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Дијалогот, за нас, претставува форма на перфор-
мативен отпор. Ова е особено точно кога станува 
збор за нашата последна трилогија на изложби: 

„Пролог (Форма на одговор)“ (2017, Апотека, Водњан), „Дијалог (Форма на пра-
шање)“ (2017-18, Музеј на современата уметност, Загреб), и „Епилог (Форма на 
аргумент)“ (2018-19, Музеј на современата уметност, Скопје).

Во чест на дијалогот кој ја оформи оваа серија на поставки, би сакале 
да ја искажеме нашата искрена благодарност до сите што беа дел 
од овој процес: Мира Гаќина, директорка на Музејот на современата 
уметност во Скопје, за безрезервната поддршка и доверба во реа-
лизацијата на изложбата и оваа публикација; Вања Жанко, за прија-
телството и првичната покана за соработка во рамки на кураторската 
платформа Номад од Загреб; Бранка Бенчиќ, кураторка на изложбите, 
за нејзиното критичко препрочитување на нашата самостојна и кола-
боративна уметност; Тихомир Миловац, истакнат куратор и историчар 
на уметноста, за неговото гостопримството во Загреб и можноста да ја 
доживееме и да се инспирираме од колекцијата на Музејот на совре-
мената уметност; како и на Искра Гешоска, за нејзиното промислување 
на нашата уметничка работа и ангажиранo делување во комплексниот 
културен, социјален и политички простор. 

Исто така, би сакале да им се заблагодариме на Матија Дебељух, Дамир 
Жижиќ и Васе Аманито кои нѝ помогнаа да го документираме овој изложбен 
циклус; кураторката Јелена Таминџија и уметникот Томислав Брајовиќ, за 
организирање на Уметничката резиденција Artist Meets Chef во Ровињ, и на 
шеф Ендру Гаскин во Хотел „Адриатик“ кој, инспириран од нашата уметничка 
практика, создаде незаборавна вечера за поканетите гости.

И како последно, но не помалку важно, би сакале да му се заблагода-
риме на Себастијан Цихочки, главен куратор во Музејот на модерна 
уметност во Варшава, за долгогодишната соработка и неуморлив 
ангажман да продолжиме со проучувањето на теоријата на „отворена 
форма“, востановени од Оскар и Зофија Хансен, и нејзината примена 
како во уметноста така и во секојдневието.  

Овој билатерален и колаборативен проект не би бил возможен и реализиран 
без финансиската поддршка на Министерството за култура на Република 
Северна Македонија (2018), Министерството за култура на Република 
Хрватска (2017), Градот Скопје (2017), Градот Загреб (2017) и Хотел Адриатик, 
Ровињ (2017).

Dialogue, for us, is a performative act of resist-
ance. This is very much true about our recent trilo-
gy of exhibitions: “Prologue (A Form of a Question)” 
(2017, Apoteka, Vodnjan), “Dialogue (A Form of an Answer)” (2017–18, Museum of 
Contemporary Art, Zagreb), and “Epilogue (A Form of an Argument)” (2018–19, 
Museum of Contemporary Art, Skopje).

In praise of the dialogue that shaped it, we wish to express our sincere grat-
itude to those who have taken part in the working process: Mira Gakina, 
Director of the Museum of Contemporary Art in Skopje, for her uncondition-
al support and trust in the realization of the final exhibition and this publica-
tion; Vanja Žanko for her friendship and initial invitation for collaboration in the 
frame of the curatorial platform Nomad from Zagreb; Branka Benčić, the cu-
rator of the trilogy, for her critical re-reading of our individual and collabora-
tive art practices; Tihomir Milovac, prominent curator and art historian, for his 
hospitality in Zagreb and the opportunity to experience and get inspired by 
the collection of the Museum of Contemporary Art; Iskra Geshoska for her re-
flection on our artistic work and engaged participation in the complex cultur-
al, social and political space.

We also wish to thank Matija Debeljuh, Damir Žižic, and Vase Amanito, who helped 
us document the exhibition series; curator Jelena Tamindžija and artist Tomislav 
Brajnović for organizing our stay at the artist-in-residency program Artist Meets Chef 
in Rovinj, and chef Andrew Gaskin at Hotel Adriatic for creating a remarkable din-
ner—inspired by our artistic practice—for invited guests.

Last but not least, we wish to thank Sebastian Cichocki, Chief Curator at the 
Museum of Modern Art in Warsaw, for his ongoing collaboration and tireless 
engagement in continuing our joint study of the “open form” theory that Oskar 
and Zofia Hansen elaborated in art and everyday life.

This bilateral collaborative project would not have been possible without the financial 
support of the Ministry of Culture of Republic of North Macedonia (2018), the Ministry 
of Culture of Republic of Croatia (2017), the City of Skopje (2017), the City of Zagreb 
(2017) and Hotel Adriatic in Rovinj (2017).

Yane Calovski and 
Hristina Ivanoska

Јане Чаловски и 
Христина Иваноска

ПРЕДГОВОР PREFACE

MK EN
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Со други зборови, идеологијата на изложба или семеј-
ство на изложби, не е во целта на пораките (текст) кои 
авторите на изложбата ги проектираат и објавуваат 

во своите воведни или придружни текстови; тоа е разликата помеѓу пла-
нираното и непланираното, прифатливото и неприфатливото, односот 
на јавното и заткулисното: свесното и несвесното, односно буквалното 
и фиктивното. Идеологијата на изложба не е она што е наменето да биде 
прифатено од страна на јавното мислење (doxa), туку, парадоксално, она 
што го содржи doxa-та и го претставува нејзиниот израз (единечен слу-
чај) во некој вид на размена на „општествени вредности“ и „општествени 
сили“.

Мишко Шуваковиќ, Идеологијата на изложба (2002)1

Во почетокот беше даден предлог: серија од три изложби да биде 
поставенa, како контекстно-специфичен акт, или подобро кажано како 
перформативна прогресија во три чина. „Пролог,“ „Дијалог“ и „Епилог“ 
кои требаше да понудат преглед на најновата уметничката практика на 
Христина Иваноска и Јане Чаловски во три различни уметнички инсти-
туции со различни формати, идеолошки позадини и институционални 
перспективи.

Серијата започна есента 2017 година со „Пролог (Форма на прашање),“ ин-
тимна мала изложба во Апотека, современ уметнички простор сместен во 
поранешна аптека во градот Водњан во Истра, Хрватска. Два месеци подоцна 
сосема поинаква поставка, насловена како „Дијалог (Форма на одговор),“ се 
распосла во три големи галерии на третиот кат во Музејот на современа умет-
ност во Загреб, во разговор со репрезентативните политики на музејската се-
рија „Колекција во движење“. Последното поглавје беше отворено во Музејот 
на современата уметност во Скопје шест месеци подоцна, во ноември 2018 
година. „Епилог (Форма на расправа)“ целосно ја прифати архитектурата на 
зградата, и го долови поимањето за деконструкција што е во суштината на 
изложените дела. Оваа завршна изложба го визуелизираше интензивниот 
петтогодишен дијалог на двајцата уметници во однос на истражувањето и 
практиката, и навести нови траектории на нивната соработка.

Оваа тријада на изложби ги демонстрираше заедничките и одделните 
практики на Иваноска и Чаловски, и беше конципирана околу поли-
тиката на производството на уметност и нејзините институционални 
состојби. Таа ја зеде формата на визуелн есеј, мапирајќи идеи и на-
чини на производство неизбежно поврзани со севкупниот културен 
и општествено-политички контекст. Изложбите може да се наречат 
контекстно сензитивни, но тие, исто така, беа длабоко вкоренети во 
идеологијата и практиката на уметничкото истражување.

Двајцата уметници ја тематизираа непотполноста и непостојаноста на нара-
тивите и историите тргнувајќи од провокацијата отелотворена во концептот на 
архивата како институција, и архивирањето како процес. Иваноска користеше 
телесни дејства за да го преведе и оралното и невербалното во нови видови 

1 http://www.ljudmila.org/scca/platforma3/suvakoviceng.htm

на документи, а со тоа да ги реартикулира историските наративи, додека 
Чаловски ја проучуваше динамиката на прикривање и повторно разоткри-
вање, својствени за архивската работа. И двајцата создаваат објекти, цртежи, 
видео записи и инсталации за да ги доловат алтернативните, понекогаш 
контра-фактички, ситуации и секвенци од настани.

Овие три изложби следеа како резултат на заедничкото дело „Ние сите 
сме сами во ова,“ претставено во Павилјонот на Република Македонија 
на 56. Венециско биенале во 2015 година. На павилјонот и на трилогија-
та може да се гледа како на колаборативни инсталации, конструирани 
од еден басен на дела идентификувани како „сегментирани ентитети 
во потрага по нова перспектива.“2 Избраните дела, поставени in situ, 
се однесуваат различно во секоја нова контекстуална рамка. Секоја 
институција со својата специфична историја, архитектура и социјален 
амбиент станува активен дел од концептуалниот и кураторски процес, 
ориентирајќи ги авторите кон нови можни сценарија. Тековната реар-
тикулација на опусот на авторите потсетува на фрагментариран етос 
на пост-модернизмот. Во нивната потрага да воспостават нови (не) ви-
дливи односи помеѓу понекогаш различните компоненти–идеи, дела, 
места–кои ја сочинуваат оваа изложбена серија, Иваноска и Чаловски, 
со пресметана намера, употребија прекинати хронологии и субјективно 
посочени настани. Ова им овозможува да ги воведат своите гледачи во 
креативниот процес.

Резултирачката трихотомија намерно не е осмислена како патувачка из-
ложба. Наместо тоа, таа може да се сфати како интервенција во областа на 
изложувањето/приказот, како Фукодијански диспозитив, инструмент, односно 
изложбена машина. Трите изложби понираат, и нѐ втурнуваат длабоко во 
животот на концепти и текстови, формалните структури, естетските одлуки и 
вредности. Тие создаваат една цела архива на вакви појави и процеси преку 
нов процес на физичко производство и просторна артикулација. Конечно, 
прашувајќи се што би можело да биде нивната потрага по форма, авторите 
најдоа начини да го рефлектираат сопствениот процес на размислување, на 
обликување на аргументи за сегашноста и за иднината.

2 Иваноска и Чаловски во разговор со авторката.

Јане Чаловски и Христина Иваноска, „Ние сите сме сами во ова“, Павилјон на Република Македонија, Arsenale - Sale 
d’Armi, 56. Меѓународна уметничка изложба, Венециско биенале, куратор Башак Шенова, комесар Национална гале-
рија на Македонија, 2015. Фотографија: Сара Сегуи.

ВОВЕД

БРАНКА БЕНЧИЌ
РАЗДИПЛУВАЊЕ НА ДИЈАЛОГ

MK
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ПРОЛОГ (ФОРМА НА ПРАШАЊЕ)

Тајната на човечката состојба е дека не постои рамнотежа меѓу човекот 
и околните сили на природата, која бескрајно го надминува кога тој е во со-
стојба на пасивност; постои само рамнотежа кога човекот постојано деј-
ствува, обновувајќи го својот живот преку работа односно дејствување.

Симон Вејл, „Мистицизмот на работата“ (1947)3

Првата од изложбите беше поставена во Aпотека – Простор за совре-
мена уметност во Водњан.4 Земајќи ја предвид поранешната функција 
на просторот, концептот ги опфати негата и лекувањето, амнезијата и 
меморијата, зборовите и тишините, поврзувајќи ги со теми како што се 
genius loci, прекаријатни субјекти и современа уметничка продукција.

Ова интимно изложување се фокусираше на најновата продукција на 
Иваноска и Чаловски која се состои од предмети, цртежи и текстил базирани 
на пронајдени или заборавени примери на авто-еманципација. Три извонред-
ни жени и нивната работа, извршена во доцните 1930-ти во предвоена Европа, 
послужиле како појдовна точка: Холандската студентка по кроење Антоанет 
ван Ајк,5 брилијантната Баухаус студентка Oти Бергер,6 и самопожртвуваната 
француска филозофка и мистик Симон Вејл.7

Домашната работа и ритуалите се тесно поврзани со интимноста, изо-
лацијата и контемплацијата, и историски честопати се поврзуваат со 
женскиот идентитет. Индивидуалните борби за замена на приватниот 
со јавниот простор, за да се живее и да се натпреварува во еднаквост 
се речиси едвај препознаени или, во повеќето случаи, стануваат забо-
равени со текот на времето, како што покажуваат и избраните примери. 
Овие жени го љубеле образованието, занаетот, и тешкото мануелно 
текстилно производство, позиционирајќи се себеси како предводнички 
на брзото менување на општеството. Одгласите на своите мачни обиди 
да влезат во светот на напредокот и на економската независност, по-
нудени како можност од страна на индустријализацијата, беа присутни 
во секое дело на изложбата. Просторот, порано приватна аптека, бил 
исполнет со моделирање, конструирање и инженеринг, главно во при-
родни материјали како дрво, хартија, ткаенина и гума.

3 Simone Weil, Gravity and Grace, trans. Emma Crawford and Marion von der Ruhr. – 1st complete English 
language ed. / with an introduction and postscript by Gustave Thibon (1947; repr., London and New York: 
Routledge Classics, 2002), стр. 178.

4 Изложбата беше отворена од 27-ми септември до 20-ти октомври, 2017 година.

5 Антоанет ван Aјк посетувала едногодишен курс по кроење во Утрехт во 1935 година. Чаловски открил 
една од нејзини работни книги на пазар на користена стока во Мастрихт во 2003 година. Во неа можеме 
да ги видиме нејзините импресивни конструкции со молив во боја и да видиме како нејзиниот ентузијазам 
слабее страница по страница, додека сето тоа не заврши со една недовршена задача, и рачно напишана 
белешка: „Сега е доволно.“ Оваа книга ни дава увид во социо-политичката катастрофа која ќе се случи, 
од гледна точка на жена.

6 Помеѓу 1932 и 1936 година, Oти Бергер–текстилна уметничка и ткајачка, студентка и професорка на 
Баухаус во Десау–го води „оти бергер ателје за текстил“ во Берлин. Работи успешно сѐ додека не била 
принудена да го затвори поради своето еврејско потекло. Бергер и нејзините колешки Ани Алберс и Гунта 
Столцл биле против традиционалното сфаќање на ткаењето и текстилот како женска домашна работа. 
Преку нивната пракса се покажало дека текстилот не е интимен и интуитивен, туку логичен и структурен 
процес кој зависи од одлуките на машинските инженери.

7 Симон Вејл одлучува да помине една година (1934-1935), како физичка работничка во фабриките Рено, 
Алстом, и Ковачниците на Долна-Индрес во Париз. Таа ги опишува како едно од најпредизвикувачките 
искуства во нејзиниот краток живот. Нејзините мисли за позицијата на човекот како работник и неговата/
нејзината потреба од труд како суштинско нешто што го дефинира неговото/нејзиното значење во 
светот биле постхумно објавени, на пример во „Мистицизмот на работата,“ последната глава во книгата 
„Гравитација и милост“ (1947). Годината на исцрпувачка физичка работа е од клучно значење за Вејл. Во 
почетокот на 1935 година таа била привлечена од христијанската вера, трогната од убавината на химна 
испеана од селани за време на литургија под отворено небо на која таа случајно присуствувала за време 
на еден одмор во Португалија.

Во првата мала правоаголна просторија–простор помеѓу јавното (пултот) 
и приватното (лабораторијата)–уметниците прикажуваат геометриски, 
монохроматски, минималистички дела: објектите од гума на Чаловски 
нaсловени „Компресиран минимум“ (2016–) и делото во текстил „Aрхивирана 
контура“ (2016), а во закривениот ѕид делото на Иваноска изработено во 
техника пачворк со наслов „Да се работи за да се јаде за да се работи“ (2016) 
инспирирано од списите на Симон Вејл. Во втората соба, посетителите можеа 
да ја посведочат потрагата на двајцата уметници по формата на прашање–
тековна серија на заеднички цртежи, поставени наспроти големо парче плат-
но на Иваноска базирано на текст „Без наслов (Се барам низ историјата, и не 
се пронаоѓам никаде)“ (2016) и нејзиниот дрворез посветен на самовилата 
како архетип на слободниот дух, слободната волја на жената-исцелител од 
македонскиот фолклор.8

ДИЈАЛОГ (ФОРМА НА ОДГОВОР)

Втората од серијата изложби се реализира во Музејот на современа уметност 
во Загреб и се осврна на тоа како критичката динамика на делото е ставена 
под влијание со самото негово влегување во институционална рамка, во овој 
случај во музеј.9

„Дијалог (Форма на одговор)“ беше најавена со приказ на дигитална фо-
тографија со Иваноска како стои мирно, со главата навалена наназад, 
и со пренасочен поглед далеку од гледачот кон небото. Облечена во 
дводелен костим кој таа го користи за својата серија на перформанси 
„Документот што недостига“ (2014–), таа држи во рацете дело на 
Чаловски од неговата серија „Компресиран минимум“: икона од синте-
тички каучук. Местото каде што е направена фотографијата е исто така 
важно. Тоа е еден вид на бетонски отворен амфитеатар, јавен простор 
дизајниран да понуди можност за организирање на настани, но често 
недоволно искористен од страна на музејот. Сликата доловува малку 
збунувачка ситуација, момент на несвесна интеракција со минатото и 
сегашноста. Тоа е игра со комбинацијата на елементи кои укажуваат на 
сложената симбиоза на значења. Првиот впечаток е церемонијален, 
дури и продуховен. Ние сме сведоци на една жена која стои исправена 
на првата скала од скалиштето, укажувајќи дека „додека нештата на-
видум се манифестираат како автентични и нови, тие неизбежно имаат 
корени во историските и канонски наративи, кои во поголемиот број на 
случаи се сметаат за деривати на модернизмот и современоста како 
своевиден, непрекинат и одложен, суспендиран процес.“10

„Дијалог (Форма на одговор)“ се протега на просторот од три галерии на 
третиот кат од музејот во рамки на „Колекцијата во движење,“ серија на пери-
одично изменета поставка на делата од колекцијата надополнета со времени 
изложби. Иваноска и Чаловски беа поканети како натрапници, во обид да 
се инсценира дијалог. Фотографската најава и распосланата инсталација ја 

8 Самовилата е митско суштество кое се појавува во периодот пред христијанизацијата на словенското 
население. Една од неколкуте можни eтимолошки објаснувања на зборовите самовила и самодива е 
дека имаат индоевропски корен што значи божество, лута, дива или бесна. Таа е убава, вечно млада 
жена која сака да пее и танцува, чуварка на природата и животните. Таа е вегетаријанка и приврзана кон 
култот на предците. Амбивалентна кон луѓето, може да биде хировита и непредвидлива. Таа може да 
уништува, граба и усмрти, но, исто така и да ги лекува, штити и да им помага на луѓето. Македонската па-
тријархална заедница, ограничувајќи ги жените во просторот на световното, духовното и исцелувањето, 
се поистоветуваат со самовилите. Самовилата е прототип на жена, која ги има сите атрибути на слобод-
но, самосвесно и независно човечко битие. Затоа таа се смета за закана за луѓето, особено за мажите.

9 Изложбата беше отворена од 25-ти ноември 2017 до 25-ти март 2018 година.

10 Yane Calovski in discussion with Elke Krasny “To Fold Within as to Hide,” in Regina Bittner and Elke Krasny (eds.), 
Reverse: The Household! Historic Models and Contemporary Positions from the Bauhaus (Leipzig: The Bauhaus 
Dessau Foundation and Spector Books, 2016), стр. 154.
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коментираат непотполноста на наративот, или дури, и историските предрасу-
ди кои се присутни во институционалните уметнички колекции на концептуал-
ната уметност од она што порано беше Југославија.11

Изложбата е развиена врз основа на заедничката и индивидуалната 
уметничка практика, и обединува дела кои вклучуваат цртеж, текст, 
текстил, дигитална фотографија и инсталација, за да се покаже на кој 
начин значењето се пренесува од еден контекст во друг. Некои дела од 
претходната изложба во Водњан се ревидирани и реинтерпретирани. 
Во такви процеси на (ре)конструкција на значењето, дискурсот се 
пренесува и преку проширената репродукција и преку нетранспарент-
носта на јазикот. Да го парафразирам Мике Бал, застапеноста на каков 
било вид на текст е незамислива надвор од одреден вид на толкување 
(разбирање, коментар, интерпретација), што значи дека позициите на 
субјектот и објектот може да бидат преговарани зависно од различните 
поставки или системи.12

Во Загреб, Иваноска и Чаловски користат јасен и прецизен формален речник, 
редуцирани минималистички интервенции и концептуални процедури за 
истражување на материјалноста и апстракцијата во однос на историјата, 
индустриската и уметничката продукција од страна на два одделни, но обеди-
нети креативни ентитети. Оттука, изложбата која резултираше, не може да се 
опфати и разоткрие со еден поглед. 

Таа треба да се истражува соба по соба, затоа што секој простор нуди 
конкретни пристапи кон значењето и материјалноста на изложените 
дела, што резултираше со три одделни комплексни инсталации.

11 Во колекцијата на музејот, започната во 1954 година со замисла да ги содржи сите значајни, релевантни, 
интересни и предизвикувачки локални и меѓународни уметнички продукции, нема ниту едно дело од 
македонски уметник (освен оние кои се школувале и живееел во Хрватска). Преку својата формална 
музејска поставка, „Дијалог (Форма на одговор)“ создава свесност за оваа неправда, игнорирање или 
недостаток од интерес, што се повторува во речиси сите поранешни југословенски музеи на современа 
уметност.

12 Mieke Bal, Narratology: Introduction to the Theory of Narrative, trans. Christine van Boheemen (1980; repr., 
Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press, 1994).

Првиот простор е посветен на утописките и духовни аспекти на нашите живо-
ти, и се отвора со реинтерпретација на заедничкото дело „Ние сите сме сами 
во ова.“ Тука уметниците не ja изградија инсталацијата, туку се одлучија да ја 
исцртаат; екстензивна контура со јаглен на она што останало од фрескоживо-
писот од дванаесеттиот век од страна на анонимен (можно жена) зограф,13 от-
криен во црквата Св. Ѓорѓи во близина на селото Курбиново во југозападниот 
дел од Македонија. Во делата на хартија во исцртаните и исечени букви може 
да се препознаат реконструирани текстови од феминистичките филозофи 
Симон Вејл и Лис Иригаре, заедно со, претходно непознати, пречукани бе-
лешки на уметникот Пол Teк од 70-тите години на минатиот век. Со прера-
ботката на ова дело, уметниците „повторно свесно и намерно навлегува[ат] 
во сложените можности на духовното [како што] го отвораат прашањето што 
е тоа што верата ја внесува во уметноста [и] го загатнуваат прашањето што 
е тоа што ја внесува верата во животот.“14 Делото беше пропратено со ленен 
рачно насликан двостран банер од Иваноска истакнувајќи дека „Правдата се 
остварува само меѓу еднаквите“ и укажува на крајните цели на едно утопи-
ско општество: „Правда, еднаквост и слобода“ (според познатиот слоган на 
Џозефин Батлер). Тука беше поставена и серијата на цртежи од заедничкиот 
проект „Форма на одговор“ (2016) кој се однесува на баналноста на трудот, и 
неможноста да се објасни искусеното.

Во вториот простор се претставени текстилни дела, претежно колабо-
ративни, кои ги артикулираат размислувањата за симбиозата помеѓу 
духовното, политичкото и социјалното претставени преку визуелниот 
јазик на основните геометриски форми–круг, право аголник и триагол-
ник–видливи на серијата големи платна со наслов „Неискажано“ (2015), 
или во делото „Eднаквост“ (2016) преку репродукција на текстот од Ад 
Рајнхард и графичкиот дизајн на Бриџит Рајли од 1966 година,15 кој го 
нагласува (не)постоењето на сингуларното во светот на уметноста, на-
дополнето со текстуална и визуелна реакција на уметниците во однос 
на денешните дилеми и конфронтации пренесени на рачно ткаено 
ленено платно со употреба на специфична техника на вез.

Третиот и последен галериски простор ги истражува темите како што се наука, 
технологија, производство и труд во однос на уметничкото истражување и 
практика. Објектите на Чаловски кои се направени од сирова и вулканизирана 
гума и едноставни метални конструкции, се распространети низ просторот 
во разни положби: висат, лежат, се превиткуваат и држат, беа комбинирани 
со парчиња текстил и цртежи од Иваноска. Употребата на гума е практика 
неодамна развиена од страна на Чаловски во блиска соработка со фирма во 
Скопје.16 „Преклопено како сокриено“ (2015–2017) е серија од подни и ѕидни 
елементи што се првенствено дизајнирани да одговараат на стратегиите 
за архивирање/зачувување што се применуваат од страна на Фондацијата 
Баухаус Десау, а во контекст на историјата на материјали, производство и 
изработка, наративи поврзани со модернизмот. Тие се изработени за главната 
куќа на Оскар Шлемер и се нарачани за изложбата “Haushaltsmesse 2015”, ку-
рирана од Елке Красни и Регина Битнер. Ѕидните објекти од тековната серија 
насловена „Компресиран минимум“ кои потсетуваат на икони, се изработени 

13 Од грчкиот збор за сликар на икони, zωγράφος.

14 Елке Красни, „Несигурна духовност: трансфер и континуум,“ Башак Шенова (ур.), Сите ние сме сами во 
ова, каталог за Павилјонот во Република Македонија, 56. Меѓународна уметничка изложба, Венециско 
биенале (Скопје: Национална галерија на Македонија, 2015), стр.15.

15 Калиграфскиот текст на Ад Рајнхард, заедно со графичкиот дизајн на Бриџит Рајли е објавен во  Poor.Old.
Tired.Horse бр.18 (1966), списание за конкретна поезија уредувано од Јан Хамилтон Финли.

16 „Прекривките за подот и предметите направени од синтетичка гума се произведени од ХРИСАЛ, мала 
приватна компанија за производство на гума во Скопје, [формирана и водена од родителите на Христина 
Иваноска] која потекнува од периодот на политичка, социјална и економска транзиција на Македонија по 
распадот на Југословенската федерација.“ Цитирано од “To Fold Within as to Hide,” цит.дел., стр. 156.

Јане Чаловски и Христина Иваноска, „Форма на одговор“, дигитална фотографија, 2017.
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во специфична палета на бои која се однесува на доцната модернистичка 
архитектура во Скопје, оставена незаштитена и изложена на манипулации и 
уништување.

Таквите услови за производство–употребата на индустриската работна 
сила, неодговорноста и експлоатацијата–не тераат да размислуваме 
на песимистичките зборови на Хана Аренд за тоа како „ритамот на 
машините енормно ќе го зголемат и интензивираат природниот ритам 
на животот, но нема да го променат, само ќе го направат посмртоносен, 
главниот карактер на животот во однос на светот, кој ќе ја истроши 
издржливоста.“17 И, како што Славчо Димитров, заклучува во краткото, 
но моќно обраќање за делата на Иваноска и Чаловски, „[...] сепак човек 
мора да има вера за да биде возможна критиката. Човек мора да има 
вера за да биде возможна одговорноста. Човек мора да има вера во 
демократијата што иде.“18

ЕПИЛОГ (ФОРМА НА РАСПРАВА)

Отворената форма, како форма на збир на настани–на збирот на индиви-
дуалности на дадена група–треба да нè доведе до изразување на групна 
форма. Имајќи го предвид постојаното проширување на анализата на со-
ставните елементи, нивното меѓусебно одобрување, како и невидливата 
структура на општеството, ние пристапуваме кон идејата за целосен, 
универзален, континуиран простор–простор на поинаква психологија, со 
нови и различни морални вредности.

Оскар и Зофија Хансен, „Отворената форма во архитектурата –Уметноста на мноштвото“ (1959)19

Последната глава од оваа трилогија нè враќа во Скопје, во Музејот на 
современата уметност. „Епилог (Форма на расправа)“20 открива каква е 
моменталната состојба на заедничките и одделни практики на уметни-
ците и во која насока се движи, што ја буди нивната љубопитност и како 
нивното уметничко размислување се поврзува со нивното се повеќе 
формално истражување. Понатаму, изложбата ни овозможува да 
разбереме како околниот контекст помага во обликувањето на нивниот 
глас и визуелниот јазик, но воедно како тие го прошируваат полето на 
уметничката практика и навлегуваат во просторот на заедничкото и 
политичкото. Всушност, овој град и овој музеј инспирираа многу дела 
да бидат создадени од Иваноска и Чаловски во текот на годините.

Првиот од двата музејски простори во кои се вдоми „Епилог (Форма на рас-
права)“ е инспирирана од опусот на полскиот архитект, теоретичар и педагог 
Оскар Хансен (1922-2005), кој има посебно место во практиката и размислу-
вањата на овие двајца уметници. Во 1966 година, Хансен предложил нова 
зграда за Музејот на модерна уметност во Скопје (сега Музеј на современата 
уметност). За учество на конкурсот за изградба на нова институција на умет-
носта, како симбол на бесмртноста на градот, Хансен понудил изложбен 
простор што ќе може да се преобразува, сосема да се спакува и потоа да 
се распакува во разни комбинации, со шестоаголни елементи подигнати 
на ротирачки телескопи на хидраулички погон. Тој пишува: „Уметноста има 
непредвидлив развој. Претпоставивме дека улогата на современата галерија 

17 Hannah Arendt, The Human Condition. (1958, repr. Chicago: University of Chicago Press, 1989), стр. 132.

18 Славчо Димитров, „Иднината на верата“, во Сите ние сме сами во ова, цит.дел., стр. 46.

19 Oskar Hansen, Zofia Hansen, “The Open Form in Architecture – The Art of the Great Number,” in Aleksandra 
Kędziorek, Łukasz Ronduda (ed.), Oskar Hansen: Opening Modernism. On Open Form Architecture, Art and 
Didactics (Warsaw: Museum of Modern Art in Warsaw, 2014), стр. 7–9.

20 Изложбата беше отворена од 11-ти ноември, 2018 година до 6-ти мај, 2019 година.

е да се движи кон непознатото во уметноста. Не само да ја изложува туку и да 
го поттикнува нејзиното раѓање.“21

Каков вид на кураторски стратегии ќе се спроведуваат од страна на 
постоечкиот музеј на склопување? Овој нереализиран проект, како и 
неговата изложбена програма и серија на предавања кои би можеле да 
се приредат, одекнува низ опусот на Иваноска и Чаловски, заедно со 
застапувањето на Хансен за отворена форма како „повеќеслоен тео-
ретски систем кој уметноста ја сфаќа како процес кој вклучува активно 
учество од страна на публиката.“22 Во две серии на постери, „Музејот на 
модерна уметност на Оскар Хансен“ (2007)23 и „9 принципи на Отворена 
форма“ (2018), уметниците го имаат активирано „минато-идниот музеј“24 
на Хансен како социо-политичка изложбена поставеност дизајнирана 
да ја обликува и одразува разноликоста на градот, како на уметничко 
така и на институционално ниво.

„9 принципи на Отворена форма,“ развиена за време на уметничкиот пре-
стојот во Хајд парк арт центарот, во Чикаго, во текот на летото 2018 година, 
идентификува девет принципи: 1. Редукција наместо војна; 2. Беседа наместо 
догма; 3. Заеднички добра наместо користољубие; 4. Взаемност наместо 
монопол; 5. Живот наместо вредност; 6. Флексибилност наместо непро-
менливост; 7. Алатки наместо услуга; 8. Рамнотежа наместо деградација; 9. 
Партнерство наместо доминација. Овој хуманистичка кодекс на однесување 
може да послужи како алатка за градење инспирирана од Хансеновите раз-
мислувања и ставови.

Секој од овие девет принципи е кодиран со боја од боите за иденти-
фикација на Хансеновиот Линеарен континуиран систем, „метод за 
почетно утврдување на локацијата на мултифункционалната зона за 
вдомување.“25 Деветте бои се поврзани со различни функционални или 
геолошки определби на концептуалниот терен: црвена = социјален; 
портокалова = култура; светло зелена = природа; темно зелена = шума, 
животински свет; сина = клима; виолетова = временски услови; сива = 
терен; кафеава = класа на почва; црна = минерални суровини.

Типографијата на постерите насловена како „Архетип отворена форма“ е 
резултат на континуираниот интерес на Иваноска за буквите и текстот како 
примарни визуелни елементи. Нејзиното истражување во типографијата е 
инспирирано од Јозеф Алберс и неговиот фонт „Архетип Алберс,“ развиен во 
периодот од 1926-1931, базиран на основните геометриски форми (квадрат, 
триаголник и круг), исцртани врз координативна мрежа, и замислен за негова 
ексклузивна употреба на постери и големи знаци. Иваноска го применува 
овој систем, но одлучува да оди еден чекор понатаму; бришејќи ги сите вер-
тикални и хоризонтални линии така создавајќи типографија која се состои 
само од подолги и пократки дијагонални линии, кругови и полукругови. Ова 
ѝ овозможува да си игра со видливоста и невидливоста, но и со читливоста 

21 Oskar Hansen, “3.5. ‘Process and Art’ – competition entry, Museum of Modern Art, Skopje, 1966,” in Towards 
Open Form (Warsaw/Frankfurt am Main: Foksal Gallery Foundation, Revolver in collaboration with Warsaw 
Academy of Fine Arts Museum, 2005), стр. 116.

22 Себастијан Цихочки, „Вовед“,   Себастијан Цихочки, Христина Иваноска и Јане Чаловски (ур.), Музејот на 
модерна уметност на Оскар Хансен (Битом/Скопје: Кроника, Проектен простор Прес ту егзит, 2007), стр. 
11.

23 Музејот на модерна уметност на Оскар Хансен (серија од 12 постери, офсет печат на архивска хартија 
Fabriano, 100 × 70 см) е студија за повеќеслојно читања на историски референци од уметноста, и нивно 
соочување со хипотетичката програма на „изгубениот музеј“ на Хансен дизајниран како дел од рекон-
струкцијата на Скопје по катастрофалниот земјотрес од 26 јули, 1963 година. Проектот беше инициран со 
кураторски придонес од Себастијан Цихочки, а постерите беа изработени во тесна соработка со графич-
ката дизајнерка Ариане Спаниер.

24 Елена Филиповиќ, „Минато-иден музеј,“ во Музејот на модерна уметност на Оскар Хансен, цит.дел., 
стр. 92.

25 Oskar Hansen, “The Model of a Linear Continuous System (LCS) settlement structure,” in Towards Open Form, 
цит.дел., стр. 31.
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и нечитливоста во пишувањето. Еден збор или реченица напишана со оваа 
типографија, на прв поглед би изгледала како апстрактен цртеж сличен на 
Хансеновото визуелно објаснување на неговата „Теорија на отворена форма.“ 
„Токму тоа е она што принудува читањето да стане активен перформативен 
процес за дел од набљудувачите. На серијата постери треба да се гледа како 
алатка–визуелно дестилирана синтеза–или игриво толкување на комплекс-
ните теоретски и визуелни принципи на Хансен како што беа применети во 
неговата практика.“26

Други елементи изложени заедно со постерите се и најновата серија 
на цртежи. Насловени како „Визуелна вежба (Теорија за бојата)“ (2018), 
тие се поделени во различни големини на групи и поставени точно 90 
сантиметри од подот, веднаш над делот од ѕидот обоен со темно сива 
боја, бојата на бетон. Чаловски употреби слична линија од 60 сантиме-
три обоена по должината на подот со темно сива боја во Тејт Британ, 
како дел од неговата самостојна изложба „Размисла, пауза, процес 
(Ситуација)“ од 2010 година. Во тоа време, овој гест беше реакција на 
музејската регулатива ниту едно дело да не биде поставено под таа ви-
сина. Сепак, тоа исто така кореспондира со слична ознака во боја која ја 
употребиле Зофија и Оскар Хансен во нивната куќа во Шумин, Полска, 
каде што долга хоризонтална бела линија на сив ѕид, почнувајќи 90 
сантиметри од земјата, ги насочува очите на посетителите кон дрве-
ната врата која служи како главен влез. Цртежите изложени во Скопје 
се базираат на континуиран истражувачки процес во кој Хансеновите 
теории се применети на рамна површина (на хартија и ткаенина) во 
комбинација со тро-димензионални објекти: метални конструкции, кои 
се дел од делото на Чаловски „Школка, поделена“ (2011/2018).

Бетонот, како материјал и како „боја-без-боја,“ е всушност вграден во поголе-
миот дел од концепциски водената практика на Чаловски. Скопската бетонска 
бруталистичка архитектура извршила дирекно влијание врз неговата одлука 
да работи со модернистичкото наследство. Следејќи ги Хансоновите идеите 
за поедноставено водење низ просторот, Чаловски го користи бетонот како 
боја за означување на делови од изложбата, а исто така и како граѓа за своето 
ново дело „Клупата на Mуличкоски, поделена“ (2018), инспириранa од место 
за седење создадено од Петар Mуличкоски за јавниот простор околу влади-
ната зграда во Скопје.27 Чаловски во ова свое дело става во игра две главни 
референци: од една страна, неговиот долгогодишен интерес за Скопскиот 
архитектонски модернизам и објектите во јавниот простор дизајнирани со цел 
да имаат интуитивен или вграден демократски потенцијал, и од друга страна, 
„Теоријата на отворена форма“ на Оскар Хансен, принципите според кои тој 
живеел и работел на локално ниво додека го предвидувал севкупниот развој 
на модерното општество во повоена Европа.

Во обид да го нагласи ризикот од поделбите во општеството и недоста-
токот од официјална потврда за модернистичкото наследство на гра-
дот, Чаловски овозможува  минимално издолжената форма на клупата 
да го пробие музејскиот стаклен ѕид и да постои и внатре и надвор. 
Ова дело на некој начин, исто така, потсетува на Хансеновата куќа во 
Шумин, каде што е поставена клупа-објект „во предниот дел на куќата 
[...] како материјален гест на пријателство кон локалните жители, кои, 

26 Иваноска и Чаловски во разговор со авторката.

27 Македонскиот архитект Петар Mуличкоски (роден во 1929) ја создал клупата како дел од целокупни-
от негов дизајн на зградата на Централниот комитет на Комунистичката партија на Социјалистичка 
Република Македонија во 1972 година. Клупата е единствениот елемент кој го преживеа редизајнирање-
то на зградата во 2013 година. И покрај неговите приговори, оригиналните фасади беа отстранети и за-
менети со нео-класичен дизајн во 2014 година. Mуличкоски сѐ уште живее во Скопје и сѐ уште е активен 
како архитект.

враќајќи се изморени од полињата, на пат кон дома, можат да одморат 
и да стапат во контакт со нас пред да се искачат на блискиот рид.“28

На крајот, изложбата не нуди епилог; на многу начини таа е нов вовед во 
соработката и индивидуалната работа на Иваноска и Чаловски и нивниот 
континуиран одговор во однос на „Теоријата на отворена форма“ на Хансен. 
Можеби најнеочекуваниот момент во изложбата се случува во атриумот кој 
се наоѓа во центарот на стаклените ѕидови од музејскиот простор, кој денес 
едвај се користи за изложби, а каде што е поставено нивното заедничко дело 
„Собир на духови“ (2018). Eдвај видлива сликарскa интервенциja нанесена 
директно на отворениот бетонски ѕид, во истата боја на бетонот, евоцира 
опсесивно сеќавање на еден урбан пејзаж кој е во состојба на исчезнување.

Во истиот простор го забележуваме и делото на Чаловски „Појдовна 
точка (Плисок)“ (2018), сино парче гума во боја на вода оставено да 
виси на работ на просторот сличен на базен. Тоа е појдовна точка кон 
нешто ново и неочекувано, место надвор од музејот и неговите посто-
ечки референци. Толку едноставно колку што ни се чини, тоа има моќ 
да не одведе до местото каде позициите во културата може да бидат 
испитувани и преговарани, од формалните аспекти на музејските из-
ложби до музејот како јавна установа и како огледало на уметниковото 
Јас.

28 Oskar Hansen, “3.2. The House in Szumin,” in Towards Open Form, цит.дел, стр. 109.

Христина Иваноска, цртеж од раната фаза на развој на „Архетип отворена форма“, типографија, 2016–.
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In other words, the ideology of an exhibition 
or a family of exhibitions is not the order (text) 
of messages that the authors of exhibition are 

projecting and proclaiming in their introductory or accompanying texts; it is that dif-
ference between the intended and the unintended, the acceptable and the unaccept-
able in relation of the public and the tacit scene: the conscious and the unconscious, 
i.e., the literal and the fictional. The ideology of exhibition is not that which is meant to 
be accepted by public opinion (doxa) but, paradoxically, that which constitutes doxa 
and represents its expression (a single case) in some sort of exchange of “social val-
ues” and ”social powers”.

 
Miško Šuvaković, “The Ideology of Exhibition” (2002)1

In the beginning there was a proposal: a series of three exhibitions to be 
staged as a context-specific act, or rather as a performative progression in 
three acts. “Prologue,” “Dialogue,” and “Epilogue” were to provide an over-
view of Hristina Ivanoska’s and Yane Calovski’s recent artistic practice in 
three different art institutions with various formats, ideological backgrounds 
and institutional perspectives.

The series began with “Prologue (A Form of a Question),” an intimate small-scale 
exhibition at Apoteka, a contemporary art space in a former pharmacy in the town 
of Vodnjan in Istria, Croatia, in the autumn of 2017. Two months later, in a com-
pletely different setup, “Dialogue (A Form of an Answer),” unfolded in three large 
third-floor galleries in the Museum of Contemporary Art Zagreb, in dialogue with the 
representational politics of the museum’s “Collection in Motion” series. Six months 
later, in November 2018, the final chapter opened at the Museum of Contemporary 
Art Skopje. “Epilogue (A Form of an Argument)” fully embraced the architecture of 
the building and brought forward the notion of deconstruction that is at the core of 
the exhibited works. This concluding exhibition visualized the two artists’ intense 
five-year dialogue on research and practice and hinted at new trajectories for their 
collaboration.

This triad of exhibitions showcased Ivanoska’s and Calovski’s joint and sep-
arate practices. It was conceived around the politics of art production and its 
institutional conditions. It took the form of a visual essay, mapping ideas and 
modes of production that are inevitably related to the overall cultural and so-
cio-political context. The exhibitions could be called context-sensitive, but 
they were also deeply rooted in the ideology and practice of artistic research.

Both artists have thematized the incompleteness and unreliability of narratives and 
histories. Both have started from the provocation embodied in the concept of the ar-
chive as an institution and of archiving as a process. Ivanoska has used bodily action 
to translate both the oral and the non-verbal into new kinds of documents, thereby 
rearticulating historical narratives, while Calovski has scrutinized the dynamics of 
concealment and re-appearance inherent in archival work. Both have worked with 
object, drawing, video and installation to conjure up alternative, sometimes coun-
ter-factual, situations and sequences of events.

1 http://www.ljudmila.org/scca/platforma3/suvakoviceng.htm

BRANKA BENČIĆ
UNFOLDING OF A DIALOGUE

INTRODUCTION

EN These three exhibitions followed the joint work “We Are All in This Alone”, 
presented in the Pavilion of the Republic of Macedonia at the 56th Venice 
Biennale in 2015. The pavilion and the trilogy may be viewed as collaborative 
installations, constructed from a pool of works identifiable as “segmentary 
entities looking for a new perspective.”2 The selected works, arranged in situ, 
are performed differently in each new contextual framework. Each institution, 
with its specific history, architecture and social ambience, becomes an active 
part of the conceptual and curatorial process, pointing the authors towards 
new possible scenarios. The authors’ ongoing re-articulation of their œuvre 
is reminiscent of the fragmented ethos of post-modernity. In their quest to es-
tablish new (in)visible relations between the sometimes disparate compo-
nents—ideas, works, spaces—that constitute this exhibition series, Ivanoska 
and Calovski have made calculated use of broken chronologies and subjec-
tively highlighted events. This allows them to welcome their viewers into the 
creative process.

The resulting trichotomy is purposely not designed as an itinerant travelling ex-
hibition. Instead it may be understood as an intervention in the field of display, a 
Foucauldian dispositif, an apparatus, an exhibiting machine. The three exhibitions 
are immersed themselves and immerse us in the life of concepts and texts, formal 
structures, aesthetic decisions and values. They put a whole archive of such phe-
nomena and processes through a new process of physical production and spatial 
articulation. Finally, by asking where their quest for a form might ultimately be, the 
authors have found ways to reflect on their own process of thinking, of shaping argu-
ments for the present and for the future.

PROLOGUE (A FORM OF A QUESTION)

The secret of the human condition is that there is no equilibrium between man 
and the surrounding forces of nature, which infinitely exceed him when in inaction; 
there is only equilibrium in action by which man recreates his own life through work. 

Simone Weil, “The Mysticism of Work” (1947)3

2 Ivanoska and Calovski in conversation with the author.

3 Simone Weil, Gravity and Grace, trans. Emma Crawford and Marion von der Ruhr. – 1st complete English 
language ed. / with an introduction and postscript by Gustave Thibon (1947; repr., London and New York: 
Routledge Classics, 2002), p. 178.

Yane Calovski and Hristina Ivanoska, Oskar Hansen’s Museum of Modern Art, 2007, series of 12 ink-jet prints on Fabriano 
archival paper. Installation view, City Art Gallery Ljubljana MGML, 2015. Photo: Matevž Paternoster/MGML. 
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The first of the exhibitions was staged at Apoteka—Space for Contemporary 
Art in Vodnjan.4 Reflecting the former function of the space, it addressed no-
tions of care and healing, amnesia and memory, words and silences, relating 
them to topics such as genius loci, precarious subjects and contemporary ar-
tistic production.

This intimate display was focused on Ivanoska’s and Calovski’s recent production 
of objects, drawings and textiles based on discovered or still forgotten examples of 
self-emancipation. Three extraordinary women, and their work that was carried out 
in the late 1930s in pre-war Europe, served as points of departure. The women were 
the Dutch tailoring student Antoinette van Eyck,5 the brilliant Bauhaus student Otti 
Berger,6 and the self-sacrificing French philosopher and mystic Simone Weil.7

Domestic work and rituals are closely related to intimacy, isolation and con-
templation. Historically, such work and rituals have indeed been linked to fe-
male identity. Individual struggles to substitute private for public space and 
to live and compete on an equal footing have barely been recognized and 
have usually been forgotten over time, as the selected references demon-
strate. These women favored education, craft, and hard manufacturing labor, 
positioning themselves at the critical forefront of a rapidly changing society. 
Echoes of their uneasy attempts to enter the world of progress and of eco-
nomic independence, a possibility offered by industrialization, were present 
in every work in the exhibition. The space, formerly a privately owned phar-
macy, was occupied by works made with tailoring, constructing and engineer-
ing, mostly done in natural materials such as wood, paper, fabric and rubber.

In the first small rectangular room—a space in between the public (counter) and pri-
vate (laboratory) areas—the artists displayed geometric, monochrome, minimalist 
objects. Calovski’s rubber pieces “Compressed Minimum” (2016–) and “Archived 
Outline” (2016), together with Ivanoska’s patchwork piece “To Work in Order to Eat 
In Order to Work” (2016) inspired by the writings of Simone Weil, were placed in the 
arched wall. In the second room, visitors could witness both artists in search for the 
form of a question. There was an ongoing series of jointly produced drawings, juxta-
posed with Ivanoska’s large-scale text-based work “Untitled (I’m searching for myself 
in history but cannot find myself anywhere)” (2016) and her wooden engraving dedi-
cated to the samovila as an archetype of the free-spirited, free-willed healer woman 
of Macedonian folklore.8

4 The exhibition was open from September 27 until October 20, 2017.

5 Antoinette van Eyck attended a year-long tailoring course in Utrecht in 1935. Calovski discovered one of her 
workbooks in a flea market in Maastricht in 2003. We look at her impresive pencil colored constructions and see 
her enthusiasm weaken page by page until it all ends with an unfinished exam and a hand written note: “Now it’s 
enough.” This workbook gives us a glimpse of the socio-political disaster to come, from a woman’s perspective.

6 Between 1932 and 1936 Otti Berger—textile artist and weaver, student and teacher at Bauhaus in Dessau—ran 
the “otti berger atelier für textilien” in Berlin. It operated sucessfully until she was forced to close it because of her 
Jewish origins. Berger and her colegues Anni Albers and Gunta Stölzl were against the traditional understanding 
of weaving and textile as feminine domestic work. Through their practice they demonstrated that textile is not 
intimate and intuitive but a logical structural process dependent on mechanical engineering decisions. 

7 Simone Weil decided to spend one year (1934–35) as a manual laborer in the Renault, Alsthom, and Forges de 
Basse-Indres factories in Paris. She described this as one of the most challenging experiences in her short life. 
Her thoughts on the position of the human as worker and his/her need of labor as the essential thing that defines 
his/her meaning in the world were posthumously published, for instance in “The Mysticism of Work,” the final 
chapter of Gravity and Grace (1947). The year of exhausting physical work turned out to be crucial for Weil. She 
became attracted to the Christian faith in the beginning of 1935, moved by the beauty of villagers singing hymns 
during an outdoor service that she stumbled across during a holiday in Portugal.

8 The samovila (fairy) is a mythical creature appearing in the period before the Slavic population was Christianized. 
One of several possible etymologies explains that samovila and samodiva have Indo-European roots meaning 
divinity, rave, wild or rage. She is a beautiful, forever-young woman who loves to sing and dance, a guardian of 
nature and animals. She is vegetarian and related with the cult of the ancestors. Ambivalent towards humans, she 
can be insincere and unpredictable. She can destroy, grab and kill, but she also heals, protects and helps people. 
The Macedonian patriarchal community, in restricting women to the sphere of sacred, spiritual and healing, took 
them to be allied of the fairies. The fairy is a prototype of a woman who has all the attributes of a free, self-aware 
and independent human being. Therefore she is considered a threat to people, especially to men.
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DIALOGUE (A FORM OF AN ANSWER)

The second exhibition in the series took place at the Museum of Contemporary Art in 
Zagreb and addressed how the critical dynamic of a work is affected by its inclusion 
in an institutional framework, in this case a museum.9

“Dialogue (A Form of an Answer)” was announced by a digital image featur-
ing Ivanoska standing still, her head tilted backwards and diverting her gaze 
away from the spectator and towards the sky. Dressed in the two-piece suit 
she used for her series of performances “Document Missing” (2014–), she 
held in her hands a work by Calovski from his series “Compressed Minimum”: 
an icon in synthetic rubber. The site where the photograph is taken is also 
important. It is a kind of concrete outdoor amphitheater, a public space de-
signed to offer the possibility of staging events but chronically underused by 
the museum. The image captures a somewhat confused situation, a moment 
of oblivious interaction with the past and the present. It plays with a combina-
tion of elements to suggest a complex symbiosis of meanings. The first im-
pression is processional, even sacred. We witness a woman standing straight 
on the first step of a flight of stairs, proclaiming that “while things may manifest 
themselves as genuine and new, they unavoidably have roots in historical and 
canonical narratives, most of the time understood as derivatives of modern-
ism and modernity as an unfinished and suspended process.”10

“Dialogue (A Form of an Answer)” occupied three gallery spaces on the third floor of 
the museum within the framework of “Collection in Motion,” a series of periodical re-
hangs of the collection augmented by temporary exhibitions. Ivanoska and Calovski 
were invited as intruders in an attempt to stage dialogue. Their poster image and their 
sprawling installation commented on the narrative incompleteness or even histori-
cal bias that exists in institutional art collections of conceptual art from what used to 
be Yugoslavia.11

The exhibition elaborated on collaborative and individual artistic practice and 
brought together works employing drawing, text, textile, digital photography 
and installation to indicate how meaning is transferred from one context to an-
other. Some works from the previous exhibition in Vodjnan were revisited and 
reinterpreted. In such processes of (re)construction of meaning, discourse is 
shifted both through expanded reproduction and the opacity of language. To 
paraphrase Mieke Bal, the representation of any kind of text is unimaginable 
independently of the kind of reading (understanding, comment, interpreta-
tion), which means for instance that the positions of the subject and the ob-
ject may be negotiable in different settings or systems.12

In Zagreb, Ivanoska and Calovski used clear and precise formal vocabulary, with re-
duced minimalist interventions and conceptual procedures to explore materiality and 
abstraction in relation to history, and in relation to industrial and artistic production by 
two separate but united creative entities. The resulting display could therefore not be 
taken in and deciphered at one glance. It had to be explored room by room, because 
each space took a specific approach toward the meaning and materiality of the works 
featured, resulting in three complex individual installations.

9 The exhibition was open from November 25, 2017 until March 25, 2018.

10 Yane Calovski in discussion with Elke Krasny “To Fold Within as to Hide,” in Regina Bittner and Elke Krasny (eds.), 
Reverse: The Household! Historic Models and Contemporary Positions from the Bauhaus (Leipzig: The Bauhaus 
Dessau Foundation and Spector Books, 2016), p. 154.

11 In the museum’s collection, starting from 1954, which is supposed to contain all important, relevant, intriguing 
and challenging local and international artistic productions, there is no single artwork by a Macedonian artist 
(if we except those who studied and lived in Croatia). With its formal museum-like setup, “Dialogue (A Form of 
an Answer)” creates awareness of this injustice, ignorance or lack of interest that is repeated in almost all ex-
Yugoslav museums of contemporary art.

12 Mieke Bal, Narratology: Introduction to the Theory of Narrative, trans. Christine van Boheemen (1980; repr., 
Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press, 1994).
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The first space was dedicated to the utopian and spiritual aspects of our lives 
and opened with a reinterpretation of the collaborative work “We Are All in 
This Alone”. Here the artists didn’t build the installation but opted for drawing 
it: an extensive charcoal outline of what remains of the twelfth-century fres-
co painting by an anonymous (possibly female) zograf,13 discovered in the 
church of St. Gjorgјi close to the small village Kurbinovo in south-western part 
of Macedonia. In the works on paper the drawn and cut letters feature recon-
structed writings by the feminist philosophers Simone Weil and Luce Irigaray, 
along with retyped notes, previously unknown, by the artist Paul Thek from 
the 1970s. By remaking this work the artists once again “knowingly and de-
liberately enter[ed] the complex potentialities of the spiritual [as] they open up 
the question of what it is that carries faith into art [and] what it is that carries 
faith into life.”14 The work was accompanied by a hand-painted two-sided lin-
en banner by Ivanoska pointing out that “Justice is exercised only between 
equals” and emphasizing the ultimate goals of a utopian society: “Justice, 
Equality and Liberty” (in Josephine Butler’s popular slogan). There was also 
a series of drawings from the joint project “A Form of an Answer” (2016) that 
refers to the banality of labor and the inexplicability of experience. 

The second space presented textile works, predominantly collaborative, that artic-
ulated thoughts on the symbiosis between spiritual, political and social expression 
through the visual language of the basic geometric shapes—circle, rectangle and tri-
angle—visible on the series of large canvases titled “Unspoken” (2015), or through a 
reproduction of Ad Reinhardt’s text and Bridget Riley’s graphic design from 

13 From the Greek word for icon painter, zωγράφος.

14 Elke Krasny, “Precarious Spirituality: Transfer and Continuum,” in Başak Senova (ed.), We Are All In This Alone, 
catalogue for the Pavilion of the Republic of Macedonia, 56th International Art Exhibition, La Biennale di Venezia 
(Istanbul: National Gallery of Macedonia, 2015), p. 15.

Hristina Ivanoska, Document Missing: Performance no. 1 (The Introduction), 2015, performance, duration 7 min, Academy of 
Fine Arts Vienna. Photo: Sandra Monterroso.

196615 that rehearses the (non)existence of singularity in the art world. The work was 
completed by the artists’ textual and visual response to today’s dilemmas and con-
frontations executed on hand-woven linen with specific embroidery techniques in the 
work “Oneness” (2016).

The third and last space examined topics such as science, technology, manu-
facturing and labor in relation to artistic research and practice. Objects made 
out of raw and vulcanized rubber and simple metal constructions were com-
bined with textile pieces and drawings dispersed through the space in various 
postures: hanging, laying, flipping, holding. The use of rubber is a practice re-
cently developed by Calovski in close collaboration with a small family-owned 
company in Skopje.16 “To Fold Within As To Hide” (2015–2017) is a series of 
floor and wall elements originally designed to correspond to the archival/pres-
ervation strategies applied by the Stiftung Bauhaus Dessau in the context 
of the history of materials, production and design narratives related to mod-
ernism. They were made for Oskar Schlemmer’s Masterhouse and commis-
sioned for the exhibition “Haushaltsmesse 2015,”curated by Elke Krasny and 
Regina Bittner. The wall objects of the ongoing series titled “Compressed 
Minimum” come across as icons, but with color-coding referencing Skopje’s 
late modernist architecture, left unprotected and exposed to manipulations 
and destruction.

Such conditions for production—use of industrial labor, irresponsibility, and 
exploitation—make us think of Hannah Arendt’s pessimistic words about how “the 
rhythm of machines would magnify and intensify the natural rhythm of life enormous-
ly, but it would not change, only make more deadly, life’s chief character with respect 
to the world, which is to wear down durability.”17 And, as Slavcho Dimitrov concludes 
in a short but empowering text on Ivanoska’s and Calovski’s work, “[…] one has to 
have faith so that critique would be possible. One has to have faith if responsibility is 
to be possible. One has to have faith for democracy-to-come.”18

EPILOGUE (FORM OF AN ARGUMENT)

The Open Form, being the form of the sum of events—of the sum of indi-
vidualities of a given group—should in consequence lead us to the expres-
sion of a group form. Taking into consideration the constantly broadening 
analysis of component elements, their mutual permission as well as the invisi-
ble structure of society, we approach the idea of complete, universal, whole, con-
tinuous space—space of a different psychology, a different and new morality. 

Oskar and Zofia Hansen, “The Open Form in Architecture–the Art of Great Number” (1959)19

The last chapter of this trilogy brings us back to Skopje, to the Museum of 
Contemporary Art. “Epilogue (A Form of an Argument)”20 reveals where the 
artists’ joint and separate practices stand and where they are heading, what 
tickles their curiosity and how their artistic thinking interacts with their more 

15 Ad Reinhardt’s calligraphic text was published, accompanied by Bridget Riley’s graphic design, in Poor.Old.Tired.
Horse No.18 (1966), a magazine for concrete poetry edited by Ian Hamilton Finlay.

16 “The floor and object coverings made in syntethic rubber are fabricated at HRISAL, a private small-scale rubber 
production company in Skopje, established and run by Hristina Ivanoska’s parents, originating from the period of 
political, social and economic transition of Macedonia following the breakup of the Yugoslav federation.” Quoted 
from “To Fold Within as to Hide,” op. cit., p. 156.

17 Hannah Arendt, The Human Condition. (1958, repr. Chicago: University of Chicago Press, 1989), p. 132.

18 Slavcho Dimitrov, “The Future of Faith,” in We Are All In This Alone, op. cit., p. 46.

19 Oskar Hansen, Zofia Hansen, “The Open Form in Architecture – The Art of the Great Number,” in Aleksandra 
Kędziorek, Łukasz Ronduda (ed.), Oskar Hansen: Opening Modernism. On Open Form Architecture, Art and 
Didactics (Warsaw: Museum of Modern Art in Warsaw, 2014), pp. 7–9.

20 The exhibition was open from November 11, 2018 until May 6, 2019.
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formal research. Furthermore, the exhibition lets us understand how the 
surrounding context helps shape their voice and visual language, and not 
least how they extend the field of art practice into the space of the commons 
and the political. Indeed, this city and this museum have influenced many 
works by Ivanoska and Calovski throughout the years.

First of the two museum spaces inhabited by “Epilogue (A Form of an Argument)” 
is inspired by the œuvre of Polish architect, theorist and pedagogue Oskar Hansen 
(1922–2005), which holds a specific place in both artists’ practice and thinking. In 
1966, Hansen proposed a new building for Skopje’s Museum of Modern Art (now the 
Museum of Contemporary Art). For the competition to build a new art institution as a 
symbol of the city’s immortality, Hansen suggested a transformable exhibition space, 
able to fold completely and then unfold into various combinations, with hexagonal 
elements lifted by hydraulically-powered rotating telescopic poles. He wrote, “Art 
in its development is unpredictable. We have assumed that a contemporary gallery 
should pursue the unknown in art. It shouldn’t only aim at exhibiting artworks, but 
also encouraging and provoking their birth.”21

What kind of curatorial strategies would have been enforced by the reality of 
a foldaway museum? This unrealized project, and the exhibition and lecture 
program it might have housed, resonates through Ivanoska’s and Calovski’s 
œuvre, along with Hansen’s advocacy for open form as “a multifaceted theo-
retical system understanding art as a process involving active audience par-
ticipation.”22 In two poster series, “Oskar Hansen’s Museum of Modern Art” 
(2007)23 and “9 Principles of Open Form” (2018), the artists have activated 
Hansen’s “conditional perfect museum”24 as a socio-political display setting 
designed to frame and reflect the multiplicity of a city, both artistically and 
institutionally.

“9 Principles of Open Form,” developed during a residency at Hyde Park Art Center, 
Chicago, in the summer of 2018, identifies nine principles: 1. Reduction instead of 
War; 2. Sermon instead of Dogma; 3. Commons instead of Egotism; 4. Reciprocity 
instead of Monopoly; 5. Life instead of Value; 6. Flexibility instead of Invariability; 7. 
Tools instead of Service; 8. Equilibrium instead of Degradation; 9. Partnership in-
stead of Domination. This humanistic code of conduct may serve as a building tool 
inspired by Hansen’s thinking and writing.

Each of these nine principles is coded by a color from Hansen’s Linear 
Continuity System (LCS) of color identification, a “method for the initial deter-
mination of the location of the multifunctional housing zone.”25 The nine colors 
are linked to various functional or geological determinations of a conceptu-
al terrain: red = social; orange = cultural; light green = natural; deep green = 
forest, wildlife; blue = climatic; purple = advectional weather; gray = terrain; 
brown = soil class; black = mineral resources.

The typography in the posters titled “Archetype Open Form” resulted from Ivanoska’s 
ongoing interest in letters and text as primary visual elements. Her research into 
typography was inspired by Josef Albers’s typeface “Architype Albers”, developed in 
1926–1931 for exclusive use on posters and large-scale signs and based on the use 

21 Oskar Hansen, “3.5. ‘Process and Art’ – competition entry, Museum of Modern Art, Skopje, 1966,” in Towards 
Open Form (Warsaw/Frankfurt am Main: Foksal Gallery Foundation, Revolver in collaboration with Warsaw 
Academy of Fine Arts Museum, 2005), p. 116.

22 Sebastian Cichocki, “Introduction,” in Sebastian Cichocki, Hristina Ivanoska and Yane Calovski (eds.), Oskar 
Hansen’s Museum of Modern Art (Bytom/Skopje: Kronika, press to exit project space, 2007), p. 6.

23 Oskar Hansen’s Museum of Modern Art (series of 12 posters, offset print on Fabriano archival paper, 100 × 70 
cm) is a study of multiple readings of art historical references, and confronts the hypothetical program of Hansen’s 
“lost museum” designed as part of the reconstruction of Skopje after the devastating earthquake of July 26, 1963. 
The project was initiated with curatorial input from Sebastian Cichocki and the posters were produced in close 
collaboration with the graphic designer Ariane Spanier.

24 Elena Filipović, “The Conditional Perfect Museum,” in Oskar Hansen’s Museum of Modern Art, op. cit., p. 56. 

25 Oskar Hansen, “The Model of a Linear Continuous System (LCS) settlement structure,” in Towards Open Form, 
op.cit., p. 31. 

of basic geometric forms (square, triangle and circle) drawn onto a grid. Ivanoska ap-
plied this system but decided to go one step further, erasing all vertical and horizon-
tal lines and creating a typeface consisting only of longer and shorter diagonal lines, 
circles and semicircles. This allowed her to play with visibility and invisibility and with 
the legibility and illegibility of writing. A word or a sentence written with this typeface 
would, at first glance, look like an abstract drawing similar to Hansen’s visual expla-
nation of his Open Form Theory. “It forces the reading to become an active perform-
ative process on part of the viewer. The posters series should be seen as a tool—a 
visual distilled synthesis—or a playful interpretation of Hansen’s complex theoretical 
and visual principles as they were applied in his practice.”26

The other elements exhibited alongside the posters are a new series of draw-
ings. Titled “Visual Exercise (Color Theory)” (2018), they are divided into dif-
ferently sized groups and hung exactly 90 centimeters from the ground, just 
above a wall area painted dark gray, the color of concrete. Calovski had a sim-
ilar 60-centimeter strip of dark gray painted along the floor of Tate Britain, as 
part of his solo exhibition “Ponder, Pause, Process (A Situation)” in 2010. At 
the time, this gesture was a reaction to the museum’s regulation that no art-
work could be hung below that level. Yet it also corresponds to a similar color 
marking used by Zofia and Oskar Hansen in their house at Szumin, Poland, 
where a long horizontal white line, starting 90 centimeters from the floor on 
a gray wall directs viewers’ eyes to a wooden door serving as the main en-
trance. The drawings exhibited in Skopje are based on an ongoing research 
process applying Hansen’s theories on flat surfaces (paper and fabric). They 
are combined with three-dimensional objects: metal constructions that are 
part of Calovski’s work “Shell, Divided” (2011/2018).

Concrete, as a material and as a “color-without-color,” is in fact embedded in much 
of Calovski’s conceptually driven practice. Skopje’s outstanding concrete-based bru-
talist architecture has influenced him very directly to work with the modernist her-
itage. Following Hansen’s ideas for simplified guidance through a space, Calovski 
has used concrete as a color for delineating areas in the exhibition, and also as the 
material for his new work “Mulichkoski Bench, Divided” (2018), inspired by the seat-
ing created by Petar Mulichkoski for the public space surrounding his Government 
Building in Skopje.27 Calovski’s work puts two main references into play: on the one 
hand his long-standing interest in Skopje’s architectural modernity and the objects 
in its public space designed to have intuitive or inherent democratic potential, and 
on the other hand Oskar Hansen’s Theory of Open Form, the principles according to 
which he lived and worked locally while envisioning the overall development of mod-
ern society in postwar Europe.

In an effort to emphasize the risk of divisions in society and the lack of official 
acknowledgment of the city’s modernist heritage, Calovski lets the minimal, 
elongated form of the bench pierce the museum’s window wall and exist both 
inside and outside. This work also echoes the Hansens’ house at Szumin, 
where they placed a bench-object “in front of the house […] as a material ges-
ture of friendship towards the locals, who, returning tiered from the fields, on 
their way home, could rest there and make contact with us before climbing a 
nearby hill.”28

In the end the exhibition doesn’t offer an epilogue; in many ways it is a new introduc-
tion to Ivanoska’s and Calovski’s collaborative and individual work and their contin-
uous response to Hansen’s Theory of Open Form. Perhaps the most unexpected 

26 Ivanoska and Calovski in a conversation with the author.

27 Macedonian architect Petar Mulichkoski (born in 1929) designed his bench as part of his overall design of the 
Building of the Central Committee of the Communist party of the Socialist Republic of Macedonia in 1972. The 
bench is the only element that survived the overhaul of the building in 2013. Despite his vocal objections, the 
original façades were removed and replaced with a neo-classical design in 2014. Mulichkoski still lives in Skopje 
and is still active as an architect.

28 Oskar Hansen, “3.2. The House in Szumin,” in Towards Open Form, op. cit., p. 109.
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moment in the exhibition happens in the atrium located in the heart of the glass-
walled museum space, nowadays rarely used for exhibitions, where the collabora-
tive work “Assembly of Spirits” (2018) has been executed. A barely visible painterly 
intervention applied directly onto an outdoor concrete wall, in the color of that same 
concrete, it evokes a haunted memory of an urban landscape in a state of erasure.

In the same space we also notice Calovski’s “A Point of Departure (Splash)” 
(2018), a watery blue piece of rubber left behind on the curb of the pool-like 
basin. It is a point of departure to somewhere new and unexpected, a place 
beyond the museum with its established pool of references. As simple as it is, 
it has the power to bring us to a space where cultural positions can be ques-
tioned and negotiated, from the formal aspects of museum displays to the mu-
seum as a public institution and as a mirror of the artist’s Self.

Oskar and Zofia Hansens’ house in the village of Szumin. Visit by Sebastian Cichocki, Zuzanna Zasacka, 
Hristina Ivanoska and Yane Calovski, November 2018. Private photo archive of the artists.
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редукција наместо војна
дигитален печат на архивна хартија, 100 х 70 см, 2018

reduction instead of war
digital print on acid-free paper, 100 x 70 cm, 2018

oskar hansen’s moma        “9 principles of open form (reduction instead of war)”, 2018         yane calovski and hristina ivanoska
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беседа наместо догма
дигитален печат на архивна хартија, 100 х 70 см, 2018

sermon instead of dogma
digital print on acid-free paper, 100 x 70 cm, 2018

oskar hansen’s moma        “9 principles of open form (sermon instead of dogma)”, 2018         yane calovski and hristina ivanoska
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oskar hansen’s moma        “9 principles of open form (commons instead of egotism)”, 2018         yane calovski and hristina ivanoska
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заеднички добра наместо користољубие
дигитален печат на архивна хартија, 100 х 70 см, 2018

commons instead of egotism
digital print on acid-free paper, 100 x 70 cm, 2018
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oskar hansen’s moma        “9 principles of open form (reciprocity instead of monopoly)”, 2018         yane calovski and hristina ivanoska
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взаемност наместо монопол
дигитален печат на архивна хартија, 100 х 70 см, 2018

reciprocity instead of monopoly
digital print on acid-free paper, 100 x 70 cm, 2018
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oskar hansen’s moma        “9 principles of open form (life instead of value)”, 2018          yane calovski and hristina ivanoska
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живот наместо вредност
дигитален печат на архивна хартија, 100 х 70 см, 2018

life instead of value
digital print on acid-free paper, 100 x 70 cm, 2018
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oskar hansen’s moma        “9 principles of open form (flexibility instead of invariability)”, 2018         yane calovski and hristina ivanoska

38

флексибилност наместо непроменливост
дигитален печат на архивна хартија, 100 х 70 см, 2018

flexibility instead of invariability
digital print on acid-free paper, 100 x 70 cm, 2018
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oskar hansen’s moma        “9 principles of open form (tools instead of service)”, 2018         yane calovski and hristina ivanoska

40

алатки наместо услуга
дигитален печат на архивна хартија, 100 х 70 см, 2018

tools instead of service
digital print on acid-free paper, 100 x 70 cm, 2018
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oskar hansen’s moma        “9 principles of open form (equilibrium instead of degradation)”, 2018         yane calovski and hristina ivanoska
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рамнотежа наместо деградација
дигитален печат на архивна хартија, 100 х 70 см, 2018

equilibrium instead of degradation
digital print on acid-free paper, 100 x 70 cm, 2018
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oskar hansen’s moma        “9 principles of open form (partnership instead of domination)”, 2018         yane calovski and hristina ivanoska
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партнерство наместо доминација
дигитален печат на архивна хартија, 100 х 70 см, 2018

partnership instead of domination
digital print on acid-free paper, 100 x 70 cm, 2018
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oskar hansen’s moma        “9 principles of open form”, poster series, 2018         yane calovski and hristina ivanoska
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оскар хансен мома
9 принципи на отворена форма
дигитален печат на архивна хартија, 100 х 70 см, 2018

oskar hansen’s moma
9 principles of open form
digital print on acid-free paper, 100 x 70 cm, 2018
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Да бидете слободен не значи да бидете слободен од нормативните огра-
ничувања, туку да бидете слободен да преговарате, да ги менувате, да ги 
предизвикувате и конфронтирате идентитетите во светлината според 
која се раководиме во нашите животи. Не е прашање дали нашата слобода 
ќе биде обликувана од општествените институции – не може да постои 
слобода која нема институционална форма – туку како и од кои институ-
ции ќе биде обликувана.

Мартин Хаглунд, „Овој живот: Секуларна вера и духовна слобода” (2019)

Не е едноставно, особено денес, со сиот товар на интелектуалното, 
уметничкото и историско-политичкото наследство, да се создаде 
поетика која ќе биде вклучувачка, предизвикувачка, поттикнувачка, 
која ќе биде отворен процес во постојано преистражување, која ќе биде 
нехиерарски воспоставен наратив и која ќе биде токму оној процеп во 
мислењето и дејствувањето, кој секогаш ќе го отвора патот кон можно-
стите што до бесконечност се наѕираат низ палимпсесното слоење на 
дејствувањето во културата. Не е едноставно да се создава авторско 
обмислување и осмислување на обесмислениот општествен простор, 
да им се реартикулираат значењата на веќе обезначените точки во 
множеството флотирачки информации, кои создаваат дистописки 
холограми на политичкото тело на заедницата.

Не е едноставно да се сонува актуелноста, а при тоа да се комуницира со 
утопијата на безвременоста, која постојано истекува наизменично, како што 
истекува песокот во песочниот часовник.

Штом зачекорите во Епилогот, на Христина Иваноска и Јане Чаловски, 
сите вакви предизвици како да добиваат крилја и раскрилено со 
леснотија како да ги пречекоруваат препреките кои постојат и кои го 
фрагментираат континуумот на сонувањето. Таму, во нивниот Епилог, 
всушност, го остварувате новиот почеток. Таму се крие аргументот 
за повторниот предизвик на испишување на еден нов пролог, кој ќе нѐ 
воведе во повеќезначноста на уметничкото, естетското и политичкото 
содејство.

ПЛАТФОРМА

Иваноска и Чаловски го конфронтираат заробениот концепт на времето 
и просторот, на идеологиите и утопиите создавјќи млечен пат во светот на 
мисловното, идеолошкото и политичкото, кое се остварува преку искуството 
на визуелното и уметничкото. 

Тие, патувајќи во содружништво низ обемните културни лавиринти 
и истражувајќи ги нивните уметнички рефлексии и импликации во 
текот на повеќе децении, воспоставуваат концептуална платформа 
која директно проникнува во повеќезначното тело на општествените 
дијаграми. Нивната, уметничко-политичка платформа се појавува во 
улога на симболичко, сврзивно/поврзувачко/вмрежувачко, интердисци-
плинарно и длабоко теориско разработено активистичко дејствување 
во општеството, политиката, културата и уметноста. Станува збор за 

ИСКРА ГЕШОСКА
КОГА ЕПИЛОГОТ СТАНУВА 
ПРОЛОГ

MK концептуална и естетизирана политичност низ која се креира платфор-
ма за параинституционалните можности во културата и уметноста. 

Нивната платформа ви обезбедува ретка, речиси единствена можност - 
движејќи се низ „официјалниот“ изложбен/институционален простор во кој 
го претставуваат процесот на нивното идеолошко и уметничко читање на 
светот, авторите ве предизвикуваат да создадете паралелна траекторија во 
која знаците покрај патот ви ја мапираат алтернативата за индивидуалниот, 
но и заденичкиот општествен, политички и уметнички простор. Со посебноста 
и атипичноста на нивната концептуална и апстрактна платформа, во духот на 
супрематизмот, конструктивизмот, Де Стиљ движењето, воспоставуваат те-
мелити референци врз кои може да се обмислува менувањето на критичките 
пилари во културата и општеството. 

Платформата на Иваноска и Чаловски бара од вас да станете одго-
ворни ко-автори. Тие, со својот наратив низ кој се проѕираат животот и 
просторот како отворена форма и концепт, едноставно бараат иниција-
тивно, интервентно и проактивно однесување и учество во сопственото 
дело, а со самото тоа и во поширокиот општествен и културен контекст. 
Предлошката на оваа платформа е дека учеството во општественото 
и уметничкото промислување бара од секој поединечно, а најмногу од 
уметникот, длабоко проникнување, проткајување, реагирање и постоја-
но преиспитување и конфорнтирање на идеализираните, апстрактни 
концепти и теории за општеството, културата и уметноста. 

Во аналитичката платформа на Иваноска и Чаловски, овојпат низ играта на 
концептот за епилогот како катарзичен повикувач за нов пролог, сите еле-
менти се концептуално, лингвистички и семиотички поврзани во еден систем, 
кој јасно е дека настанал како формална последица на одредени уметнички и 
теориски референци, но кој исчекорува од тие референци отворјаќи простор 
за создавање на нови. Станува збор за ново мапирање низ зададениот про-
стор – мапирање кое создава поинаква картографска единица, која не ви ги 
нуди директно решенијата за промените на животните топоними, туку ве води 
низ мноштвото облици, афекти и можности кои повикуваат на ослободувачко 
преобмислување на јазичниот симболички систем, кој си поигрува со теорија-
та на прикажување и со когнитивната естетика. Нивното хипертекстуално и 
интердисциплинарно приоѓање во процесот на создавање на делото јасно 
ги артикулира намерите за преспитување и реартикулирање на примарните 
дефиниции изведени од историјата на уметноста врз другите дисциплини.

Поетичките аспекти на Иваноска и Чаловски почиваат на синергијата 
помеѓу сликарството, скулптурата, перформансот, архитектурата, 
дизајнот, типографијата, текстот, јазикот. Тие поаѓаат од универзалното 
усогласување на спротивностите, за да се реализираат во теоријата 
на формата, обликувањето, но и во утописката општествена промена. 

СУБВЕРЗИЈА НА ФОРМАТА

Субверзијата на Иваноска и Чаловски, во рамки на институционалната вра-
меност на уметноста е во тоа што тие создаваат „аномалија“ во вообичаениот, 
очекуваниот конформизам на познатото уметничко искуство, движејќи се 
по маргините на доминантните, препознатливи уметнички и општествени 
референци. Создавајќи синергија на објекти и мислечки процеси кои храбро 
пенетрираат во очекуваните и конвенционалните практики на прикажување, 
авторите воспоставуваат потенцијална можност за нови политички, егзистен-
цијални, просторни читање на заедничкото, демократското, уметничкото, поли-
тичкото, поединечното искуство на борба, прифаќање или револт кон светот, 
преку прецизно изработената, но отворена уметничка форма. Во традиционал-
ната музејска институција се создава утописка визија за еманципираниот демо-
кратски јавен простор, бидејќи самиот јавен простор со политичка интервенција 
е музеализиран, а на тој начин нему му е одземена алтернативата за слобода. 



90 91

Епилогот на Иваноска и Чаловски е парадигма за отворено дело – 
„текст“ кој е во постојан процес на исчитување и на создавање на нови 
значења во зависност од перспективата на набљудувачот. Тоа е уште 
една страна на нивната субверзија – тие се храбри и нѐ конфронтираат 
со можната „смрт на авторот“, при тоа повикувајќи нѐ на одговорност 
во процесот на конституирањето на нивното дело, кој е отворен и кој 
трае додека трае неговата поставеност, а и потоа. Јасно е дека тие нѐ 
вовлекуваат во процесот во кој нивното дело не е наметнат концепт 
врз рецепиентот, не е само концепт кој потекнува од авторите, туку се 
создава одново, и одново, низ односите на „текстови“, кои имаат безброј 
реализации низ чинот на рецепција. 

Затоа, клучен за рецепцијата на делото е општествениот простор во кој тоа 
настанува. Текстовите на културата, кои пулсираат со секој објект поставен 
во просторот, го обликуваат во динамична и отворена форма. Пред нас имаме 
дело кое му укажува на набљудувачот дека светот во кој се набљудува или 
чита прикажаното не подлежи на некој стечен ред кој гарантира конечни ре-
шенија, туку дека тоа е свет во кој секој е одговорен соучесник што мора да се 
движи кон хипотетички и променливи решенија, во непрестаната негација на 
постоечкото и во давање на нови предлози. 

Влегувате во еден свет каде што не постојат хиерархии  во однос на 
темите, жанровите и формите на изразување, и покрај многубројните 
референци. Бесконечна отвореност и бришење на границите. Авторите 
повикуваат на егалитарност помеѓу авторот и светот, помеѓу авторот и 
набљудувачот. 

Епилогот на Иваноска и Чаловски ја нуди субверзијата на „отворено дело“ и 
има вредност која  е надвор од чистото естетско искуство. Авторите ве поста-
вуваат во динамичен критички отворен аргументативен дијалог, кој ја прово-
цира идејата за слободата кај интерпретаторот и поставувајќи ја во центарот 
на мрежата на односи. Делото е отворено и динамично затоа што е отворено 
кон интерпретации и творечки надополнувања, воведувајќи го интерпетато-
рот и набљудувачот во играта на органската виталност на уметноста. 

Имате впечаток дека стоите пред оние поетски белини на Стефан 
Маларме, кои претставуваат прецизна структура во која нужно се 
наѕира процеп, отвор кон игривите можности за поврзување со 
други структури. Отворената форма на платформата на Иваноска и 
Чаловски е јасно позиционирана како фрагмент од обемните значења 
на сеопфатната култура, низ која се практикува демократскиот живот. 
Преку таквата форма поединецот/набљудувачот се еманципира и 
неинхибирано почнува да соучествува и посредува во непрестанатиот 
процес на настанувањето на делото кое е дел од политичкиот живот.

Делото на Иваноска и Чаловски едноставно го дематеријализира уметничкиот 
објект на еден контрадикторен начин – преку јасно обликуваната форма, ар-
хитектонски прецизираниот визуелен гест, геометриските, но лирски омеѓени 
објекти (Чаловски) до страствените, идеолошки вознемирувачки и  визуелно и 
јазично директни „ткаења“ во уметничкото и политичкото (Иваноска) пред нас 
се раѓа еден флуктуирачки процес, кој е во постојано постанување (becoming). 
Тие јасно ни порачуваат дека крајниот резултат не се уметничките предмети 
во традиционаланата смисла. Тие се само поддршка за целокупната визуел-
на, лингвистичка, семиотичка концепција.

ХРАБРОСТА НА ТИШИНАТА

Треба да сте еднакво храбар како и авторите на Епилог за да се соочите со 
дело кое што е лирско но и брутално место на будење сомнежи во однос на 
вистините за општеството. Треба да сте подготвен и со мислечки и творечки 
интегритет за да ја динамизирате општествена критика во акција, преку фор-
мата со која го пресекувате јавниот простор во кој дејствувате. 

Таквата храброст и подготвеност, несомнено се иманентен дел од тво-
рештвото на Иваноска и Чаловски. Кога доаѓате во дијалог со формите 
кои тие ги обликуваат како отворени, како да лебдите низ космосот кој 
е полн со поединечни небесни тела, а кои во сета флотирачка поеди-
нечност создаваат динамична целина која е парадигма/потврда за тоа 
дека уметничката практика не е „откорвение“ и епифанија, туку дека е 
производна практика, низ која се конструираат низ фино и рафинирано 
плетиво нишките на различните искуства и знаења, реакции и интерак-
ции, консензуси и дисензуси, согласувања и конфронтации. 

Низ таквото плетиво се ткае нова свест за убавото која го одразува духот на 
времето - празнина, флотирање низ празнината и тишината. Ставени сме на 
сред тивкоста на објектите кои всушност врескаат низ својата повеќезначност. 

Уметничките алатки кои ги ползуваат Иваноска и Чаловски се фрагмен-
тирани целовитости кои се вклопуваат едни во други како сложувалка 
затоа што нивните рабови се комплементарни. Заеднички одѕвонуваат, 
а утопијата која ги создава е можна, не изделена, но отворена целина. 

ПРОСТОРНИ РАЗГРАНУВАЊА И ПРЕДИЗВИЦИ

Важноста на архитектурата е фундаментална во оваа симфонија заради 
идејата за обликување на просторот како безгранично отворена форма. 

Просторот не е средина во која се распоредени уметничките објекти 
туку средство со кое се воспоставува нова граматика и синтакса на по-
нудениот нов културен и општествен наратив. Просторот е можност за 
постојано ревоспоставување и архивирање на односите во мислењето, 
помеѓу објектите, помеѓу случувањата, помеѓу сите вклучени актери во 
процесот на рецепција. 

Просторот кој го сонуваат Иваноска и Чаловски е клопче, мрежа, мноштво 
точки кои се во меѓусебни односи. Сѐ може да се поврзе, без логична по-
следователност. Ѝ се опираат на нормата на логиката иако делува сѐ толку 
јасно нормирано. Тие, во бескрајно исчистениот простор создаваат мисловен 
неред кој предизвикува. Нештата не можат да се спојат во ново единство 
туку можат секогаш одново да се доведуваат во сложени меѓуодноси. Тоа е 
подвигот кој го чекорат авторите на овој катарзичен епилог, „дистрибуирајќи 
го сензибилното“, што го детриминира заедничкиот свет и начините на кои 
субјектите учествуваат во  него. На тој начин, тие нѐ вовлекуваат во аванту-
рата на откривање на начините на кои субјектите го „населуваат“ заедничкиот 
свет, коегзистирајќи или исклучувајќи се, разбирајќи го или менувајќи го. 
Обидувајќи се да го исцртаме заедничкиот свет, мораме да пропатуваме низ 
мноштвото практики понудени од авторите, кои го формулираат заедничкото 
преу детерминираните форми на социо-културните феномени, модели 
на идентификација на настаните и случувањата и начините на нивното 
поврзување. 

Овој сет на релации помеѓу мислењето, гледањето, постоењето и 
дејствувањето кои го создаваат Иваноска и Чаловски, е назнака за 
нивниот извонреден капацитет за  фикционалност, која постои во 
суштината на „дистрибуцијата на сензибилното“. Но, фикцијата не му 
припаѓа на имагинарниот свет. Фикцијата е конструкт на една рамка 
во која субјектите, предметите, нештата и ситуациите можат да бидат 
восприемени како коегзистирачки и поврзани на начин кој има смисла. 
Фикцијата е онаа турбина која се вклучува секогаш кога мора да биде 
произведена реалноста, онаква каква што ја посакуваме - праведна, 
вклучувачка, еманципаторска. Токму затоа политиката и општестве-
ните науки ја ползуваат фикцијата, исто како и книжевноста, филмот, 
визуелните уметности.

КОГА ЕПИЛОГОТ СТАНУВА ПРОЛОГИСКРА ГЕШОСКА
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СРЕДБА

Уметничката револуција не може да биде едноставно револуција во умет-
ничките практики, бидејќи уметноста не постои по себе и за себе. Уметноста 
постои исклучиво во одреден режим на идентификации кои им дозволуваат 
на објектите или перформативите да бидат перцепирани како припаѓање 
на единствено искуство. Не станува збор само за рецепција на уметничките 
дела, туку за цела фабрика од искуства во рамки на кои тие се произведени. 

Денес ретко можете да го констатирате присуството на авантурата 
на телото кое дејствува изложено на интелектуално шифрирање и 
дешифрирање на јавните, тајните, општествените, уметничките или 
кои било други значења. Сета обезначеност, повторливост во секојд-
невните перформативи, создава отсечки кои се движат паралелно, не 
пресретнувајќи се во ниту една точка која може да ја одредиме како 
заедничка. Сами, флотирачки точки кои не можат да се поврзат и да се 
интегрираат ниту во својот простор ниту во просторот на другиот. 

„Естетската држава“ на Иваноска и Чаловски во својот устав ја укинува пасив-
ната сетилност и инсистира на афектации и активно учество во авторството 
кое ќе ги надополни уметничките форми со политичкото искуство на секој 
еден кој ќе стане дел од таа форма. Автономијата на естетското се консти-
туира преку еманципирање на авторите и набљудувачите во коегзистенција 
и динамичност која го отвора делото кон светот, која го одредува неговото 
постоење како орган во машината на политичкото читање на човештвото. 

Зборот средба е суштинска одредница за епилогот со кој нѐ воведуваат 
Иваноска и Чаловски во светот. Средба со димензиите на ризикот, со 
димензиите на побуната, со димензиите на логиката, со димензиите на 
универзалното. Всушност, станува збор за средба со поривот на побуна. 
Но, оваа побуна е рафинирана, лирска. Таа ги поместува границите на 
зададените рамки и институционални, и уметнички и политички.

To be free is not to be free from normative constraints but to be free to negotiate, 
transform and challenge the constraints of the practical identities under the light of 
which we lead our lives. The question is not whether our freedom will be formed by 
social institutions – there can be no freedom that does not have an institutional form 
– but how and by which social institutions our freedom will be formed.

Martin Hägglund, “This Life: Secular Faith and Spiritual Freedom” (2019)

It is not undemanding, especially today, burdened by the intellectual, artis-
tic, historical and political heritage, to create inclusive, enticing, encourag-
ing poetics, one that can be an open process in a continuous exploration, of a 
non-hierarchically established narrative and one which can assume the crev-
ice in thought and action, that, which can pave the way to opportunities that 
endlessly unfold through the palimpsests recording layers of action in culture. 
It is not effortless to generate authorial thoughts and conceive and give mean-
ing to a space devoid of any meaning, to re-articulate the meaning of points 
already devoid of any meaning in the myriad of floating information that pro-
duce dystopian holograms of the political body of the community.

It is not unchallenging to dream about actuality, and in doing so to communicate 
with the utopia of timelessness, which constantly trickles down like the sand in an 
hourglass.

As soon as one steps into the Epilogue by Hristina Ivanoska and Yane 
Calovski, all of that challenge takes on wings, and spreads them wide open, 
flies with ease over the existing obstacles which fragment the continuum of 
dreaming. There, in their Epilogue, one can actually achieve the new be-
ginning. Therein lies the argument of a recurring challenge to write a new 
Prologue, which will introduce us into the multifaceted artistic, aesthetic and 
political interplay.

PLATFORM

Ivanoska and Calovski confront the captured concept of time and space, of ideolo-
gies and utopias thereby creating a milky way into the world of reasoning, the ideo-
logical and the political, accomplished through the experience of the visual and the 
artistic.

Travelling in partnership through colossal cultural labyrinths and exploring 
their artistic reflections and implications over decades, they establish a con-
ceptual platform that directly penetrates the multifaceted body of social dia-
grams. Their artistic and political platform appears in the role of the symbolic, 
coalescing/connecting/intertwining, interdisciplinary and thoroughly theoret-
ically elaborated activist action in society, politics, culture and art. It is a con-
ceptual and esthetized political action through which a platform is made for 
parainstitutional opportunities in culture and arts.

Their platform renders a rare, almost unique opportunity – moving about the “official” 
exhibition/institutional space in which they exhibit the process of ideological and artis-
tic reading of the world, the authors challenge you to create a parallel trajectory whose 
signs alongside the road, map the alternative to the individual, but also the common 
social, political and artistic space. With the particularities and atypicalness of their 
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conceptual and abstract platform, in the spirit of the suprematism, constructivism, the 
De Stijl movement, they establish deeply rooted benchmarks following which, chang-
es of the critical pillars in culture and society can be further conceived. 

Ivanoska and Calovski‘s platform compel you to become responsible 
co-authors. Through their narrative displaying life and space viewed as an 
open form and concept, they simply seek for an engaging and proactive in-
tervention and participation in their own work, and consequently, in the wider 
social and cultural context. The model of this platform with regard to the par-
ticipation in the social and artistic reasoning, compels each individual, most-
ly the artist, to dwell deep, to penetrate, react and constantly reassess and 
face up to the idealized, abstract concepts and theories about society, cul-
ture and art.

In the analytical platform of Ivanoska and Calovski, this time through the interplay of 
the concept of the epilogue as a cathartic trigger to a new prologue, all the elements 
are conceptually, linguistically and semiotically connected in a single system, which 
has clearly come to pass as a formal consequence of specific artistic and theoreti-
cal references, but which has stepped out of such references by making room for the 
creation of new ones. It is about a new mapping through a given space - mapping 
that generates a different cartographic unit, one which does not offer direct solutions 
to the changes in the toponyms of life, but rather gives guidance through the many 
forms, affects and opportunities that call for a liberating reexamination of the linguis-
tic symbolic system that toys with the theory of presentation and cognitive aesthetics. 
Their hypertextual and interdisciplinary approach in the process of making, clearly 
articulates the intentions to reexamine and re-articulate the primary definitions de-
rived from art history in other disciplines.

The poetic aspects of Ivanoska and Calovski rest on the synergy between 
painting, sculpture, performance, architecture, design, typography, text, lan-
guage. They start from the universal alignment of opposites, to find realization 
in the theory of form, shaping, but also in utopian social change. 

SUBVERSION OF FORM

The subversion of Ivanoska and Calovski, within the frames of institutional rigidity of 
arts, lies in the creation of an „anomaly“ in the mundane, expected conformity of the 
famous artistic experience, moving alongside the margins of the dominant, recogniz-
able artistic and social references. As they create a synergy of objects and reasoning 
that bravely penetrate the expected and conventional practices of presentation, the 
authors establish a potential opportunity for new political, existential, spatial read-
ings of the common, shared, democratic, artistic, political, individual experience of 
a struggle, acceptance of or revolt against the world, through a precisely elaborat-
ed but an open art form. Thus, a utopian vision is created in the traditional museum 
institution for the emancipated democratic public space; and since the public space 
itself, by political intervention has been museumized, it’s been stripped of its alterna-
tive to freedom. 

The Epilogue of Ivanoska and Calovski is a paradigm of an open work - a “text” 
in a continuous process of having meaning reread and reconstructed, depend-
ing on the perspective of the beholder. This, however, is another side of their 
subversion: they are brave to confront us with the possible „death of the author“, 
thereby urging us to take responsibility in the process of their art making, which 
is an open one and lasts for the duration of the exhibition, and even beyond. It is 
clear that they immerse us into the process, in which their work is not just a con-
cept imposed on the recipient, but is being recreated anew, through the inter-
play of „texts“ that have countless realizations in the act of reception. Therefore, 
the key factor to reception of the work is the social space in which it occurs 
standing before us telling the beholder that the world in which presentations are 
observed and read, is not subject to some specific singular reading; but that it is 
a world that holds co-actors accountable, and as such they must move towards 

hypothetical and shifting solutions, in an uninterrupted negation of the existing 
and an uninterrupted offer of new proposals. 

One enters a world where no hierarchies exist regarding the themes, genres, and 
forms of expression, numerous references notwithstanding. Infinite openness and 
deletion of borders. The authors call for egalitarianism between the author and the 
world, between the author and the beholder. 

The Epilogue by Ivanoska and Calovski offers the subversion of an “open work” 
and possesses value that is beyond the pure aesthetic experience. The au-
thors put the beholder in a dynamic critical open argumentative dialogue that 
provokes the interpreter‘s idea of freedom and places it at the center of the in-
terplay. The work is open and dynamic because it is accessible to interpreta-
tions and creative extension, thereby engaging the interpreter and beholder in 
a game of artistic organic vitality.

One may get the impression that one stands in front of a Stéphane Mallarmé‘s poetic 
whiteness, which exists as a precise structure unavoidably revealing a cleft, an open-
ing to playful prospects to connect to other structures. The open form of the platform 
of Ivanoska and Calovski is clearly positioned as a fragment of extensive meaning 
in a comprehensive culture, through which the democratic life is exercised. Through 
such a form, the individual/beholder emancipates himself/herself and freely begins 
to co-act and mediate in the unending process of the work‘s becoming, acting as a 
part of political life.

Calovski and Ivanoska‘s work simply de-materializes the piece in a contradic-
tory manner - through a clearly shaped form, an architecturally precise visual 
gesture, geometric but lyrically circumscribed objects (Calovski) to passion-
ate, ideologically disturbing, and visualy and linguistically “woven” imprints into 
the artistic and political (Ivanoska); a fluctuating process is born before us, one 
in a perpetual becoming. They clearly tell us that the end result is not artistic 
pieces in the traditional sense. They can only serve as support to the holistic 
visual, linguistic, semiotic conception.

THE COURAGE OF SILENCE

One should be equally brave as the Epilogue‘s authors in order to confront a work as 
lyrical but also as brutal a place of awaking doubts about societal truths. One should 
bear astuteness and creative integrity to dynamize social critique into action by the 
means of the form one uses to cut through the public space in which one acts.

Such courage and astuteness are undoubtedly an immanent part of Ivanoska 
and Calovski’s creation. When one comes into dialogue with the forms that 
they shape as open, one gets the feeling of floating through the cosmos filled 
with individual celestial bodies, and which, in all their individual floating, cre-
ate a dynamic entirety that is a paradigm/ a confirmation that the artistic prac-
tice is not a “revelation” and an epiphany, but a production practice of delicate 
constructing and fine knitting the threads of various experiences and knowl-
edge, reactions and interactions, consensus and disagreement, concords 
and discords. Such weavings make up the new awareness of the beauty that 
reflects the zeitgeist - a void, flotation through emptiness and silence. We 
are placed amidst the softness of the objects that really scream through their 
multifariousness.

The artistic tools used by Ivanoska and Calovski are fragmented totalities, which 
fit into each other like a puzzle because of their matching edges. They jointly reso-
nate, and the utopia that creates them is feasible, not as a separate, but as an open 
entirety. 

SPATIAL EXTENSIONS AND CHALLENGES

The importance of architecture is fundamental in this symphony because of the idea 
of shaping space as an infinitely open form. Space is not an environment in which art 
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objects are deployed, but a means of establishing new grammar and syntax of the 
offered new cultural and social narrative. The space is an opportunity to constant-
ly reconstruct and archive relations in thought, amongst objects, amongst events, 
amongst all involved actors in the reception process.

The space dreamt by Ivanoska and Calovski is a cluster, a grid, a multitude of 
intertwined points. Everything is relatable without any logical causality. They 
oppose the norm of logic, although the perception is one of clearly set norms. 
In a ceaselessly cleared space, they create a challenging rational disorder. 
Things cannot be merged into a new unity, but can always be brought into 
complex interrelations. It is the enterprise carried by the authors of this ca-
thartic epilogue, by “distributing the sensuous”, which determines the com-
mon world and the ways in which entities partake therein. In that way, they 
involve us in the adventure of discovering ways in which the subjects may “in-
habit” that common world, by association or disassociation, by understand-
ing it or changing it. In trying to paint together the common world, we have 
to travel through the many practices offered by the authors, which formulate 
the common through determined forms of social and cultural phenomena, 
models of identification of events and occurrences and ways of relatedness 
thereof.

Such a set of relatedness of reason, observation, existence and action created by 
Ivanoska and Calovski, is a symbol of their extraordinary capacity for fictionality, 
found at the heart of the “distribution of the sensuous”. 

However, fiction does not belong to the imaginary world. Fiction is a construct 
of a frame in which subjects, objects, items and situations may be perceived 
as coexisting and connected in a meaningful way. Fiction is the turbine that 
is switched on whenever reality is to be produced, the way we want it - just, 
inclusive, emancipatory. Hence politics and social sciences utilize fiction the 
same way as they do literature, film, visual arts.

RENDEZVOUS

The artistic revolution cannot be simply a revolution in artistic practices, since art 
does not exist in and for itself. Art exists exclusively in a particular mode of identifica-
tion that allows objects or performances to be perceived as belonging to a single ex-
perience. It is not just about reception of works of art, but about an entire factory of 
experiences within which they are manufactured.

Today one can hardly state the presence of adventure of the body that acts, 
exposed to intellectual encryption and decryption of public, secret, social, 
artistic or any other meanings. The repetition of everyday performances, and 
entirety devoid of meaning creates vectors that move in parallel, without inter-
cepting at a single point that can be identified as common or shared. On their 
own, floating points that cannot touch and integrate either in their own or in 
each other‘s space.

The “aesthetic state” of Ivanoska and Calovski in its constitution abolishes the pas-
sive sensuality and insists on affect and active participation in authorship that will 
complement the art forms with the political experience of the one that will become a 
part thereof. The autonomy of the aesthetic is constituted through the emancipation 
of the authors and beholders in the coexistence and dynamism that opens the work 
to the world, that determines its existence as an organ in the machine of the political 
account of mankind.

The word rendezvous is an essential benchmark of the epilogue to be used by 
Ivanoska and Calovski to introduce us into the world. An encounter contain-
ing the aspect of risk, the aspect of rebellion, the aspect of logic, the aspect of 
the universal. In fact, it is a matter of encountering the urge to rebel. But this 
rebellion is a refined one, lyrical. It shifts the boundaries of the set institutional 
frames as well as the artistic and the political ones. 

WHEN THE EPILOGUE BECOMES A PROLOGUEISKRA GESHOSKA

Oskar and Zofia Hansens’ house in the village of Szumin. Visit by Sebastian Cichocki, Zuzanna Zasacka, 
Hristina Ivanoska and Yane Calovski, November 2018. Private photo archive of the artists.
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Архивирана контура, 2016, графит на волнен филц, 
102.5 x 69 см, ЈЧ. (стр. 75, 85)

Без наслов (Друштво на маргинални лица), 2012, 
памучен конец, текстилна боја и графит на ленено 
платно, 300 х 140 см, двострано, ХИ. (стр. 68)

Без наслов (Предел), 2018, маркер и ѕидна боја на 
картон, 20 х 28.5 см, ЈЧ. (стр. 60)

Без наслов (Се барам низ историјата, и не се 
пронаоѓам никаде), 2016, памучен конец на волнено 
платно, 206 х 156 см, ХИ. (стр. 84)

Визуелна вежба, 2018, група од 9 цртежи базирани 
на текст, графит и гваш на Colorfix Original архивна 
хартија, 32 х 24.8 см, ЈЧ/ХИ. (стр. 62–63)

Визуелна вежба (Метод за почетно определу-
вање), 2018, група од 3 цртежи, графит, молив во 
боја и гваш на Бристол хартија, 28 х 21.6 см, ЈЧ/ХИ. 
(стр. 62–63)

Визуелна вежба (Теорија за боја), 2018, група од 12 
цртежи базирани на боја, гваш и молив во боја на 
Colorfix Original архивна хартија, 32 х 24.5 см, ЈЧ/ХИ. 
(стр. 62–64)

Визуелна вежба (Школка, поделена и Банер 1: 
отворен, формиран, неизграден), 2018, метал, боја, 
памучно платно и графит, структура: 379 х 257 х 285, 
платно: 200 х 100 см, ЈЧ/ХИ. (стр. 62)

Глаголење, 2018, мастило на хартија, 20 х 28.5 см, 
ХИ. (стр. 52)

Да се работи за да се јаде за да се работи, 2016, 
памучен конец на синтетички филц, 97 x 73.5 см, ХИ. 
(стр. 51, 58, 74, 85)

Документот што недостига: перформанс бр. 5 
(Акциски објект), 2017, памучен конец и графит на 
волнено платно, 155 х 55 см, ХИ. (стр. 52, 70)

Eднаквост, 2016, 9 платна, графит, златен конец и 
текстилна боја на ленено платно, 100 х 60 см секоја, 
ЈЧ/ХИ. (стр. 52, 70)

Институционален цртеж (Оскар и Зофија Хансен), 
2018, ѕидна боја, висина: 90 см, должина: променли-
ва, ЈЧ. (стр. 53, 62–64)

Клупата на Mуличкоски, поделена, 2018/19, прото-
тип, едиција од 6, бетон, метал, стиропор и пигмент, 
420 х 35 х 50 см, ЈЧ. (стр. 54, 60–61)

Компресиран минимум, 2016/17, група од 6 објекти, 
рачно изработена синтетичка гума и метал, 20.5 x 28 
x 2.5 см секој, ЈЧ. (стр. 53, 75, 85) 

Личен објект, 2017/19, инсталација, рачно изра-
ботена синтетичка гума, метал, пигмент и стакло, 
променливи димензии, ЈЧ. (стр. 55, 59, 73–74)

Неискажано, 2015, 3 платна, текстилна боја, пигмент 
и конец на ленено платно, 330 х 151 см секое, ЈЧ/ХИ. 
(стр. 50–51, 70–71)

Ние сите сме сами во ова, 2015/17, архитектура, 
јаглен, дрвени скулптури, хартиени конструкции и 
писма куцани на машина, димензии променливи, ЈЧ/
ХИ. (стр. 68–69, 78–79)

Појдовна точка (Плисок), 2018, рачно изработена 
синтетичка гума и пигмент, 32 х 44 см, ЈЧ. (стр. 50, 
53)

Преклопено како сокриено, 2015/17, група од 5 
објекти, рачно изработена синтетичка гума, метал и 
туш на хартија, димезии променливи, ЈЧ. (стр. 51, 53, 
54, 72, 74–77)

9 принципи на Отворена форма / Музејот на мо-
дерна уметност на Оскар Хансен, 2018, серија од 
10 постери, инкџет печат на безкиселинска хартија, 
едиција од 10 + 2 АП, 100 х 70 см, ЈЧ/ХИ. (стр. 65)

Самовилска коса, 2016/17, група од 4 дрворези, 
графит и безбоен восок на ореово дрво, 30 x 30 x 2 
см секоја, ХИ. (стр. 51, 58, 70–71, 74, 82) 

Собир на духови, 2018, ѕидна боја, димензии про-
менливи, ЈЧ/ХИ. (стр. 56–57)

Форма на одговор, 2016, група од 9 цртежи, графит, 
туш и мастило за машина за пишување на хартија, 
24 х 30 см секој, ЈЧ/ХИ. (стр. 83–87)

Школка, поделена, 2011/18, метал и боја, 379 х 257 х 
285 см, ЈЧ. (стр. 51, 54, 63)

MKMK

A Form of an Answer, 2016, group of 9 drawings, graph-
ite, ink and typewriter ink on paper, 24 x 30 cm each, YC/
HI. (p. 83–87) 

A Point of Departure (Splash), 2018, handmade synthetic 
rubber and pigment, 32 x 44 cm, YC. 
(p. 50, 53)

Archived Outline, 2016, graphite on woolen felt, 102.5 x 
69 cm, YC. (p. 75, 85) 

Assembly of Spirits, 2018, wall paint, dimension variable, 
YC/HI. (p. 56–57) 

Compressed Minimum, 2016/17, group of 6 objects, 
handmade synthetic rubber and metal, 20.5 x 28 x 2.5 
cm each, YC. (p. 53, 75, 85)

Document Missing: Performance no. 5 (Action Object), 
2017, cotton thread on woolen textile, 155 х 55 cm, HI. 
(p. 52, 70)

Fairy Hair, 2016/17, group of 4 woodcarvings, graphite 
and colorless wax on walnut tree, 30 x 30 x 2 cm each, 
HI. (p. 51, 58, 70–71, 74, 82)

Verbalizing, 2018, ink on paper, 20 x 28.5 cm, HI. (p. 52)

Institutional Drawing (Oskar and Zofia Hansen), 2018, wall 
paint, h: 90 cm, l: variable, YC. (p. 53, 62–64)

Mulichkoski Bench, divided, 2018/19, prototype, edition 
of 6, concrete, metal, Styrofoam and pigment, 420 x 35 х 
50 cm, YC. (p. 54, 60–61)

Oneness, 2016, 9 canvases, graphite, gold thread and 
textile paint on linen, 100 x 60 cm each, YC/HI. (p. 52, 
70)

Personal Object, 2017/19, installation, handmade 
synthetic rubber, metal, pigment and glass, overall 
dimensions variable, YC. (p. 55, 59, 73–74)

9 Principles of Open Form / Oskar Hansen’s Museum 
of Modern Art, 2018, poster series, 10 ink-jet prints on 
acid-free paper, edition of 10 + 2 AP, 100 x 70 cm, YC/
HI. (p. 65)

Shell, divided, 2011/18, metal and paint, 379 x 257 x 285 
cm, YC. (p. 51, 54, 63)

To Fold Within As To Hide, 2015/17, group of 5 objects, 
handmade synthetic rubber, metal and ink on paper, 
dimensions variable, YC.
(p. 51, 53, 54, 72, 74–77) 

To Work in Order to Eat in Order to Work, 2016, cotton 
thread on synthetic felt, 97 x 73.5 cm, HI. (p. 51, 58, 74, 
85)

Unspoken, 2015, 3 canvases, textile color, pigment, 
graphite and thread on linen, 330 х 151 cm each, YC/HI. 
(p. 50–51, 70–71)

Untitled (I’m searching for myself in history but cannot find 
myself anywhere), 2016, cotton thread on woolen textile, 
206 x 156 cm, HI. (p. 84)

Untitled (Landscape), 2018, marker and wall paint on 
cardboard, 20 x 28.5 cm, YC. (p. 60)

Untitled (Society of Marginal Persons), 2012, cotton 
thread, textile color and graphite on linen, 300 х 140 cm, 
both sides, HI. (p. 68)

Visual Exercise, 2018, group of 9 text-based drawings, 
graphite and gouache on Colorfix Original archive paper, 
32 x 24.8 cm, YC/HI. (p. 62–63)

Visual Exercise (Color Theory), 2018, group of 12 col-
or-based drawings, gouache and color pencil on Colorfix 
Original archive paper, 32 x 24.5 cm, YC/HI. (p. 62–64) 

Visual Exercise (Method for Initial Determination), 2018, 
group of 3 drawings, graphite, color pencil and gouache 
on Bristol paper, 28 x 21.6 cm, YC/HI. (p. 62–63)

Visual Exercise (Shell, divided and Banner 1: Open, 
Formed, Unbuilt), 2018, metal, paint, cotton and graphite, 
structure: 379 x 257 x 285 cm, fabric: 200 x 100 cm, YC/
HI. (p. 62–63)

We Are All In This Alone, 2015/17, architecture, charcoal, 
wooden sculptures, paper constructions and typed let-
ters, dimensions variable, YC/HI. (p. 68–69, 78–79)
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Соработката на ЈАНЕ ЧАЛОВСКИ и 
ХРИСТИНА ИВАНОСКА, која датира од 2000 
година, ги оживува повеќеслојните концеп-
туални можности инспирирани од акумули-
раното знаење, интуитивните референци и 
историските и денешните политички концепти. 
Нивните идеи произлегуваат од архитекту-
рата, литературата, теоријата, историјата на 
уметноста, како и социо-политичката иден-
тификација во тековното пост-транзиционо 
општество. Нивните проекти се претставени 
во разни меѓународни контексти и институ-
ции, вклучително 56. Уметничко биенале во 
Венеција - Павилјон на Република Македонија, 
како и во Шлезискиот музеј, Жеџијанг музејот 
на уметност, ПЕРА музејот во Истанбул, 
Музејот на современата уметност Белград, 
Градска уметничка галерија на Љубљана, 
Малме Констмузеј, Штаатлихе Кунстхале 
Баден-Баден, ХДЛУ - Хрватското друштво на 
ликовни уметници, Галерија Жак|Браницка, 
Галерија Кроника и други. Во 2018 година се 
добитници на грант од Фондацијата Полок-
Краснер. Тие биле на уметнички престој во 
Културниот центар Тобачна 001, Љубљана 
(2019), Хајд парк арт центар, Чикаго (2018), 
Простор за скулптура, Утика, Њујорк (2016) 
и Јадо, Саратога Спрингс, Њујорк (2001). Во 
2004 година заеднички ја основаа платфор-
мата за уметнички и кураторски истражувања 
Проектен простор Прес ту егзит во Скопје.

Независно од заедничките дела, Иваноска и 
Чаловски творат и самостојно. 

Уметноста на Иваноска се основа на интер-
дисциплинарно и критичко истражување на 
искуствата во денешните општествени и 
политички системи и нивниот однос со тео-
ријата и историјата. Иваноска изложувала во 
Кунстхале Дармштат, Музејот за скулпту-
ра – Палатата Кроликарнија во Варшава, 
Истражувачкиот павилјон на 57. Уметничко 
биенале во Венеција, МУМОК Виена, 
Кунстлерхаус Грац, Националниот музеј на 
современата уметност (МНАЦ) Букурешт, 
Музејот на современата уметност во Солун, 
Ново друштво за ликовна уметност во 
Берлин, Магазин4 – Уметничка асоцијација од 
Брегенц. Во моментов е докторски кандидат 
по ликовни практики на Академијата за ликов-
ни уметности во Виена.

Уметноста на Чаловски е базирана на истра-
жување и се фокусира на интроспективни 
поими за материјализација и преиспитување 
на колективните и личните архиви. Неговите 
предмети, цртежи, мултиплекси и видеа се 
изложени на меѓународно ниво, вклучително 
и во Кунстхал Екснагасе, Фондацијата Баухаус 
Десау, Тејт Британ, Центарот за балтички 
уметности, Центарот за цртеж во Њујорк, како 
и Манифеста 7 (2007) и Манифеста 3 (2000). 

Студирал на Академијата за ликовни уметно-
сти во Пенсилванија, Центарот за современа 
уметност во Китакјушу и Академијата „Јан ван 
Ајк“.

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 совре-
мената уметност во Скопје и други. Живеат 
и работат во Скопје и Берлин со нивниот син 
Теодор. 

БРАНКА БЕНЧИЌ е независна кураторка чии 
истражувања, текстови и кураторски интерес 
е насочен кон современата уметност, филм 
и видео, како и изложбената историја во 
поранешната Југославија. Таа е кураторка на 
Хрватскиот павилјон на 57. Уметничко бие-
нале во Венеција (2017) и била ко-кураторка 
на Хрватскиот павилјон на 16. Архитектонско 
биенале во Венеција (2018). Во моментов 
Бенчиќ е уметничка директорка и куратирка 
на Апотека – Простор за современа уметност; 
основачка и кураторка на Синеманиак / Мисли 
филм – пропратна програма на Пулскиот 
филмски фестивал; и работи како кураторка 
на филмската програма за уметнички фил-
мови при Музејот на современата уметност 
во Загреб. Нејзините текстови се објавени во 
бројни каталози, книги и списанија за совре-
мена уметност. Бенчиќ е магистер по историја 
на уметност и компаративна книжевност 
(филмски студии). Живее и работи во Зареб и 
Пула.

ИСКРА ГЕШОСКА е основачка и претседа-
телка на Контрапункт, организација основана 
во 2001 година во Скопје, со главен фокус на 
критичката теорија, политичката филозофија, 
критичкиот активизам и односот помеѓу умет-
носта и политиката. Од 1994 година е активна 
во градењето на независниот културен сектор 
и современите, самоорганизирани формати 
на дејствување во социо-културниот простор. 
Нејзиниот главен фокус е развојот на критич-
ко размислување и критички теории, како и 
односот на културни и уметнички практики и 
политики. До денес има објавено над 100 есеи 
и научни трудови од областа на критичката 
теорија, изведувачките уметности, визуелните 
уметности и културните политики. Живее и 
работи во Скопје и сака да готви.

MK
YANE CALOVSKI and HRISTINA IVANOSKA 
collaboration, which date since 2000, animate 
multilayered conceptual possibilities inspired by 
accumulated knowledge, intuitive references, and 
historical and present day political concepts. Their 
ideas derive from their interest in architecture, 
literature, theory, art history, as well as socio-po-
litical identification in current post-transitional 
society. Their projects have been presented at 
a various international contexts and institutions 
including Silesian Museum, Zhejiang Art Museum, 
PERA Museum, Museum of Contemporary Art 
Belgrade, City Art Gallery of Ljubljana, 56. Venice 
Biennial – Pavilion of Republic of Macedonia, 
Malmö Konstmuseum, Staatliche Kunsthalle 
Baden-Baden, HDLU Croatian Association of 
Artists, Żak|Branicka Gallery, Kronika Gallery, 
and other venues. In 2018 they were awarded 
Pollock-Krasner Foundation grant. They have 
been invited as artist-in-residence at Tobačna 001 
Cultural Center, Ljubljana (2019), Hyde Park Art 
Centre, Chicago (2018), Sculpture Space, Utica, 
New York (2016) and The Corporation of Yaddo, 
Saratoga Springs, New York (2001). In 2004 they 
co-founded the art and curatorial research plat-
form ‘press to exit project space’ in Skopje.

Independently of their collaborative practice, 
Ivanoska and Calovski have individual artistic 
practices as well. 

Ivanoska‘s interdisciplinary research practice is 
based on a critical investigation into the experi-
ence of present-day social and political systems 
and their relationship to theory and history. She 
has exhibited at Kunsthalle Darmstadt, Museum 
of Sculpture – Królikarnia Palace in Warsaw, 
Research Pavilion at the 57th Venice Biennale, 
MUMOK Vienna, Künstlerhaus Graz, MNAC 
Bucharest, State Museum of Contemporary Art 
Thessalonica, nGbK Berlin, Magazin4 - Bregenzer 
Kunstverein. Currently she is a PhD-in-Practice 
candidate at the Academy of Fine Arts Vienna.

Calovski’s multifaceted research-based practice 
focuses on introspective notions of materialization 
and the ways we examine collective and personal 
archives. His objects, drawings, multiples and 
videos have been internationally exhibited includ-
ing Kunsthalle Exnergasse, Bauhaus Foundation 
Dessau, Tate Britain, Baltic Art Center, Drawing 
Center New York, as well as Manifesta 7 
(2007) and Manifesta 3 (2000). He studied at 
the Pennsylvania Academy of Fine Arts, CCA 
Kitakyushu and the Jan van Eyck Academy.

Their individual and collaborative works are 
part of a number of public and private collec-
tions, including Deutsche Bank Collection, Art 
Telekom Collection, Van Abbe Museum, Museum 
of Contemporary Art Skopje, and others. They 
live and work in Skopje and Berlin with their son 
Teodor. 

BRANKA BENČIĆ is an independent curator 
whose research, writing and curatorial interests 
focus on contemporary art, film and video, cura-
torial practices and exhibition histories in former 
Yugoslavia. She curated the Croatian Pavilion 
at the 57th Venice Biennale (2017) and acted as 
co-curator of the Croatian Pavilion at the 16th 
Architecture Biennale, Venice (2018). Currently, 
she serves as an artistic director and curator at 
Apoteka – Space of contemporary art; founder 
and curator of Cinemaniac / Think Film – a sup-
port program at the Pula Film Festival; and serves 
as a curator of Artist Cinema Screening Program 
at the Museum of Contemporary Art Zagreb. Her 
writing has been published in numerous exhibition 
catalogues, books and journals. Benčić holds 
an MA in Art History and an MA in Comparative 
Literature (Film Studies). Lives and works in 
Zagreb and Pula.

ISKRA GESHOSKA is founder and a president 
of Kontrapunkt, an organization established in 
2001 in Skopje, with main focus on critical theory, 
political philosophy, critical activism, and the rela-
tionship between art and politics. Since 1994 she 
is active in the building of the independent cultural 
sector and the contemporary, self-organized 
formats of action in the socio-cultural space in 
Macedonia. Her key focus is the development of 
critical thinking and critical theories, as well as the 
relationship of cultural and artistic practices and 
the political. To date she has published over 100 
essays and research papers in the field of critical 
theory, performing arts, visual arts and cultural 
policies. She lives and works in Skopje and loves 
to cook.
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