес, но луѓето искажуваа многу резерви за вредноста 
на уметничките решенија. Се поставуваат прашања за вредноста 
на релјефите. Луѓето ги виделе релјефите на изложбата и не се 
задоволни. Секако дека треба да се почитува творечката слобода 
на авторот, но очигледно е дека во релјефите треба нешто да се 
менува.

АВТОРОТ: Може ли јас да настапам? Сакам да прочитам една 
информација во која ќе ги изнесам нашите предлози во врска со 
измените на проектот на споменикот.

НАРАТОРОТ: Авторот ја чита информацијата во која изнесува кои 
елементи на споменикот предлагаат да се исфрлат, односно да 
се изменат, при што наведува и цени за чинењето по позиции. 
Информацијата веднаш е умножена и предадена на секој член на 
Одборот.

ОПШТЕСТВЕНИКОТ: Во досегашните материјали, вклучувајќи ја и оваа 
информација на авторот, имаме четири пресметки за чинењето 
на споменикот. На прашањето на авторот: „Кој го известил 
Републичкиот извршен совет за чинењето на споменикот?“, сакам 
да посочам дека таква информација дадов јас, а врз основа на 
пресметките што ни беа приложени во материјалите.

Јас предлагам да одредиме по кој пат ќе ги решаваме проблемите и 
седницата да трае сѐ додека не ги решиме сите отворени прашања.

СЛИКАРОТ: Се согласувам со предлогот на општественикот. 
Со проблемите треба да се зафатиме сосема сериозно и во 
споменикот да го задржиме она што треба, а да го отфрлиме она 
што не треба.

АВТОРОТ: Во своето размислување тргнавме од една поставка: да 
ги отфрлиме оние елементи чие отстранување најмалку ќе ја 

наруши концепцијата на споменикот. Со отфрлањето на Првата 
платформа ќе се добијат големи заштеди не само во изведбата, 
туку и поради тоа што нема да го плаќаме игралиштето. Третата 
платформа не може да се отфрли, бидејќи мозаичарот веќе 
работи на мозаикот, а таа платформа е многу потребна. Сите овие 
измени ги предлагаме со цел изградбата на споменикот да се 
вклопи во средствата со кои се располага.

ИСТОРИЧАРОТ: Ве молам, кој може да ме извести колкава е заштедата 
на средствата со измените што ги предлага авторот.

АВТОРОТ: Нешто помалку од пола милион.

БОРЕЦОТ: Предлагам да одиме по една метода: сите прашања да се 
разгледуваат во однос на конкурсното решение.

ИСТОРИЧАРОТ НА УМЕТНОСТА: Во предлогот што го прочита авторот 
има суштински измени и отстапувања во однос на конкурсното 
решение. Се предлага да се отфрли Првата платформа. Претходно 
се отфрли пламеникот, една од скулптурите, а и долната 
просторија е пренаменета. Мислам дека овој Одбор не смее да 
дозволи сега концепциски споменикот да не се расчисти. За мене 
е големо прашање зошто Криптата е надвор од Куполата. Сметам 
дека на неа ѝ е местото во долната просторија и со тоа споменикот 
ќе добие поцелосна содржина. Споменикот не смее да биде 
анонимен за гледачите. Претенциозните наслови на релјефите 
го обврзуваат авторот во однос на гледачот, кој треба да понесе 
одреден впечаток. Мислам дека и во изведбата на Куполата има 
отстапувања во однос на конкурсното решение, кое повеќе ми 
се бендисуваше. Со пренамената на долната просторија не се 
согласувам. За мене не е прифатливо информирање на гледачот 
преку современа технологија. Споменикот мора сам да зборува. 
Исто така, сметам дека Првата платформа треба да остане како 
што е решено со конкурсното решение.

Сега имам толку, но си го задржувам правото подоцна пак да зборувам 
по ова прашање.

ОПШТЕСТВЕНИКОТ: Мислам дека нашата дискусија не води никаде, 
бидејќи авторот нема намера да прави компромиси. Тој не 
покажува таква желба.

Меѓутоа, јас сум за тоа заеднички да се договориме за сите прашања, 
при што ќе ја почитуваме авторовата слобода.
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Во конкурсниот текст авторот соопштува дека релјефите ќе бидат 
третирани фигуративно. Меѓутоа, на изложбата видовме релјефи 
што се третирани апстрактно, што не е вистински начин на 
претставување на темите за кои треба да зборуваат. Јас лично 
не отстапувам од барањето релјефите да бидат третирани 
фигуративно и јасно. Мое не е да кажам како. Тоа е работа на 
авторот.

АВТОРОТ: Вие се мешате во моите уметнички работи.

ОПШТЕСТВЕНИКОТ: Автору, со ова сакаш да го девалвираш Одборот. 
Предлагам да почнеме од Првата платформа.

ОПШТИНАРОТ: Во врска со проблемот на игралиштето јас сум во 
една незгодна положба. Како претседател на Општината јас 
сум заинтересиран тој проблем што е можно најдобро да се 
реши, а како член на Одборот гледам дека средствата се доста 
ограничени. Според идејното решение Првата платформа е 
дислоцирана и поставена на сегашното игралиште. Тогаш 
градежното претпријатие се зафати да ги изведе земјените работи 
на новото игралиште. Сега се предлага Првата платформа пак 
да се врати на локацијата како што е во конкурсното решение. 
Копаме ново игралиште, а се враќаме на првобитното решение. 
Сметам дека за тоа некој треба да одговара. Што ќе биде ако ја 
отфрлиме и Првата платформа, како што веќе претходно си 
дозволивме една од скулптурите од конкурсното решение да биде 
отфрлена? Тогаш што ќе остане? Сметам дека за градежните 
работи е премногу дадено, па не остануваат средства за ликовните 
работи. Не смееме да дозволиме на сметка на ликовните работи 
средствата да отидат за градежни работи. Предлагам цените на 
градежните работи да се споредат со тие од конкурсното решение. 
Овој Одбор со решение од Извршниот совет е обврзан споменикот 
да го реализира во склад со конкурсното решение, кое е усвоено, и 
сите дискусии треба да се водат во таа насока.

БОРЕЦОТ: Не ми е позната реалната цена на изведба на споменикот 
според конкурсното решение. Меѓутоа, сметам дека треба да 
направиме напори да не се наруши концепцијата на споменикот.

ОРГАНИЗАТОРОТ: Предлагам најпрвин Одборот да го одобри проектот 
според конкурсното решение, почнувајќи со споредување од 
Првата платформа.

ВАЈАРОТ: Јас се согласувам со забелешките изнесени од членовите 
на Одборот. Сметам дека Првата платформа може да трпи 
архитектонски измени, но скулптурата „Раскинати пранги“, 
која е дел од Платформата, мора да остане. Изградбата на вакви 
објекти секаде е сврзана со многу тешкотии. Ние не ќе лутавме, 
ако имавме некој пример од кој ќе учевме. Сакам да потцртам 
дека во уметноста поимите „апстрактно и фигуративно“ се сосема 
јасни. Конкурсното решение е тоа што изгледа спонтано и силно, а 
сѐ што подоцна сте додавале е интелектуализирање.

ОПШТЕСТВЕНИКОТ: Ова е права мисла! Го давам следниот предлог:
 1) „Раскинатите пранги“ да останат како што се во конкурсното 

решение;
 2) Одборот да се определи за локацијата на Првата платформа 

како што е во конкурсното решение;
 3) Авторот да одлучи за локацијата на Првата платформа, но 

да се заложи колку што може да избегне да се земе сегашното 
игралиште.

НАРАТОРОТ: Предлогот на општественикот се усвојува во целост.

ИНЖЕНЕРОТ: Пристапниот пат од Првата до Втората платформа може 
да се изведе без потпорни ѕидови, со благи косини на земјата.

НАРАТОРОТ: И предлогот на инженерот се усвојува.

ИСТОРИЧАРОТ НА УМЕТНОСТА: Предлагам Криптата да биде сместена 
во долната просторија на Куполата.

АРХИТЕКТОТ: Сметам дека ние во овој момент не можеме да вршиме 
притисок на авторот по секоја цена да се врати на конкурсното 
решение.

СЛИКАРОТ: Јас знам дека Одборот никаде не дал согласност авторот 
да го менува конкурсното решение.

ПОЛИТИЧАРОТ: Сметам дека прашањата не треба вака да се 
поставуваат. На минатиот состанок дискутиравме дека долната 
просторија нема активна функција, бидејќи нема организирана 
функционална логика. Ми се чини дека нема логика во чувствата 
што треба да ги предизвика споменикот кај гледачот.
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АВТОРОТ: Ние остануваме на нашата сегашна концепција, но на 
долната просторија да ѝ се стави клуч, бидејќи нема средства да 
се изведе по замислената концепција.

АРХИТЕКТОТ: Јас лично сметам дека не е решена естетската функција 
на долната просторија, сметајќи ја тука и врската помеѓу горната 
и долната просторија, па поради тоа долната просторија да не се 
изведува.

ОПШТЕСТВЕНИКОТ: Се согласувам со архитектот. Треба да се 
дискутира за врската помеѓу горната и долната просторија. Сите 
ја критикуваме оваа врска со скалила во центарот. Предлагам 
долниот и горниот простор да се одвојат и да се разграничат.

ПОЛИТИЧАРОТ: Не се согласувам на долната просторија да ѝ се стави 
клуч. Таа мора да има одредена функција.

СЛИКАРОТ: Криптата претставува една информација во врска со која 
се гради самиот споменик, па нејзиното место е во Куполата.

ВАЈАРОТ: Овој споменик е врска помеѓу животот и смртта. Криптата 
е најинтимниот дел на споменикот и таа треба да се најде во 
неговиот центар – Куполата.

АРХИТЕКТОТ: Во врска со размислувањето на вајарот, јас сметам дека 
Втората платформа ќе треба да се решава не како крипта, 

 а самата платформа да не се изведува, бидејќи не е вкомпонирана 
во целиот споменик.

НАРАТОРОТ: Одборот одлучува прашањето за Втората платформа да се 
решава заедно со прашањето за Криптата.

ИСТОРИЧАРОТ НА УМЕТНОСТА: За вредноста на Третата платформа 
јас го кажав своето мислење уште порано. Мене ми пречат 
седиштата. Тие го разбиваат просторот, бидејќи мозаикот ќе биде 
интензивен.

НАРАТОРОТ: Одборот заклучи Третата платформа да се изведе според 
изведбениот проект.

Мозаикот да се изведува од мозаичарот.

ИНЖЕНЕРОТ: Сега е на ред влезната врата. Според главниот 

проект предвидено е влезната врата да се изведе со челична 
конструкција обложена со специјално дрво на кое се залепени 
хромирани плочи.

НАРАТОРОТ: Одборот заклучи влезната врата да се изведе според 
изведбениот проект.

ОРГАНИЗАТОРОТ: Денес, околу 9 часот витражистот ми донесе едно 
писмо упатено до Одборот во врска со изведбата на витражите. 
Исто така, денес, непосредно по приемот на писмото од 
витражистот, примив понуда од соодветно претпријатие за 
изведба на витражите. 

НАРАТОРОТ: Одборот заклучи комплетната изведба на витражите да се 
довери на витражистот и со него да се склучи договор витражите 
да ги изведе и да ги монтира за фиксниот износ што е прифатен и 
одобрен.

ПОЛИТИЧАРОТ: Предлагам отворот во средината на Куполата, кој е 
наменет за врска – скали помеѓу горната и долната просторија, 
да се затвори, а на тоа место да се постави Пламеникот. Да му се 
остави на авторот како ќе го моделира самиот Пламеник и да го 
реши ефектот на Пламеникот.

НАРАТОРОТ: Се усвојува целосно предлогот на политичарот.

ПОЛИТИЧАРОТ: Мислам дека во врска со релјефите треба да се искаже 
самиот автор имајќи ја предвид дискусијата дека релјефите мора 
да бидат третирани фигуративно, а не апстрактно.

АВТОРОТ: Не можам ништо да одговорам.

ПОЛИТИЧАРОТ: Прашањето е начелно. Се работи за фигуративен 
пристап, а не само да се изврши редукција на апстрактниот 
третман.

АВТОРОТ: Не можам да отстапам од своето решение. При зголемувањето 
на релјефите ќе правам некои измени, но тоа што го видовте на 
изложбата: тоа е тоа. Ако се сеќавате, имаше голем отпор за оној 
друг споменик токму затоа што е апстрактен, а сега е прифатен. 
Друго решение не е спојливо со Куполата.
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ВАЈАРОТ: Тој споменик, за кој ти зборуваш, изгледа како недовршен. 
Јас мислам дека овде треба да се направи разлика по темите. 
Тој знае што треба да направи, бидејќи ние не инсистираме на 
класичен реализам – пушки, капи и друго.

АРХИТЕКТОТ: Мислам дека забелешката на авторот дека Куполата ги 
предодредила релјефите не држи вода. Се разбира дека тоа е твое 
стилско чувство, но тоа не е апсолутен израз.

ОПШТЕСТВЕНИКОТ: Забелешката на вајарот држи вода. Јас сум против 
репетирање. Меѓутоа, треба да сфатиме дека назначените теми 
бараат јасна меѓусебна разлика, но треба да го почитуваме и 
мислењето на авторот. 

НАРАТОРОТ: Основното ликовно решение на релјефите се прифаќа. 
Меѓутоа, Одборот му сугерира на авторот во конечната 
обработка на релјефите да се инсистира на разлики што би биле 
поадекватни на темите, поточно, мотивите што ги претставуваат, 
а кои се дадени во насловите: „Преродба“, „Востание“, 
„Народноослободителната борба“ и „Слобода“.

ОПШТЕСТВЕНИКОТ: Во врска со намената на долната просторија во 
Куполата имам предлог: во оваа просторија младите посетители 
на споменикот да имаат, така да се каже, еден час по историја, 
тука со жив збор да добијат историски информации.

АВТОРОТ: Општественикот се доближува до нашата идеја, само што 
ние сакаме тие информации да бидат претставени со современа 
технологија.

ВАЈАРОТ: Јас не се согласувам со општественикот. Не се согласувам 
во оваа просторија да се воведува и озвучување. Час по историја 
најубаво може да се изведе со жива реч надвор. На пример, 
Третата платформа може за тоа да се користи. Употребата на 
современа технологија за пренесување информации е најпогодно 
само за најсувопарно објаснување – за туристички информации.

АРХИТЕКТОТ: Предлагам Одборот да ја донесе следната одлука за 
долната просторија: Да се задржи конкурсното решение. Намената 
на физички одвоениот долен простор понатаму да се проучи.

НАРАТОРОТ: Се уважува предлогот на архитектот.

ВАЈАРОТ: Јас сакам да кажам дека рампата како што е решена сега, 
премногу го преокупира посетителот.

ИСТОРИЧАРОТ НА УМЕТНОСТА: Јас инсистирам Криптата да си најде 
место во долната просторија, а Втората платформа да не се 
изведува кружно, туку да остане како пат.

АРХИТЕКТОТ: Сакам да нагласам дека менувањето на конкурсното 
решение води кон заклучок дека врската помеѓу горната и 
долната просторија во Куполата не била решена.

ПОЛИТИЧАРОТ: Сега ја завршувам оваа седница од која треба да се 
направи опстоен записник, во кој јасно и таксативно ќе се наведат 
сите решенија и размислувања. Покрај тоа, да се направи еден 
извештај во кој ќе се искажат сите решенија донесени на оваа 
седница. Молам за долната просторија да се најде соодветно 
решение, се разбира, во врска со предлозите и расположливите 
средства. Овој пат пресметката за чинењето на споменикот 
треба да биде максимално точна. Хонорарот на авторот ќе го 
регулираме подоцна со Републичкиот извршен совет, имајќи ги 
предвид досегашните искуства.
   
             X  X  X

СЦЕНА	ТРЕТА:
 ЕДНА	ГОДИНА	И	ТРИ	МЕСЕЦИ	ДО	ОТВОРАЊЕТО	НА	СПОМЕНИКОТ	

НАРАТОРОТ: Три недели по завршувањето на состанокот организаторот 
ќе достави писмено известување до Одборот за изградба на 
споменикот во кој ги изнесува неговите забелешки за измените 
и дополнувањата на првичниот авторски договор поднесени од 
страна на авторот до Државната авторска агенција. Една недела 
подоцна следува писмен одговор од авторот до Одборот, кој 
ја образложува нивната авторска позиција, која е неразбрана, 
нерегулирана и оставена да се потпира на нивниот фанатичен 
ентузијазам и голема авторска ширина, потенцирајќи дека не 
е задоволен од односот кон него. Тој во еден момент во своето 
обраќање се прашува „дали се во прашање материјалните средства 
или, за жал, постои тенденција да се осакати суштинската 
концепција на споменикот“.

Овој процес околу договорот, кој се однесува на дефинирање на 
авторството како и препознавањето и именувањето на Искра 
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како автор, авторските обврски и висината на хонорарот ќе се 
провлекува речиси низ целото времетраење на изградбата на 
споменикот. Тој во некои моменти ќе влијае и на динамиката 
на самата реализација на споменикот предизвикувајќи 
незадоволство кај сите засегнати страни, но најмногу кај авторите 
сопружници кои, на неколку наврати се подготвени дури и да се 
повлечат од својата позиција.

ОРГАНИЗАТОРОТ: Авторот на споменикот кон крајот на месец 
декември, преку Државната авторска агенција, предложи нацрт‑
договор како замена или дополнување на прелиминарниот 
договор од минатата година, склучен помеѓу авторот и 
Републичкиот извршен совет како инвеститор. Со овој нацрт 
авторот сака дефинитивно да се регулираат неговите права и 
обврски во следната фаза на изведба на споменикот.

Нацрт‑договорот не ги содржи сите битни елементи што мораат 
да бидат регулирани со оглед на сложените односи, односно 
сложеноста на објектот.

Обврските на авторот се поставени широко и повеќе декларативно, а 
нивната спецификација претставува само приложен лист кон 
нацрт‑договорот.

Недостасуваат рокови за извршување на одделни фази од неговите 
работи, а од чие извршување зависи работата на другите 
учесници во изведбата на споменикот. На пример: рок за одлив 
на релјефите во гипс‑негатив, изработка на проект за Пламеник, 
изработка на проект за „Раскинати пранги“, изработка на проект 
за носечката конструкција за витражите, односно другите галерии 
и други обврски.

Во однос на висината на бараниот авторски хонорар може да се 
заклучи следново:

Ако направиме периферна анализа на трошоците според показателите 
од авторската спецификација приложена кон нацрт‑договорот, ќе 
добиеме несфатливи и збунувачки резултати.

Според спецификацијата на трошоците изнесени од страна на авторот, 
како и наведените авторски хонорари за секоја од ставките 
предвидени за него и неговата соработничка Искра, која сега се 
обидува да ја претстави и како автор, тој предложи значително 
намалување на вкупниот хонорар од првично побараниот износ, 
за цели 50%. Сумата на хонорарот што авторот сега го бара како да 
е маѓепсана! Дотолку повеќе е чудна нејзината трансформација 
зашто се јавува и во нето и во бруто износ, а не е јасен ни 
процентот на данок што е пресметан и додаден на крајната цифра. 

Само за споредба, дури и со ова драстично намалување, ако го земеме 
предвид побараниот хонорар од авторот за неговите апстрактни 
релјефи, нивната вредност по м² е за трипати поголема од износот 
што му е платен на академски вајар за моделирање на чисто 
фигуративен третман на релјеф пред две години. Податокот сам 
зборува.

Во нацрт‑договорот Искра се јавува како автор на споменикот заедно 
со авторот, што е спротивно на самата суштина на работите (не 
може да биде и автор на релјефите!), а од друга страна, според 
документите, таа е прв соработник, но може да биде коавтор, 
евентуално, на архитектонско‑урбанистичката поставка, но не и 
на целиот споменик.

Соработката на Искра при изработката на главниот проект на 
архитектонско‑урбанистичката поставка на споменикот не 
претставува авторски придонес, иако на него работеше цели 8 
месеци. „Авторски придонес“ е всушност заштитено авторско 
право што постои само во идејниот архитектонски проект. 
Нејзиниот ангажман е интелектуална (нестопанска) услуга, 
која се оданочува повеќе, а не со понизок процент како за доход 
на авторско право, како што пресметал авторот во измените на 
нацрт‑договорот.

Од погоре изнесеното може да се заклучи следното:
 1. Договорот треба да биде подетален и со сите потребни податоци 

и елементи.
 2. Хонорарот да се одреди што е можно поточно, според видот на 

работите за кои се плаќа, не само заради разграничувањето на 
данокот, туку и заради утврдувањето на чинењето на одделни 
ликовни и други елементи.

 3. Бараниот хонорар со ништо не може да се оправда, бидејќи, 
апроксимативните пресметки покажуваат дека се бара повеќе 
од двапати од вообичаените хонорари исплатени во нашата 
Република, па и на ниво на целата Федерација.

АВТОРОТ: Сметам дека комисијата што работеше на формирањето 
на авторскиот хонорар не го согледа проблемот во неговата 
вистинска комплексност, туку му пристапила со индиферентна 
административност.

Како автор на проектот и носител на најголемата одговорност свесен 
сум за сите тешкотии на кои се наиде, како од проектантска така 
и од организациска суштина, меѓутоа, ќе дозволите да кажам 
дека сум исто така одговорен и кон себе самиот.

Знам дека вредноста на творечкиот труд е апстрактна и релативна, но 
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инвестицијата во творечкиот процес е сосема конкретна.
Во времето од распишувањето на конкурсот, па до завршувањето на 

објектот ние авторите бевме наполно окупирани со конкретната 
задача, што значи дека секоја дополнителна активност беше 
исклучена. Големите временски загуби се однесуваат многу 
повеќе на административното развлекување, а неспоредливо 
помалку на процесот на проектирање. Организацијата 
конципирана од страна на авторите и прифатена од инвеститорот 
требаше да биде вистинска врска и синхронизатор меѓу двете 
страни. Очигледно, луѓето не беа способни за една ваква 
комплексна задача и набргу се создаде крајно неподнослива 
атмосфера на недоверба и збрка.

Недефинираните административни односи поради немањето 
договор меѓу авторот и инвеститорот бараа од нас авторите 
голема ширина и фанатичен ентузијазам. Фактот дека сме и 
двајцата автори во слободна професија секојдневно соочени 
со несигурноста на материјалната егзистенција, не нѐ спречи 
целосно и безрезервно да ѝ се предадеме на работата чиј исход не 
беше и сѐ уште не ни е познат.

Во доставениот договор од наша страна беше направена опстојна 
анализа за трошоците и вредноста на авторскиот труд, која 
комисијата ја смали за околу 45%. Би сакал да знам на кој начин 
беше оформена предложената сума, дали се земени предвид 
фактите дека нашата обврска кон споменикот трае пет години, 
дека за тој период сами си ги сносиме трошоците за социјалното 
осигурување и пензискиот стаж, дека добиената аконтација не 
ни припадна само на нас, туку содржи и други трошоци и дека по 
завршувањето на работата ќе биде потребен период на повторна 
акумулација. 

Стојам зад својата изјава дека ќе го изведам споменикот и дека 
хонорарот нема да биде пречка за неговата реализација, меѓутоа 
не сум задоволен од односот кон мене.

Имајќи ги предвид сите објективни и субјективни тешкотии со кои е 
соочен Одборот сметам дека намалувањето на хонорарот до 30% 
може да биде заемно прифатен.

Се прашувам дали се во прашање материјалните средства или, за 
жал, постои тенденција да се осакати суштинската концепција на 
споменикот.

Во краткиот временски период што останува до завршувањето 
на споменикот потребна ќе биде максимална соработка и 
координација помеѓу Одбор – автори – ораганизација, па затоа 
апелирам да се преиспитаат досегашните и идните одговорности 

на организацијата.
Со оглед на максималното штедење на инвестициите бараме да 

имаме увид во нивното користење, бидејќи авторите најдобро ќе 
проценат во кој однос тие треба да се трошат.

Апелирам до Одборот што е можно поскоро да ги приведе кон крај 
административните постапки.

Молам да ме информирате за датумот на потпишување на договорот 
за да биде присутен на состанокот мојот авторски застапник. 
Неговото присуство би им ја олеснило работата и на инвеститорот 
и на авторите.

              X  X  X

СЦЕНА	ЧЕТВРТА:
 ЕДНА	ГОДИНА	ДО	ОТВОРАЊЕТО	НА	СПОМЕНИКОТ

НАРАТОРОТ: При реализацијата на споменикот, со свои авторски 
дела се вклучени уште двајца истакнати републички уметници. 
Едниот е автор на витражите во Kуполата, а другиот е автор 
на мозаикот во Третата платформа. Во текот на работата и 
витражистот и мозаичарот отстапуваат од идејните решенија. 
Со овие промени авторот и Искра не се согласуваат бидејќи, 
според нив, отстапуваат од идејата да се создаде една хомогена 
и избалансирана целина. Ова ќе доведе до создавање тензична 
ситуација меѓу нив, која ќе се рефлектира и на работата и на 
другите работни тела. Но, тоа не е сѐ. Уште една промена ќе 
доведе до целосно прекинување на комуникацијата меѓу авторот 
и мозаичарот, кое треба да се решава со посредство на Одборот и 
Оперативната работна група. 

Свикан е итен состанокот на Одборот, кој ќе се одржи еден топол летен 
ден во една од бараките на местото на изградба на споменикот.

ПОЛИТИЧАРОТ: Не ни се познати причините зошто авторот не дојде 
на овој важен состанок, но сметам дека ние имаме право да 
искажеме незадоволство и револт за ваквата постапка. Тој беше 
навреме поканет да дојде на овој состанок и барам ова да се 
констатира.

НАРАТОРОТ: Одборот ја прифаќа констатацијата изнесена во врска со 
отсуството на авторот.

ПОЛИТИЧАРОТ: При разгледувањето на споменикот инженерот нѐ 
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запозна со состојбата на градбата. Дали имаш уште нешто да 
додадеш?

ИНЖЕНЕРОТ: Во четвртокот се појави еден проблем. Главниот проект 
претрпе измена со спуштањето на котата на мостот, а на барање 
на авторот. Оваа измена услови димензиите на ѕидовите одредени 
за мозаикот да се изменат, односно да се намалат во еден дел. 
Авторот настојуваше да се направи оваа промена и тој проблем 
требаше да го решат тој и мозаичарот. Но тие, за жал, не се 
состанаа и не го решија проблемот. Авторот упорно одбива да се 
согласи ѕидовите да се вратат на првобитната димензија и на тој 
начин да се избегне сечењето на релјефните форми од мозаикот. 
По многу кавги и преговори успеав дури во четвртокот да добијам 
согласност од авторот и од Искра ѕидот да се подигне само за 10 
см. Мислам дека мозаичарот треба да се помири со добиените 
25 см наместо 30 см и го молам да се согласи за да ја завршиме 
работата. 

МОЗАИЧАРОТ: Пушти ме јас да објаснам.

ИНЖЕНЕРОТ: Извини и дозволи да завршам. Од двата датуми што се 
предлагаат како можни за свечено отворање на споменикот, а се 
однесуваат на значајни историски одбележувања, до првиот датум 
може да се заврши: штокувањето на Куполата, израмнувањето на 
теренот и редењето на коцките на патеките и Третата платформа. 
До вториот предложен датум споменикот ќе биде готов доколку 
стигнат и уметниците, но мислам дека витражистот ќе задоцни.

ГРАДЕЖНИКОТ: Ние од градежното претпријатие сакаме да знаеме 
на кој датум споменикот треба да биде готов. Ние мораме да 
направиме оперативен план, но немаме јасна задача. Не е доволно 
да ни се даваат парцелни задачи. Потребно е целокупната задача 
да биде јасна и прочистена за да можеме успешно и навреме да ја 
завршиме.

ПОЛИТИЧАРОТ: Инженеру, тоа што го бара градежното претпријатие 
мора да биде извршено од наша страна. Споменикот треба да се 
отвори на вториот предложен датум. Сега предлагам да го чуеме 
мозаичарот.

ОПШТЕСТВЕНИКОТ: Јас сметам дека може да определиме што сѐ да се 
заврши до првиот, а што до вториот датум.

ГРАДЕЖНИКОТ: Ние мислиме дека градежното претпријатие треба 
да ги направи благовремено оние работи што на уметниците ќе 
им отворат фронт за работа. До првиот датум ќе го исчистиме 
теренот.

ОПШТЕСТВЕНИКОТ: Јас ја давам оваа сугестија, за сите учесници, 
освен за авторот, рокот е првиот датум. Мислам дека овој став не 
треба да го напуштиме и за првиот датум треба што повеќе работи 
да бидат завршени.

ИНЖЕНЕРОТ: Градежното претпријатие ќе отвори работа за авторот и 
за витражистот, а останува да се обезбеди работа за мозаичарот.

ОПШТЕСТВЕНИКОТ: Може ли да се прифати тезата до првиот датум да 
се изработи сѐ до вратата на Куполата?

ИНЖЕНЕРОТ: Не ќе може бидејќи игралиштето пречи.

ГРАДЕЖНИКОТ: Доколку до среда ни се даде целата техничка 
документација, ние се обврзуваме до првиот датум да ги 
завршиме сите работи од вратата на Куполата до Првата 
платформа.

ПОЛИТИЧАРОТ: Го молиме мозаичарот да изнесе во што се состои 
неговиот проблем.

МОЗАИЧАРОТ: Она што го кажа и како го кажа инженерот за моите 
ѕидови звучи исто како што би го кажал авторот.

Јас ќе го објаснам просто на мојот цртеж за арматурата. Поради 
спуштањето на котите на мостот, се изменија и димензиите на 
моите ѕидови. Но, мојата работа јас ја завршив уште пред да се 
изменат котите, а за тоа и авторот и инженерот морале да водат 
строга сметка. Како што и се случи, авторот сега инсистира преку 
инженерот, зашто пред мене не се појавува, ѕидовите да се смалат. 
Тоа смалување ја сече композицијата на сликата. Замислете 
една несфатлива логика, готова слика да се сече! Тоа би значело 
на една фигура од авторот некој да каже: отсечи ѝ ја главата, 
бидејќи без тоа повеќе ми се допаѓа. Па во почетните часови 
во уметничката школа се учи дека такво нешто не може да се 
дозволи! Јас барам ѕидовите да се вратат на првобитните димезии 
за да можам да ја монтирам композицијата онака како што ја 
реализирав, односно во склад со дадените мерки на конкурсот.
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ИНЖЕНЕРОТ: Авторот со тоа не се согласува, а ти, мозаичару, имаш 
правен застапник. Еве ти го организаторот, па тој нека го реши 
овој проблем.

МОЗАИЧАРОТ: Организаторот не треба да се меша, бидејќи пак ќе го 
направите крив.

ИНЖЕНЕРОТ: Јас како надзорен орган мора да имам одобрение само од 
авторот.

ОРГАНИЗАТОРОТ: Има Одбор што е единствено надлежен да одлучи, 
едноставно да пресече. 

СЛИКАРОТ: Ние распишавме конкурс во кој ги дадовме димензиите на 
ѕидовите и авторот не може да ги менува, а уште помалку да дава 
или да не дава согласност.

ПОЛИТИЧАРОТ: Зошто, инженеру, дојде до ова?

ИНЖЕНЕРОТ: Изменет е проектот. Спуштен е мостот, а тоа 
предизвикува и менување на котите на ѕидовите.

ИСТОРИЧАРОТ НА УМЕТНОСТА: Јас мислам дека конкурсот го 
распишавме со одредени површини и категоричен сум против 
нарушување на готовата работа на мозаичарот. Со оваа промена 
авторот има за цел да оди кон деградирање на другите ликовни 
елементи. Со друго не може да се објасни нелогичноста на 
барањето на авторот. Јас сум против барањето на авторот.

ПОЛИТИЧАРОТ: Мозаичару, дали авторот има каприц кон тебе или 
постои нешто друго? 

МОЗАИЧАРОТ: Јас пак ќе кажам дека е само каприц.

ОПШТЕСТВЕНИКОТ: Без оглед што барањето на авторот е провидно, 
не е убаво ова да го кажам кога тој е отсутен, но за тоа е самиот 
виновен. Јас мислам дека авторот нема право. Зголемување на 
висината на ѕидовите за 10 см во овие огромни димензии, не 
претставува ништо. Предлагам уште еднаш да се разговара со 
авторот, па ако не прифати, да се реализираат ѕидовите како што 
му одговара на мозаичарот.

ПОЛИТИЧАРОТ: Авторот ќе мора да се согласи да ги изведе ѕидовите 
онака како што му одговара на мозаичарот, бидејќи се бие битка 
за време. Токму затоа предлагам во вторник во 8 часот кај мене да 
дојдат авторот, мозаичарот и инженерот.

ИНЖЕНЕРОТ: Јас мислам дека нема друго решение и утре ќе го 
посетам авторот.

ПОЛИТИЧАРОТ: Овде имаме претставници на фудбалскиот клуб, но 
мислам дека ние сега не сме подготвени да го решиме проблемот 
на игралиштето.

ИНЖЕНЕРОТ: Сепак може да се разговара. Ние им даваме 14 000 м², а 
им земаме 7 000 м². Не разбирам што сакаат повеќе?

ФУДБАЛЕРОТ: Ние не бараме ништо повеќе. Го бараме она што го 
дадовме. Бараме комплетно игралиште, онакво какво што ни 
земавте, а може да дадете и поубаво.

ОПШТЕСТВЕНИКОТ: Кој му даде налог на другото градежно 
претпријатие до кога да се изгради ново игралиште? 

ОПШТИНАРОТ: Јас сакам да го известам Одборот дека нашата замисла 
Фондот за патишта да партиципира во изградбата на игралиштето 
е неизводлива, бидејќи имотно‑правните односи паѓаат на товар 
на Општината, а таа нема пари. Мислам дека ја испуштивме 
можноста Армијата нешто да помогне.

ОПШТЕСТВЕНИКОТ: Како Одбор ги одредивме општественикот, 
борецот и инженерот да го проучат проблемот, но ништо 
конкретно не е решено. Колку пари бара клубот сам да го реши 
проблемот со игралиштето?

ПОЛИТИЧАРОТ: Мислам дека Одборот треба да заклучи општинарот, 
организаторот и инженерот да се состанат со претставниците на 
фудбалскиот клуб и да се обидат да изнајдат најправилен пат и 
начин за решавање на овој проблем.

НАРАТОРОТ: Предлогот е усвоен. Следува разговор по втората и третата 
точка од дневниот ред.

ПОЛИТИЧАРОТ: Ја имате информацијата на авторот за неговите 
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работи. Таа е некоректна и некомплетна, како и секогаш. Дали 
инженерот има известување како течат работите на авторот?

ИНЖЕНЕРОТ: Авторот работи, но не е склучен договор со леар.

ОРГАНИЗАТОРОТ: Во својата информација изнесов име на леар што, 
според мое мислење, е единствено способен да ја изведе работата 
со релјефите. Тој не сака во овој момент да склучиме договор, 
бидејќи чека да излезат некои прописи во врска со регулирањето 
на исплатата на неговата пензија. Меѓутоа, дава збор и без договор 
да ја заврши работата. Тој може целосно да се ангажира околу 
леењето на релјефите.

НАРАТОРОТ: Одборот одлучи посочениот леар директно да се ангажира 
за реализација на релјефите во материјал и монтажа на самото 
место за одредениот нето‑хонорар. Се одреди и сумата што ќе им 
се исплати на помошните мајстори. По однос на оваа одлука ќе се 
изготват и ќе се склучат договори.

ОПШТЕСТВЕНИКОТ: Предлагам Одборот да констатира и со 
задоволство да истакне дека мозаичарот е наполно ангажиран 
и преокупиран со реализација на мозаикот, што не е случај со 
другите уметници.

ПОЛИТИЧАРОТ: Сакам да кажам нешто во врска со писмото на 
витражистот во кое изразува сомневање дека витражот ќе 
го заврши до вториот наведен датум за свечено отворање на 
споменикот. Тој не спомнува дека, всушност, е обврзан витражот 
да го заврши до првиот предложен датум. Се прашувам дали е 
свесен за правните последици што произлегуваат од договорот 
што го потпишал?

НАРАТОРОТ: Одборот заклучи организаторот да разговара со 
витражистот и да му понуди помош за забрзување на работата. И 
да му напише писмо во кое ќе му обрне внимание на последиците 
од договорот доколку го пречекори рокот.

ОРГАНИЗАТОРОТ: Имаме две поднесени понуди за откуп на филмска 
документација и во информацијата јас предложив тие да се 
ангажираат за да го продолжат снимањето.

ОПШТЕСТВЕНИКОТ: Овде има некои работи што не се во ред. Барам 
Одборот да ме овласти јас да го решам овој проблем.

ПОЛИТИЧАРОТ: Не, тие директно контактираат со авторот.

ОПШТЕСТВЕНИКОТ: Мислам дека при осмислувањето на 
документарниот дел од изградбата на споменикот треба да се 
вклучат со свое мислење и предлози на истакнати поети.

НАРАТОРОТ: Одборот одлучува општественикот да се договори 
со авторот во врска со предлогот поети да се ангажираат со 
проблемот.

ИНЖЕНЕРОТ: По четвртата точка од Дневниот ред сакаме да го 
известиме Одборот дека спроведовме лицитација за изведба 
на постоечката конструкција на витражите и изведба на 
електриката. Најповолни беа понудите од две локални 
претпријатија. Доколку сте согласни, треба да се донесе одлука за 
склучување договори.

ПОЛИТИЧАРОТ: Одборот одлучи да склучи договори со претпијатијата 
по бараните износи за реализација на наведените услуги, и со оваа 
одлука да го заврши денешниот состанок.

НАРАТОРОТ: И покрај притисокот на Одборот, споменикот да биде 
свечено отворен таа година, тоа нема да се оствари. Ќе помине 
уште цела една година додека споменикот не се доведе во состојба 
да биде отворен за јавноста. 

         X  X  X

СЦЕНА	ПЕТТА:
 ШЕСТ	МЕСЕЦИ	ПРЕД	ОТВОРАЊЕТО	НА	СПОМЕНИКОТ

АВТОРОТ: До Одборот за изградба на споменикот: Поради отсуство 
спречен сум да присуствувам на состанокот, затоа ќе замолам 
Одборот да ја земе предвид мојата изјава во врска со прашањето за 
керамопластиката. 

Членовите на одборот добро се запознаени со текот на работата и 
затоа нема да се задржувам на конкурсните услови туку само 
ќе потсетам дека на конкурсот беше одбрана концепцијата 
што ветуваше вклопување во ликовно‑просторната визија на 
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споменикот. Изречно нагласувам дека како носител на главната 
концепција немаше да се согласам на конкурсот да биде избрано 
решението што е денес реализирано.

Од лично искуство знам дека процесот на творештво значи 
метаморфоза на почетната идеја, нејзин развој и созревање, 
меѓутоа не можам да се согласам со постапката на мозаичарот 
наполно да дивергира од постоечката идеја. Станува збор за 
суштинско непочитување на просторно‑ликовната синтеза на 
комплексот за што тој имаше поддршка кај некои членови на 
Одборот. Во еден момент соработката беше наполно прекината и 
резултат на тоа е денешната состојба на работите.

Што претставува делото на мозаичарот во смисла на бараната синтеза 
не би сакал да зборувам сега, иако за тоа имам одредено мислење. 
За вредностите на нашите дела ќе се искаже јавноста, а над сѐ 
судот на времето.

За спорната квадратура нема што да кажам, бидејќи таа беше одредена 
со конкурсот и договорот на мозаичарот. Продолжувањето на 
композицијата на задната страна беше основано и начелно 
прифатено во концепцијата што тој ја предложи на главната 
макета на споменикот. Слободната композиција на керамо‑
пластиката требаше логично да заврши преминувајќи и на 
задната страна на ѕидот.

Во ситуацијата што ја имаме денес – геометриска, вертикално сечење 
на ѕидот, со кое јас никогаш не се согласив, дава впечаток на 
недовршеност од задната страна. Ова е уште едно потврдување 
дека концепцијата не е простудирана од сите аспекти.

Согласноста на која мозаичарот инсистира се однесуваше на првата, а 
не на сегашната концепција со која тој ме стави, како мене така и 
Одборот, пред свршен чин.

Што се однесува до апелирањето од страна на мозаичарот за „фер“ однос 
бидејќи го завршил делото навреме, што е секако за пофалба, со 
тоа не се исполни неговата обврска и одговорност кон работата, 
зашто вистински професионален „фер“ однос подразбира напор 
да се реализира основната идеја на синтезата, што никако не ја 
исклучуваше творечката индивидуалност за која и самиот сум 
поборник. 

     X  X  X

СЦЕНА	ШЕСТА:
 ТРИ	МЕСЕЦИ	ПО	ОТВОРАЊЕТО	НА	СПОМЕНИКОТ

НАРАТОРОТ: Во документацијата за изградба на споменикот може 
да се прочита една изјава. Таа е потпишана од авторот и Искра и 
датира три месеци по отворањето на споменикот. Не е наведено 
кому се обраќаат и не е јасно која е нејзината намена.

АВТОРОТ: Како автори на споменикот во Крушево изјавуваме дека 
сторивме сѐ од наша страна за да се реализира контакт со соработ‑
ниците уметници што подоцна се вклопија во работата, и да им 
помогнеме да се приближат на веќе оформената концепција, 
имајќи ја предвид тешкотијата што произлегува од ваков вид 
соработка.

Во почетокот имавме координација и ние верувавме дека таа ќе 
продолжи, меѓутоа во текот на работата секој автор дивергираше 
од договорената концепција и конечно добивме неочекувани 
решенија.

Денес е очигледно дека секој од учесниците бил повеќе опседнат од 
супериорноста на своето присуство одошто со желба да се создаде 
една хомогена, избалансирана целина.

     X  X  X

СЦЕНА	СЕДМА:	
 ТРИ	ГОДИНИ	ПО	ОТВОРАЊЕТО	НА	СПОМЕНИКОТ

НАРАТОРОТ: При разработка и реализација на идејното решение, 
мозаичарот целосно ќе отстапи од својот првичен конкурсен 
предлог замислен како мозаик со флорални мотиви.
Неговото конечно решение е апстрактен релјеф изработен 
во експериментална керамо пластика во кој ќе доминираат 
основните геометриски форми и вертикали претставени преку 
интензивноста на примарните бои. Но, уште при самото поставување 
на керамопластиката, почнуваат да се појавуваат сериозни технички 
и атмосферски проблеми, кои влијаат на неговото оштетување. Дури 
три години по свеченото отворање на споменикот, конечно е свикан 
консултативен состанок по иниција тива на Републичкиот завод за 
заштита на спомениците на културата, Републичкиот секретаријат 
за култура и Собранието на Општината, на кој се поканети експерти и 
општественици кои, присутни на местото на споменикот, треба да ги 
изложат своите согледувања, проценки и мислења.
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ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА: На овој состанок ќе 
ја разгледаме состојбата на керамопластиката на споменикот, која 
е авторско дело на мозаичарот, но исто така треба да стане збор и за 
другите недостатоци на споменикот како и за не      го     вото довршување 
и функција. Во врска со состојбата на керамопластиката треба да 
нагласам дека имаме увид од стручни лица, кои констатираат 
дека со секој изминат ден таа се распаѓа и постојано се јавуваат 
пукнатини и одронувања на керамичките плочки.

ОПШТЕСТВЕНИКОТ: Нашиот завод навреме презеде мерки за ставање 
на овој споменик под заштита. Покрај стручната комисија имаме 
уште три тела што говорат за состој бата и што треба да се преземе. 
Прво е мислењето на мозаичарот, второ е предлогот на керамичарот 
и трето на комисијата од Заводот за заштита и професорите од 
факултетот. Јас би го молел мозаичарот да го изнесе своето 
мислење.

МОЗАИЧАРОТ: Јас го дадов своето мислење во писмена форма. Сметам 
дека ќе биде полезно да го образложам. На моето дело работеа 
Мермерениот комбинат, Надзорниот орган и уште една фирма. 
Одборот за изградба на споменикот одобри да се гради уште еден ред 
на керамопластиката, а тоа испадна дека е грешка. Разговарав со 
стручни лица и ми беше речено дека подлогата на која ќе се ставаат 
керамичките плочки не треба да биде груба, ами подлога како за 
мермер. Мермерниот комбинат со кого склучив договор, велеше дека 
треба квалитетно да се монтира. Тие исто така кажаа дека е лошо 
набиена подлогата, но за тоа, ве молам, имаше стручно лице. Исто 
така покривот не е стручно поставен. Не е стручно набиен бетонот. Во 
последниот момент Надзорниот орган рече дека не е спроведен кабел 
за осветлувањето и почна да се копа канал за негово инсталирање. 
Јас керамопластиката ја градев со припомош на високостручни 
лица од фабриката за порцелан и керамика. Уште кога ги леевме 
плочките, тие напукнуваа, но сосема малку. Исто така при 
монтирањето, при мал притисок на цементот пукаа, но пукнатините 
не ми пречат. Тие за мене имаат естетска вредност.

НАЦИОНАЛНИОТ ДЕЕЦ: Според мене, би требало да се најде решение 
што ќе го реши проблемот за наредните 15 до 20 години. Јас би го 
замолил мозаичарот да понуди решение што би било изразено и во 
финансиски трошок.

МОЗАИЧАРОТ: Јас не сум стручњак, но сум консултирал стручњаци, 

при што ми е речено дека со замена на неколку плочи трајно 
би се решило прашањето. Да напоменам дека сум бил во други 
земји, сум видел повеќе работи во керамопластика, но ситните 
пукнатини, пак подвлекувам, мене не ми пречат. Јас сметам дека 
големите плочи треба да се извадат и да се заменат, и покривот да 
се обезбеди со плех. Ова ќе понуди трајно решавање на проблемот.

НАЦИОНАЛНИОТ ДЕЕЦ: Значи, со извршените консултации треба: 
голем дел од големите плочки да се извадат, на нивно место да се 
стават нови и со плех да се обезбеди покривот.

КЕРАМИЧАРОТ: Јас писмено го имам изложено своето мислење, но би 
ви го прочитал најважниот дел од него.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА: Најпрво го молам 
авторот да го изнесе своето мислење.

АВТОРОТ: Јас би ве молел да продолжите, бидејќи сметам дека 
моето присуство е излишно и дека проблемот е поширок. Многу 
работи во текот на работата не се почитуваа и немавме контакт 
со мозаичарот. Сметам дека тој треба да ги поднесе и падот и 
подемот. Тој имаше полна слобода дадена од мене и можеше да 
твори.

ОПШТЕСТВЕНИКОТ: Дали треба да се прочита експертизата, бидејќи таа 
е долга и обемна?

КОНЗЕРВАТОРОТ: Само накратко. Во експертизата, илустрирана со 
цртежи и фотографии, изнесен е заклучок дека керамопластиката 
е оштетена 76%, а и дека останатите 24% ќе се уништат.

МОЗАИЧАРОТ: Ова тенденциозно е речено од страна на конзерваторот со 
кого не разговараме полни пет години!

КОНЗЕРВАТОРОТ: Јас сум подготвен пред најеминентни стручњаци 
да ја бранам оваа експертиза. Вината мозаичарот ја префрла на 
стручњаците.

НАЦИОНАЛНИОТ ДЕЕЦ: Сметам дека овде треба сите одговорно да се 
однесуваме. Познато ми е дека ликовното решение било одобрено 
од страна на Одборот за изградба на споменикот. Предлагам да 
се понуди крајно решение, зашто, да се разбереме, само за трајно 
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решение Републиката ќе обезбеди средства. И да биде јасно, не 
може да се оди по третпат на менување на Законот за изградба на 
споменикот. Затоа, ве молам да се договориме за крајно и трајно 
решение, а никако за нешто друго.

ИСТОРИЧАРОТ НА УМЕТНОСТА: Сакам да прашам дали имаме 
документ атекс од фабриката за порцелан и керамика за 
материјалите? Понатака, дали оваа експертиза нуди друг, 
соодветен материјал и колку време ќе трае тоа решение?

КЕРАМИЧАРОТ: Нагласувам дека фабриката има неколку европски 
признанија. Во врска со прашањето јас немам претензии да ја 
земам оваа работа, зашто јас воопшто не сакам да ја преземам 
оваа работа.

МОЗАИЧАРОТ: Три месеци Англичанецот правеше експерименти и 
сега пак неуспех.

КЕРАМИЧАРОТ: Експертите во фабриката за порцелан и керамика 
рекоа дека во масата се ставало шамот и тоа не е технологија што 
тие ја применуваат. Ами не е ни технологија на Англичанецот. 
Сепак, според мене, основен виновник е бетонскиот носач, кој 
не е изолиран, ами на него бил директно нанесен порцеланот. 
Технолошката постапка на реализација не е добро направена.

АРХИТЕКТОТ: Овде треба да стои само едно решение: зошто, дали и 
како треба да се стави лимот. Вода влегува не само од горе, ами и 
преку фугите. Квалитетот на порцеланот треба да се види каков 
е, и ако не е добар, тогаш треба да се постават нови плочи и да се 
констатира дали плочите се или не се квалитетни. Треба да се 
има предвид дека и долните води имаат влијание.

ОПШТЕСТВЕНИКОТ: Според мене има три проблеми. Самата керамич‑
ка плочка дали е прифатлива. Како второ, незаштитениот ѕид и 
водата, која од горе се слева надолу, како и другите надворешни 
влијанија што влијаат на оштетувањето. Трето би биле ликовните 
дилеми, но тука сметам дека веќе нема место за дискусија.

ИНЖЕНЕРОТ ПРАКТИЧАР: Керамопластиката има пукнатини што 
довеле до ваква состојба. Како инженер практичар велам дека 
распонот на температурите овде во ова планинско гратче е голем, 
затоа предлагам да се стават плочки под температура и мраз за да 

 се види дали материјалот е издржлив.

МОЗАИЧАРОТ: Бев преѓеска изнервиран кога слушнав од некои дека 
објектот ќе треба да се урива. Овде постојат повеќе комисии и сега 
треба да се утврди што не чини и да се најде вистинската причина. 
Тврдам дека грешката е во монтажата. Порцеланот е добар, но 
монтажата не е стручно изведена.

ИНЖЕНЕРОТ ПРАКТИЧАР: Сметам дека треба да се подели материјалот 
на порцеланска маса и на ѕидовите и притоа да се видат атестите 
дали тие се во ред за да може да се оди понатаму. Елементите што 
досега се решени говорат дека и порцеланот и бетонот се добри, 

 или тоа треба да се види при температурни и хемиски влијанија. Би 
требало да се види и техниката на спојување.

ОПШТИНАРОТ: Како член на Одборот за изградба на споменикот би кажал 
дека условно беше прифатен мозаикот на мозаичарот, иако беше 
речено да се причека да се види како ќе се однесува порцеланот. 
По овој проблем доста расправавме пред Одборот. Јас се залагам за 
тоа: да се најде виновникот и тоа да го испитаат надлежните органи. 
Исто така, почитувам сѐ што е овде кажано. Ако има дефект при 
проектирањето на материјалот или за материјалот не е подготвена 
соодветна документација, треба сето ова да се даде на надлежните 
органи на одговорност. Ако треба реконструкција или рестарвација 
тогаш треба да се каже колку тоа ќе чини. Како Одбор исто така 
имавме автор и Надзорен орган, се прашувам што сторија тие? 
Предлагам овие два предлога да се земат на разгледување.

НАУЧНИОТ СОРАБОТНИК: Конзерваторот кажа дека во оваа ситуација 
имаме брзо распаѓање на објектот. Има можност да се извршат 
конзерваторски работи за вода, влага и напојување преку шупливи те 
површини. Сметам дека овде проблемот е и естетски, ако се 

 избришат трагите од шалитрата, ќе се добие во тој естетски изглед. 
 Да се најде начин да се испитаат шуплините, горниот дел да се 

изолира, а долу да се подметнат оковни плочи и во самото тело на 
порцеланот да се издупчат по две дупки и да се наполни внатре шниот 
дел за да не се дозволи влегување влага. Правење нов мозаик, значи 
давање нови средства. Други решенија јас не гледам воопшто.

КОНЗЕРВАТОРОТ: Овде не станува збор за конзервација, туку прашањето 
е дали воопшто да се врши конзервација или не? Треба да се донесе 
правилна одлука. Конзервацијата ќе чини повеќе од нов објект. 
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Авторот е должен две години да го заштити објектот.

НАЦИОНАЛНИОТ ДЕЕЦ: Некни во Секретаријатот за финасии го отво‑
рив  ме прашањето за споменикот, бидејќи понатаму вака не може. 
Разговаравме и се кажа истото, дека решение се гледа во она што 
го рече мозаичарот, со конзервирање и заменување на сите плочки. 
Средствата ќе се обезбедат преку нестопански инвестиции и тоа до 
крајот на годинава за да се вклопиме во овогодишниот финансиски 
план. Затоа под итно треба да се достави финансиска конструкција.

ОПШТЕСТВЕНИКОТ: Чувме интересни излагања и овде се работи за ис‑
питување на сите материјали што го сочинуваат овој објект. Овде 
има две решенија, или конзервација или некоја целосна рекон‑
струкција. Треба дополнителни испитувања и од други струч ни 
лица. Не е работата во парите и како тие да се обезбедат. Исто 
така, нема дилеми за ликовното решение оти тоа е споменик на 
културата и тој е заштитен. Ние се собравме да се договориме 
за отстранување на недостатоците. Уште во постапката имаше 
дефекти и не би сакал сега да ги наборојувам. Нам ни треба трајно 
и здраво решение. Тоа сите ние го знаеме и го посакуваме.

НАУЧНИОТ СОРАБОТНИК: Треба да го заштитиме овој објект, да го 
сочуваме. Не сум за реконструкција. Вакви проблеми имало и ќе ги 
има во оваа област.

КОНЗЕРВАТОРОТ: На самото место треба да се изврши испитување на 
материјалите. Уште еднаш да повторам, конзервацијата ќе чини 
поскапо од ново дело. Како прво, сметам дека треба лабораториски 
да се испитаат плочките.

ИСТОРИЧАРОТ НА УМЕТНОСТА: Уште пред три години кога се 
констатира дека водата е причина за керамопластиката, оттогаш 
не е сторено ништо. Атмосферската вода треба да се изолира. Треба 
исто така да се почитува волјата и мислењето на авторот.

АВТОРОТ: Немаше ова да се случи ако имаше соработка. Не верувам 
во сите овие констатации. Предлагам да се дислоцира објектот и 
делото да се постави на друго место, а тој простор да се реши на 
друг начин.

КОНЗЕРВАТОРОТ: Тешко е да се извадат сите плочки и да се пренесат 
на друго место во целост.

ЛОКАЛНИОТ УМЕТНИК: Дали сега треба да се каже дали треба или не 
вакво ликовно решение. Во почетокот лично јас го сметав за кич, 
но постојано и постепено го прифаќам. Сите елементи ги гледам 
целосно, како објект.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА: Предлагам 
Заводот за заштита на спомениците на културата да предложи 
решение со финансиски показатели и со вклучување стручни 
лица. Тоа да се достави до надлежните финансиски органи при 
што ќе се почитуваат ликовните принципи, поточно, решенија.

НАУЧНИОТ СОРАБОТНИК: Штом Заводот ќе си преземе на себе ваква 
задача, треба уште сега да се најдат средства објектот да се 
покрие и да се одреди до кога Заводот да го изработи објектот. За 
финансиските работи треба да се сослуша авторот. За превентива 
треба да се преземат веднаш мерки и да се обезбедат средства и сѐ 
да се заврши во рок од една година. 

НАРАТОРОТ: Овој предлог, како и предлогот на Претседателот на 
Собранието на Општината, беа едногласно прифатени од сите 
присутни. 

  
ЛОКАЛНИОТ НОВИНАР: Ако не се преземат мерки и за водопропуст‑

ливоста и за електричната инсталација и за отстранување на 
внатрешните дефекти на Куполата, наскоро ќе треба да се одржи 
ваков или сличен состанок. Пред повеќе од триесетина дена 
лично беше дојден директорот на градежното претпријатие и 
со своите соработници ја видоа состојбата на Куполата и рекоа 
дека наскоро ќе испратат екипа за отстрану вање на дефектите. 
Досега никој нема дојдено. Понатаму, дојде и директорот од 
претпријатието за електромонтажа, кој ги виде дефектите на 
струјата и по неколку дена испрати своја екипа на самото место. 
Забележаа што треба да преземат, и од тоа ништо. И така во 
објектот стои скеле и чека на интервенции.

НАЦИОНАЛНИОТ ДЕЕЦ: Јас не знам што се чека. Оние што треба да си ги 
довршат работите, за тоа знаат, дошле на самото место и ништо не 
извршиле. Според мене, треба да се дадат на редовен суд, нема зошто 
да се чека.

ОПШТИНАРОТ: Прокиснува или не, објектот е прашање на вработените 
во споменикот. Исто така, прашањето на Историскиот музеј или 



45-,44-,

галериите е прашање на вработените во нив. Вчера националниот 
деец ми рече дека на споменикот сѐ уште не му е решен статусот. 
Документите се пред мене. Имавме состанок со Секретаријатот во 
главниот град на кој беа присутни и претставници од Собранието 
на Општината и од Републичката заедница на културата. Тогаш 
се договоривме за испраќање на информација до Извршниот совет 
на Републичкото собрание. Информацијата е доставена до сите 
од наша страна. Покрај другото, во информацијата е сугерирано и 
делегирање на два члена од страна на Извршниот совет. Ве молам 
ако има недостатоци, кажете ги. Она што е надлежност на секој 
поединечно, тоа треба да го реши сам. Работите се сосема чисти и 
се знае надлежноста. Исто така е кажано дека финансирањето на 
споменикот за неговото: чување, одржување и дејност, ќе го врши 
Републичката заедница на културата.

ЛОКАЛНИОТ УМЕТНИК: Овде зборуваме за нерешени прашања и тоа 
за интеграција и како ќе се разликуваат во финансирањето. Во 
случајов Републиката ќе се грижи само за споменикот. А кој ќе се 
грижи за музејот и за галериите? Врз база на програма да се решат 
односите меѓу Републичката заедница на културата и Собранието на 
Општината, нема да се згреши ако се финансира и музејот во градот 
и ако се обезбедат средства за реставрација и нова поставка во него. 
Бидејќи точно е и тоа дека зградата на музејот е во лоша состојба.

НАЦИОНАЛНИОТ ДЕЕЦ: Прво доследно е јасно дека Извршниот совет 
на Републичкото собрание, за споменикот и музејската зграда ќе 
обезбеди средства само врз база на елаборат. За конзервација на 
музејската зграда и втората фаза од изградбата и довршувањето на 
споменикот мора да се почне уште отсега да се работи на изработка 
на елаборат во кој, исто така, треба да се предвиди и партиципација 
на Собранието на Општината посебно во делот за музејот. 

Но, треба да ни биде на сите јасно дека за остварување на втората фаза 
од споменикот ќе треба да се почека. 

ЗАПИСНИК 

 Од одржаниот состанок на Одборот за изградба споменик во Крушево  

 на ден 8 март 1973 год.; бр. 1.1066.3 25. 64/606‑637,    

 Државен архив на Република Северна Македонија, Скопје.

45-,



47-,46‑, 47-,46‑,



49‑,48‑,

ДОПИС 

 До Одборот за изградба на споменикот во Крушево,    

     Јордан Грабул (Скопје, 9.IV.1973); бр. 1.1066.3 25. 68/646‑647, 

 Државен архив на Република Северна Македонија, Скопје.
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ЈАНЕ 
ЧАЛОВСКИ

	 ВОЗДРЖАН	ПРОСТОР	
(ЗАСЕГНАТ	ОД	ВАШИТЕ	
ПОСТАПКИ)

_    ____________________________________________________________________________________
 ПРИЛАГОДЛИВА	И	КОНФИГУРАТИВНА	КОМПОЗИЦИЈА	ОД/ЗА	

ИЗВЕДУВАЧИ	И	ОБЈЕКТИ

 Илустрации стр. 62‑71: Јане Чаловски,  „ВОЗДРАЖАН ПРОСТОР (ЗАСЕГНАТ ОД 
ВАШИТЕ ПОСТАПКИ)“, дигитални графики, 2020. 

 Асистент: Иван Пешевски.

„Воздржан простор (Засегнат од вашите постапки)“ е дело во процес 
инс  пирирано од исклучителниот скулпторски и архитектонски 
комплекс „МАКЕДОНИУМ“, дизајниран од скулпторот Јордан 
Грабулоски и архитектката Искра Грабулоска и избрана група 
визуелни и технички соработници. Инаугуриран во 1974 година на 
30‑годишнината од Второто заседание на АСНОМ и 71‑годишнината 
од Илинденското востание, овој монументален споменик останува 
една од најзначајните градби од ваков вид во Македонија и поранешна 
Југославија.

Оваа просторна инсталација се заснова на техничките цртежи и на 
 пишани документи од архивот на Грабулоски отстапен на 

Државниот архив на Република Северна Македонија во Скопје. 
 Овој архив нуди ретка можност подобро да се разбере концеп‑

туалната и естетската интенција на авторите. Посебно внимание 
посветив на делот од споменикот што останал недореализран, 
а тоа се материјали поврзани со неизградената подрумска 
просторија, позната и како просторија за проекции. Одделена од 
јавно достапните простори на горниот кат, подрумот требало да 
понуди простор за саморефлексија и дијалог, а истовремено и 
можност да се проследи внимателно селектираната дидактичка 
содржина за македонското ослободително движење во форма на 
филмски проекции и слајдови.

Визуелно, делото има две главни целини: a) ѕиден цртеж во природна 
големина изработен релјефно во графит и бетон; и б) просторна 
композиција на испреплетени подни елементи, кои ја добиваат 
својата форма од структурните детали во дизајнот на прозорците 
на горниот кат на споменикот. Дополнително, дванаесет чекани 
се поставени во рамките на конфигурацијата на подот што 
укажува на дванаесетте главни протагонисти што учествувале 
во изградбата на споменикот како што е евидентирано во 
записниците од состаноците на главното координативно тело. 

 Овие дополнителни предмети кореспондираат и со драматурш‑
 киот текст „Доколку постои приказна“ од Христина Иваноска и 

идејата за физичка интеракција помеѓу изведувачите и предметите, а 
со тоа и множност да се реконфигурира изгледот на инсталацијата.

Иако оваа почетна фаза на делото е комплетирана, јас останувам активно 
вклучен во процесот на истражување на архивот на Грабулоски 
со надеж дека уште подобро ќе го разберам димензионирањето и 
функцијата на собата за проекции. Се надевам дека „Воздржан 
простор (Засегнат од вашите постапки)“ ќе биде реализиран и 
во тридимензионален простор во кој ќе можеме и физички да 
се соочиме со конфликтните претстави за „историското“ како 
многупати незавршен процес во сегашноста.
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ТЕХНИЧКИ ЦРТЕЖ 

 Пресек У‑У, Споменик во Крушево, 

 Јордан и Искра Грабулоски, 

 бр. 1.1066.6.25.188/969, Државен архив на 

 Република Северна Македонија, Скопје.
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ТЕХНИЧКИ ЦРТЕЖ 

 Пресек Х‑Х, Споменик во Крушево, 

 Јордан и Искра Грабулоски, 

 бр.1.1066.6.25.192/913, Државен архив на 

 Република Северна Македонија, Скопје.
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ТЕХНИЧКИ ЦРТЕЖ

 Внатрешна оплата, подрумска просторија, 

 Споменик во Крушево, 

 Јордан и Искра Грабулоски, 

 бр. 1.1066.4.25.108/741, Државен архив на   

 Република Северна Македонија, Скопје.
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ТЕХНИЧКИ ЦРТЕЖ

 Вертикален пресек У‑У, Споменик во Крушево, 

 Јордан и Искра Грабулоски, 

 бр. 1.1066.4.25.133/842, Државен архив на   

 Република Северна Македонија, Скопје.
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ТЕХНИЧКИ ЦРТЕЖ

 Вертикален пресек D1‑D1 D2‑D2, Споменик во Крушево,   

 Јордан и Искра Грабулоски, 

 бр. 1.1066.6.25.134/843, Државен архив на 

 Република Северна Македонија, Скопје.
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 * * *
Пристапот на ликовните уметници кон решавање на задачите на 

монументалното (вклучувајќи го и споменичкото, ликовно 
творештво) се менува и станува поразновиден во седумдесет               тите 

 и осумдесеттите години. И покрај тоа се чувствува присуство на 
некои проблеми од изминатите децении, особено на релацијата 
општество‑уметност. 

Карактеристичен пример за појавата на нови и современи тенден‑
ции на тој план е секако изградбата на „Споменикот од НОВ и 
Илинденското востание“ во Крушево. Со него се поврзани и низа 
проблеми што го придружуваат градењето на спомениците во 
Македонија, како на општествено‑политички и економски, така 
и на организационо‑технички план.

Од податоците што следуваат за начинот на реализација на овој 
споме ник, кој се вбројува меѓу најамбициозните зафати на овој 
план во Македонија по ослободувањето, можат да се извлечат 
некои заклучоци околу односот на нашето општество кон 
градењето на ваков тип меморијални објекти (поврзано со 
одредени судири, нодоразбирања и тешкотии на сите нивоа). 
Покрај тоа, овој случај ни зборува и за односот и за положбата 

 на уметникот кон своето дело од ваков карактер.
Се работи за слика на состојбата во која се наоѓа ликовната уме тност 

во тој период во однос на конкретните општествени и нацио‑
нални рам    ки на Македонија; за слика на еден амбивалентен 
процес кој се одвива помеѓу една социјална средина и уметноста 
воопшто. 

Со решението на Владата на НРМ од 20. VIII 1948 година е донесена 
одлука за распишување конкурс за изградба на споменици со 
тема од НОВ и Илинденското востание во Битола и Крушево, 

 а со цел да се истакне значењето на народноослободителното 
движење на македонскиот народ од крајот на XIX и XX век и 

 да им се даде признание на учесниците од НОВ.1 Споменикот во 
Битола требало да биде наменет на настаните што му претходе‑
ле на Илинденското востание, додека споменикот во Крушево 
бил предвиден да се подигне со цел да се меморира значењето 
на Илинденското востание и на Крушевската република од 
1903 година (подоцна било решено крушевскиот споменик да 
биде посветен и на настаните од НОВ во Македонија).

Жири‑комисијата задолжена за реализацијата на двата споменика 
одлучила за обликувањето на споменикот во Битола да биде 
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ангажиран академскиот вајар Воин Бакиќ од Загреб, а за 
споменикот во Крушево академскиот вајар од Белград, 

 Сретен Стојановиќ. Во 1952 година авторите ги доставиле 
своите изведбени решенија (Крушево – Мевзолеј; Битола – 
фигуративно‑монументален споменик). Жири‑комисијата, 

 по разгледувањето на изведбените скици и остварените 
консултации со инвеститорот (а и со раководството на 
општествените организации на Републиката), не поднела 
предлог да се пристапи кон изградба на спомениците.2

Иницијативата за подигање на овие споменици е обновена дури 
 во 1962 година (на 51 седница на Советот за култура на СРМ, 

одржана на 5. III 1962 година), кога било предложено во најкус 
временски период да се пристапи кон извршувањето на оваа 
задача. Меѓутоа, и покрај препораките на Извршниот совет на 
СРМ до Советот за култура на СРМ, поради недостигот на 
средства, повторно не е остварена реализацијата на спомени‑
ците во Битола и Крушево. 

Одборот за прослава на 65‑годишнината од Илинденското востание 
(во 1968 година) го реактуелизира прашањето за подигање на 
споменикот во Крушево. Тој со ова барање излегол пред ИС на 
СРМ. Извршниот совет требало да ги обезбеди потребните 
средства за изградба на споменикот, да го определи време‑
траењето на изградбата и да именува жири‑комисија.3 Подоцна 

 се направени измени во составот на комисијата.4

На 1. VIII 1968 година, во Крушево, конкурсната комисија ги ус  ‑
воила условите за распишување на конкурс за идејно решение 
на споменикот, кој е објавен во сите централни и републички 
весници, во согласност со Законот за јавни споменици. Рокот

 за предавање на конкурсните елаборати бил 1. XII 1968 година. 
Конкурсот имал општојугословенски карактер; неговите 
учесници имале за задача да изработат идејно решение за 
изградбата на споменикот и за неговата вклопеност во постој‑
ното урбано решение на Крушево.

Учесниците на конкурсот располагале со комплетна документа‑
ција за условите на градењето; покрај тоа, имале можност за 
тридневен платен престој во Крушево заради запознавање, на 
самото место, со амбиентот и локацијата на споменикот. 

За секој од учесниците било предвидено обештетување, а покрај тоа 
и три награди за најдобрите конкурсни решенија. Резултатите 
од конкурсот биле објавени во јавниот печат.

Информацијата за конкурсот била директно доставена до Друштвото 
за ликовни уметници на Македонија. За конкурсот биле 

заинтересирани 80 ликовни уметници. Општинското собрание 
во Крушево понудило дополнителна документација и фото‑
документација (овие податоци можеле да се добијат и од 
Институтот за национална историја во Скопје).

Конкурсната комисија (која работела според специјален деловник) 
материјалите пристигнати на конкурсот ги отворила на 

 3. III 1969 година, при што се констатирало дека пристиг   нале 
 32 конкурсни решенија; три од нив биле наградени, а 5 откупени. 

Првата награда не била доделена. Втората награда во износ од 
два милиони динари му била доделена на конкурсното решение 
на авторот дипломиран инж. арх. Феџа Кашар од Љубљана и 

 на идејниот проект (доставен на конкурсот под шифра 
„Македониум“) од академскиот вајар Јордан Грабуловски и 
соработниците Искра Грабуловска и Славе Јосифовски, сите 

 од Скопје. Третата награда во висина од еден милион динари, 
 ја добиле инж. арх. Тихомир Арсовски и академскиот вајар 
 Боро Митриќески како и инж. арх. Киро Вецевски, односно 

дипл. инж. арх. Здравко Здравковски, сите од Скопје.
Наградените, откупените и сите останати елаборати пристигнати 
 на конкурсот биле изложени во Скопје и Крушево, за увид на 

пошироката јавност. Членовите на конкурсната комисија биле 
нерешителни во однос на добитниците на втората награда, 
односно за тоа кому да му се довери реализацијата на 
споменикот. Од авторите биле побарани дополнителни 
решенија.5

На 16. III 1970 година, со осум гласа за и два гласа против, е решено 
реализацијата на споменикот да се изведе според идејниот проект 
наречен „Македониум“, дело на вајарот Јордан Грабуловски од 
Скопје и неговите соработници. Извршниот совет на СРМ го 
пр  и    фатил овој предлог на конкурсната комисија и ги именувал 
членовите на Одборот кој ќе се грижи за изведбата на споменикот.6

Средствата за изградбата на споменикот биле обезбедени со Законот 
за учество на СРМ со финансирањето на спомениците од НОВ и 
Илинденското востание во Крушево, Домот на поезијата во 
Струга, Спомен‑домот на културата во Свети Николе (Службен 
весник на СРМ бр. 18/1970). Вкупните потребни инвестиции, 
според тогашните цени и без трошоците за пристапот кон 
споменичниот комплекс и комуникациите со градот, биле 
проценети на 5.996.557 динари (нови).

Уште пред да се премине на непосредното градење на споменикот 
било предвидено на кој начин тој ќе се користи: како концертна 
сала и место за одвивање на соодветните јавни и културни 
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манифестации, а – со погодно решавање на фундаменталните 
простории – и како Дом на културата.

Врз основа на заклучокот што го донел Одборот за подигање на 
„Споменикот на НОВ и Илинденското востание“ во Крушево, а 
по овластување од инвеститорот (ИС на СРМ и на Републичкиот 
секретаријат за образование наука и култура) на 23. XII 1970 
година бил склучен договор со дипл. инж. Владимир Харалампиев 
(тогашен директор на Авторската агенција во Скопје) за из  ‑
работка на студии што се однесуваат на организацијата и 
трошоците на изградбата на споменикот, како и на договор за 
правата и обврските на учесниците во изградбата. Жерновски 

 и Харалампиев доставиле целосна студија која ги опфаќала 
проблемите и алтернативните решенија за рационално и 
синхронизирано реализирање на сите фази во изградбата на 
споменикот. Било предложено целиот процес на изведбата да 
се забележи на филмска и фото‑документација. Одборот се 
изјаснувал за сите прашања што се однесувале за реализаци‑
јата на споменичниот објект; авторот бил задолжен да изработи 
елаборати за сите поединечни фази во изведбата на проектот. 
Инвеститорот бил известуван за промените на работата и имал 
право да донесува свои одлуки за сите проблеми. 
Административно‑техничните работи на Одборот ги вршел 
Републичкиот секретаријат за образование, наука и култура.

За поефикасно работење во склопот на Одборот биле формирани 
одделни комисии за идејно политички прашања, организационо‑

 финансиски прашања и ликовна комисија. Во составот на 
комисиите на Одборот, покрај неговите членови, работеле и 
други научни, културни и јавни работници од Републиката.

Исто така, во рамките на Одборот, работела и Оперативна работна 
група на инвеститорот, која непосредно ја спроведувала 
организацијата во изведбата на споменикот. 

Инвеститорот не се јавил само во функција на организатор туку
  и во функција на директен изведувач на споменикот.
Помеѓу авторот и инвеститорот бил склучен договор, кој ги 

содржел меѓусебните права и обврски. 
Во прво време Одборот сметал дека авторот треба слободно и само‑

стојно да работи на обликувањето на споменикот и самиот да 
решава за изборот на своите соработници. Меѓутоа, подоцна 
било решено некои од фазите на ликовното обликување да 
бидат реализирани по пат на конкурс. Се работи за изработка 
на витражите и мозаикот што требало да се постави во кругот 
на споменикот. Релјефите предвидени за внатрешното 

уредување на објектот требало да ги изработи автор избран 
 по пат на конкурс; но, конечно, нив ги изработил Јордан 

Грабуловски.
Одлуката за распишување на конкурс за идејно решение на 

витражите и мозаикот Одборот ја донел на 12. VII 1972 година, 
при што ја презел улогата на жири‑комисија. На 22. Х 1972 
година од пристигнатите конкурсни материјали биле одбрани: 
конкурсното решение за мозаик на Петар Мазев, сликар од 
Скопје, и конкурсното решение за витражите на Борко Лазески, 
сликар од Скопје.

По прашањето за реализацијата на споменичниот комплекс дошло 
до недоразбирање, како на релацијата автор‑инвеститор, така 

 и во односите помеѓу самите автори. Одборот, исто така, не бил 
секогаш едногласен во оценувањето на ликовните квалитети во 
фазите на изведбата на споменикот. Некои членови на Одборот 
инсистирале авторот доследно да се држи кон првобитниот 
идеен проект за споменикот, додека другите членови на Одборот 
биле за тоа на Грабуловски да му се остават „одврзани раце“ 

 во работата. Јордан Грабуловски навистина остапил од некои 
првобитни замисли (така, не е изведена апстрактно, анти‑
импозантно замислената статуа на слободата наречена „Нике“, 
фреските во внатрешноста на споменичниот објект и други 
елементи), како од естетски, така и од чисто финансиски 
причини.

Сличен е случајот со керамопластиката поставена пред централниот 
споменичен објект, дело на академскиот сликар Петар Мазев. 
Авторот смета дека бил принуден да работи во тешки финан‑
сиски околности и под услови на неприфатливо мешање од 
страна на членовите на Одборот.

Одборот не бил задоволен од соработката со авторот на витражите, 
сликарот Борко Лазески повторно поради тоа што тој во ком ‑
плет    ната изведба мошне отстапил од првобитната идеја, и тоа 

 за сметка на ликовно естетските квалитети, а ги пречекорил 
 и финансиските ограничувања (тоа е заедничка забелешка 
 за сите автори: како и забелешка за непридржувањето кон 

роковите на изведбата). Двајца членови од Одборот дури 
 се откажале од работата во него и одбиле да ја прифатат 

одговорноста за конечниот, оформен лик на споменикот 
 (Перо Коробар и Димче Коцо.)
Авторот на главниот проект, вајарот Јордан Грабуловски, покажал 

незадоволство поради директните интервенции од страна на 
Одборот; не бил сосем задоволен и од вклопеноста на делата 
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 од останатите автори во споменичниот комплекс.7

Петар Мазев смета дека не му било овозможено (ниту од страна 
 на Грабуловски, кој бил консултиран за делото на Мазев, ниту 

од страна на Одборот) да ги изрази докрај своите творечки 
за   мисли, а керамопластиката што ја изработил повеќе би му 
одговарала на друг вид простор.

Анализите во врска со изведбата на проектот што ги извршил 
Владимир Харалампиев, покажуваат големи отстапувања од 
предвидените рокови за завршување на објектот, како и го        леми 
пречекорувања во потрошените финансиски средства 
(конечната цифра изнесува 15.575.871,85 динари). 
Споменикот е откриен на 2. VIII 1974 година, по повод просла‑
вата на 30 годишнината од оржувањето на Првото заседание на 
АСНОМ. На свеченоста присуствуваа 70 илјади граѓани од 
нашата Република, како и од други републики, а исто така 
присуствуваа и високи политички раководители, јавни и 
културни работници од Републиката. Беше одржан голем 
народен собир, на кој говореше Бошко Станковски, тогашен 
претседател на РК ССРНМ и претседател на Одборот за 
изградба на споменикот.

Укажувано е (В. Величевски, Б. Петковски) дека составот на 
споменичниот комлекс во Крушево е обид да се одговори на 
најдобар и најсовремен начин на барањата за кои тој е граден; 
тој е сообразен со настојувањата во СР Македонија во облику‑
вањето на современите градби и простори да се оствари идејата 
за синтеза на пластичните уметности (ликовната уметност и 
архитектурата).8 Главната зграда личи на калота, мина или 
вселенски брод. Со својата огромна маса како да ја обопштува 
идејата за „македонското“ како цврстина, донстоинство, 
компактност.

Со оглед на тоа што во врска со смоменикот во Крушево постоеја 
големи амбиции во поглед на неговото користење (не само 
како споменичен објект, туку и пошироко) била изготвена 
програма за начините на кој споменикот треба да „живее“ и 
програма за неговото чување и одржување. 

Била формирана специјална комисија, именувана од страна на 
Одборот за изградба на споменикот, за составување на предлог‑
програма. Комисијата дошла до следниве заклучоци во врска 
со понатамошната дејност за значењето и функционирањето 

 на споменикот:

  1. Тој ја симболизира почитта и споменот на сите оние
   што ги наследиле идеите и делото на Илинден;
  2. Тој ги пренесува историско‑педагошките суштини 
  и вредности на Илинденското востание;
  3. Треба да биде место на научни и уметнички среќавања 
  и активности;
  4. Исто така, околу него и во него можат да се одвиваат   

 културни и јавни манифестации посветени на делото 
  на Крушевската република, на која, пред сѐ, ѝ е посветен;
  5. Споменикот е симбол на македонскиот однос и грижа   

 кон сопственото минато и националниот интегритет. 
Во врска со иднината на споменикот, комисијата дошла со следните 

сознанија:
  1. не смее да се дозволи нарушување на интегритетот 
  и убавината на споменикот;
  2. споменикот треба да биде отворен перманентно; да ги   

 поттикнува сеќавањата низ активностите што би се   
 преземале во текот на одбележувањето на десетте дена на  
 Крушевската република;

  3. да се промени името на споменикот од првобитниот,   
 работен назив „Македониум“ во „Илинден“;

  4. да се формира посебна институција што ќе води грижа   
 за споменикот, ќе ги програмира дејностите врзани за   
 него и ќе функционира како установа од посебен    
 општествен интерес за нашата Република. 

Со цел да се овозможи поширока комуникација на споменикот со 
јавноста, биле преземени следните мерки: печатење на водач; 
печатење на книга (мала илинденска енциклопедија); 
издавање на проспекти; разгледници; снимање на дија‑
позитиви, фотографии и филмови; изработка на сувенири со 
слика на споменикот и спомен‑печати; снимање на грамофон‑
ски плочи со револуционерна содржина од времето на НОВ и 
Илинден (сериозна музика и соодветни стихови), итн. 

Била формирана посебна институција за водење грижа околу спо ‑
меникот, како самостојна Организација на здружен труд, во 
рамките на која би работел и Историски музеј. Со оваа инсти‑
туција управува општински орган, составен од делегирани 
членови – претставници од републички организации, органи и 
здруженија, граѓани на Крушево и членови на колективи. Од 
републичките институции се застапени: Собранието на СРМ, 
РК на ССРНМ, СЗБ НОВ, Институт за национална историја, 
Републичката заедница за култура, Републичкиот завод за 
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заштита на спомениците на културата, Друштвото на 
писателите на СРМ, Друштвото на педагозите на СРМ и 
Универзитетот „Кирил и Методиј“.

Средствата за финансирање на оваа институција се обезбедени од 
буџетот на Републиката и од Заедницата за финансирање на 
културата на СРМ, од општински извори, од работни органи‑
зации и од средствата добиени со наплата на услугите за ко  ‑
ристење на просториите на објектот, од наплатените влезници 
и сл. Мора да се констатира дека голем дел од предвидените 
активности за функционирањето на споменичниот комплекс 
не се остварени, а и работата на институцијата задолжена да 
води грижа за споменикот не се одвива сообразно со поставе‑
ните задачи и со постојните потреби. Споменикот не е доволно 
искористен, ниту посетуван сообразно со очекувањата.

Што се однесува до квалитетот на споменикот, јавното мислење е 
сѐ уште доста поделено (тоа особено се однесува на жителите во 
Крушево). 

И покрај амбициозноста на овој зафат и неговото значење во смисла 
на новите ликовно‑обликувачки рамки што требало да бидат 
применети во концепцијата на овој споменичен комплекс 
(синтеза на пластичните уметности), споменикот во Крушево 
покажал низа недостатоци. Тоа укажува на недоволната 
организираност и несоодветниот однос кон градењето на вака 
скапи споменици во Македонија. Не се постигнати саканите 
уметнички ефекти, како резултат за постоењето на спротивни 
ставови и интереси, што во голема мера значат пренебрегну‑
вање на општественото значење на споменикот и истакнување 
на субјективни причини.

_____________________________________________________________________
1. Податоците за изградбата на споменикот во Крушево се добиени од документацијата во 

сопственост на Републичкиот комитет за култура; од материјалите во сопственост на 

учесниците во реализацијата на споменикот; од разговорите со авторот и со некои од 

членовите на Одборот за изградба на споменикот.

2. Не постојат податоци за причините што ја предизвикале оваа одлука.

3. Комисијата е именувана на 3. VI 1968 година, во следниот состав: академик Михајло 

Апостолски, директор на Институтот за национална историја (претседател на 

комисијата), Злате Билјановски, потпретседател на Собранието на СРМ, Кочо 

Битољану, претседател на Одборот за просвета на Републичкиот собор на Собранието 

 на СРМ, Ванчо Ѓорѓиевски, сликар, инж. арх. Трајко Димитровски, соработник на 

„Македонија‑проект“, д‑р Иван Катарџиев, член на ИС на СРМ, Димитар Кондовски, 

сликар, академик Димитар Митрев, професор на Филозофскиот факултет во Скопје, 

Вангел Мандиловски, претседател на Општинското собрание на Крушево, Матеја 

Матевски, писател, инж. арх. Петар Муличковски, соработник на „Македонија‑проект“ 

од Скопје, Боро Митриќески, вајар, Рашко Муратовски, вајар, Антоние Николовски, 

историчар на уметноста, инж. арх. Томо Томовски, професор на Архитектонскиот 

факултет во Скопје.

4. Причините за ваквите промени не се наведени во документите. Новиот состав на 

комисијата го сочинувале: академик Михајло Апостолски, директор на Институтот 

 за национална историја, академик Славко Јаневски, писател, Димитар Кондовски, 

сликар, Перо Коробар, член на Репибличкиот одбор на СЗБ на Македонија, Димче Коцо, 

професор на Филозофскиот факултет во Скопје, Вангел Мандиловски, претседател на 

Собранието на општина Крушево, академик Никола Мартиноски, сликар, инж. арх. 

Воислав Мачкиќ, урбанист‑планер, Боро Митриќески, вајар, инж. арх. Петар 

Муличковски, Антоние Николовски, историчар на уметноста, Димо Тодоровски, вајар, 

Драги Тозија, претседател на Културно‑просветниот собор на Собранието на СРМ, и 

инж. арх. Драган Шолјевски.

5. Во меѓувреме, академскиот сликар Борко Лазески се обратил со писмо до претседателот 

на жири‑комисијата Михаило Апостолски со предлог да биде разгледан и неговиот 

идеен проект (со оглед на недоумиците на комисијата), а кој наводно од објективни 

причини не бил во можност навреме да го достави на конкурсот. Се разбира, еден ваков 

нелојален обид против интересите на неговите колеги што учествувале на конкурсот и 

прекршувањето на пропишаната конкурсна постапка не можеле да бидат одобрени од 

страна на комисијата.

6. Претседател на одборот бил Бошко Станковски, претседател на РК на ССРНМ, а во одборот 

членувале: Антоние Николовски, историчар на уметноста, Вангел Мандиловски, 

претседател на СО Крушево, академик Димо Тодоровски, вајар, Драги Тозија, 

претседател на Просветно‑културниот собор на Собранието на СРМ, Љубен Лапе, 

професор на Филозофскиот факултет во Скопје, Никола Митевски, претседател на СЗБ 

НОВ на Македонија, инж. арх. Славко Брезовски, професор на Архитектонско‑

градежниот факултет во Скопје и Спасе Куноски, сликар.

7. Авторот на споменикот Јордан Грабуловски ги сметал за несоодветни интервенциите на 

неговите колеги во склопот на неговата концепција.

8. Грабуловски докрај ја развил својата стилска ориентација, блиска на таканаречениот 

минимал‑арт (правец што се појавил во САД во седмата деценија), што означува 

ликовно изразување преку мошне упростени структури. Низ амбиентот на 

споменичниот комплекс се остварува неговата симболичко‑функционална природа: 

просторот до централната градба‑скулптура е распределен во неколку платоа 

(скинати пранги; простор со историски информации; место за јавни средби).
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СОЊА АБАЏИЕВА 
ДИМИТРОВА

СПОМЕНИКОТ	ВО		 	 	
КРУШЕВО	-	ГЛАСНИК	
НА	ТВОРЕЧКИОТ	
ИМПУЛС

 _______________________________________________________________________________  
 (Културен живот, Нова Македонија, 
 Скопје, 15.02.1976)
 

Овој сочуван извадок од весник е дел од документацијата на Грабулоски во  
Државниот архив на Република Северна Македонија. Текстот е реобјавен во 
согласност со авторката.

.

 
 

 

КОНСЕКВЕНТНО И СТРОГО     
 ПОЧИТУВАЊЕ НА ИМПЕРАТИВИТЕ НА  
 КРЕАТИВНИОТ ЛИКОВЕН ИМПУЛС НА  
 ХХ ВЕК

Човекот творец од дамнина имал исконски нерв да го овековечи 
емотивното доживување на сублимните судбоносни мигови во 
историјата на својот народ. Меѓу другото таквата потреба ја 
мотивирал со желбата за потврдување на повеќе сложните 
културно‑историски фундаменти на неговата нација, за 
из  разу     вање на степенот на ликовната култура или за инд и‑
цирање на припадноста кон една ера како гласник и про та‑
гонист на духот на времето. При конципирањето на споменикот 
на НОВ и Илинденското востание во Крушево (свечено отворен 
на 2.VIII.1974) се настојувало да се посочи на автентичните 
корени на оваа земја и енергично да се пробие во есенцијалното 
јадро на нејзините општествено‑социјални, егзистенцијални и 
културно‑уметнички детерминанти. Ако со тоа се исполнува 
долгот кон минатото и кон предците, обврските кон сегашноста, 
авторите на споменикот, ИСКРА И ЈОРДАН ГРАБУЛ ги отело‑
творуваат низ консеквентно и строго почитување на императиви‑
те на креативниот ликовен импулс на ХХ век. 

Идејниот мотив во ангажираната естетика, релевантна на 
споменикот, поаѓа најмногу од следниве принципи: принципот 
на демократизација на уметностите, принципот на синтеза на 
пластичните уметности и принципот на „слободен облик“ во 
современите ликовни категории (функционално осмислен како 
анвиронман или просторен амбиент).

Авторите од поодамна ја носат идејата за демистификација на 
творечкиот акт и на уметничкото дело. Сакајќи да отворат јасен 
и конкретен дијалог меѓу ликовниот продукт и неговиот 
корисник, тие настојуваат да го воспостават и патот на новите 
односи на релацијата уметник – уметничко дело – општество. 

 Со тоа настојување (да се надминат класичните концепти за 
уметноста и да се даде поширока и послободна димензија на 
восприемањето и доживувањето на ликовната творба), кон ‑
сументите, од пасивни посматрачи преминуваат во активни 
рецептори на ликовно‑естетските пораки. На тој начин, 
уметноста, од стадиум на индивидуално дејствување, 
прераснува во позначајна и поширока културно‑општествена 
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активност. Идејата за социјализација и хуманизација на 
уметноста, не нова и не оригинална во својата суштина, но 

 во секој случај прогресивна, се чини дека била примарниот 
мисловен двигател во текот на креативната акција на автори‑
те.

Споменикот во Крушево се надоврзува, во извесна смисла, на 
идеалот на „Школата за конструктори“‑ БАУХАУС, од 1919 
– 1932 (која се застапува за интерференција на формата и 
функција), кој дефинитивно се осмислува во општата синтеза 
на пластичните уметности. Очигледно е дека авторите 
инсистирале на таа идеја за „целосна архитектура“, во смисла 
на комплетно органско интегрирање на содржинските, 
просторните, скулпторските, сликарските и архитектонско‑
градежните компоненти. Односно, во оваа функционална 
пластична форма, тие настојувале на соработката меѓу 
уметникот‑творец, архитектот и општеството, да и бидат 
иманентни принципите на синтезата. Меѓутоа, сега кога 
теоријата конкрено е реализирана, се има впечаток дека 

 сите автори немале доволно слух за „рационалниот 
функционализам“ на синтезата. Секој од нив се трудел 
најмногу од сѐ да ја запази својата индивидуалност, да го 
наметне своето остварување, без разлика на неговата 

 важност и улога во целосниот комплекс на споменикот. 
Надоврзувајќи се на релативно новите идејно‑филозофски 
поставки на некои современи југословенски и странски 
ликовни движења, групи и уметници, за амбиентализација 

 на просторот, сопружниците Грабул, го конципираат 
споменикот како интегрално оформен анвиронман во кој 
човекот е, може да се облагородува, потврдува и осмислува. 
Таа „скулптура за живеење“ блеснува во крајна консеквенца 
како осмислено очовечена атмосфера, во која единката е 
заобиколена со уметност – како интенционален напор, 
уметничките придобивки да се вклопат во егзистентниот 
тоталитет на современиот човек. Во конкретниот случај се 
доаѓа до комплексна артикулација на просторот (во кој може 
да се поттикнуваат не само визуелните моторни сили, туку и 
духовите), до простор соодветен за осознавање на општоважеч‑
ката заднина на животот и светот (преку претходно согледува‑
ње на националната вистина, бит). Меѓу другото, сите овие 
констатации се вклопуваат во контекстот и на Марксовата 
мисла: „Животот да стане уметност и култура“. Во исто време 
станува збор и за зачеток (во Македонија) на нешто што се 

чини единствен пат на пластичните уметности во времето 
 што доаѓа. Станува збр за уметност сфатена како активна 

компонента на оформувањето на секојдневната реалност, 
 за припадност, а не бегање од стварноста.

      *
Пластичните остварувања на авторите во Крушево се условени 
 пред сѐ: од природната конфигурација на теренот, од диј а‑

лекти чката еволуција на историскиот фактор и од опстано  к       от 
на националниот дух низ вековите. Од претходните одредници 
почнува сложеното творечко материјализирање на вака ан  ‑
гажи  раната идејна структура. Расположливиот простор главно 
е организиран со 4 целини: 3 платформи и една функционална 
пластика, кој каскадно ја спроведуваат логичната насока на 
еден мошне функционален содржински и ликовен кон ‑
тинуитет. Поединечно тие претставуваат автономно оформена 
целина, а сите заедно ја чинат интегралноста на идејната 
порака. Првата платформа РАСКИНАТИ ПРАНГИ (автор 
ЈОРДАН ГРАБУЛ) е синтетичка разработка на пластичните 
форми во просторот, кој со својата ликовна едноставност и 
шкртост прават впечатлив амбиент. Основните облици се 
осмислени во духот на „примарните структури“ или „мин и‑
малната уметност“ (ликовен израз познат од пос    лед      на      та 

 фаза на уметникот). Овие „објекти“, како делови од искрше     ни 
пранги го симболизираат непокорот на македонскиот народ, 
крајот на ропството и патилата и пробивот кон нови животни 
хоризонти и вистини. Последново е изразено и преку визуелен 
продор од првата платформа до централниот дел на спомени‑
кот, куполата. Втората платформа – КРИПТА, просторно 

 е по   ограничена од првата, поради нејзиниот интимно‑
медитативен карактер. Нејзината полухерметичка обликовна 
организација овозможува функционално следење и воспиту‑
вање на инструктивно‑дидактичките елементи, релевантни на 
лич  ности  те, настаните и датумите од нашата револуционерна 
национална историја. Тие информации се сместени на едно‑
ставни конусни конзоли. Квантитетот и впечатливоста на 
конзолите (акумулирани на мал просторен комплекс) 
дејствуваат на посетителот како визуелен и психолошки 
рафал, инкарнирајќи го на тој начин вистинското будење и 
нескротливиот револуционерен нерв на Македонецот.

Третата платформа – СЦЕНА е функционално организирана 
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композиција, составена од две концетрични структури. Во 
 неа, на два сегментни ѕида, е сместена тродимензионалната 

керамопластика на сликарот Петар МАЗЕВ. Таа е работена во 
стилот на строга геометриска апстракција. Композицијата се 
развива во паралелно аранжирани вертикални рамнини со 
мошне интензивна и разнородна колористичка оркестрација, 
заснована главно на чисти бои. Нејзиниот вертикален стремеж 
го разбиваат и раздвижуваат боени квадрати на кои се разви‑
ваат геометриски творби, максимално релјефно испакнати во 
просторот, составени од компонибилни и мултиплицирани 
триаголни и четриаголни форми. Се наметнува впечатокот 
дека авторот на „мозаикот“ го почитувал пред сé, сопствени     от 
творечки императив, покажувајќи мал интерес за реализаци‑
ите и работата на своите соработници. Се чини, исто така дека 
овој дел најмалку кореспондира со другите целини на споменик       от. 

Со напуштањето на третата платформа, релативно спокојниот 
кон    ти      нуитет на веќе посочените генерални комплекси се 
метаморфозира во визуелени и психолошки активитет на 
акцентирањето: привлечната, несекојдневна и возбудлива 
конструкција на функционалната скулптура – куполата, 

 го бомбардира очниот нерв во гро план и се доживува како 
кондензиран збир на ликовно‑естетските и идејно филозофските 
компоненти. Интегралниот волумен на „скулптурата“ го 
анимираат неколку видови отвори, чија внатрешна органи‑
зација се одразува и на надворешноста. Првиот ред отвори 
– четирите галерии, ја вршат највпечатливата комуникација 
меѓу екстериерниот и ентериерниот простор. Така на гледачот 
му е понудена панорама на четири различни страни, како низ 
некаков суперспектакуларен синеастички тип на екран. 

 На бочните страни на партерните галерии, во атмосфера на 
интимни просторни компартименти, авторот Јордан ГРАБУЛ, 
ја извајал на осум рељефи (по два во секоја галерија) нацио‑
налната епопеја, преку страдањата и борбата до величината на 
победата. Рељефните циклуси: ПРЕРОДБА, ИЛИНДЕН, НОВ 

 и СЛОБОДА – се изведени во бел цемент, а според методот на 
повеќесложно варирање на пластичните структури. Нивната 
метафорично‑симболична организација произлегува пред сѐ, 
од практицистички утврдениот систем, на принципи за кој 
претходно стана збор. Со јајцевидните, кривулести, главно обли 
форми, композициите на рељефите остануваат доследни на 
општата органско‑виталистичка тенденција на авторот. 

Вторите отвори – четирите витражи на Борко ЛАЗЕСКИ се рас крилени 

над галериите како тонски спектри и колорис     тич     ки доминан‑
ти, кои ја разбиваат ликовната шкртост и аскетската белина на 
внатрешноста. Почитувајќи го нефигуративниот стилски израз 
на целиот ентериер, тие единствени колористички акценти 
прераснуваат од статични во динамични ликовни елементи. 
Строгоста на геометрискиот ред на витражите, базиран, секој 
поединечно на одредена колористичка гама (зелена, сина, 
жолта), и дава на внатрешната атмосфера, меѓу другото и 
сакрални митски атрибути.

Присуството на третиот ред отвори е подредено на логиката на 
пластичните закономерости.

Во централниот дел на јадрото проговорува уште еден симбол на 
неуништливоста ‑ вечниот пламен. На жал, неговата реализација 
станала жртва на ефемерно‑евтините имитации што ги нуди 
современата технологија и може да се акцентира само како 
палијатив но и времено решение. Идентичен, ако не и поневкусен, 
е случајот со подот во „скулптурата“. Недовршеноста на 
централниот долен дел значително ја оштетува интегралноста 

 и автентичноста на примарната идеја на авторите.
Искра и Јордан Грабул ја проектирале куполата како форма што се 

раѓа, никне од самата почва, како овоземен изданок, со многу 
реален, вистинит и конкретен корен. Оттука, сите нејзини и 
внатрешни и надворешни особености го имаат биолошкиот 
закон како претекст, што го подразбира виталистичкиот нерв на 
човечката егзистенција. Таа биолошка условеност се од   разува 
на идејните, ликовните, историско‑социјалните и етничко‑
географските фактори (кои учествуваат во обл и кувањето на 
базичното јадро на споменикот).

Топчестата форма на централниот дел е интенционално одбрана 
како универзален симбол на „материјата поврзана со земјата“, 
симбол на човечкото совршенство од Зенбудизмот и Платон, до 
Јунг. Со широк дијапазон на асоцијации (од мошне дамнешни: 
буздоган до најсовремени: мина, вселенски брод или станица и 
сл.), таа пластика најмногу пулсира во ритамот на човечкото 
срце, кое го рефлектира пламенот на револуционерната историја. 
Тоа го потврдува заклучокот дека креативните вредности на 
авторите, кои постоеле во нематеријален облик, нашле 
соодветна конкретизација во ликовната транскрипција на 
животот, уметноста и човекот во општествено‑историските 
констелации, како продукт на една „внатрешно обусловена 
– нужност“. А последната се искристализирала низ паралелно 
или наизменично дејствување на емоционалните и рационал‑
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ните двигатели. 

      *
Ако овој споменик се прима и толкува на различни начини, тоа не 

треба да биде знак за аларм, бидејќи секоја нова пластична 
изразна форма бара одреден период на адаптација. Новината 
постепено и полека ги освојува луѓето, обично по правило, 
непријателски расположени спрема она што му е туѓо на 
конвенционалниот став и секојдневната навика. Мизонизмот 

 ѝ е својствен на секоја нова идеја. Хетерогените реагирања на 
публиката изгледа мораат сепак да се согласат со фактот дека 
ова уметничко дело, поставено на интернационална ликовно‑
естетска платформа, зборува за една наша нова уметничка, 
културна и општествена стварност и однос спрема неа, што ги 
надминува традиционалистичките концепти за приодот и 
прифаќањето на творечките реализации. Она што нѐ загри     жу   ва 
е од друг карактер, а произлегува од нееквивалентниот со      однос 
меѓу естетската и техничко изведувачката компонента. 
Втората е осетно оштетена од име на првата и се има впечаток 
дека се третирала како секундарна категорија. Тоа што, можеби, 
по силата на околностите не ѝ се придавал приоритет, се 
заканува во мошне блиска перспектива да ги обесмисли сите 
напори, желби и љубов, инвестирани во градбата. Меѓутоа, 
овој текст има, пред сѐ, задача да обрне внимание на ликовно‑
естетската страна и да даде одредено толкување на идејно‑
содржинските мотиви и не си зема прерогативи да навлегува 
во проблематиката релевантна на архитектонско‑градежните 
и техничко‑изведувачките проекти и реализации.
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3.2 ...по 1968 година 
Периодот којшто следи по овој датум во споменичното творештво 

на Грабулоски, не е одбележан со бројноста на монуменалните 
изведби – сѐ на сѐ, два реализирани зафати и четири конкурсни 
проекти – туку се издвојува заради белезите на созреаната 
обликувачка мисла и творечка посветеност, концентрирани 
скоро исцело, во довршувањето на долготрајниот и исцрпу‑
вачки проект на Споменикот на Илинден во Крушево. 
Околностите, чиешто влијание би можело да се почувствува 

 во пластичната мисла на авторот од втората половина на 
шеесеттите како и развитокот на неговите склоности, твореч‑
киот темперамент и ангажман, претставуваат густ и сложен 
преплет од којшто е тешко еднозначно да се издвојат главните 
импулси на промените којшто настапуваат во скулпторовиот 
опус во 1968 година. 

Од една страна, како мошне важни, би требало да се прифатат 
одделни промени на политичкиот и социјалниот амбиент, 
коишто во тоа време делуваат и на македонскиот простор, а 
особено оние чијашто појава е означена како потолерантен 

 став при арбитрирањето на некои од уметничките техники и 
ликовни форми на искажување. Политичката основа на тие 
промени, може да се соопшти со, тогаш извонредно актуе   лниот, 
концепт на демократизацијата на политичките односи, ини ‑
циран и раководен од позиции на политичкиот авторитет. 
Меѓутоа, овие процеси на политичка либерализација, како и 
динамичната културна клима покрената од нив во крајот на 
шеесеттите години, во почетокот на следната деценија стану‑
ваат предмет на блокирање, проскрипција и санкционирање 
– спроведени од истите авторитарни позиции.1 Нивните ефекти 
во културата на тогашниот југословенски простор, денес би 
можеле да се оценат, попрво како амортизирање, отколку како 
целосно попречување на новите творечки насоки во поглед на 
монументалното творештво, од една страна стои првонаградени‑
от, а неизведен проект на скулпторот Душан Џамоња (1928), за 
Споменикот на Сремскиот фронт од 1974 година; од друга 
страна, во тие години се изведува, ликовно еднакво „провока‑
тив   ниот“ Споменик на НОВ на штипскиот Исар (1974), од 
архитектот Богдан Богдановиќ.

Социјалната основа на промените во духовниот амбиент од крајот 
на шеесеттите години, е доста поширока и составена е од 
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поголем број на елементи – од економски и демографски до 
културни и комуникациони. Се разбира, пројавувањето на овие 
чинители е исто така противречно по карактер. Некои примери, 
мошне живо ги илустрираат тогашните состојби на изложбата 
„Хит парада“ (27.10.1967), отворена во галеријата на Студент‑
скиот центар во Загреб, амбиенталните интервенции на 
Мирослав Шутеј, Анте Кудуз, Мирко Галиќ и Лерка Шибеник, 
се уништени на самото отварање од група уметници и нивни 
истомисленици;2 на подоцнежната трета самостојна изложба 

 на Грабулоски во Салонот на МСУ, Скопје (20.02.–10.03.1970), 
амбиенталната поставка на подвижните објекти ја виделе 7600 
посетители.3

Наедно, треба да се подвлече и тоа дека политичко‑социјалната 
програма на југословенското и македонското општество, 
којашто е во почетокот на осмата деценија означена како 
„анархо‑либералистичка“ и „техно‑менаџерска“, има и своја 
теоретска основа. Таа е поставена токму во втората половина 
на шеесеттите години, главно врз позадината на тогашната 
„лева“ филозофска мисла во светот на пример врз егзистенци‑
ја    лизмот и корчуланската филозофска школа на Праксисовците 
како негов домашен дериват.

Одразот којшто врз македонската ликовна уметност од тоа време, 
го имаат вака проширените идеолошки, значи, вредносни 
рамки на општеството, се пројавува како општ систем на 
издвојување, не повеќе на „добрата“ од „лошата“ уметност туку 
на важната од безначајната, демократската од елитистичката, 
слободната од отуѓената уметност. Не може да се одмине фак ‑
тот дека тоа издвојување, всушност ја претпочита ангажираната, 
односно, јавната уметност, што впрочем значи и извесна, не 
мала предност за склоноста на Грабулоски кон монументал  ‑
ниот формат; за неговите истражувања на пластично обликува‑
ниот простор, на јавниот‑урбанизиран и слободниот‑природен 
простор. Тоа важи и за другите македноски уметници од 
епохата, пред сѐ за оние којшто ликовно го осмислуваат 
проблемот на просторот: сликарот Т. Шијаковиќ (1930), на 
пример, во 1970 го обликува ентериерот на салата за седници 
во Градската конференција на ССРНМ, како „амбиентален 
објект“.

Според тоа, би можело да се заклучи дека еден извонредно важен 
дел од условите, неопходни за Грабуловата ориентација и 
искуство да бидат остварени со сите свои потенцијали, е во 
голем дел исполнет, веќе во крајот на седмата деценија.

Конечно, во тие години, и самиот Грабулоски ги извлекува 
консеквенците на сопствениот пластичен концепт, започнат 
како скулптура а довршен како објект, што од своја страна ги 
претпоставува видно проширените духовни хоризонти од 
коишто тој ги впива, било надворешните поттици, било 
внатрешните импулси – творечки како и лични. Тука би 
требало да се вбројат и неговите патувања и престои во Лондон 
и Париз, потоа неостварените планови за студиски престој во 
Индија;4 од значење се веројатно и личните контакти, евентуал‑
ните влијанија, можеби најмногу оние коишто потекнуваат од 
сопругата на уметникот, архитектот Искра Грабулоска. Сепак, 
изгледа дека е пресудно за натамошниот тек на Грабуловата 
уметничка кариера, извесното совпаѓање меѓу неговите 
тековни истражувања на новите пластични вредности и 
одвивањето на тековната програма за проширување на полето 
за општествените вредности. Средбата на овие две развојни 
струења, дотогаш издвоени на рамништето на индивидуата 

 и рамништето на колективитетот, остварена е во Споменикот 
на Илинден од месноста Гумење кај Крушево (1968‑1974).

Обемната архивска граѓа за Споменикот на Илинден во Крушево, 
напластена во покренувањето на бројни иницијативи, 
распишување конкурси, формирањето на одбори и комисии 
или разгледувањето на проекти и изведбени решенија, 
аналити  ч  ки е претставена и обработена од Петковска 
Антоанела – во трудот чиишто методолошки насоки ги 
опфаќаат социолопшките аспекти и вредности вткаени 

 во овој менументален потфат.5 Тука се приведени и 
 расвет      лени околностите во коишто е родена идејата за 

споменикот; претставени се личностите чиишто одлуки 
 биле суштествени за изборот и изведбата на проектите; 

изложен е текот на подигањето и техничкиот прием на 
објектот; промените на името на споменикот ... Накусо, 

 опишан е еден долг процес во којшто ангажманот на 
Грабулоски, ниту според обемот ниту според извршениот 
уплив на работите, не изгледа дека отскокнува од ангаж  манот 
на другите личности вклучени во оваа иницијатива. 

 Меѓутоа, токму вклучувањето на скулпторот во овој процес, 
претставува појдовна точка за историчарот на уметноста, 

 при проценката на придонесот којшто на ликовен план ги 
осмислува и ги отелотворува поставените цели.

Споменикот на Илинден во Крушево е подигнат според проектот на 
Јордан и Искра Грабулоски изготвен во втората половина на 
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1968 година, приложен под шифра „Македониум“, а предложен 
за реализација како еден од двата второнаградени проекти на 
конкурсот, на којшто инаку, првата награда не била доделена. 
Во следната 1969 година, откако наградените уметници 
доставиле дополнителни решенија, потврден е изборот на 
проектот на авторската двојка Грабулоски. Меѓутоа, реализа‑
цијата ќе отпочне скоро три години подоцна. Во овој период, 

 во прос      тор  на та диспозиција и деталите од централната 
пластична содржина, авторите имаат внесено извесни промени 
коишто не се од начелна природа. Наедно, во 1972 година, по 
пат на конкурс, доверена им е изработката на мозаикот и 
витражите на Петар Мазев и Борко Лазески, чиишто придонеси, 
по завршувањето на споменикот Грабулоски ги оценил како 
несоодветни.6 Подигањето на меморијалниот комплекс е 
спроведено според планот на архитектот Дамјан Жерновски, 
додека хортикултурното уредување на просторот е на Виктор 
Бајалски. Во споменикот, во 1990 година, е сместен осуариумот 
со останките на Никола Карев; тој е изведен, според проектот 
на архитектот Искра Грабулоска, како коцка потпрена на 
подот со едното теме, чиешто друго теме на врвот се извишува 
кон сводот на објектот во вид на мало затреперено пламенче. 
Бидејќи при изградбата не се исполнети сите предвидени 
функционални аспекти на комплексот, во односната 
библиографија е повеќе пати истакнато дека овој споменик е 
недовршен.7

Основната диспозиција на Меморијалниот комплекс во Крушево,
  ја сочинуваат четири платоа поврзани во низа со патеката 

којашто води до средишната содржина на ансамблот – Куполата, 
или како што ја именува Грабулоски – до функцио налната 
скулптура.8 На првото плато, во три целини, групирани се 
Грабуловите „Раскинати пранги“, гломазни бетонски форми 
коишто, во морфолошки поглед се надоврзува ат на објектите 
од третата самостојна изложба на уметникот, одржана во 1970 
година. Сродноста со тие објекти е присутна не само во плас‑
тич  ниот облик, туку и во обликот на просторот и просторните 
односи коишто се воспоставени со „Ракинатите пранги“; 
подготвителните скици на авторот, изведени во стиропор и 
фотографирани под косо осветление, го открива обидот на 
посложени решени ја за пристапот кон споменикот – извиени, 
плошни форми, разместени во три ортогонални рамнини, 
поточно, разместени во однос на „ѕид и под“. Конечната верзија 
на пластиката „Ракинати пранги“ од првото плато, сепак го 

следи планарниот аспект на Грабуловите елементи од крајот 
на шеесеттите и почетокот на седумдесеттите години, со што е 
отворена можноста, преку дискретните сугестии на столпци во 
амбиентот од влезот на Меморијалниот комплекс, да бидат 
подвлечени просторните и симболичните својства на портата.9 
Типолошката пак, одредни ца на просторот наречен „Крипта“, 
целосно е содржана во името на второто плато од комплексот 
во Крушево; на горната патека од гранитни коцки навлегува 
под рамништето на теренот и води до кружната основа до 
второто плато, опфатена од две благо закосени ѕидни платна. 
На нив, во два реда, се поставени педесет и девет конични 
конзоли, за бронзените кружни плакети, на коишто се 
излеани имињата на прогонуваните, измачуваните и 
паднатите градители на националната историја. Елеме н      тите 
коишто учествуваат во пластичното обликување на оваа 
„Крипта“, потиснати се во втор план од императивите на 
нејзиното просторно, функционално обликување; употребениот 
модел се потпира на ран о христијанскиот „локус“ – гробница 
вкопана во ѕидот на катакомбите, којшто всушност претставува 
функционален праоблик на криптата. Притоа, и самото 
вкопано во околниот рељеф, второто плато од крушевскиот 
Меморијален комплекс го излачува сопствениот фунерален 
контекст од типот на античкиот „хипогеј“; подната декорација 
од двобојни гранитни коцки нареден во облик на осмокрак 
сончев диск‑цвет, ги допојаснува намерите вградени во овој 
простор. На горното течение на патеката пак, испресече но со 
скалила го открива следното, трето плато на оваа спо мен ична 
целина, коешто е означено и обликувано како „Сцена“ – како 
амбиент од којшто, би можело слободно да се тврди, ја зрачи 
суштината на тогашните општествени и духовни струења. 
Имено, просторот е одреден од кружната „оркестра“ во којашто 
се обединети и „скената“ и „проскенионот“ и „театрон от“, 
поточно во којашто се обединети, како единствен организам 

 на сцената на историјата, и протагонистите и хорот и публиката. 
Првичната верзија на проектот, како и неколку од сочуваните 
подготвителни цртежи на Грабулоски, сведочат дека авторската 
двојка ја предвидела изведбата на кружно плато, на чиишто 
раб, требало да стои скулпторовата монументална претстава 
на Нике: со раширени крилја и дигнати раце, свртена со лице 
кон централната градба. Од ова решение, авторите отстапиле во 
полза на ликовно неутралните двестотини и седумдесет 
суспензури, распоредени околу патеката во две полукружни 
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групи, пред коишто се исправени благо свиените парапети 
– две декоративни мозаични ѕидни платна. Како автор на 
бараната декорација, бил избран сликарот Петар Мазев (1927), 
чијшто проект за мозаик со флорални мотиви, од 1972 година, 
потоа е коренито преформулиран со неговата полихрона 
керамопластика, изведена во текот на 1973 и 1974 година. 
Орнаментот на Мазев е поставен во улога на прв хроматски 
акцент, долж патеката одбележана со тонските односи на 
сивото и белото; затоа, наспроти извесноста дека керамо‑
пластиката на Мазев не ја почитува докрај симболичката 
логика на мозаиците предвидени со проектот, би можело

  да се констатира дека таа, барем начелно, не исчекорува од 
рамките зацртани во нивната пластична и декоративна логика. 
Последното, четврто плато од крушевскиот Меморијален 
комплекс е аранжирано во призор сочинет од два основни 
елемента: патека и „Купола“, коишто се во типолошка смисла, 
инверзија на античката гробна целина составена од „дромос“ и 
„толос“. Всушност „функционалната скулптура“ од четвртото 
плато на овој споменик е резултат на сложените просторни, 
ликовни и технички задачи поставени пред авторската двојка 
Грабулоски, а кон чиешто разрешување, во 1972 година, се 
придружува и сликарот Борко Лазески (1917), со своите четири 
витражи. Објектот има облик на сфера со три појаси од четири 
радијално издадени отвори; оние во долниот појас формираат 
четири галерии, оние пак во средниот ги формираат прозорите, 
а отворите во горниот појас служат како светларници. Во 
внатрешноста на „Куполата“ се влегува по нагорна рампа и 

 низ порта од анодизиран алуминиум обликувана како буквата 
„М“ – детал којшто е приклучен при крајот од реализацијата на 
објектот. Подот е монтиран од црни рељефни гумени плочи, а 
ѕидовите се обоени во бело. Секоја од четирите галерии, на 
обете ѕидни плохи, содржи четири рељефни групи изведени од 
Грабулоски во бел цемент „Преродба“, „Илинден“, „НОВ“ и 
„Слобода“. Рељефите ја следат конкавната ѕидна плоха, а 
обликувани се како синтеза на дотогашниот симболички и 
фигурален репертоар на Грабулоски; на нив доминира 
централната, кружна композиција, којашто ја одредува и 
динамиката на пластичните форми. Ликовните решенија 
приложени во овие рељефи, се развиваат во четити етапи: од 
флуидни органски форми на „Преродбата“, преку поцврстите 
пластични структури на „Илинден“ и геометриски стилизира‑
ната фигурација на „НОВ“, до „конструктивисти чките“ навеви 

во „Слободата“. Визурите кон околниот пејзаж, којшто се 
достапни од четирите галерии, одредени се не само од 
живописноста на долината, коријата и градот, туку и од 
значењата на одбраните локации. Отворите од погорната зона 
се затворени со четирите, главно хроматски решени витражи 
на Лазески, чијшто орнаментален образец е, ако не и формално, 
барем според ефектите мошне близок до готичкиот „окулус“, 
односно стаклописната розета. Овие витражи го претставуваат 
вториот хроматски акцент на Споменикот на Илинден, та 
оттука може да се заклучи дека незадоволството на скулпторот 
од вклопувањето на Мазев и Лазески во крушевскиот ансамбл, 
е најверојатно предизвикано од карактерот на нивните 
претежно колористички интервенции во претежно тонската 
визија на авторската двојка, Грабулоски, чиишто размисли 
очигледно се движат во рамките меѓу белото и црното. 
Меѓутоа, треба да се подвлече дека витражите на Лазески, како 

 и керамопластиката на Мазев, во функционален поглед не го 
нарушуваат ниту просторниот ниту пластичниот интегритет на 
основната замисла на споменикот, но истовремено не може да 
се предвиди дека нивниот ангажман се разминува со рамниш‑
тето на коешто Грабулоски ги артикулира споствените истра‑
жувачки проблеми. Последиците на овие односи, почесто се 
чувствуваат на планот на деталите, на пример во пластичните 
содржини сместени во средишната оска на објектот: 
функцијата на „Вечниот оган“ е прикажана со група од бели 
полиестерски полиедри, чиишто пластични својства се 
условени од четирите, покриени со бели дифузори, светларници 
од највисоката зона на градбата. Претпоставката дека витра‑
жите на Лазески му ја земаат ликовната уверливост на 
„Вечниот оган“ не би можело да се каже, но обоената светлина 
во белиот амбиент не го остава оној впечаток на усогласеност, 
којшто Грабулоски настојува да го сочува, поставувајќи ги 
своите бели рељефи. Овде треба да биде подвлечен фактот 
дека „Вечниот оган“ не е само ликовно незадоволително 
решение, туку и крајно неавторитетна замена за вистинскиот 
оган.

Сепак, преку обединувањето на уметниците во реализацијата на 
крушевскиот проект, да се обединат и творечките потенцијали 
на епохата, ја најавува, со дотогаш најсложено срочена форму‑
лација, потрагата на македонската современа уметност по 
синтезата на тие вредности. Следствено, во Споменикот на 
Илинден, опстојуваат едновремено, но во различни вредносни 
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димензии, идејата на проектот и нејзиното отелотворување во 
објектот; кон нивното проценување секако би требало да се 
пристапи, можеби и очекувајќи го препознавањето на точката 
во којашто се вкрстуваат плановите на концептуалното и 
ликовното.

Потеклото на пластичната и функционална идеја, на којашто 
 се темели крушевскиот Меморијален комплекс, неговата 

диспозиција и просторна организација, а пред сѐ, потеклото 
 на функционалната скулптура, изгледа дека не води по далеку 

од почетоците на модерното доба, поточно на 18 век. 
 Се разбира дека главните инспирации за споменикот се 

излачени од европската градежна традиција; во неа, сферата 
како архи тектон ски елемент, се појавува дури во епохата на 
Просветителството, напоредно со преобразувањето на урбани от 
простор од збир на перспективи во систем на функции. 
Проектите за „Кенотафот на Њутн“ (1786) од Етјен Луј Буле 
(1728‑1799) и за „Куќата на полската стража во Мопертис“ 
(1780) од Клод‑Никола Леду (1736‑1806), ја користат сферата 
како совршено рационален тип на простор лишен од симболи‑
чки значења.10 „Куполата“ од Крушево можеби и ги покажува 
типолошките црти на рационализмот, но нејзините морфо‑
лошки белези се несомнено повеќезначни; доколку накратко 
ги остават на страна евентуалните упливи од светот на 
органските и аморфните, техницистичките и механичките 
облици како најверојатни изворишта на инспирации од 
современата архитектура, се наложуваат искуствата на 
биотектонските градежнички ориентации. Тие истражувања се 
предводени од археологот‑архитектот Жак Куел, архитектите 
Паоло Солери, Рудол Дернах и Николас Шефер, во крајот на 
педесеттите и првата половина на шеесеттите години од ова 
столетие. Морфологијата на крушевската „Купола“ споделува 
некои белези и со мобилната архитектура на Јона Фридман, 
или со пловечките објекти на Марта Пан, а притоа не би смеело 
да се одмине и блискоста со ликовно‑просторните размислувања 
за куќа‑скулптура, на сликарот Вангел Наумовски од почетокот 
на шеесеттите години.11 Јасно, приведените релации се само 
сведоштва за духовната клима на едно време, несомнено на 
разни начини апсорбирана и во македонскиот културен и 
ликовен амбиент. Веројатно ликовните поттици за истражува‑

 њата на биоморфната архитектура, да се препознаат и како 
посредно претрпени влијанија од оние уметници коишто ја 
истражуваат скулптурата‑архитектура:12 Плоштадот на пет 

кули во Мексико (1955‑1958) од Матијас Гериц, првата 
скулптура „престојувалиште“ (1955) на Етјен Мартен, или 
повеќепати цитираната „Вселива скулптура“ (1962) на Андре 
Блок,13 во педесеттите и почетокот на шеесет тите години 
претставуваат со својата појава, вистинска методолошка и 
формална опозиција на обновениот Баухаус или на Корбизјеовата 
Капела во Роншан (1955). Влијанијата на овие скулптори, во 
француската уметност и архитектура од седмата деценија, 

 се чувствуваат во зафатите на скулпторите Жак Куел, Даниел 
Граталу и Пјер Секељи, коишто се мошне сродни во обликот, 

 но и просторните решенија на „Куполата“ во Крушево. Оттука, 
морфолошката рамка на Грабуловата „функционална 
скулптура“, можеби и потекнува од истите извори на 
инспирација, но секако е производ и на просторно‑пластичните 
истражувања својствени за развитокот на овој автор.

Заклучувајќи едно од последните искажувања за споменикот, со 
навестувањето дека „... општата структура на споменичната 
маса ... нејзината форма ... не е апсолутно идејна и стилска 
сопственост на авторите.“,  Петковски Борис сепак афирмативно 
се произнесува за вклопеноста на објектот во амбиентот и 
неговата ликовна сугестивност,14 што наедно претставува 
најопшта оценка, важечка и за Грабуловите „подвижни 
објекти“ од преминот на седмата во осмата деценија. Затоа, без 
оглед на степенот во којшто авторите успеале да ги доживеат и 
творечки да ги преобразат непосредните формални поттици, 
обликот на „Куполата“ би требало да се оцени како соодветен 
на карактерот на проблеми те покренати од тогашниот 
скулпторски ангажман на Грабулоски, чијашто пак стилска 
рамка, најчесто е подведувана под поимот на „Минималната 
уметност“ или „Примарните структури“.15 Но, веднаш паѓа во 
очи, дека објектите опишани со стилската одредница на 
минимализмот се појасно препознатливи во Грабуловите 
„Раскинати пранги“, отколку во „Куполата“; од друга страна, 
нејзината морфологија очигледно потекнува од склопот на 
закривените линии и остро издвоените силуети, којшто се од 
раката на истиот скулптор, претходно разработени во мини‑
малистичките, галериски објекти. Извесни нејаснотии 
предизвикува впечатокот, којшто врз обликот на Куполата 

 го оставаат, и на изложбата на Грабуловите објекти, веќе 
утврдените решенија на објектот, расчленети во: боењето на 
скулптурата‑објект, во нејзината дводимензионалност, во 
користењето на затекнатите просторни состојби – подот и 
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 ѕидот – како дел од ликовноста на пластиката. Оттука следи 
претпоставката дека за надминување на можните против‑
речности, при стилистичката анализа на Меморијалниот 
комплекс во Крушево преку Грабуловите објекти протол‑
кувани како минималистички, нужно е извесно уточнување 

 во контекстот на понудената стилска одредница. Таа, на 
пример, би можела да се протолкува како сродност со едно, 
мошне блиско до минимализмот, но со различни стилски 
прерогативи, движење од британската скулптура од шеесеттите 
години. Станува збор за групата „Нова генерација“, составена 
главно од студентите на лондонската уметничка школа Сент 
Мартин: Филип Кинг, Вилијам Такер, Тим Скот, Дејвид Енесли, 
Мајкл Волас и Ајзак Виткин. На таа школа, во почетокот на 
седмата деценија, најсилно се чувствува упливот на еден од 
нејзините наставници – скулпторот Ентони Каро. Појавата на 
оваа група во 1964 година во Лондон, а потоа на повеќе 
меѓународни изложби, соодветствува според творечките 
мотиви, ликовните проблеми, а во еден дел и според 
обликувачкиот сензибилитет, со состојбата во којашто тогаш 

 се наоѓа Грабуловата кариера. Имено, во половината на 
седмата деценија, уметникот е соочен со извесна исцрпеност 

 на просторната синтакса на Париската Школа, којашто во 
своите монументални изведби, Грабулоски ја употребува 

 преку пост‑кубистичкиот стилски слог, исчитан во влијанијата 
на Жан Арп, Жак Липшиц, Константин Бранкузи и, во еден дел, 
на Хенри Мур и Алберто Виани. Од слични творечки позиции 
тргнуваат и членовите на „Нова генерација“: во случајов 
спротивставувајќи ѝ се на сѐ уште нагласената доминација на 
Хенри Мур и Барбара Хепворд во британската скулптура, а 
свртувајќи го вниманието кон современата американска 
ликовна сцена. Некои одблесоци на ваквите тенденции од 
шеесеттите години, би можеле да се препознаат и во 
македонската современа уметност, првенствено во екс пресио‑
нистичките, но и во геометриските и поп‑ориентации од 
сликарството на времето. Во монументалното творештво на 
Грабулоски пак, првиот пример за напуштањето на облику‑
вачките начела во коишто не се содржани оние описи на 
техничко просторните квалитети коишто скуилптурата ја 
претвораат во објект, може да се сретне на „Споменикот на 
слободата“ во Гевгелија. Мошне индикативна е и морфолош‑
ката сродност на овој споменик со пластиката на авторите 
вклучени во „Новата Генерација“, а особено со делата на Филип 

Кинг. Тука, веднаш треба да се истакне, дека намерите на 
воспоставените релации меѓу уметниците немаат за цел да 

 го редефинираат минималис тичко   то миље на објектите на 
Грабулоски, туку да потврдат извесна последователност на 
неговите истражувачки проблеми, чиишто резултати се 
стилски соодветни и со низа други европски скулптори од тоа 
време, коишто впрочем не се минималисти: скулпторите 
Роберт Малавал или Јап Муј.

Според тоа, се наметнува заклучокот дека „Куполата“ од 
Споменикот на Илинден во Крушево е составена од два 
пластични слоја и тоа: типолошки или функционален, во 
којшто најверојатно претежнува уделот на архитектот Искра 
Грабулоска и морфолошки, односно симболички, во којшто 

 се препознава ликовниот израз на Јордан Грабулоски. 
 Оттаму, поволната оценка на нивниот проект, нужно следи 
 од поволната оценка на синтезата меѓу двете рамништа на 

просторното организирање и пластичното обликување, којашто 
авторите ја достигаат на рамништето на целосна творечка 
емпатија. 

Кога се работи за оценката на крушевскиот Меморијален комплекс, 
како објект во чиешто отелотворување, напоредно со авторската 
двојка Грабулоски, учество земаат и сликарите Мазев и Лазески, 
неопходно е уште едно кусо навраќање кон проектот, односно, 
кон основното мерило на кохерентноста со која што се спроведени 
во него содржаните идеи. Темелната претпоставка е дека, ниту 
организацијата на просторот, ниту пак обликот на градбата, 
немаат однапред одредена функција и одредена симболичка 
смисла – поточно дека тие ја стекнуваат смисленоста во 
остварувањето на бројни меѓусебни, напати мошне суптилни 
односи меѓу пластичните детали и просторните или тонски 
модалитети. Несомнено е притоа, дека овој систем на односи е 
навистина сосема потиснат или нарушен со интервенциите на 
Мазев и Лазески; керамопластиката на Мазев форсира 
хроматски дисконтинуитет во движењето низ сивилото до 
блескавата белина на ентериерот, додека витражот на Лазески 
го форсира и функционалниот дисконтинуитет на ентериерот, 
најмногу со сугестиите на храм. Замислата на ентериерот е 
насочена, преку смирувачките визуелни сензации и подига‑
њето на оптичкиот, аудитивниот и тактилниот сензитивен 
праг, кон достигањето на специфично спиритуално искуство 

 на амбиентот. Во тој амбиент и најмалата промена во процесот 
 на восприемање би требало да одекне како настан. Извесен 
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прилог кон ваквото толкување би можела да биде и скицата и 
внатрешните односи на ентериерот, која што е решена од Искра 
Грабулоска во гипсенипот модел на „Куполата“. Во колористички 
поглед, помалку суптилни, а скоро дискрепантни во однос на 
целината, остварувањата на Мазев и Лазески, во значителна 
мерка ги компромитираат ваквите напори, но наедно, му 
даваат на амбиентот една мошне сродна конотација, којашто 
одвај забележливо го менува рецептивното тежиште на 
Комплексот, а особено на ентериерот и тоа од спиритуалното 
кон психоделичното искуство. Амбиентот е пресудниот 
чинител за пројавувањето на овие, би можело да се каже, 
неочекувани и ненамерни ефекти на психоделичиот сензи‑
билитет; предуслови за нив веќе постојат во намерата на Искра 
и Јордан да го приспособат просторот на променетите состојби 
на свеста. Извесна улога, во оваа смисла има и интересот на 
Искра за индиската култура, за Будизмот, потоа за Зен Будизмот, 
Кабалистиката и воопшто не‑европската гностика. Следствено 
Споменикот на Илинден како целина но и во својата централна 
Градба не делува како збир од драматично различни уметни‑
чки концепции, туку како кревок спој на драстично различни 
творечки темпераменти. При едно повнимателно, критичко 
согледување, овој впечаток може да претежне во проценката на 
изведбата, а со тоа и да се приклони кон негативните оценки. 
Меѓутоа, денешната критичка свест кон потфатот од Крушево 
би требало да пристапи само како кон заокружен историски 
факт, односно како кон факт на еден, во историско-уметничка 
смисла, довршен проект.

Конечно, оценките за изведбата на крушевскиот споменик, би 
произлегле и од техничката усогласеност, на одделните 
придонеси којашто најнапред се содржи во изборот на 
материјалите: бетон, железо, алиминиум, керамика, стакло... 
всушност, освен бронзените плакети во „Криптата“ се работи 

 за склоп од градежни материјали. Иако и нивните обликувачки 
својства обезбедуваат доволен степен на пластична компатибил‑
ност, нивното здружување е секако олеснето од изборот на 
сликарските и скулпторски медиуми – керамопластиката, 
витражот и рељефот. Сепак, наспроти оптималните технички 
предуслови, изведбата на Меморијалниот комплекс е техно‑
лошки некохерентна. Фреските во ентериерот, коишто биле 
предвидени во првата верзија на проектот, што во помала 
мерка се однесува и на мозаичната декорација наменета за 
„Сцената“, веројатно би отскокнувале во технички поглед од 

вкупната техношка основа на овој зафат, со што дополнително 
би биле повлечени проблемите околу одржувањето на 
Меморијалниот комплекс. За жал, токму современата 
монументална продукција, којашто е главно втемелена врз 
употребата на индустриските технологии, изискува постојана 
грижа и одржување; мошне драматично сведоштво на 
процесите за физичко расточување се и одделни монумен‑
тални изведби на Грабулоски, а најнапред состојбата на 
керамопластичната декорација и куполата од Споменикот 

 на Илинден. Имено, оваа споменична целина е една од ретките 
примери на којашто се има наложено потребата од повеќе‑
кратни превентивни и реставраторски зафати, преку коишто, 
барем засега, се одржуваат воспоставените ликовни просторни 
односи. Нивното одржување е впрочем, услов за опстанокот на 
споменичниот ансамбл, чијашто порака, напоредно со национал‑
ните конотации, ликовно уверливо ги пренесува и вредностите 
којшто една одмината епоха ги има оставено во синтезата на 
човечки големата идеја и уметнички среќната изведба. 
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VIII ‑ ЛОКАЛНИ ВИСТИНИ
НОВО ЧИТАЊЕ НА 1903 НА     

 КРУШЕВСКИ НАЧИН
Јордан Грабул, главниот архитект на споменикот „Илинден“ во 

Крушево, умрел во 1986 година, а државата што го спонзорира‑
ла неговото дело, југословенската Република Македонија, 
престанала да постои во 1991 година. Споменикот сѐ уште стои. 
Куполата сега е потемна и помалку видлива одоздола поради 
боровите што пораснале околу на ридот. Фризовите на аудито‑
риумот под отворено небо сведочат за ефектите на крушевско               то 
променливо време, иако некое време биле обвиткани во 
водоотпорни ткаенини. Годишните свечености за Илинден и 
понатаму се одржуваат, а во 1990 г. добија нова димензија кога 
во куполата беа положени посмртните останки на Никола Карев, 
водачот од 1903. Во јули 1993 г. работниците брзаа да го завршат 
обновувањето навреме за прославата по повод  90‑годишнината 
на Крушевската Република и Илинден ското востание, чие 
историско значење е признато и во новата, постјугословенска 
независна Македонија.

По 1983 година Крушево добило нова фокусна точка за комемораци   ‑
јата Мечкин Камен, рид на околу пет километри од градот, 
уште од порано бил излетничко место за жителите на градот, 
особено за групите млади луѓе кои пеш оделе до таму на излет. 
Новиот споменик на ридот, бил откриен во 1983 година. Тој ја 
одбележува битката што таму се водела под команда на Питу 
Гули. Споменикот се состои од една статуа и едноставен текст 
втиснат во подножјето, составен од три збора и еден датум. 

 Во 1993 година, фигурата и текстот формираат кулиси за 
главните настани на самиот празник, меѓу кои и говорот на 
претседателот на земјата, Киро Глигоров, низа фолклорни 
приредби и положување венци. Освен присутната публика, 
сликата од Мечкин Камен ја забележуваат и многу бро  ј  ни 
камери, кои му ја пренесоа на остатокот на населението во 
Републиката на вечерните вести и во весниците наредниот ден. 

Двата споменика, местата на кои стојат, како и личностите на кои 
се однесуваат, ги претставуваат двете страни на приказната за 
крушевското искуство. Ова поглавје го искажува динамичниот 
однос меѓу двете и потенцијалот за судир меѓу заедниците 

 што тие ги разделуваат. Се работи за прашањето на власта и 
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 на автентичноста, како и на други места во оваа книга. Фокусот 
во ова и во следното поглавје е ставен врз начините на кои 
луѓето во денешно Крушево ги намалуваат тензиите меѓу 
крајно различните нарации што лежат зад овие два споменика, 
особено на повикувањето на заедничката основа присутна во 
едно неопипливо, но влијателно сеќавање за 1903, Крушевскиот 
манифест.

КОМЕМОРАЦИЈА ПОД ПРАШАЊЕ

Како што рековме во претходното поглавје, жителите на Крушево 
велат дека морале да се борат против ривалски присвојувања 
на минатото, за да си обезбедат во градот да им биде подигнат 
споменикот на Грабул. Сепак, набргу по неговото откривање, 
низ градот почнале да ја преиспитуваат вредноста на таа нивна 
победа. За разлика од другите градови, со приближно иста 
големина, на Крушево му недостига општонаменски заеднич‑
ки простор или културен центар каде би можеле да се одржува‑
ат театарски претстави, филмови, предавања и други акти‑
внос ти. Некои велеа дека тоа се должело на преголемата 
инвестиција на државни пари за споменикот. Иако никој не 
изрази жалење поради тоа што било истакнато историското 
значење на нивниот град, сепак постоеше некакво чувство 

 дека тоа признание било купено за сметка на попрактични 
 или побанални инвестиции кои ќе придонеле за тековниот 

општествен и културен живот на градот.
Многу пораспространети беа изразите на незадоволство поради 

апстрактниот стил на споменикот. Надежите на Грабул дека 
споменикот ќе побуди чувство на заедничка хуманост и 
оптимизам во врска со иднината не се исполниле, дури и кај 
оние за кои модерниот проект имал јасно значење. За некои 
посетители, на пример „скршените пранги“ на првата 
платформа биле од конкретно историско значење. Како 
домаќин на една делегација на „Децата бегалци“ во летото 
1988 година, локалниот историчар Крсто Топузоски изјавил 
дека секоја од петте (пранги) претставува еден од петте века 
што македонскиот народ го поминал под „турско ропство“ 
(Танаскова и др. 1993:76‑77).1 Импозантната големина на 
самата купола била, исто така и предмет на фигуративни 
толкувања кои воспоставувале врска со македонската 
историја. Некои ја опишале како глава на боздоган, оружјето 

 на народниот херој, измамник Крали Марко2 од петнаесеттиот 

век. На уште повисоко ниво на апстракција иако не колку што 
сакал да инспирира Грабул, еден историчар во разговор ми 
објаснуваше дека секој од четирите прозорци на споменикот 
гледа кон еден од деловите на Македонија, како што била 
поделена и во тоа време, меѓу Грција, Бугарија, Албанија и 
поранешна Југославија. Но многумина, всушност, не можеа да 
најдат ни лични ни национално значење во објектот, што 
подбивно, цинично, а понекогаш и налутено го нарекуваа 
торпедо, вселенски брод, бомба или, едноставно, монструм.

Она за што луѓето во Крушево беа повеќе подготвени да говорат 
беше признавањето на важноста на местото на кое се наоѓа 
споменикот. Тој е поставен во северозападниот агол на градот, 
на ридот што на македонски се вика Гумења, а на грчки 
Алонија. Една верзија, што главно ја изнесуваат службените 
национални извори, е дека тоа е местото на кое е прогласена 
Крушевската Република и на кое се наоѓал главниот штаб на 
обласниот командант на Востанието во 1903 година, Никола 
Карев. Други во градот се сеќаваат на поинакви елементи од 
историјата на местото. Откако османлиските сили одново го 
зазеле Крушево, Бахтијар‑паша таму подигнал логор. Таму на 
Гумења дошол Џорџ Дицијас и други угледни граѓани да молат 
да не се уништи градот, патешествие кое е опишано во четврто‑
то поглавје. Тоа е исто така местото каде што некои од граѓани‑
те биле затворени и, според некои усни сведоштва обесени 
поради нивното учество во Востанието. Според тоа, локацијата 
асоцира на непријателските туѓинци и трагедија, како и на 
револуционерен активизам. 

Освен конкретниот контекст на 1903, луѓето имаа и други спомени 
за Гумења. И македонското и грчкото име укажуваат на фак ‑
тот дека во помирни денови таму било градското гумно. Две 
средовечни лица се сеќаваат како си играле на тоа место како 
деца и раскажуваат како житото се вршело со помош на коњ 
врзан за колец во средината. Коњот кружел околу колецот 
дробејќи го житото со своите копита.3 Гумења, значи, било 

 место кое во периодичната употреба во земјоделски цели, 
воспоставило врска меѓу градот Крушево и околните села. 

 Во неговата повообичаена употреба тоа било форум за одржува ‑
ње на социјалните врски меѓу граѓаните. Уште во 1930–тите 
луѓето од горно маало таму оделе на корзо, главниот јавен 
обичај во урбаното дружење. Токму таму во 1940 г. српската 
полиција го пронашла Кирче Ристески, кој излегол на корзо со 
својата свршеница и го уапсила. Со такви световни средства 
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луѓето на Крушево одново го освоиле и го припитомиле 
просторот кој во 1903 привремено служел како место на терор.

Создавањето на споменикот „Илинден“ од своја страна, претста‑
вува  ло преработка на историјата. Неговата цел било да ја 
претстави борбата на македонскиот народ за слобода и 
самостојност. Тоа го правел со свесно евоцирање на политички‑
от проект на револуционерите од 1903 година и со негово пр е‑
обликување во настан кој е непосреден претходник на повоена‑
та југословенска држава. Во тој процес се изгубила специфичноста 
на Крушево. Иако криптата содржи имиња на некои од крушев‑
ск ите војводи и на две битки (Мечкин Камен и Слива), во 
центарот на целиот меморијален комплекс се наоѓа еден 
генерички пламен и празен простор. Апстрактните скулптури 
и релјефи во куполата и нејзиното непосредно опкружување 
првенствено означуваат само поими, а не и настани. Внатре во 
споменикот човек може и да заборави дека се наоѓа во 
Крушево. Како што споменикот едвај и да може да се види од 
долно маало, така и од внатрешноста на споменикот во голем 
дел градот е скриен поради тумба на почвата.

ВРАЌАЊЕ НА СЕЌАВАЊЕТО

Незадоволството од обликот на Грабуловиот споменик ги поттик‑
нало граѓаните набргу да започнат еден нов проект и да го 
ре ализир аат за една деценија. Даден бил налог за споменик 

 на Мечкин Камен, два километри југоисточно од градот. 
Местото веќе имало мала спомен‑плоча подигната во 1948 
година за да се одбележи местото на најголемата локолна 
вооружена битка меѓу востаниците и османлиските сили.

 Во 1983 година крушевчани се собрале таму за да го откријат 
својот нов споменик. Негов најпривлечен дел е една бронзена 
фигура висока приближно седум метри, која прикажува млад 
човек кој со кренати раце над главата, замавнува да фрли 
камен. Тој стои на карпата опколена со дрвја од двете страни 

 и одзади, со поглед насочен надолу преку тревната стрмнина. 
Покрај неговите нозе низата букви ја испишуваат паролата 
„Слобода или смрт 1903“. Тоа била паролата на Илинденското 
востание и дел од заклетвата што ја полагале членовите на 
ВМРО. 

Скулптурата е дело на Димо Тодоровски, скопски уметник и член 
на Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ). 
Направена е врз основа на неговата мала бронза под наслов 

„Мечкин Камен“ од 1969 година (Vishinski 1973:31). Очигледно 
е дека во тоа дело како и во поголемата скулптура на Мечкин 
Камен, Тодоровски се потпира на сликовитата традиција на 
претставување на борбите околу Крушево. Фигурата на 
младиот човек со камен в раце се појавила и на црно‑белиот 
плакат што е препечатен на уште најмалку две места: во 
објавените документи за Никола Карев (Тито 1977) и во еден 
краток водич наменет за посетителите на Крушево (Топузовски 
1986:17). Во ниеден од двата случаи не е наведен изворот на 
сликата. Фигурата, меѓутоа, многу потсетува на една друга 
фигура на фриз од Борко Лазески, првобитно насликан на една 
зграда во Скопје. Прикажувајќи ја борбата за Мечкин Камен, 
Борко Лазески се фокусира на еден млад човек со завој на 
левата рака и кошула откопчана до половината кој држи 
камен над главата. Неговото држење е драматично, навален и 
потпрен на едната страна на редица бранители, со море од 
униформирани војници кои напредуваат кон него. 
Оригиналниот фриз бил уништен во скопскиот земјотрес

 во 1963 година, но потоа е повторно насликан на ѕидот на 
трпезаријата во крушевскиот хотел Монтана. Во 1993 година 
беше репродуциран на комеморативна марка издадена од 
Македонски пошти.

Првичната инспирација за мотивот, се чини, било едно дело од 
1948 година, под наслов „Илинден“, кое виси во галеријата на 
Никола Мартиновски во Крушево. Таму, Мартиновски, роден 
крушевчанец, насликал борба, во која униформирани турски 
војници војуваат со група луѓе кои даваат отпор на нивното 
напредување, додека зад нив, пламењето од градот го освет‑
лува  ат небото во црвено. Централно место зазема знаменосецот 
на групата бранители. Црвеното знаме се вее над неговата 
глава дури и кога паѓа како жртва нападнат од две страни 
– одзади еден војник го грабнува за вратот додека друг 
натрчува однапред и го прободува со бајонет. Покрај знаме‑
носецот стои друга фигура со високо кренат камен во двете 
раце – прототип на споменикот. 

Скулптурата на Тодоровски не е проста реплика на својот 
претходник. Додека поголемата слика прикажува смрт и 
уништување, Тодоровски одбрал еден лик кој симболизира 
непокор. Тој исто така ја стилизира облеката на субјектот; 
наместо униформата на Мартиновски, или едноставите светли 
бели панталони и кошула на Лазески, ликот на Тодоровски е 
гол до половината. Тој носи крути панталони, а на стапалата 
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опинци. Во помалиот бронзен отисок од 1969 година, 
Тодоровски ја нагласува  врската на ликот со земјата така што 
неговите нозе стојат раширени на подлогата; кај споменикот на 
Мечкин Камен двете нозе се цврсто поставени. Тодоровски го 
зајакнал динамичниот квалитет на ликот: од нозете до кре ‑
натите раце ликот се свиткува под анатомски невозможен 
агол, а преголемиот тркалезен камен во неговите раце е 
подготвен за фрлање со силата на секоја затегната жила. 
Статуата е резултат на изборот и стилизирањето од страна на 
уметникот на елементи од една репрезентативна традиција.

Како Гумења, така и Мечкин Камен има свои историски резонанци. 
Композицијата на Тодоровски експлицитно укажува на еден 
конкретен настан и на една конкретна личност поврзани со 
местото низ текстот и датумот што ги содржи. Велат дека Питу 
Гули, роден крушевчанец и водач на востаниците, му бил 
целосно посветен на илинденскиот идеал за „слобода или 
смрт“, како единствен разумен исход. Кога османлиските 

 сили се доближувале до градот, а револуционерните водачи 
 се состанале, за да се договорат што да прават, неговиот став 

бил јасен: градот треба да се брани по секоја цена. Мечкин 
Камен бил неговата последна битка, во која тој и неговите луѓе 
го одржале заветот што го дале и биле убиени во жестока борба. 
По нерамномерната битка, османлискиот командант, им 
наредил на своите луѓе да испукаат почесна стрелба над 
телата на паднатите бранители во нивна чест. 

Двата главни крушевски споменика нудат совршен контраст меѓу 
апстрактниот и фигуративниот начин на комеморација, 
делумно како резултат на нивните различни комеморативни 
цели. Преку купола, криптата и првата платформа, Грабул и 
неговиот тим се обиделе да ја раскажат историјата на еден 
народ и неговите борби за независност. Илинденскиот спо ме‑
ник се обидел да ги собере на едно место спомените за различ‑
ни места, настани и личности и да го покаже нивниот пат кон 
социјалистичката сегашност и иднина. Тој нуди авторитативна 
и кохерентна синтеза на долгогодишната борба. Неговите 
импозантни димензии, сложениот изглед и отсуството на 
фигуративни елементи се во функција на таа цел. Од друга 
страна осамената фигура на Тодоровски евоцира еден 
специфичен настан од местото на битката чиј датум и 
контекст се срочени во едноставен текст. Таа не комбинира 
елементи од минатото, туку создава чувство на директен 
пристап кон една определена борба. Затоа може да се каже 

дека функционира како аналогија. Не се обидува да го зголеми 
влијанието на она што го означува, туку го обележува како 
преполно со сопствено значење. Стилистички, таа истакнува 
итна, директна и конкретна човечка акција.4

ОСПОРУВАН КОНТИНУИТЕТ

Очигледните разлики меѓу двата споменика укажуваат на 
подлабоки тензии во наследството на 1903 во Крушево кон 
крајот на дваесеттиот век. Илинден остана државен празник во 
постјугословенска Република Македонија, кој се слави како 
доказ за историското единство на македонскиот народ и како 
клучен настан во неговата тешка борба за здобивање со 
државност. Но за многумина крушевчани во 1903 година, 
Илинден бил силен потсетник за граѓанското неединство и 
предвесник на уништувањето на нивниот град со надворешни 
сили. И покрај големото емигрирање во периодот по 1903 
година, многу семејства останале во градот, така што дел од 
денешните жители се директни потомци на оние кои фактички 
ги доживеале тие настани и оставиле свои сведоштва за тоа 
што се случило. За крушевчани, според тоа, историите и 
сеќавањата за Илинден не се поклопуваат лесно.

Изградбата на статуата на Мечкин Камен укажува дека Грабуловиот 
споменик не го одразувал минатото на начин од кој биле задовол‑
ни сите крушевчани. Во градот сѐ уште кружат приказни кои ја 
д оведуваа под прашање авторитативната верзија за настаните 
од 1903 и фрлаат сомневање врз мотивите и акциите на 
клучните личности кои играле центална улога. Таквите 
приказни обично ги раскажуваат луѓе кои ги критикуваат 
сукцесивните напори на државата да ја мобилизира историја та 
за сопствени цели. За многу граѓани, се чини, статуата на 
Тодоровски ја трансцендира идеологијата и обезбедува по  ‑
директ  на врска со херојската историја. Но и таа носи порака 

 за релативното историско значење на конкретните поединци и 
нивните определби и акции, што од своја страна предизвикува 
нов круг расправии и критики во градот.

Спомениците што се изградени низ Источна Европа за време на 
социјалистичката власт, денес се сметаат за паметници на 
едни стари верувања. Нивната различна судбина им служи на 
новинарите и филмските автори како моќна илустрација за 
пошироките општествени промени – на корицата на книгата 

 на Миша Глени „Повторното раѓање на историјата“ е прикажана 
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биста на Ленин натоварена на камион (Glenny 1990), додека 
Тео Ангелопулос, во неговиот филм „Поглед на Одисеј“ од 1995 
година, ѝ нуди на трпеливата публика неколкуминутен кадар 
во кој се гледа гигантската биста на Ленин што полека се 
превезува со речен сплав. За разлика од тоа, во Крушево 
спомениците и значењата што тие ги носат не се толку жестоко 
напаѓани или веднаш маргинализирани. Градот и понатаму е 
означен како спомен‑град што потсетува на британскиот 
концепт на место со историско наследство (Wright 1985), а 
Мечкин Камен и Гумења се и понатаму домаќини на дел од 
годишните комеморативни прослави на Илинден. Покрај тоа, 
тие служат да се идентификуваат различните настани на кои 
крушевчани го поврзуваат минатото со сегашноста. Во двата 
случаи, критичен е односот воспоставен меѓу личностите и 
настаните од 1903 и подоцнежниот развој на настаните во 
историјата на градот.

Како што се расправа во седмото поглавје, споменикот на Јордан 
Грабул ги впрегнал заедно Илинден 1903 и Илинден 1944. 

 Со тоа тој се надоврзува на реториката за револуционерниот 
континуитет во југословенска Македонија од нејзините 
почетоци по Втората светска војна. Инсистирањето да се 
поврзат двата датуми добило нова ургентност во 1948 година, 
кога раскинот на Сталин со Тито предизвикал бран стравувања 
кај југословенските лидери од бугарската инфилтрација во 
Македонија. Истата година, политичарот Крсте Црвенковски 
одржал говор во Крушево во кој изјавил дека бугарските 
комунисти сакале да присвојат една од крушевските револу‑
цио нерни личности од минатото, Никола Карев, и го повикал 
аудиториумот да се противстави на овој обид за узурпација на 
македонскиот херој („Нова Македонија“, 3 август, 1948 година).

Тоа, меѓутоа, тој го сторил пред едно градско население чие 
искуство со бугарската окупација и југословенското 
ослободување било далеку од униформно. Крушево имало своја 
мала група предадени комунистички активисти кои уште од 
почетокот ѝ се противставиле на бугарската власт и чии жртви 
лежат на Партизанските гробишта лоцирани на Гумења. Но на 
жестоките конфронтации меѓу бугарофилите и комунистите 
кои започнале во 1942 г., им претходела навидум бенигна 
практика на бугарската држава која била организирана околу 
идејата за повторно пресоединување. Една од бугарските 
иницијативи било доделувањето пензии на илинденците; 

 за една друга иницијатива стана збор во интервјуто со една 

постара жена родена во 1923 година. Во мај 1941 година таа 
била една од десетте млади мажи и жени кои отишле од 
Македонија во Бугарија за да учествуваат во парадата на 
народни носии од сите „бугарски земји“. Таа добила награда и 
се ракувала со Цар Борис. Настанот бил забележан во весник, 
кој пожолтен и избледен се чува во семејствотот. Таа носела 
мијачка носија со карактеристичен појас, со голема тока, везен 
елек и црни чевли. Нејзините внуки зборуваа со возбуда и 
извесна гордост за овој дел од семејното минато. Подоцна 
жената се омажила за бугарин, кој дошол во Крушево во 1941 г. 
на работа во Монополот, и останала во Крушево цел живот.

Семејствата како ова веројатно поинаку гледале на поврзувањето 
на 1903 со 1944, што го афирмирале повоените комунистички 
лидери и споменикот „Илинден“ во 1974 година. Истото го 
правеле и други во Крушево, кои не чувствувале некој голем 
ентузијазам за бугарската окупација, но имале негативно 
искуство во воспоставувањето на југословенската власт, 
особено во поглед на новата организација на стопанството. 

 Оние што биле директно погодени, на начините опишани во 
петтото поглавје, сѐ уште силно реагираат. Зборувајќи за 

 Лазар Колишевски, повоениот партиски шеф во Македонија, 
еден човек фрли клетва: „Коските спокој да не им најдат на 
оние што ме дотераа до сиромаштија по стари години“.5 
Спомените за ударот на екпропријацијата се пренесени и на 
следните генерации. Во едно домаќинство, средовечна жена 
чува овчарски стап. Така било, ми кажа таа, единственото 
нешто што останало од огромното стадо на нејзиниот свекор, 
конфискувано во 1945 година, и служело како потсетник за 

 тоа што им одзела социјалистичката влада.
Ваквите меморијални акти и артефакти во сегашноста пркосат на 

сложната македонска реторика во поранешна Југославија, чиј 
дел била и Грабуловата визија со која 1994 г. се славела како 
„втор Илинден“. Состанокот на АСНОМ одржан таа година е 
прогласен за остварување на идеалите во 1903 г. Но во Крушево, 
овој „втор Илинден“ кај многумина оставил непријатно чувство 
на незаконска прераспределба на богаството по пат на сила, 
што и понатаму влијае врз општествените односи. За многумина 
е уште потешко тоа што пресвртот во доцните 1940‑ти поттикнал 
длабоки поделби меѓу градските семејства кои сѐ уште живеат 
во сеќавањето. Луѓето се присетуваат дека во периодот по војната 
имало обилни денунцирања, кога биле активни кодошите во 
крушевските заедници. Нивната соработка, се разбира била 
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клучна за успехот на државниот проект за запленување на 
имоти, бидејќи само соседите и другите луѓе од градот можеле 
точно да проценат дали собраниот имот од даденото домаќин‑
ство одговарал на богатството што се знаело дека го има и дали 
нешто се скрило. Денунтациите, како што се знае од соработ‑
ката меѓу граѓаните и тоталитарните режими во други земји, 
се и стратегијата за саморехабилитација (Fitzpatrick and 
Gellately 1996). 

_____________________________________________________________________
1. „Деца Бегалци“ е македонското име за луѓето кои како деца за време на Грчката граѓанска 

војна биле земени од нивните села во северна Грција и преселени по логорите и 

домовите низ Источна Европа. Во 1988 година, разни здруженија на децата бегалци од 

Северна Америка, Австралија и Европа организираа средби во Скопје. Повеќе во врска 

со ова и други форми на активност на македонската дијаспора, види во Danforth 1995а 

и Brown 2002а.

2. Марко е уште една двосмислена историска личност. Се слави во фолклорните песни во 

Србија, Македонија и Бугарија, а служел како вазал на османлискиот султан. Повеќе 

 во врска со неговиот живот види во Brown (2003b).

3. Оваа практика е забележана во целиот регион, но ретко кога на неа се сеќаваат со вакви 

симпатии. Еден посетител на Бардовци го опишува отворениот простор, односно 

гумното како место каде селаните го носеле своето жито за други да им го одземат. 

„Ова за данок на султанот, ова за бегот, а што ќе остане за самите селани“ (Edwards 

1938:94‑95).

4. Терминот „аналогија“ овде се користи за да се опише обидот за нагласување на паралелите 

со еден поединечен настан од минатото, а не за да го смести настанот во историски 

процес. Повеќе за поимот на аналогното мислење како начин да се разбере и 

мобилизира минатото, види во Sutton 1998:119‑47, 164‑65.

5. Колишевски остана моќна политичка фигура во Македонија по смртта на Тито. Како 

потпретседател на Југославија во тоа време, тој го зазеде Титовото место како шеф 

 на државата. Во средината на 1990‑тите живееше како пензионер во богатиот дел на 

Скопје на ридот на Водно, каде што пристапот на јавноста е ограничен. Тој дел денес 

 им е омилен за живеење на странските дипломати и персоналот на хуманитарните 

организации.
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The latest research and interdisciplinary project of artists Yane Calovski 
and Hristina Ivanoska, under the working title “MAKEDONIUM: 
Dramaturgy of the Unfinished,” targets the archives and policies of 
memory and oblivion through an artistic interpretation of archi-
val and other findings related to the late stages of modernism in 
Macedonia, in this specific case related to the monumental complex 
MAKEDONIUM (later renamed as ILINDEN) in Krushevo, 1974. 

This project builds on their previous artistic interest related to defrag-
mented histories, narrative speculations, and representation poli-
cies in the context of forgotten testimonies from the past. Their indi-
vidual and joint projects shape the (un)documented visual forma-
tions through various forms of art, respecting the ratio between 
the documentary and the artistic and how artifacts challenge the 
creative and fictitious space. 

As Calovski puts it himself: 
 	 “The	study	of	the	archival	materials	which	inspired	a	series	
	 	 of	transformations	into	a	different	medium	shows	a	certain		 	

	 aspiration	to	reconstruct	what’s	missing	in	memory,	once	it		 	
	 starts	relying	on	fantasy.”	

This publication is only “an opening act” of sharing what has been found, 
made, and created so far, treating the process as an open project 
that leaves space for upcoming discursive additions and interpreta-
tions, creating new works of art and future publications.

“MAKEDONIUM: Dramaturgy of the Unfinished” merges two well‑devel-
oped concepts. One in the vein of practical completion of a sculpture 
and a space inspired by the monument’s unfinished parts, closer to 
Calovski’s artistic language.  The other one, which is an attempt for 
a performative treatment of the minutes and documents related to 
the monument’s construction, is a method that Ivanoska is becom-
ing known for in her current practice. 

The story started six years ago when through the published research 
of Prof. Keith Brown, the authors found out about the existence of 
documentation on the construction of the monument, which is avail-
able in the State Archive of the Republic of North Macedonia in 
Skopje. Seven folders contain the complete personal documentation 
by Jordan and Iskra Grabuloski, mainly connected to Jordan’s work 
and creation. Still, most of the materials are related to the construc-
tion of the memorial monument Makedonium in Krushevo. 

 	 “We	went	to	the	archive	on	several	occasions	in	March	2017		 	
	 intending	to	carefully	review	and	document	the	available		 	
	 materials	consisting	of	technical	drawings,	sketches,	minutes,		
	 letters,	photos,	press	clippings,	and	other	materials.	This		 	

 
JOVANKA 
POPOVA

 MAKEDONIUM:			 	 	 	
AN OPENING ACT   

   _______________________________________________________________________________
 “The	power	of	the	symbol	is	conditioned	by	the	possibility	to	understand	

the	historical	categories	within	the	universal	genesis.	Then,	the	national	
drama	grows	into	an	international	one,	and	the	individual	attitude	into	
a	universal	truth.”

                      Jordan and Iskra Grabuloski
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	 documentation	used	to	be	in	ownership	of	the	Grabuloski		 	
	 family.	Later	on,	Iskra	Grabuloska	gifted	the	entire	material	to		
	 the	State	Archive,”	Ivanoska says.   

“MAKEDONIUM – Monument to the National Liberation Struggle and the 
Ilinden Uprising in Krushevo,” as the stamp authenticating all the 
official documents created during the construction of the monument 
states, a collaborative work of the married couple Jordan and Iskra 
Grabuloski, to be open to the public on 2 August 1974. The monu-
ment, later renamed Ilinden, is the most complex and the most cost-
ly monumental building made in the Socialist Republic of Macedonia. 
Because of its complexity, from an artistic, technical, architectural, 
and construction point of view, the work’s execution required estab-
lishing an entirely new structure of committees, boards, bodies, 
groups and involved some of the then state‑of‑the‑art construction 
machinery. The most prominent names from all political, social, 
economic, and cultural fields were involved in the realization. 

  “This	project	posed	a	challenge,	not	only	to	the	authors,	but		 	
	 also	to	all	those	who	took	part	in	its	creation,	starting	from	the		
	 governing	bodies	of	the	republic	to	the	architectural-construc-	
	 tion	expert	teams,	and	the	enterprises	and	factories,	as	well	as		
	 the	other	artists	who	had	their	own	works	incorporated	within		
	 the	monumental	complex,”	Calovski and Ivanoska say. 

The thematic framework of the research refers to the analysis of the 
decision‑making processes for the execution of the monument, the 
inconsistencies of the institutions, as well as the concessions that 
the authors were forced to make, such as the case with the unbuilt 
spherical screening room in the basement area of the “Dome.” The 
publication gives us an overview of the processes around the orga-
nization and execution of the monument, through which we can 
grasp the interpersonal relationships and hierarchies between the 
authors and the state structures, and experts of a similar, relat-
ed profile, who constantly reexamine the issues of authorial/artis-
tic freedom of thought and creation as opposed to the opinion and 
perception of the public and the ideological and financial responsi-
bility before the highest instance of the state. 

Archives reconnect us to what has been lost and remind us of what we 
have never owned at all. Supported with extensive observations, 
document analysis, technical drawings, and other accompanying 
material, these authors’ new production leads to the creation of a 
scene, a platform where the voices from the archive will be heard 
for the first time in the screening room that remained invisible to 
the public.

Calovski explains that his focus was exactly on the “forgotten” basement 
space of the monument complex, located under the main dome and 
supposed to be connected with a spiral staircase from the dome’s 
central part downwards another area – the basement. As he says: 

 	 “The	basement	keeps	the	cylindrical	and	spherical	shape	of		 	
	 the	object,	and	one	part	of	it	is	dug	under	the	ground.	It	was		 	
	 envisioned	as	a	screening	room	with	slide	projectors	and		 	
	 cylindrical	seats	for	the	audience.	A	hollow	circular	pillar	was		
	 planned	to	be	modeled	in	the	middle	of	the	room,	which	would		
	 support	and	accommodate	the	cybernetic	sculpture,	which		 	
	 would	show	up	from	time	to	time	in	the	dome’s	ground	part	to		
	 visitor’s	surprise.	However,	at	a	certain	moment,	due	to	the		 	
	 divided	opinions	of	the	board	members	about	the	significance		
	 and	functionality	of	the	screening	room,	and	as	a	result	of	the		
	 limited	time	and	resources,	the	connection	between	the	rooms		
	 was	closed.	The	authors	decided	to	create	a	new	sculpture		 	
	 -	“The	Eternal	Flame”	-	and	place	this	new	centerpiece	on	the			
	 upper	floor.”	

If architecture strives towards the material organization of the social 
space at the conceptual and practical level, in his work “Restrained 
Space (Affected By Your Actions),” Yane Calovski does not carry 
out reconstruction of the form and ambiance from the interior of 
the never‑built spherical room but uses the ideas about this space 
envisioned by the authors Jordan and Iskra Grabuloski as a start-
ing point. More specifically, Calovski creates sculptural objects that 
emerge from the designs and ideas for space. They create an integrat-
ed spatial installation that functions both independently and with 
Ivanoska’s performative‑dramaturgical text. 

He offers us a completely new concept, unburdened with the weight of 
the architectural approach of designing the space and function. The 
material articulation of the unfulfilled designs stands face‑to‑face 
with the object’s utopian expectations. The new work captures the 
experience of modernity but also postulates new visions that reex-
amine the possibilities of the aesthetic, which, in its own turn, when 
related to the archive and oblivion, creates a new memory imbued 
with the possibility for radically different and unfulfilled futures 
through the work of art. He expands the semantic meaning of the 
modernist monument through an aesthetic, and in an equal measure, 
historical approach. 

On the other hand, Hristina Ivanoska, through her own artistic practice, 
uses the text “If A Story Is Present” as a space to articulate the politi-
cal and the archival materials as a substitute for the genuine and 
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living memory, open to the dialectics of recollection and oblivion and 
susceptible to manipulations depending on the current political and 
ideological needs. The starting point of her interest are the documents 
produced around the construction of the monument, and above all, 
the minutes which provide the most direct insight into the internal‑
complex relations between the various agencies, positions, and atti-
tudes as a reflection of everything happening on the large political and 
social scene in Macedonia back then. 

In her dramaturgical work, Ivanoska introduces historically possible 
actions, which through her approach also encompass the issues of the 
“female voice,” the value assigned to intellectual work, and the expro-
priation of authorship incorporated by the mechanisms of the state. 
To her, the freedom of authorial expression through the compromise 
with the managerial and executive functions is visible in the attempt 
to find harmony between social expression and individual desire. 
From this position, she poses the question of whether the construc-
tion of the monument may be assigned as a collective point in time for 
building civil responsibility and whether its modification accentuates 
or erases the significance of the monument. 

According to her insight, the “male voice” dominates the records, as most 
of the people involved in the process are men. Ivanoska observes that 
there is only one “female voice,” that of Iskra Grabuloska, which fluc-
tuates, constantly redefining its position concerning the project as 
either an associate or an author, as she was most often not invited 
or not attending the work meetings. This lack of definition that was 
further determined when the artistic and aesthetic segment was addi-
tionally conceptualized, as well as in work on the various stages of 
the project, clashed with the administrative and normative documen-
tation of the project, which required stability, inalterability, perma-
nence, even over a period of several years, which is how long the time 
for preparations and construction of the MAKEDONIUM was. This 
relation, according to Ivanoska, is 

  “natural	and	first	starts	changing	within	the	core,	in	the		 	
	 relationship	between	the	spouses	Jordan	and	Iskra		 	 	
	 Grabuloski,	becoming	more	complex,	dynamic,	intense	as	it		 	
	 permeates	their	privacy	and	becomes	an	inseparable	part	of		 	
	 their	every-day	life.	This	relation	demands	unconditional		 	
	 support	and	collaboration	from	both	of	them	to	achieve	the		 	
	 inevitable	point	of	co-authorship,	which	was	not	typical	of	the		
	 Macedonian	context	back	then”.	

This “female voice” fights for equality in this authoritarian and competi-
tive group of, let’s call them “allies,” consisting of politicians, public 

figures, historians, engineers, art historians, architects, artists, 
stemming from the predominantly male elites serving as presidents, 
professors, managers, officials in charge of high state, social, educa-
tional and cultural institutions. 

By emphasizing all these issues, Ivanoska’s text also offers the possibility 
to articulate a transformed, democratized history, which offers the 
possibility to reexamine the chroniclers’ validity who convey it and 
create it. She finds the political value of certain documents exactly in 
the potential for a different reading or a paradigm shift in how things 
are perceived. Aside from the meaning, they have records and docu-
ments and collective knowledge about the monument, a synonym of 
the modernist cultural heritage in the monumental architecture in 
post‑socialist Macedonia. The archive also serves as means to estab-
lish different attitudes in the present. 

The two pieces create a mise‑en‑scene that emphasizes archives’ treat-
ment as an incomplete physical, living artifact, which, through its 
complexity, leaves space for new discursive interpretation. Hence, 
through this latest conceptualization and their previous joint and 
individual work, Calovski and Ivanoska emphasize the artist’s role 
as an instrument of crucial importance in grasping the complex 
social and political developments both in the past and today. They 
continue to point to the importance of continuity in the artistic 
endeavor, which uses new forms and methodologies to maintain the 
critical and productive position of art, which is a constant antithesis 
to certain ideological and political processes in society. 

The publication also features a selection of texts by Antoanela Petkovska, 
Sonja Abadzieva Dimitrova, Bojan Ivanov, and Keith Brown, which 
were important to the authors in the process of research and reflec-
tion for this project. They were written at various points in time 
and refer to the monument’s social, aesthetic‑artistic, and histori-
cal importance. In this same edition, Calovski and Ivanoska have 
made a selection of archival materials (several of the technical draw-
ings and pages from the minutes) that they considered important to 
share, not only as a confirmation of their authenticity as sources of 
information but also due of their visual and aesthetic value. Through 
them, one can perceive disagreement, criticism, and rejection, which 
would plague its construction and its existence and purpose as a 
complex monumental structure. 
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HRISTINA
IVANOSKA

IF A STORY IS PRESENT
 _______________________________________________________________________________

      AN ATTEMPT FOR DRAMATIZATION OF DOCUMENTS 
      FROM THE ARCHIVE 

  
 

The text “If A Story Is Present” attempts to dramatize some of the saved minutes 
and documents found in the document files from the monumental complex 
MAKEDONIUM by authors Jordan and Iskra Grabuloski, inaugurated in Krushevo 
on 2 August 1974. The papers donated by the Grabuloski family are now available 
at the State Archive of the Republic of North Macedonia in Skopje. 

The names mentioned in the proceedings and the documents are replaced with 
their primary social and professional positions to convey the complexity of the pro-
cess and all the people involved in it. The time and place are not clearly defined to 
give a universal dimension of the topic because building a monument, in any con-
text, is not only an aesthetic and architectural‑artistic, but also a complex political 
and social decision. 

“Iskra” is the only character in this text which has a name. She does not have any 
dialogue lines, but she is constantly present in the space.

The Narrator is the only fictitious character. He explains the context of the events 
that take place and introduce us to each of the scenes.

 

SCENE	ONE:	
 FOUR YEARS BEFORE THE OPENING OF THE MONUMENT 

NARRATOR: That August morning dawned with the announcement of 
the “Open call for monument project design” printed on the pages of 
all the newspapers of any relevance on the Federation’s territory. 
This complex monumental building would be built in the small, near-
ly abandoned mountain town located in the heart of the Federation’s 
southernmost Republic. The pressure on the central Federation 
Government to build such a monument started a long time ago due 
to the overwhelming necessity to define this small nation’s histor-
ical existence because of the constant pressure of the neighbor-
ing countries, aiming to either deny it or annex it. They are faced 
with the fact that the surviving eyewitnesses, and participants, in 
the key events from the more recent history, are already dying. 
Through this monument, the nations’ accumulated memories would 
be transformed into a collective identity, a narrative to be passed on 
to the coming generations, solidifying the belief that this nation has 
its own history, different from its neighbors’ histories. 

The proposals submitted to the “Open call for monument project design” 
are anonymous and are set to be reviewed by a committee estab-
lished by the Republic Secretariat for Education, Science and 
Culture, which is in charge of implementing the call. After sever-
al months of work, the Committee would finally reveal its deci-
sion with a written address sent to the participants and the media. 
No winning entry has been selected, but the committee will select 
one proposal between the two runner‑ups for further processing. 
The first one comes from an engineer from the north part of the 
Federation. The second one from an academic sculptor and his asso-
ciate, his architect spouse, from the southernmost Republic, where 
the monument is set to be built. 

It is an entire year after the two runner‑ups are required to offer an elab-
oration of their proposals that the Executive Council of the Republic 
adopts the Committee’s proposal to build the monument based on 
the proposal of the second runner‑up. The reason why and how this 
decision was adopted is that there is an opinion that a monument 
of this grandeur and significance for the identity of such a small 
nation should be built based on the design of an author from that 
same republic who also happens to have an impeccable political and 
professional reputation. 

The Republic formed an entirely new administrative, expert, and exec-
utive structure (consisting of a Monument Construction Board, an 
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Operating Group, and other bodies). Representatives of various 
political, social, economic, and cultural backgrounds worked on the 
further conceptualization and execution, which would not make 
things easier for the authors. During this five‑year‑long painstak-
ing and cumbersome process of negotiations and pressures during 
the work on the monument, the collaboration between the spouses 
would grow into co‑authorship, which would need to make its way 
for a position both between the members of the bodies, as well as 
with the inflexible and bulky administration. 

     X  X  X

SCENE	TWO:	
 ONE YEAR AND FOUR MONTHS BEFORE THE OPENING 
 OF THE MONUMENT

NARRATOR: One of the working meetings of the Monument Construction 
Board, the Operating Group, and the Author would be held in the 
capital of the Republic. As the Politician, who is also the President of 
the Board, would say, this meeting “constitutes a turning point” and 
is “fateful” when it comes to taking certain final decisions, which 
refer to parts of the construction of the monument affected by the 
change in the deadline for realization and the approved funds. We 
can observe great liberty among the Board members to propose, 
decide, and conclude, even at specific points when the proposals are 
presented. The decisions are made to see themselves as more signifi-
cant authors than the authors themselves. 

This meeting is attended by all the members of the Monument 
Construction Board: the Politician, also acting as a Board President, 
the Public Figure, the Historian, the Partisan, the Municipal 
Representative, the Art Historian, the Sculptor, the Painter, and the 
Architect. From the Operating Group, we have the Organizer and the 
Engineer. And, of course, the Author is here too. 

POLITICIAN: Before we proceed with the plan, I would like to give you 
some information, as this meeting is a turning point. This time, we 
face multiple problems – deadlines, funds, and others – so please do 
provide maximum tolerance for the opinions during the discussion. 

I want to inform you I had a call from the President of the Executive 
Council of the Republic today. He told me that he had had a meeting 

with the Author in the presence of the Secretary of Culture and the 
Vice President of the Executive Board. The President was firm that 
it is impossible to approve any additional funds due to the economic 
situation and the complex procedure entailing a change in the rele-
vant regulations. I don’t know what the Author is thinking now, but 
he promised to build the monument with the available funds.  

I want to inform you that on the 3rd of this month we held a meeting 
attended by the Art Historian, the Public Figure, the Architect, the 
Engineer and myself. I am sorry that I did not submit the minutes 
from that meeting earlier, and we are only giving them to you now. 

At this meeting, we expressed unequivocal certainty that the Author of 
the monument was bound to give a timely response to the opinions 
expressed by the members of this Board, something which he has 
failed to do. The project designs need to change, as per the initially 
submitted proposal. 

I want to say something that primarily applies to the Author. Not a single 
expert I have consulted concerning the monument has agreed to 
have it without an “Eternal Flame.” Furthermore, they disagree 
with the repurposing of the basement room. Presenting history 
by using modern technology is not the most appropriate solution. 
Simultaneously, there are also discussions about the platforms lead-
ing up to the Dome, especially the First Platform. All of these issues 
need to be reviewed by the Board. 

I believe the town’s council’s request to build them a new football pitch 
is unfounded. If they continue insisting and we don’t have the funds 
for it, I suggest we change the monument’s entrance as per the origi-
nal design. 

All in all, I can say that this meeting is fateful. We need to go back to 
the initially proposed solution. I am not aware to what extent the 
Author is free to move away from the approved original project 
design in his artistic expression. Yet, this freedom is most defi-
nitely limited because a Board is appointed to be in charge of the 
monument’s cultural and social significance. Therefore, we need an 
outcome in line with the initial proposal. 

I would also like to emphasize that there have also been discussions 
regarding the low number of invitees and attendees of the exhibi-
tion showcasing the selected original design proposal. The question 
of why the organizers did not provide greater visibility to the show 
is concerning.

I would also argue that the Author’s fee remains one of the most pressing 
issues. The Executive Board president was stunned by this number, 
and I believe that this amount may not be susceptible to any review. 
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The President believes that the fee would not be a problem unless 
the Author insists on this amount. I would be heartbroken if we end 
up not building the monument due to the Author’s fee. We started 
with such great enthusiasm and great faith in the Author. We strug-
gled with huge problems, and the issues seem to be overwhelming. 
I think that the Operating Group should have informed us about 
everything earlier. I wouldn’t want to cause more drama. There is 
great interest in the monument. However, people have had reser-
vations about the aesthetics — such as questions about the impor-
tance of the artistic reliefs. The people saw them at the exhibition, 
and they are not satisfied. The Author’s artistic freedom should be 
respected by all means, but it is evident that something in the reliefs 
needs to be changed. 

AUTHOR: May I take a stand? I want to read some information to elab-
orate on our proposals regarding the monument design project’s 
changes. 

NARRATOR: The Author reads the information about elements of the 
monument they propose to be removed, i.e., changed, at the same 
time stating the cost per intervention. The data is immediately 
copied and handed out to each of the Board members. 

PUBLIC FIGURE: In the papers so far, including the latest informa-
tion by the Author, we have four calculations about the cost of the 
monument. To the Author’s question: “Who informed the Executive 
Council about the cost of the monument?” I want to state that I was 
the one who gave the information based on the calculations submit-
ted in the papers. 

I propose we decide how we will be dealing with the problems and to have 
this session last until we close all the open issues. 

PAINTER: I agree with the Public Figure. We need to deal with the prob-
lems very thoroughly and keep those parts of the monument that 
we should and reject those we shouldn’t. 

AUTHOR: In our elaboration, we started from a single premise: to 
discard those elements whose removal would least disrupt the over-
all concept of the monument. By removing the First Platform, we 
would save significantly not only in the execution but also because 
we would not be paying for the pitch. We cannot discard the Third 
Platform as the Mosaicist is already working on the mosaic, and this 

platform itself is necessary. We are proposing all these changes to fit 
the monument’s construction within the funds that we have at our 
disposal. 

HISTORIAN: Please, can anyone inform me what the savings would be 
with the Author’s changes? 

AUTHOR: Slightly less than half a million. 

PARTISAN: I propose we comply with this method: review all the issues 
compared to the initially proposed design. 

ART HISTORIAN: In the Author’s proposal, there are substantial chang-
es and deviations from the original project design, such as discard-
ing the “First Platform” and the “Eternal Flame.” One of the sculp-
tures had been previously discarded, and the lower room has been 
repurposed. I think that this Board must not allow the concept of 
the monument to remain unclear now. According to me, the Crypt 
being outside the Dome is a significant issue. I think that its place is 
in the basement room, and with it, the monument would be complete 
in terms of content. The monument must not be anonymous to the 
viewers. The pretentious titles of the reliefs oblige the Author to 
offer a more figurative experience to the spectator. I believe that 
there are certain deviations in terms of the Dome’s construction 
compared to the original proposal, which I liked better. I’m afraid I 
have to disagree with the repurposing of the lower room. Informing 
the viewers through modern technology is not acceptable to me. The 
monument must speak for itself. Moreover, I think that the First 
Platform should remain as intended in the original proposal. 

For the time being, that’s all I have to say, but I reserve my right to speak 
again on this issue later. 

PUBLIC FIGURE: I think that our discussion is taking us nowhere, as the 
Author does not intend to make any compromises. He has shown no 
will. 

However, let us agree on all the issues and respect the Author’s freedom 
at the same time. 

In the proposal submitted at the open call, the Author states that the 
reliefs would be executed in a figurative style. However, at the exhi-
bition, we saw reliefs in the abstract style, which is not the right way 
to present the topics they need to tackle. I do not withdraw from the 
request to have those reliefs treated figuratively and clearly. I am 
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not usually the one that handles saying how to achieve the stylistic 
change. That is up to the Author. 

AUTHOR: You are interfering with my artistic expression. 

PUBLIC FIGURE: Author, you are trying to undermine the Board with 
this. I propose we start with the First Platform. 

MUNICIPAL REPRESENTATIVE: With regards to the issue of the foot-
ball pitch, I am in a somewhat awkward position. As President of the 
Municipality, I am interested in the best possible outcome to this 
problem, and as a member of the Board, I can see that we are deal-
ing with quite limited funds. According to the conceptual design, the 
First Platform is dislocated and placed on the current pitch. Then 
the construction company started doing the groundwork on the new 
football field. It is being suggested to bring the First Platform back 
to its original location as in the initial proposal. We’re digging a new 
football pitch, and at the same time, we’re going back to the original 
solution. I believe someone should be held responsible for this. What 
would happen if we discard the First Platform, as we have already 
allowed one of the original proposal’s sculptures to be discarded? 
What will remain in the end? The construction work was costly, and 
now there are no funds left for the artwork. We must not spend all 
the funds on the construction at the expense of the art. I propose 
that we compare the prices for the construction work with the 
initial budget. With the Executive Council’s decision, this Board is 
obliged to oversee this monument’s construction following the origi-
nal proposal, and all further discussions need to be conducted in 
that direction. 

PARTISAN: I am not familiar with the actual cost of constructing the 
monument according to the proposed design solution. However, I do 
believe we should make every effort not to disrupt the concept of 
the monument. 

ORGANIZER: I propose that the Board first approved the project based 
on the proposal submitted at the open call and compare the First 
Platform. 

SCULPTOR: I agree with the objections expressed by the Board 
members. I believe that the First Platform may undergo architec-
tural changes, but the sculpture “Broken Chains,” which is part of 

the platform, must remain. The construction of this type of object 
would inevitably come with a whole set of challenges, anywhere. If 
we had an example to learn from, it would have been easier. Also, I 
want to emphasize that the notions of “abstract and figurative” are 
completely clear in art. The original design proposal leaves a spon-
taneous and strong impression, and all the things added later on are 
sheer intellectualizing. 

PUBLIC FIGURE: This is spot on! I have the following proposal:
 1) “Broken Chains” to remain as it was in the original proposal;
 2) The Board to decide on a location of the First Platform as set in 

the original design;
 3) The Author decides on the First Platform location but makes 

every effort to avoid obstructing the present football pitch. 

NARRATOR: The proposal from the Public Figure is fully adopted. 

ENGINEER: The access road from the First to the Second Platform could 
be constructed without retaining walls, slightly sloping downwards 
to the ground. 

NARRATOR: The Engineer’s proposal is also adopted. 

ART HISTORIAN: I propose to locate the Crypt in the basement room of 
the Dome. 

ARCHITECT: I believe that at this point, we may not pressure the Author 
into going back to the original proposal at any cost. 

PAINTER: I know that the Board never gave the Author permission to 
change the initially proposed solution. 

POLITICIAN: I don’t think that this is how we should be dealing with our 
issues. At the last meeting, we discussed that the basement room 
had no active function because it seemed not to have an organized, 
functional logic. It appears that there is no reason for the feelings 
that the monument should provoke in the viewer. 

AUTHOR: We shall stick to our present concept but lock the basement 
room door since there are not enough funds to design it as envi-
sioned in the proposal. 
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ARCHITECT: I believe that the basement room’s aesthetic is not yet clear 
enough in connection with the upper space. Therefore the basement 
room will not be subject to further design completion. 

PUBLIC FIGURE: I agree with the Architect. We need to discuss the link 
between the upper level and the basement room. We are all criti-
cizing the connection between the two floors with the stairway 
in the center. I propose that both space areas be separated and 
disconnected. 

POLITICIAN: I’m afraid I have to disagree with putting a lock on the base-
ment room. That space, like the rest of the monument, needs to be 
given a specific function. 

PAINTER: The Crypt constitutes how the monument appears, so it natu-
rally belongs in the Dome. 

SCULPTOR: The monument is the connection between life and death. The 
Crypt is the most intimate part of the memorial and needs place-
ment in its center – the Dome. 

ARCHITECT: In the same vein with the Sculptor, I think that the Second 
Platform should not be designed as a Crypt, and the platform itself 
should not be done, as it is not integrated within the monument 
overall. 

NARRATOR: The Board has decided to discuss the Second Platform and 
the Crypt as one issue. 

ART HISTORIAN: I have already expressed my opinion on the value of 
the Third Platform. I have a problem with the seats. They divide the 
space since the mosaic is going to be intense. 

NARRATOR: The Board has decided to design the Third Platform accord-
ing to the construction project. 

The mosaic is to be done by the Mosaicist. 

ENGINEER: Now, let’s move on to the main entrance. According to the 
main project, the door is envisioned as a steel construction lined up 
with a unique wood embellished with attached chrome plates. 

NARRATOR: The Board has decided the entrance door to be executed 
according to the original design. 

ORGANIZER: Today, around 9 am, the Stained Glass Artist brought me a 
letter addressed to the Board regarding the execution of the stained 
glass windows. Moreover, today, immediately upon the receipt of the 
letter by the Stained Glass Artists, I got an offer from a correspond-
ing company that could install the stained glass. 

NARRATOR: The Board has decided to entrust the stained glass’s overall 
execution to the Stained Glass Artist and make a contract with him 
to create and install the stained glass for a fixed cost that has been 
accepted and approved. 

POLITICIAN: I propose closing the opening in the middle of the Dome.  
The staircase between the upper and the basement room will be 
unnecessary. The “Eternal Flame” will feature on that spot. The 
Author should decide how to design the “Eternal Flame” and what 
effect it would produce. 

NARRATOR: The Politician’s proposal is fully adopted. 

POLITICIAN: I believe that concerning the reliefs, the Author should 
express himself, bearing in mind the discussion that the relief 
should be treated figuratively and not abstractly. 

AUTHOR: I cannot say anything. 

POLITICIAN: It is a question of principle. We are speaking about a figura-
tive approach and not only the reduction of the abstract treatment. 

AUTHOR: I cannot deviate from my expression. I will make some chang-
es when I augment the reliefs, but what you saw at the exhibition: 
that would be it. If you remember, there was quite a lot of resis-
tance against another monument, precisely because it’s abstract, 
but people have now accepted it. Any other solution would not be 
compatible with the Dome.  

SCULPTOR: This monument that you are talking about looks as if it’s 
unfinished. I think that here we should distinguish between the 
themes. He knows what he needs to do because we are not insisting 
on classical realism – guns, hats, etc. 
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ARCHITECT: I think that the Author’s remark that the Dome has set the 
tone for the reliefs does not hold water. Of course, it may be your 
stylistic preference, but it is not an absolute expression. 

PUBLIC FIGURE: The Sculptor’s remark does hold water. I am against 
repetition. However, we must realize that the assigned themes 
require clear mutual distinction, but we must respect the Author’s 
opinion. 

NARRATOR: The primary artistic rendition of the reliefs has been 
accepted. However, the Board suggests that the Author, in his final 
version of the reliefs, must insist on making a distinction between 
the themes, or, more precisely, the motifs they represent, given in 
their titles: “Rebirth,” “Uprising,” “The People’s Liberation Struggle” 
and “Freedom.” 

PUBLIC FIGURE: Regarding the purpose of the basement room in the 
Dome, I do have one suggestion: in this room, the young visitors 
could receive a history lesson. 

AUTHOR: The Public Figure is getting closer to our idea, only we wanted 
to have this information presented through modern technology. 

SCULPTOR: I’m afraid I have to disagree with the Public Figure with 
installing a sound system in this room. A history lesson could be 
best carried out outside, in the open air, with a real teacher. For 
example, we could use the Third Platform for this. Modern technolo-
gy’s use to present information is adequate for the most monotonous 
explanations – for tourist information. 

ARCHITECT: I propose to the Board to adopt the basement room’s follow-
ing decision: To abide by the original design. The purpose and its use 
need further examination. 

NARRATOR: The Architect’s proposal is validated. 

SCULPTOR: I would like to mention that the ramp, as presently 
constructed, draws too much of the visitor’s attention. 

ART HISTORIAN: I insist on moving the Crypt in the basement room and 
that the Second Platform should not be constructed circularly but 
remain a path. 

ARCHITECT: I would like to emphasize that changing the proposed 
design concludes that the connection between the upper and Dome’s 
basement rooms is poorly established.

POLITICIAN: I am now finishing this session that extensive minutes 
need to be taken from, where all the proposed designs and elabora-
tions will be listed in order. Apart from this, another report needs 
to be made where all the decisions adopted at this session are stat-
ed. I kindly ask for an adequate solution for the basement room, of 
course bearing in mind the proposals and the available funds. This 
time the calculations for the overall cost of the monument must be 
of the utmost accuracy. The Author’s fee shall be regulated later on 
with the Republic’s Executive Council, bearing in mind the previous 
experiences. 

     X  X  X

SCENE	THREE:	
 ONE YEAR AND THREE MONTHS BEFORE THE OPENING 
 OF THE MONUMENT 

NARRATOR: Three weeks after the end of the meeting, the Organizer 
submits a written notice to the Monument Construction Board, 
where he lays down his remarks on the changes and amendments 
to the original Author’s contract offered by the Author to the State 
Copyrights Agency. A week later, the Author’s written response 
follows. He explains their position, which is misunderstood and 
unregulated, and they are left to rely on their frantic enthusiasm 
and great open‑mindedness. He emphasizes the official attitude 
towards him. At a certain point in his address, he wonders, “is it the 
funds, or, unfortunately, is there a tendency to maim the central 
concept of the monument.” 

This process around the contract, which refers to the authorship’s defi-
nition, and Iskra’s recognition and acknowledgment as an author, 
the Author’s responsibilities, and the amount of the Author’s fee 
would permeate nearly the entire duration of the construction of the 
monument. At several points, this would also affect the dynamics of 
the monument’s structure, triggering dissatisfaction among all the 
stakeholders, but primarily affecting the authors‑spouses, who were 
even ready to withdraw from their position on several occasions. 
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ORGANIZER: The Author of the monument, towards the end of December, 
through the State Copyrights Agency, proposed a draft‑contract as 
a replacement or amendment to the preliminary contract from the 
previous year, made between the Author and the Executive Council 
of the Republic as an investor. With this draft, the Author would like 
to regulate his rights and responsibilities in the next phase of the 
monument’s construction. 

The draft‑contract does not cover all the necessary elements that need 
regulation given the complex relationships, i.e., the monument’s 
complexity. 

The Author’s responsibilities, presented broadly and more declaratively, 
offer specification and are subject to the draft contract’s annex. 

There is a lack of deadlines for the execution of the separate stages of 
the work. The completion of the tasks affects the other participants 
involved in the construction of the monument. The duties include: 
laying the reliefs in a plaster mold, submitting the “Eternal Flame,” 
drafting a project for “Broken Chains,” preparing a stained glass 
foundation project for the windows, and other obligations. 

With regards to the requested Author’s fee, the following could be 
concluded: 

If we make a peripheral cost analysis according to the indicators of the 
Author’s specification attached to the draft‑contract, we will get 
incredible and confusing results. 

According to the specification of the Author’s costs, the fees need to 
reflect the duties undertaken by him and his collaborator Iskra. He 
is now trying to present her as a co‑author. He has proposed a signif-
icant reduction of the total fee. Compared to the initially request-
ed amount, the fee is now lower by as much as 50%. Even with the 
suggested reduction, the amount of the Author’s fee is still other-
worldly! The percentage of tax calculated and added to the final 
number is also unclear. 

Just for comparison, even with this dramatic reduction, if we take into 
account the fee requested by the Author for his abstract reliefs, their 
value per m2 is three times the amount paid to an academic sculptor 
for modeling a purely figurative relief treatment two years ago. This 
fact speaks for itself. 

In the draft agreement, Iskra occurs as the author of the monument with 
the Author, which is contrary to the very essence of the matter. On 
the other hand, according to the documents, she is the leading asso-
ciate, who could also co‑author the architectural‑urban layout, but 
not the entire monument. 

Although she did work on the architectural‑urban layout of the monu-
ment for eight months, Iskra’s contribution is not equal to an 
author’s contribution. The “author’s contribution” is protected copy-
right that exists only in the conceptual architectural project design. 
Her engagement is an intellectual (non‑commercial) service, which 
is subject to higher tax rates and is not at the same level as copy-
right income, as calculated by the Author in the annex to the draft 
contract. 

The following can be assumed:  
  1. The contract should be more detailed, including all the necessary 

data and elements.
  2. The fee should be determined as accurately as possible, based on 

the type of work paid for, not only for tax differentiation but also for 
determining the cost of particular artistic and other segments. 

 3. The requested fee cannot be justified by anything because the 
approximate calculations show that the requested amount is more 
than double the usual fees paid in our Republic and even at the 
entire Federation level. 

AUTHOR: I believe that the commission that worked on defining the 
Author’s fee did not perceive the problem in its genuine complexity 
but approached it with the indifference typical of administration. 

As the Author of the project and the one who bears the brunt and takes 
responsibility, I am aware of all the difficulties that came up, both 
in terms of project design and practical matters. However, if you’ll 
allow me, I would like to say that I also have a responsibility to 
myself and my family. 

I am aware that the value of creative work is abstract and relative, but 
the investment in the creative process is quite specific. 

During the time between the open call advertising until the completion of 
construction, we, the authors, were wholly occupied with the design 
and construction process. The lost time is primarily due to procras-
tination on the part of the administration. The plan conceived by the 
authors and accepted by the Investor envisions a genuine connec-
tion and synchronization of the work between the two parties. 
However, the administration was not capable of such a complex task, 
and soon a highly unbearable atmosphere of mistrust and confusion 
ensued. 

The lack of a solid Author’s agreement further complicated the profes-
sional relationship with the Investor. The fact that we are both 
freelance authors, faced daily with our material existence’s inse-
curity, did not prevent us from entirely and uncompromisingly 



141-,140‑,

surrendering to the work. However, we cannot foresee the commis-
sioned work outcome, which still is unknown to us. 

In the contract we submitted, we presented an extensive analysis of the 
Author’s work’s costs and value, which the committee reduced by 
about 45%. We would like to know how the final amount was deter-
mined, considering that our commitment to the monument has last-
ed five years. Was this fact taken into account? During these five 
years, we have undertaken the costs for social security and pension 
contributions. The advance payment we received did not only belong 
to us but also covered other contributers and production expenes. 
After completing the project, a period of re‑adjustment will take 
place and will affect our work opportunities. 

I still stand by our commitment to building the monument, and the fee 
would not be an obstacle to its realization; however, I am not satis-
fied with the attitude towards my co‑author and me. 

Keeping in mind all the objective and subjective difficulties that the 
Board is facing, I believe that a reduction of the fee by up to 30% 
could be mutually acceptable. 

I wonder whether this is a matter of finances, or, unfortunately, there is a 
tendency to maim the monument’s central concept. 

In the short remaining period until the monument’s completion, I expect 
maximum cooperation and coordination with the Board. I urge the 
Board to reconsider the current and future responsibilities. 

We also demand to have insight into the financial investment because we, 
as authors, could best assess maximum saving costs. 

I would also ask to be informed about the date of signing the contract 
so that my copyright representative could attend the meeting. His 
presence would facilitate the work of both the Investor and the 
authors. 

     X  X  X

SCENE	FOUR:	
 ONE YEAR BEFORE THE OPENING OF THE MONUMENT 

NARRATOR: In the monument’s construction, two other prominent 
national artists were included with their artistic works. One is the 
author of the stained glass windows in the Dome, and the other is 
the author of the mosaic in the Third Platform. During the work, 
both the Stained Glass Artist and the Mosaicist deviated from the 
conceptual solutions. The Author and Iskra did not approve of these 
changes because, according to them, they deviated from the idea of 
creating a homogeneous and balanced whole. These changes would 
lead to friction between them, which would, in turn, affect the work 
of the other working bodies. But that is not all. Another change 
would lead to a complete halt in the communication between the 
Author and the Mosaicist, which the Board and the Operating Group 
will mediate to resolve. 

An urgent meeting of the Board has been convened held on a warm 
summer day in one of the cabins at the monument’s construction 
site. 

POLITICIAN: We are not familiar with why the Author failed to attend 
such an important meeting, but I believe we have the right to 
express our dissatisfaction and outrage at this action. He received 
an invitation, and I demand that this should be added to the records. 

NARRATOR: The Board has accepted the statement regarding the 
absence of the Author. 

POLITICIAN: During the tour of the monument, the Engineer acquainted 
us with the building’s state. Would you have anything more to add? 

ENGINEER: One problem arose on Thursday. The main project was modi-
fied by lowering the elevation of the bridge at the Author’s request. 
This decision resulted in a change, i.e., reducing the walls’ dimen-
sions where the mosaic is set. The Author insisted on making this 
change, and the following issue was something that he and the 
Mosaicist were supposed to solve. But they, unfortunately, failed 
to meet and have not solved the problem. The Author persistent-
ly refuses to agree to return the walls to their original dimensions 
and avoid cutting the mosaic’s relief shapes. After several argu-
ments and negotiations, on Thursday, I managed to get the Author’s 
and Iskra’s consent to raise the wall by only 10 cm. I think that the 
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Mosaicist should come to terms with the resulting 25 cm instead of 
30 cm, and I would ask him to agree so that we can get the job done. 

MOSAICIST: Allow me to explain. 

ENGINEER: I am sorry, and please allow me to finish first. The two dates 
proposed for the inauguration of the monument refer to critical 
historical commemorations. For the first proposed date, we could 
complete the Dome’s walls, the ground level, and the cobblestone 
arrangement on the paths and the Third Platform. By the second 
proposed date, the monument would be ready if the artists manage 
to finish everything, but I believe the Stained Glass Artist would be 
late. 

CONSTRUCTOR: As a construction company we need to know what date 
the monument should be ready. We must prepare an operational 
plan, but we do not have a straightforward task. It is not enough to 
give us partial assignments. The entire endeavor needs to be clear 
and defined to complete it successfully and on time. 

POLITICIAN: What the construction company requires must be provid-
ed by us. The monument needs to be inaugurated on the second date 
that was proposed. Now I suggest we hear what the Mosaicist has to 
say. 

PUBLIC FIGURE: I think that we should determine all the things that the 
first date should get done and what should be done by the second. 

CONSTRUCTOR: We think that the construction company should timely 
carry out all the things that would make it possible for the artists to 
do their work. We will have the ground clearance by the first date. 

PUBLIC FIGURE: I shall give this suggestion – for all the participants, 
except for the Author, the deadline would be the first date. We must 
keep this determination and have as many things finished by the 
first date as possible. 

ENGINEER: The construction company would provide space for the work 
of the Author and the Stained Glass Artist, and we need to provide 
conditions for the creation of the Mosaicist. 

PUBLIC FIGURE: Could we accept the thesis to have everything up to the 
Dome door finished by the first date? 

ENGINEER: It would not be possible, because the football pitch is in the 
way. 

CONSTRUCTOR: If we are given the complete technical documentation, 
we commit to having all the work from the Dome door to the First 
Platform finished by the first date. 

POLITICIAN: We would like to ask the Mosaicist to tell us his problem. 

MOSAICIST: What the Engineer said about my walls sounded just as the 
Author would say it. 

I will explain it simply on my construction reinforcement drawing. Due 
to the lowering of the elevations on the bridge, the dimensions of 
my walls also changed. I had already finished my work before the 
elevations were altered. Both the Author and the Engineer should 
have paid close attention to my work. As things are now, the Author 
insists, through the Engineer’s mediation, as he refuses to show up 
in front of me himself, to reduce the size of the walls. That reduction 
affects the size of the mosaic. Just imagine this twisted logic where 
a ready‑made painting is set to be cut! It is the same as if we told the 
Author about one of his sculptures: cut this one’s head off because I 
like it better without it. One of the first lessons in art school is that 
no such thing can be allowed! I insist that the walls are returned to 
their original dimensions to mount the mosaic as it is, i.e., following 
the measures laid down in the open call. 

ENGINEER: The Author disagrees with it, and you, Mr. Mosaicist, have 
a legal representative. There’s the Organizer; let him deal with this 
problem. 

MOSAICIST: The Organizer should not interfere because, in the end, he 
will be the one to blame. 

ENGINEER: As a supervising authority, I only need to have the Author’s 
approval. 

ORGANIZER: There is a Board that is solely in charge of making a deci-
sion; they have the final word. 

PAINTER: We opened a call when the dimensions of the walls were 
already set; the Author does not have the authority to change them, 
let alone give or not consent. 
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POLITICIAN: Why, Mr. Engineer, did this occur? 

ENGINEER: The project design has been changed. The bridge was lowered, 
and this led to a change in the elevation of the walls. 

ART HISTORIAN: I think that we opened the call with already set dimen-
sions, and I am decisively against disrupting the finished work of the 
Mosaicist. With this change, the Author aims to degrade the other 
artistic elements. There is no other reason that could explain such an 
illogical request on the part of the Author. I am against the Author’s 
proposal. 

POLITICIAN: Mr. Mosaicist, is this a question of the Author being whimsi-
cal towards you, or is there something else? 

MOSAICIST: I will repeat it – It’s nothing but a whim. 

PUBLIC FIGURE: Even though the Author’s intention is plain to see, it 
would not be very nice of me to say this in his absence, but then 
again, he’s to blame for the lack. I don’t think the Author is correct. 
Increasing the height of the walls by 10 cm in these already huge 
dimensions is nothing. I suggest talking to the Author once again, and 
if he does not come to his senses, we should build the walls the way it 
suits the Mosaicist. 

POLITICIAN: The Author will have to come to terms with the walls’ size 
being the one that the Mosaicist needs, as our time is running out. 
That’s why I suggest the Author, the Mosaicist and the Engineer 
come to my office on Tuesday at 8 am. 

ENGINEER: I think there’s no other solution, and tomorrow I shall go to 
see the Author. 

POLITICIAN: We have representatives of the football club here, but I think 
that right now we are not ready to deal with the problem with the 
football pitch. 

ENGINEER: I hope there is still room to talk. We’re giving them 14000 m2, 
and taking them 7000 m2. I don’t see what more could they want? 

FOOTBALL PLAYER: We’re not asking for anything more. We’re asking for 
what we gave you—a wholly equipped football pitch, like the one you 
took from us. However, we wouldn’t mind if you gave us a better one. 

PUBLIC FIGURE: Who gave the other construction company the order to 
have the new football pitch finished? 

MUNICIPAL REPRESENTATIVE: I would like to inform the Board that 
our initial concept of having the Fund for Roads participate in the 
construction of the football pitch is not feasible because the title 
deeds would be at the expense of the Municipality. The Municipality 
does not have any funds. I think we missed the chance of having the 
Army do something. 

PUBLIC FIGURE: As a Board, we have nominated the Public Figure, the 
Partisan, and the Engineer to study the problem, but no specific 
decision has been made. How much money would the club need to 
deal with the question of the pitch on its own? 

POLITICIAN: I think that the Board should decide for the Municipal 
Representative, the Organizer, and the Engineer to meet with the 
football club representatives and find an acceptable way to deal with 
this issue. 

NARRATOR: The proposal has been adopted. What follows now is a 
discussion on the second and third items of today’s agenda. 

POLITICIAN: We have the Author’s notification about his work. It is 
improper and incomplete, as always. Has the Engineer got any infor-
mation as to how the Author’s work is going? 

ENGINEER: The Author is working, but no contract has been made with 
a foundry. 

ORGANIZER: In the information, I submitted I mentioned the name of 
a foundry which, in my opinion, is the only one able to carry out 
the work with the reliefs. The owner does not want us to make a 
contract at this point. He is waiting for a decision regarding the 
regulation of the payment of his pension. However, he has confirmed 
to complete the work without a contract. He can be fully engaged in 
the casting of the reliefs. 

NARRATOR: The Board has decided to directly hire the foundry in ques-
tion to cast the reliefs in the given material and set them up at the 
spot for an arranged fee in net‑amount. The amount to be paid to 
the assistants is determined, and contracts are being prepared for 
signature. 
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PUBLIC FIGURE: I propose for the Board to conclude and emphasize with 
satisfaction that the Mosaicist is fully immersed and preoccupied 
with the mosaic’s execution, which is not the case with the other 
artists. 

POLITICIAN: I would like to mention something related to the Stained 
Glass Artist letter where he states that he doubts he would finish 
the stained glass by the second date proposed for the ceremoni-
ous inauguration of the monument. He does not mention that he is 
obliged to complete the stained glass by the first proposed date. 

 I wonder if he is aware of the legal consequences arising from the 
contract he has signed. 

NARRATOR: The Board has decided that the Organizer should get in 
touch with the Stained Glass Artist and offer him help to speed 
things up. Moreover, he should send a letter to draw his attention to 
the consequences arising from overstepping the deadline stated in 
the contract. 

ORGANIZER: We have got two offers to purchase film footage, and in the 
notification, I propose to engage them to continue filming. 

PUBLIC FIGURE: Some things are not good, and I demand that the Board 
authorizes me to deal with this problem. 

POLITICIAN: No, they are in direct contact with the Author. 

PUBLIC FIGURE: When conceptualizing the documentary part of the 
monument construction, we also need to include prominent poets 
with their opinions and suggestions. 

NARRATOR: The Board has decided the Public Figure to arrange with 
the Author regarding the proposal to have poets engaged with the 
issue. 

ENGINEER: According to the fourth item on the Agenda, we would like to 
inform the Board that we have conducted an auction for the exist-
ing construction of the stained glass and electricity installation. The 
fairest offers were by two local companies. If you agree, we should 
decide to make contracts with them. 

POLITICIAN: The Board has decided to contact the companies at the 

requested amount for providing the required services and adjourn 
today’s meeting with this decision. 

NARRATOR: Despite the Board’s pressure to have the monument’s cere-
monious inauguration that same year, it would not happen. Another 
year would pass before the memorial would be in a state to be open 
to the public. 

     X  X  X

SCENE	FIVE:	
 SIX MONTHS BEFORE THE OPENING OF THE MONUMENT

AUTHOR: To the Monument Construction Board: Due to being away, I am 
prevented from attending the meeting, but I would still kindly ask 
the Board to take my statement regarding the issue of the ceramic 
tiles into consideration. 

The Board members are well‑acquainted with the course of the work. 
Therefore, I will not detail the terms of the open call; I would only 
remind you that the open call concept was bound to fit into the artis-
tic and spatial vision of the monument. I expressly emphasize that 
I would not have agreed to choose the implemented solution as the 
author of the central idea today. 

I am aware that the creative process implies the metamorphosis of the 
initial idea, its development, and maturing from my personal expe-
rience. Still, I can’t entirely agree with the Mosaicist’s decision to 
completely deviate from the overarching idea. We have here essen-
tial non‑compliance with the spatial and artistic synthesis of the 
complex, and some of the Board members even supported him. At a 
certain point, the collaboration came to a complete halt, which led to 
the current situation. 

I wouldn’t want to go into what the Mosaicist’s work represents with 
the required synthesis now, although I have a specific opinion. The 
public will express its opinion too, and time will be the final judge. 

There’s nothing to say about the disputable surface in a square meter 
because it was specified in the open call and the Mosaicist’s 
contract. The mosaic’s extension towards the backside was well‑
grounded and initially accepted in the concept that the Mosaicist 
proposed on the monument’s primary model. The freestyle rendi-
tion on the ceramic tiles was supposed to end by logically crossing 



149‑,148‑,

over to the wall’s backside. 
The situation that we face today – the geometrical, vertical cutting of 

the wall, something that I never agreed to, gives an impression of 
incompleteness on the backside. This is another case in point that 
the concept has not been sufficiently studied from all aspects. 

The Mosaicist’s approval seems to be insisting on concerning the initial, 
not the current concept of the work so that now the Board and I are 
in a fait	accompli. 

When it comes to his urging for “fair” treatment, because he finished his 
work on time, which is deserving of praise, by all means, does not 
automatically make his work and responsibility to the job complete.  
A professional “fair” treatment would imply having the initial idea 
of the synthesis incorporated in work, which by no means excludes 
the creative autonomy that I firmly stand for as too. 

     X  X  X

SCENE	SIX:	
 THREE MONTHS AFTER THE OPENING OF THE MONUMENT 

NARRATOR: A statement can be found in the documents from the 
construction of the monument. The Author and Iskra sign it, dated 
three months after the monument’s inauguration. It does not state 
who it is addressed to, and it is not clear what its purpose is. 

AUTHOR: As authors of the monument in Krushevo, we declare that we 
did everything we could to get in touch with the collaborating artists 
who joined the process later on. We tried to help them get closer to 
the already established conception, bearing in mind the difficulty of 
these types of cooperation. In the beginning, we coordinated, but as 
we progressed, they diverged from the concept. In the end, we got 
unexpected results. Today it is evident that each of the participants 
was focusing more on the superiority of his presence than the desire 
to create a homogeneous, balanced whole. 

     X  X  X

SCENE	SEVEN:	
 THREE YEARS AFTER THE OPENING OF THE MONUMENT 

NARRATOR: During the development and realization of the project 
design, the Mosaicist would completely deviate from his original 
proposal conceived as a mosaic with floral motifs. His final solu-
tion would be an abstract relief from experimental ceramic tiles 
where basic geometric shapes and vertical lines dominate, rendered 
through the primary colors’ intensity. However, from the very start 
of installing the ceramic tiles, serious technical and atmospheric 
problems would begin to appear, which would lead to its damage. 
Three years after the inauguration of the Monument, a consulta-
tive meeting took place. Initiated by the Republic Institute for the 
Protection of Cultural Monuments, the Republic Secretariat of 
Culture, and the Municipal Assembly, at the site of the Monument, 
experts and scholars attended the meeting where they would pres-
ent their observations, assessments, and opinions. 

PRESIDENT OF THE MUNICIPAL ASSEMBLY: At this meeting, we will 
review the condition of the ceramic tiles as part of the Monument, 
which is the work of the Mosaicist as an author, but we should also 
take into account the other shortcomings of the memorial as well as 
its completion and function. Regarding the condition of the ceram-
ic tiles, I should emphasize that we have obtained insight from 
experts, who conclude that with each passing day, it keeps breaking 
down and new cracks and decay of the ceramic tiles occurs daily. 

PUBLIC FIGURE: Our office is in charge of protection, and we have taken 
timely measures to put this Monument under protection. In addition 
to the expert committee, we have three other bodies to assess the 
situation and guide the production. First, we have the Mosaicist’s 
opinion, second, we have the Ceramicist proposal, and third, we 
have the Commission from the Institute for Protection and the 
university professors. I would ask the Mosaicist to state his opinion. 

MOSAICIST: I already submitted my opinion in writing. I think it would 
be helpful to elaborate on it. I worked on my piece with the Marble 
Combine, the Supervising Authority, and another company. The 
Monument Construction Board approved the mounting of another 
layer of ceramic tiles, but this proved to be a mistake. I talked to 
experts from the Marble Combine that I signed a contract with, and 
they told me that the base for the ceramic tiles should not be rough 
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but pliable, like a base for marble. So, they hired an expert, but he 
poorly compacted the concrete. Also, the roof was not professionally 
installed. At the last moment, the Supervising Authority said that 
the workers need to install a lighting cable and dug a route for its 
installation. I built the ceramic tiles with the help of highly qualified 
people from the porcelain and ceramics factory. Even when we cast 
the tiles, they cracked, but very slightly. They broke with the slight-
est cement pressure during the installation, but the cracks did not 
bother me. They hold an aesthetic value, in my opinion. 

NATIONAL ACTIVIST: In my view, we should found a solution that would 
settle this problem for the upcoming 15 to 20 years. I would kind-
ly ask the Mosaicist to offer a solution that would express the total 
costs. 

MOSAICIST: I am not an expert, but I consulted experts who told me that 
changing a few ceramic tiles would permanently settle the issue. Let 
me mention that I have been to other countries, I have seen other 
ceramic tiles artworks, but I’d like to stress again that I am not both-
ered by the small cracks. The large panels need to be removed and 
replaced, and an aluminum sheet secures the roof will offer a perma-
nent solution to the problem. 

NATIONAL ACTIVIST: So, after the consultations, we should: remove 
a large part of the big plates and replace them with new ones, and 
secure the roof with a tin sheet. 

CERAMICIST: I have expressed my opinion in writing, but I would like to 
read the essential part. 

PRESIDENT OF THE MUNICIPAL ASSEMBLY: I would first like to ask the 
Author to express his opinion. 

AUTHOR: I would ask you to continue because I feel my presence is 
excessive, and the problem is much broader. During the construc-
tion, many things were not complied with, and we had no contact 
with the Mosaicist. I think he has to endure both the praise and the 
downfall. I had given him complete liberty in his creation. 

PUBLIC FIGURE: Should we read the expertise since it is pretty long and 
extensive? 

CONSERVATOR: Only briefly. The report also offers visual documenta-
tion and concludes that 76% of the ceramic tiles have been seriously 
damaged, and the remaining 24% would also suffer the same fate. 

MOSAICIST: This is a tendentious statement by the Conservator that I 
haven’t spoken to for five years! 

CONSERVATOR: I am prepared to defend this expertise in front of the 
most eminent professionals. The Mosaicist shifts the blame on the 
professionals. 

NATIONAL ACTIVIST: I think we should all act responsibly here. I am 
aware that the Monument approved the artistic rendition through 
the Construction Board. We need to propose a final solution because 
the Government is willing to provide funds only for a permanent 
solution. And to be clear, it is not possible to proceed and change 
the Law on the Construction of the Monument for the third time. 
Therefore, please agree on a final and permanent solution and noth-
ing else but that. 

ART HISTORIAN: I would like to ask whether we have the “Atex 
Document” from the porcelain and ceramics factory for the mate-
rials? Furthermore, does this expertise offer another appropriate 
material, and how long would that solution last? 

CERAMICIST: I emphasize that the factory has won several European 
awards. Regarding the question, I have no pretensions to take over 
this job, because I do not even want to take this job. 

MOSAICIST: The Englishman was experimenting for three months, and 
now we’re faced with failure again. 

CERAMICIST: The experts at the porcelain and ceramics factory said 
that fireclay was added to the mixture, not a technology they used. 
Yet, it’s not the Englishman’s technology either. However, in my 
opinion, the main culprit for this is the concrete girder, which was 
not insulated. But the porcelain was applied directly to it, and the 
technological procedure of realization was adequate. 

ARCHITECT: There should be only one solution here: why, if, and how the 
sheet metal should be placed. Water seeps in not only from above but 
also through the grout. We need to check the quality of the porcelain, 
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and if it is not sufficiently strong, then new tiles should be installed, 
and it should be assessed whether the tiles are of good quality or 
not. We should also bear in mind that underground water also has 
an impact. 

PUBLIC FIGURE: According to me, there are three problems. Is the 
ceramic plate itself acceptable? Secondly, the unprotected wall and 
the water seeps from the top‑down and the other external influenc-
es that affect the damage. The art dilemmas would come third, but I 
think there is no room to discuss them anymore. 

PRACTICING ENGINEER: The ceramic tiles has cracks that have led to 
this condition. As a practicing engineer, I say that the temperature 
differences here in this mountain town are steep, so I suggest expos-
ing the tiles to different temperatures and ice to see if the material is 
durable. 

MOSAICIST: I was very irritated a while ago when I heard that the 
object would have to be demolished. There are several committees 
here, and now we need to determine what’s wrong and find the real 
reason. I insist that the mistake is in the installation. The porcelain 
is good, but the base structure was not professionally done. 

PRACTICING ENGINEER: I think that the material should be divided into 
the porcelain mixture and walls, and at the same time, we need to 
check the certificates whether they are to move on. The elements 
that have been settled so far say that both the porcelain and 
concrete are good, but this should be checked in different tempera-
tures and chemical influences. The bonding technique should also be 
reviewed. 

MUNICIPAL REPRESENTATIVE: As a member of the Monument 
Construction Board, I would say that the Mosaicist’s mosaic was 
conditionally accepted, although it was decided to wait and see how 
the ceramic would turn out. We discussed this issue a lot on the 
Board. I stand for this: we need to find who is to blame for this, and 
the competent authorities need to investigate this matter further. 

 I also adhere to everything that was said here. Suppose there is a 
defect in the material’s design or no appropriate documentation has 
been prepared for the material. In that case, all of this should be 
submitted to the competent authorities to find the responsibility. 

 If reconstruction or restoration is needed, then we need to assess 
how much this would cost. As a Board, we also had a Supervising 
Authority, and I wonder what they have done? I suggest that these 
two proposals be taken into consideration. 

SCIENTIFIC ASSOCIATE: The Conservator said that in this state, we have 
rapid decay of the object. There is a possibility to carry out conser-
vation works for the water, humidity, and water supply through the 
concave surfaces. The problem here is also aesthetic, and if the trac-
es of the saltpeter are erased, the aesthetic appearance will improve. 
To find a way to examine the concave surfaces, insulate the upper 
part, embed hardware plates in the lower leg, and drill two holes in 
the porcelain body to fill up the inner part to prevent humidity from 
seeping in. Making a new mosaic would entail spending more funds. 
I see no solutions other than this. 

CONSERVATOR: Here, we are not talking about how the conservation 
should go, but whether any conservation should be done at all? We 
need to make the right decision. Protection would cost more than 
a new facility. The Author is obliged to protect the building for two 
years. 

NATIONAL ACTIVIST: The other day, the Secretariat of Finance raised 
the Monument issue because things cannot go on this way.

We talked, and we came to the same conclusions, and the proposed solu-
tion is the same as what the Mosaicist said, by conserving and 
replacing all the tiles. The funds would be provided through non‑
economic investments by the end of the year to fit them into this 
year’s financial plan. Therefore, a new budget construction should 
be submitted urgently. 

PUBLIC FIGURE: We heard interesting elaborations here, but this is all 
about examining all the materials used in the construction of this 
building. There are two solutions here, either conservation or some 
complete reconstruction. We need additional examinations by other 
experts as well. Moreover, there are no dilemmas about the artwork 
because it is a cultural monument and protected. We have gathered 
here to arrange how to deal with the shortcomings. There were flaws 
in the exact procedure, but I would not like to detail that now. We 
need a permanent and solid solution. We all know this, and it is what 
we want. 
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SCIENTIFIC ASSOCIATE: We need to protect this object, to preserve it. 
 I am not for reconstruction. There always have been and always will 

be such problems in this area. 

CONSERVATOR: The materials should be examined on the spot. Let me 
repeat, the conservation would cost more than a new artwork. First 
of all, I think that the tiles should be examined in a laboratory. 

ART HISTORIAN: It was three years ago when it was concluded that 
water is the cause for the decay of the ceramic tiles, but nothing has 
been done since then. The atmospheric water should be isolated. 

The will and opinion of the Author should also be respected. 

AUTHOR: None of this would have happened if there was cooperation. 
 I do not believe in all these findings. I propose to dislocate the object, 

place it elsewhere, and arrange the space differently. 

CONSERVATOR: It would be difficult to remove all the tiles and transport 
them entirely to a different location. 

LOCAL ARTIST: Should we now say whether or not we need such an 
artistic solution. At first, I considered it kitsch, but I have come to 
constantly and gradually accept it. I perceive all the elements as a 
whole, as complex. 

PRESIDENT OF THE MUNICIPAL ASSEMBLY: I propose the Institute for 
the Protection of Cultural Monuments to give a solution with finan-
cial indicators and experts’ involvement. It should be submitted 
to the competent authorities, whereby the art principles, or more 
precisely, renditions, would be respected. 

SCIENTIFIC ASSOCIATE: If the Institute undertakes such a task, funds 
should be secured to cover the object and determine the completion 
deadline. The Author’s opinion should be heard about the financial 
matters. Immediate measures should be taken for prevention, and 
funds should be secured to complete everything within a year. 

NARRATOR: All the attendees unanimously accepted this proposal, along 
with the recommendation of the President of the Municipal Council. 

LOCAL JOURNALIST: If no measures are taken for the water 

permeability and the electrical installation and remove the Dome’s 
internal flaws, such or similar meeting will have to be held soon. 
More than thirty days ago, the director of the construction company 
came here himself and saw the Dome’s condition with his associates 
and said that they would soon send a team to fix the defects. So far, 
no one has come. Moreover, the director of the electrical installation 
company came, he saw the weaknesses in the electricity, and after a 
few days, he sent his team on the spot. They noted down what they 
needed to do and then nothing. And so scaffolding is set up inside 
and is waiting for interventions. 

NATIONAL ACTIVIST: I don’t know what to expect. Those who need to 
get things done, and are informed about it, came on the spot and did 
nothing. In my opinion, they should be taken to a regular court, and 
there is no need to wait. 

MUNICIPAL REPRESENTATIVE: Leaking or not, the building is a respon-
sibility of the staff working at the Monument. In the same way, 
the History Museum or the galleries is a matter for their team. 
Yesterday, the National Activist told me that the status of the 
Monument had not been resolved yet. The documents are in front 
of me. We had a meeting with the Secretariat in the capital, which 
the representatives from the Municipal Council and the Republic 
Community of Culture attended. Then we agreed to send a noti-
fication to the Executive Council of the Republic Assembly. The 
report has been submitted to everyone. Among other things, in the 
statement, we suggested the delegation of two Executive Council 
members. If there are any shortcomings, do tell me. What is the 
responsibility of each individual, the individual himself should 
decide it. Things are apparent, and competence is stated. Moreover, 
it says that the Republic Community of Culture will finance the 
Monument for its preservation, maintenance, and activity. 

LOCAL ARTIST: Here, we are discussing the unresolved issues, such as 
the integration and how it will differ in the funding. In this case, the 
Republic cares only about the Monument. And who will take care 
of the museum and the galleries? Based on a program to resolve 
the relations between the Republic Community of Culture and the 
Municipal Assembly, it would not be wrong if the town museum also 
gets financed and if funds are provided for its restoration and set up 
a new exhibition. Because the museum building is in poor condition. 
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NATIONAL ACTIVIST: First and foremost, it is clear that the Executive 
Council of the Republic Assembly will provide funds for the 
Monument and the museum building solely based on an elaboration. 
For the conservation of the museum building and the second phase 
of the construction and completion of the Monument, we must start 
working on an elaboration right away, and we should also provide 
for the participation of the Municipal Assembly, especially when it 
comes to the museum. 

It should be clear to all of us that the realization of the second phase of 
the Monument will have to wait.    
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YANE
CALOVSKI

 RESTRAINED SPACE 
(AFFECTED BY YOUR 
ACTIONS)

 ______________________________________________________________________ 
ADAPTABLE	AND	CONFIGURATIVE	COMPOSITION	OF/FOR	
PERFORMERS	AND	OBJECTS

 Images p. 62‑71 Yane Calovski, RESTRAINED SPACE (AFFECTED BY YOUR 
ACTIONS), digital prints, 2020. 

 Assistant: Ivan Peshevski.

“Restrained Space (Affected by Your Actions)” is a work‑in‑progress 
inspired by the exceptional sculptural and architectural complex 
“Makedonium” designed by sculptor Jordan Grabuloski and archi-
tect Iskra Grabuloska and a selected group of visual and techni-
cal collaborators. Inaugurated in 1974, on the 30th anniversary 
of ASNOM ‑ the Second Session of the Anti‑fascist Assembly for 
the National Liberation of Macedonia, and the 71st anniversary of 
Ilinden Uprising, this monument remains one of the most signifi-
cant buildings of its kind in Macedonia and former Yugoslavia. 

The work is a spatial installation based upon the technical drawings 
and written documents from the Grabuloski Archive at the State 
Archive of the Republic of North Macedonia in Skopje. Since 2017 

 I have studied the archive contents (donated by Iskra Grabuloska), 
which offers an unprecedented opportunity to understand the 
authors’ conceptual and aesthetic intention. I’ve paid particular 
attention to the part of the monument that remained unfinished, 
and these are materials related to the unbuilt basement room, also 
known as the screening room. The basement offers a space for self‑
reflection and dialogue while viewing the curated didactic content 
related to the Macedonian liberation movement in a form of film 
screenings and slide projections. 

Visually, the work has two main parts: a life‑size wall drawing that 
frames the oval design of the projection space and a sculptur-
al composition of interlocking floor elements echoing the window 
design of the monument’s upper floor. Also, twelve hammers placed 
within the floor configuration associated with the twelve main 
protagonists, as evidenced in the board meetings’ minutes. These 
additional objects correspond to the dramaturgical text “If A Story 
Is Present” by Hristina Ivanoska. The work’s possibility to be acti-
vated as a performative, adaptable, modular, and reconfigurable 
setting. 

While this initial phase of the work is complete, I am still actively 
researching the Grabuloski Archive to understand the screening 
room’s dimensioning and curating. I hope that “Restrained Space 
(Affected by Your Actions)” will be realized in a three‑dimensional 
space as an architectural installation in which we will be able to 
physically face the conflicting notions of the “historical” as an often 
unfinished process in the present.
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Чикаго (2018), Простор за скулптура, Утика, Њујорк (2016) и Јадо, 
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заедничките дела, Чаловски и Иваноска творат и самостојно. 
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географии. Неговите скулптури, цртежи, инсталации и видеа 
се изложени на меѓународно ниво на самостојни и групни 
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култура“ (2004) и стипендијата „Пју“ за уметности (2001). 
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ХРИСТИНА	ИВАНОСКA (Скопје, 1974) преку својата уметничка 
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жените, критички осврнувајќи се кон искуствата на денешните 
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теоријата и историјата. Таа создава објекти, текстови, цртеж, 
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е докторски кандидат по ликовни практики на Академијата за 
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Нивните самостојни и заеднички дела се дел од низа јавни и 
приватни збирки, вклучително и на збирката на Дојчебанк, 
збирката „Арт телеком“, Музејот „Ван Абе“, Музејот на 
современата уметност во Скопје и други. Живеат и работат 

 во Скопје и Берлин со нивниот син Теодор.

ЈОВАНКА	ПОПОВА (Скопје, 1980) е куратор и програмски 
координатор на „Проектниот простор Прес ту егзит“ во Скопје 

 и куратор во Музејот на современата уметност, Скопје.  
 Таа е моментално докторанд на Факултетот за медиуми и 

комуни кации „Сингидунум“ во Белград. Магистрирала на 
Институтот за историја на уметноста, насока – современа 
уметност на Филозофскиот факултет во Скопје. На истиот 
Институт, била ангажирана како демонстратор по предметот 
„Македонска современа уметност“. Работела на повеќе 
домашни и интернационални кураторски проекти. Во 2019 

 била куратор на 58. Ликовно биенале во Венеција – Павилијон 
 на Република Северна Македонија. Како дел од програмата на 

неколку меѓународни конференции и симпозиуми одржала 
презентации и предавања, меѓу кои на Универзитетот 
„Хумболт“ во Берлин, Универзитетот „Гете“ во Франкфурт, 

 Централно‑европскиот универзитет во Будимпешта, 
Универзитетот за странски студии „Ханкук“ во Сеул, 
Културно‑историскиот институт во Фиренца, норвешкиот 
Универзитет за наука и технологија во Трондхејм, Универзитетот 
„Бахчешехир“ во Истанбул и други. Претседател е на АИКА 
Македонија – Здружение на ликовни критичари, историчари 

 на уметноста и кустоси кои дејству ваат на полето на модерната 
и современата уметност.

ИВАН	ПЕШЕВСКИ (Кратово, 1981) e дипломиран инженер 
архитект. Средно училиште завршува во Ц.О.У. „Митко 
Пенџуклиски“, природно‑математичка насока (2001), а 
дипломира на Архитектонскиот факултет при Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј“ (2009) во Скопје. По завршувањето на 
студиите работи во неколку архитектонски бироа меѓу кои 
„Ортодокс“, „Круг“, каде што учествува во проектот за 
конкурсот за новата зграда на Општина Карпош, и „Билд“, 

 каде што е соработник на проектот за новиот изглед на 
Младинскиот културен центар (МКЦ) во Скопје и учествува 

 на конкурсот за Теолошкиот факултет, исто така во Скопје. 
Работел како главен архитект во „БС Инженеринг – Скопје” и   

е сопственик на „Облик еден – Студио за архитектура и 
внатрешен дизајн“. Последните две години работи во 
одделението за урбанизам и ЛЕР (Локален економски развој) 

 во Општина Кратово. Главни интереси му се стан      бената 
архитектура, архитектонските структури, внатрешниот 
дизајн како и тридимензионалните визуализации (CGI).

 Тој е повеќегодишен соработник на Чаловски и Иваноска.

НЕДА	ФИРФОВА (Скопје, 1981) е графичка дизајнерка и едукаторка.   
Артикулирајќи се и размислувајќи во печатениот медиум, 
нејзината практика предлага поотворени пристапи кон 
дистрибуцијата на информациите. Таа често иницира обрат  ни 
уреднички процеси со тоа што кани интервенции од соработ‑
ниците и публиката, а потоа ги интегрира. Овие експерименти 
придонесуваат кон реобликувањето и пре  испитувањето на 
начините на кои графичките дизајнери остваруваат автор‑
ство. Во фокусот ѝ се дизајнот на книги, уметничките книги 

 и графичкиот дизајн како колаборативна практика. 
Дипломирала на Факултетот за ликовни уметности во Скопје, 
отсек графика и графички дизајн (2005), магистрирала на 
отсек от за графички дизајн на Универзитетот „Тама арт“ во 
Токио (2009), на кој и докторирала на отсекот за уметност 

 и дизајн (2012). Како истражувачка во областа на дизајнот 
работела на институтот за уметност, дизајн и теорија 

 „Јан ван Ајк академи“ во Мастрихт, Холандија (2009‑2011) 
 и Универзитетот „Мусашино арт“ во Токио, Јапонија (2014). 
 Реализирала бројни проекти во соработка со Про Хелвеција/ 

Швајцарска програма за култура, „Јан ван Ајк академи“,
 БМ: УКК, Трансмедиале, Градските власти на град Токио, 

Институтот за современа уметност во Тирана, Министерството 
за култура на РС Македонија и други. Од 2015 година предава 
графички дизајн на Факултетот за дизајн и архитектура на 
Универзитетот „Нагоја Сити“. Фирфова е долгогодишен 
соработник на „Проектниот простор Прес ту егзит“, уште 

 од самите почетоци.
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