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 Во мојот истражувачки интерес, фотографијата ни-
когаш не заземала некое поважно, а уште помалку средиш-
но место. Особено не „традиционалната“, уметничката и т.н. 
клубска фотографија. Кон ова изразно средство отсекогаш 
сум приоѓал со некое идно очекување, иако фасцинацијата од 
фотографијата и опсесијата за нејзино правење биле составен 
дел од мојот живот, долги години. Во ретките расправи со фо-
тографите околу неа постојано се појавувал и во расправата 
останувал нејзиниот технички аспект. Таквиот однос кон фо-
тографијата во еден момент почна да се поместува кон други 
теми и прашања, а особено кога, во еден период, втората по-
ловина на 90те од 20 век, неа почнаа да ја создаваат и употре-
буваат ликовните уметници. Фотографијата почна да се поја-
вува речиси насекаде и на многу различни начини, а најмалку 
врамена и со паспарту. Тоа беше знак дека со неа или, поточно, 
со нејзината примена, нешто се менува и со тоа се појави и 
нужноста од нејзиното проучување и согледување. 
 Причината да се зафатам со многу посериозно проучу-
вање на присуството и учеството на фотографијата во ликов-
ните уметности во Македонија се појави кога во 2005 Роберт 
Јанкулоски и Валентино Димтировски ме поканија да подго-
твам текст за макропроектот „Историја на културата на Маке-
донија“ на Македонската академија на науките и уметностите, 
односно, делот посветен на фотографијата и филмот. При ра-
ботата на текстот заклучив дека моите тези се движат некаде 
во распонот помеѓу еден постар текст врзан за појавата на фо-
тографијата и еден друг текст во кој ја проучувам појавата на 
новите медиуми како некое логично развивање на интересот 
на уметниците кон можностите кои ги нудат т.н. технолошки 
медиуми. (Вилиќ, 1991; 1992) Дополнително, вториот текст се 
отвора, започнува со едно прашање, кое своевидно се наметна 
и во ова истражување: 

Предговор
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Првата фотографија [хелиографија]
Нисефор Ниепс, Поглед од прозорецот во Ле Гра, 1826 или 1827 (?)



Исчекори. Македонската фотографија 1990–2005 11

Дали може да се зборува за постмодернистичка фотографија?  
Тоа важно прашање на раните деведесети, прашањето за по-
стмодернизмот, четиринаесет години подоцна како да се при-
сторува скоро неважно, односно, во извесна смисла, тоа што во 
меѓувреме се случи со фотографијата како не да беше работа 
на самата фотографија, колку на фотографите (во мала мера) 
и, како што оваа анализа ќе покаже, на уметниците, односно, и 
пред сите – институциите на уметноста.
 Оваа важна позиција и состојба на присуството и уче-
ството на фотографијата во ликовните уметности ја издвојува 
и Георги Старделов во неговиот синтетизирачки текст на овој 
дел од проектот на МАНУ, наведувајќи дека: 

 „[О]д историската анализа на раѓањето, настанувањето и 
развивањето на фотографијата во Македонија [ова се однесу-
ва на прилозите на колегите Јанкулоски, Димитроски и Лазо 
Плавевски и Цветан Гавровски], доаѓаме до големата естетич-
ка синтеза на д-р Небојша Вилиќ. Треба да се каже дека исто-
рискиот преглед на фотографијата на почвата на Македонија, 
дури со прилогот на д-р Вилиќ добива теориско-естетичка 
заснованост. И во случајот со статусот на фотографијата во си-
стемот на македонските уметности, се потврдува естетичкиот 
факт дека секој еден естетски и уметнички феномен ја добива 
својата легитимност дури со уметничката критика и естетика, 
дури со естетичката свест за него. Тоа што фотографијата во 
историјата на македонската култура има свое автохтоно ме-
сто, се должи на естетичките анализи направени последниве 
15 години (1990-2005). Кон тоа не помалку е важен фактот 
што во овие години, од крајот на ХХ в. до денес, фотографијата 
„влезе“ во музеите како сокровиште и претставување на разно-
видните тенденции во нејзиниот развој, со што се придонесе 
таа да ја афирмира својата теориска фундираност како естет-
ски и уметнички феномен. Во оваа нова и оригинална естетска 
синтеза, се открива и се следи она што д-р Вилиќ го нарекува 
„промена на дискурзивноста на фотографскиот медиум“. Тоа 
ќе доведе не само до еден естетски рамноправен статус на 
фотографијата, туку и до нејзиното влијание во трансформа-
цијата на пластичните уметности воопшто. Всушност, фото-
графијата стана релевантен естетски феномен, дури кога се 
вгради во другите уметности. Како некогаш цртежот, таа стана 
конститутивен дел на пластичните уметности. Така настапи 
часот кога дојде до исцрпување на можностите на „класична-
та“ фотографија, до напуштањето на изворните карактери-
стики на фотографскиот медиум и до присуството на фотогра- 
фијата во новите „уметнички изразни и обликовни постапки“.  

iii
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Со тоа фотографијата влезе во системот на вредностите кои 
ја обликуваа историјата на уметноста. […] Тоа доведе до кон-
цептот на фотографијата како интермедиум и интеркултурал-
ност, т.е. до исчезнување на фотографијата и до нејзиното пре-
топување во други медиуми.“ (Старделов, 2007: 9)

 На тој начин, се поставени насоките по кои ќе се движи 
понатамошното присуство на фотографијата во македонската 
(ликовна) уметност. Следејќи ги и анализирајќи ги настани-
те и проектите на уметниците од 2005 наваму, во овие рамно 
десет години, не може да не се забележи дека употребата на 
фотографската дигитална камера и новите можности за печа-
тење на дигиталните и дигитализираните фотографии не се 
повеќе специфичен настан во уметноста, туку се востановено 
средство и алатка на многу уметници. Се разбира, проширу-
вањето, достапноста и едноставноста со ракувањето на нови-
те технолошки алатки (и хардверски и софтверски), радикал-
но го менуваат пристапот до фотографскиот медиум. Заради 
тоа, состојбата со употребата и на фотографијата и на нејзи-
ниот медиум, во меѓувреме е влезена и во својата манири-
стичка фаза, која многу повеќе и почесто ги покажува своите 
слабости, отколку нови вредности. Но, оваа состојба на можна 
„фотолатрија“, со кое навестување завршува оваа анализа, ќе 
остане тема за некои следни проучувања.

***
 Текстот објавен во оваа пригода е проширена верзија 
на спомнатиот текст и тоа само во делот на теориското про-
мислување. (Вилиќ, 2007) Во изминатите неколку години на-
идов на некои нови книги кои овозможуваа дополнување и до-
разработка на веќе поставените тези во првичниот текст. Ова 
се однесува токму да исчитувањето на некои објави на Вилем 
Флусер, пред сè, на Франсоа Сулаж и, во помала мера, на Урс 
Штаел. Во Флусеровите проучувања тезите пронајдоа допол-
нително и потемелно аргументирање, особено што неговите 
согледувања во општиот преглед на причината за појавата и 
понатамошните преобразби на „техничките слики“, се скоро 
незаобиколни и влијателни референци во тековните проучу-
вања. Проследувањето на обидот на Сулаж за една општа есте-
тика на фотографијата се покажа како уште една можна насока 
за некое идно проучување, не само во полето на мојот профе-
сионален интерес, туку и на кој било друг. Краткиот текст, 
пак, на Штаел, се покажа како корисен во дообјаснувањето на 
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промената на институционалниот карактер на фотографијата 
во уметностите како особено важен, бидејќи произлегува од 
неговото лично и непосредно искуство раководејќи еден музеј 
на фотографијата.

***

 Со тоа, останува очекувањето дека овие размисли и 
анализи ќе наидат на корисност кај фотографите и уметници-
те, особено кај помладите: оние кои допрва ќе творат со тех-
ничките слики, производи на нивното време.

Ско�је, 18 ок�омври 2015
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 Едно од важните прашања за присуството на фотогра-
фијата во и од деведесеттите години на 20 век наваму е нејзи-
ното „влегување“ во музеите. Симболичката вредност на овој 
чин засега, или се однесува на, други две прашања: Зошто е 
музејот толку важен; и Како тоа фотографијата „влегува“ во 
него? Од една страна, значи, се работи за проблемите на исто-
ризацијата на фотографијата, а од друга, за измената на карак-
терот на вредностите во рамките на уметничкото производ-
ство, воопшто, а особено на онаа на фотографијата. Овие две 
содржини се предмет на анализа и расправа во овој текст.
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Каде ја снема фотографијата? 
Каде се појави фотографијата?

 Деведесеттите години на 20 век пројавуваат важна 
промена во присуството и третманот на фотографскиот ме-
диум и во рамките на македонската (ликовна) уметност. Во 
ова десетлетие, како прво, се појавуваат неколку размисли на 
уметниците коишто ги поместуваат дотогашните поимања на 
уметничките (ликовните) дисциплини (најавени уште во сре-
дината на осумдесеттите години) (Вилиќ, 1994а; 1994b: 9-16, 
41-7), а со тоа започнува и важната промена на дискурзивно-
ста на фотографскиот медиум. Како второ, неколку настани 
надвор од уметничкото творештво, а кои секако извесно го за-
сегаат, делуваат во насока на проширување, поддржување или 
поттикнување на ваквите настојувања на уметниците. Во ова 
заедничко содејство се менува и ликот и поимањето на ликов-
ната уметност, а оттука, и на самата фотографија како медиум. 
Но, сè поголемото присуство на употребата на фотографијата 
(или нејзиниот медиум) како носител на главниот означител 
на уметниковата порака (или барем како еднакво рамен еле-
мент во содејство со некои други), не ја води самата фотогра-
фија (или нејзиниот медиум) кон следната фаза на нејзината 
развојност, туку врши извесен претоп во којшто преминува-
ат и другите, класичните уметнички техники, дисциплини и 
медиуми. Оттука, размислите за присуството на фотографија-
та во македонската уметност од овој период наваму бележат 
карактеристики во две насоки. Првата е продолжувањето на 
производството на фотографии во рамките на потребите и 
нормативите на класичниот техничко-технолошки третман 
на медиумот, додека втората, онаа којашто најверојатно ќе 
биде пресудна во понатамошните студии за развојот на фо-
тографијата, барајќи излез од пројавеното незадоволство од 
можностите на производството на вредности во рамките на 
класичниот медиум, ќе бара излези не во, туку надвор од рам-
ките, границите и можностите на дотогаш дефинираниот фо-
тографски медиум. Ваквото свесно напуштање на изворните 
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Сл. 1     Станимир Неделковски, Скопје – денес како некогаш, 2004
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карактеристики и определувања има уште една друга специ-
фика во македонската уметност: новото присуство или прису-
ството на фотографијата во новите уметнички изразни и об-
ликовни постапки сосема бегло е поддржано од фотографите, 
а многу повеќе, поточно – пред сè, од ликовните уметници.
 За оваа појава постојат неколку можни објаснувања. 
За првите, за фотографите, важно е да се истакне дека тие, во 
рамките на своите промислувања за можностите на изразно-
ста на фотографскиот медиум, не изнаоѓаат нови пристапи. 
Поточно, тие стриктно се придржуваат кон критериумите де-
финирани од страна на неколкуте институции во чии рамки 
дејствуваат и изложуваат, а тоа во извесен момент почнува да 
станува пречка којашто тие не можат да ја надминат. (Плавев-
ски, 1999: 17-21; Иванов, 2001а; 2002) Вторите, токму во фо-
тографскиот медиум (и токму заради фотографската камера) 
ги препознаваат изразните можности на принципот на брав-
забилност (Саркањац, 1999), толку специфичен за уметноста 
не само на дигиталните медиуми, туку воопшто и пред сè за 
самото уметничко творештво од деведесеттите наваму.

 Поаѓајќи од оваа ситуација, позицијата на можното 
просудување на пројавувањето на фотографијата и прису-
ството на фотографскиот медиум во македонската уметност 
во овој период ќе мора да се сврти кон групата остварувања 
коишто во себе ги содржат елементите на поинаква проектив-
ност во обид да изнајдат нови вредносни системи. Тоа што вак-
вите обиди водат кон преобликување и деавтономизирање на 
самата фотографија, е процес којшто говори за исцрпувањето 
на можностите на „класичната“ фотографија и зафаќање во 
систем во којшто, исто така, се претопуваат и сите други умет-
нички дисциплини. Оттука, напуштањето на рамките коишто 
досега го дефинираат медиумот и навлегувањето во други не 
е судбина само на фотографскиот медиум, туку и на сите други 
уметнички дисциплини. Таквата позиција ги разрешува ди-
лемите околу прашањето за уметничкоста на фотографијата 
(присутни од самото нејзино појавување), бидејќи таа конечно 
„влегува“ во визуелните (ликовните) уметности. Но, едновре-
мено, со тоа и во тоа, пак, разрешување се разрешува и поимот 
на „ликовноста“ како досегашна квалитативно и квантитатив-
но определувачка категорија на ликовните уметности. Затоа, 
од ова десетлетие критиката и теоријата почнуваат да збору-
ваат повеќе за „уметнички“, а помалку за „ликовно уметнички“ 
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дисциплини, постапки и практики, помалку за уметничките 
„техники“, а повеќе за нивните „медиуми“: ликовно-уметнич-
ките дисциплини толку многу ќе ги прошират границите на 
исказните можности на своите медиуми што самите ќе го за-
почнат процесот на нивно укинување. Оттука, не специфич-
ните својства (одделувачки од другите) на медиумот, туку 
перформативноста на медиумот во содејството со другите 
медиуми ќе стане единствено важна компонента, и повторно 
– не само во рамките на ликовното/уметничкото обликување, 
туку и во рамките на уметничките практики.



Небојша Вилиќ8

Де
ф

ин
ир

ањ
а



Исчекори. Македонската фотографија 1990–2005 9

Разрешување на
проблемите со историзацијата

 Надвор од тековната критика, во македонската исто-
риографија за ликовната уметност, фотографијата не е обра-
ботена онолку пропорционално колку што е таа присутна (и 
временски, и бројно и квалитативно). Причините за тоа се 
повеќекратни. Но, за фотографијата и фотографите и нивниот 
обид да се „вдомат“ во ликовните уметности (во институцио-
налниот систем во којшто таа се стреми да припаѓа или сме-
та дека на тоа има право), важен е следниот настан: тематот 
„100 години фотографија во Македонија“ во списанието за ви-
зуелни уме�нос�и – Големо�о с�акло, во издание на Музејот 
на современата уметност во Скопје (број 19-20 од 2005 годи-
на). Овој чин ја носи својата, пред сè, симболичка вредност: не 
дека во списанието досега не се пишувало за фотографијата 
и за фотографите, туку посветувањето на вниманието во цел 
еден, хронолошки подреден, тематски блок како да настојува 
конечно да ја премести фотографијата од нејзината досегаш-
на, „природна“ ситуираност – списанието Кино�ис, во издание 
на Кинотеката на Македонија од Скопје, односно, списанието 
за ис�орија�а, �еорија�а и кул�ура�а на филмо� и другите 
уметности. Ова преместување ја воведува фотографијата во 
визуелните (во кои доминантни се ликовните) уметности пре-
земајќи ја од филмската уметност (односно, од други�е умет-
ности, како што е определена во поднасловот на списанието), 
поточно од уметноста во којашто фотографијата имплицитно 
се подразбира.
 Ваквата пресвртница, најверојатно, се должи на забе-
лежителното присуство на фотографијата и нејзиниот меди-
ум во тековното (ликовно) уметничко производство. Во оваа 
смисла и пред сè, тоа се должи на измолкнувањето на фото-
графијата од своето индустриско потекло и навлегувањето во 
комуникациските подрачја. односно, се должи на преминот 
од нејзиното толкување како производ на индустриската ло-
гика и систем на индустриското производство во подрачјето 
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Сл. 2     Жанета Вангели, Генералот, 1988
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на постиндустриското разбирање на технологијата како кому-
никатибилен систем. Ова индустриско потекло долго време ја 
врамува фотографијата во т.н. индустриски медиуми, со допол-
нувањето на Бојан Иванов дека таа е „единствениот медиум на 
модерниот индустриски ликовен израз којшто нема корени во 
фолклорот“ (2001а: 117) и затоа е настрана од повеќето исто-
риски прегледи на ликовната уметност, што во една пригода го 
објавува и Лазо Плавевски. (1999: 16) Следствено, пројавениот 
интерес на историчарите на уметноста и ликовните (уметнич-
ки) критичари, а не на историчарите на филмот (кои, исто така, 
сè уште не направиле историзација на фотографијата во Маке-
донија, иако извеле обемни истражувања), претпоставува оче-
кување дека тоа конечно ќе се случи. Но тоа, повторно, со овој 
темат во „Големото стакло“, не се случува.
 Во завршната реченица од Уводникот, главниот уред-
ник на списанието Соња Абаџиева, ќе признае од името на 
својот, историско-уметнички, еснаф и на списанието на тој 
еснаф, а и пред самите фотографи, дека тематот е „нешто што 
одамна сме си го должеле на нас самите“. Но, дури и тука и да 
е така, тематот повторно ја избегнува историзацијата, поточ-
но ја заобиколува, се измолкнува на едната од повеќето свои 
задачи – не само да толкува, туку и да вреднува, односно, да 
ја постави фотографијата и фотографите во системот на вред-
ности наречен историја на уметноста. Настојувањето дека 
„претставените фотографи, се авторски обработувани, заме-
нувајќи ја историско-хронолошката компонента со толкувања 
сосредоточени врз одредени аспекти во нивното творештво“ 
(Абаџиева, 2005/6: 2) може да се препознае како постмодер-
нистичка практика, состојба или структура на одговорно чи-
тање без историографска одговорност. За волја на вистината, 
со тоа се исполнува и основната намера на тематот: нашата 
и светската културна јавност да се запознаат со „повеќе или 
помалку познатите креатори на фотографскиот дискурс во 
Македонија“, како „потврда плус на македонскиот уметнички 
идентитет“. (2) Но, упатно е на ова место да се праша, како тоа 
се потврдува „потврдата плус“ надвор од историзацијата на 
едно остварување? Дали е тоа можно, ако се има предвид дека 
критиката, а со неа и теоријата, се само времени одредувачи 
на квалитетите на едно дело, но, секако недоволно и за него-
во историзирање? Дали со ова не е (уште еднаш) испуштена 
можноста за историзирање на фотографијата во Македонија? 
Или, пак, таа е вешто заобиколена? Или, можеби, тоа ја потвр-
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дува тековната аисториска свест на денешниот промислувач 
на уметноста, а со тоа и фотографијата?

 Оттука, се појавуваат две прашања: 1. Кога (и дали во-
општо) историчарите на уметноста ќе ја одвреднуваат фото-
графијата во рамките на историјата на уметноста; и 2. Кој или 
што ќе ја воведе фотографијата во историјата на уметноста: 
дали остварувањата на фотографите или на ликовните умет-
ници, односно, дали нејзините технички карактеристики или 
карактеристиките на нејзината медиумска податливост за ин-
тердисциплинарност или, дури, и интрамедиум?
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Од техника кон медиум

 Овие две прашања се особено важни заради тековната 
ситуација со фотографијата кога таа нагласено почнува или го 
изразува своето присуство во уметничката продукција во по-
следните две десетлетија.
 Ваквиот премин се должи на исцрпувањето на мож-
ностите на фотографијата како „техничка слика“ во флусе-
ровската смисла на поимот. Имено, Флусер [Vilém Flusser], 
анализирајќи ја човековата потреба за посредување (посреду-
вач) помеѓу него и природата, тој, човекот, ги создава сликите 
[приказ, imago, image, Bild] како нужност за да го разбере све-
тот, бидејќи „светот не му е непосредно достапен, па затоа тој 
од сликите очекува да му го претстават“ и со тоа да го разбере. 
Заради ваквата просторно-временска компресија (четириди-
мензионалниот простор во дводимензионалната плошност на 
приказот), сликата „не е ништо друго туку светот на магијата, 
свет во кој сè се повторува и во кој сè учествува во некој зна-
ченски контекст“ и, заради тоа, заради циркуларното време на 
магиското и значењето на приказите е магиско. (Flusser, 2006: 
9) Ова толкување особено се однесува на, на пример, праисто-
риската, поточно, палеолитската уметност, односно, произ-
водство на слики. (Flusser, 1997a: 69-71)
 Меѓутоа, продолжува Флусер, додека тоа го прават, 
сликите се поставуваат меѓу светот и човекот и наместо да 
бидат мапи, тие се претвораат во паравани, екрани: „наместо 
да го претставуваат светот, тие го изобличуваат сè додека чо-
векот на крајот не почне да живее во функција на сликите кои 
самиот ги создал. Оваа преобразба на функцијата на сликата 
може да биде именувано како ’идолатрија‘“. Во оваа смисла 
Флусер смета дека со тоа човекот се оттуѓува од сопствената 
слика при што „имагинацијата се претвора во халуцинација“. 
(Flusser, 2006: 9-10)
 Така оттуѓена, според Флусер, некаде во текот на 
средината на вториот милениум п.н.е., а во рамките на крит-
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Сл. 3     Александар Станковски, Тајна вечера во Галерија 7, 1990
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ско-микенската култура, се прави обид да се врати кон извор-
ната намера која стоела зад сликите: измислено е линеарното 
писмо. Ова писмо како сликовно е, всушност, доразвивање на 
претходното египетско хиероглифско писмо, кое понатаму се 
раздвојува во Линеарно А писмо (1650-1400 г. пне.) и Лине-
арно Б писмо (1450-1200 г. пне.). (Gavela, 1982: 8) Суштината 
на појавата на ваквото писмо е двојна. Од една страна, тoа „ги 
истргнува елементите на сликата (пикселите) од површина-
та и ги подредува во редови“. Со ова подредување во редови, 
всушност, или своевидно, „цикличкото време на магиското се 
кодирало во линеарното време на историјата“ – историската 
свест се спротивставила на магиската свест. Од друга страна, 
ваквиот почеток на историската свест, според Флусер, ја соз-
дава новата способност за „поимно мислење“, односно, со ап-
страхирањето на линиите (на „буквите“ или „буквите-слики“) 
од површината (на сликата) се создаваат текстови чие „гле-
дање“, односно, читање, не е повеќе цикличко, туку линеарно. 
Овој процес се случува со т.н. извлекување [„Abstrahieren heißt 
abziehen.“ (Flusser, 1997a: 185)], а тоа е преведувањето од при-
казите, претставувањата во поимите, објаснувањето на слики-
те, откривањето на сликовните површини во линии.  (Flusser, 
2011: 9) Сега се создаваат текстови и тие исти текстови се раз-
гатнуваат. „Поимното мислење“, пишува Флусер, „е поапстрак-
тно од имагинативното, бидејќи од појавата ги апстрахира 
сите димензии освен праволиниските“. „Текстовите не го озна-
чуваат светот, тие ги означуваат од нив расточените слики“, од 
што произлегува дека намерата на текстовите е да ги објаснат 
сликите кои, пак, ги прават поимите разбирливи. Затоа, „тек-
стовите се метакод на сликите“. (Flusser, 2006: 10-1)
 Со тоа, идолатријата е заменета со „текстолатрија“, од-
носно, состојба на човекот во која тој живее во функцијата на 
сопствените текстови, кои, пак, стануваат неприкажливи, сли-
ковно неразбирливи. Во нивниот понатамошен дијалектички 
процес доаѓа до преплетување на поимното и сликовното мис-
лење, односно,: сликите стануваат сè попоимни, а текстовите 
сè посликовни. Со тоа се доаѓа до своевидна дехиерархизација 
во овој процес, па така сега текстовите, кои некогаш биле из-
ворен метакод на сликата, и самите можат да имаат слики за 
својот метакод. Така се појавува т.н. „техничка слика“, односно, 
и меѓу другите, фотографијата. Флусер појавата на течничката 
слика ја поврзува со кризата на текстовите, односно, со степе-
нот до кој тие доаѓаат и на кој стануваат непретставливи. Како 
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такви, тие ја укинуваат историчноста и историјата коишто се 
создадени заради самите тие текстови. Како потсетување: 
„историјата, во строгата смисла, е прогресивно транскодирање 
на сликите во поими, прогресивно објаснување на претстави-
те, прогресивно поништување на магиското, прогресивно по-
имање. Меѓутоа, станат ли текстовите непретставливи, тогаш 
нема ништо за објаснување и историјата е завршена.“ И затоа 
се измислени техничките слики: „за текстовите да станат по-
вторно претставливи тие треба магиски да се наполнат, а со 
цел да се надмине кризата на историјата“. (13) Но, техничката 
слика се создава со апарати. „А бидејќи апаратите се произво-
ди на применетите научни текстови, кај техничките слики ста-
нува збор за посредни производи на научните текстови.“ (14) 
Тековната предоминација на сликите (и онаа која што допрва 
претстои), го наведуваат Флусер да почне да ја претпоставува 
(според него утописката) иднината во која техничката слика 
во потполност ќе го замени линеарниот текст. Во една насока 
на оваа смисла тој ќе пишува за постисториското кое настану-
ва со појавата на техничката слика (Flusser, 1997b), а во друга 
насока за утопиското како резултат од понатамошниот развој, 
присуство и однос кон техничката слика. (Flusser, 2011)

 И така, во својата еволуција, сликата го затвора соп-
ствениот круг: од слика-магија, преку слика-текст до сли-
ка-техника. Од тоа произлегува објаснувањето и за преминот 
од техниката во медиум и за појавата на наративноста. Тоа 
Флусер дополнително го објаснува со анализата на технич-
ката слика од нејзината историска и онтолошка позиција. 
Бидејќи техничките слики се производи на текстовите кои 
се замени за традиционалните слики, оттука следи дека тие 
се апстракции од трет степен. „Онтолошки, традиционални-
те слики се апстракции од прв степен, доколку апстрахираат 
од конкретниот свет, додека техничките слики се апстракции 
од трет степен; бидејќи тие апстрахираат од текстовите“ кои 
се, пак, апстракции од втор степен, бидејќи апстрахираат од 
традиционалните слики кои како апстракции од прв степен 
апстрахираат од конкретниот свет. Историски, традиционал-
ните слики се предисториски, а бидејќи текстот е историски, 
тогаш техничките слики се постисториски. Затоа, „онтолош-
ки, традиционалните слики означуваат феномени [појави], 
додека техничките слики означуваат поими.“ (Flusser, 2006: 
14) Така, тој доаѓа до суштинскиот пристап кон промислу-
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вањето на техничките слики: нивното разгатнување значи ис-
читување на нивната позиција од нив самите. Пронаоѓањето 
на фотографијата, како прва техничка слика, вели Флусер, е 
пресуден историски настан, исто толкав колку и изумување-
то на писмото. „Со писмото започнува историјата во потесната 
смисла и тоа како броба против идолатријата.“ (17-8) Со фото-
графијата започнува „постисторијата“ и тоа како борба против 
„текстолатријата.“ 
 Заокружувањето на оваа преобразбена линија на сли-
ката во својата конечност и тоа од обичното набљудување на 
предметите (традиционална слика) до пресметувањето [ком-
пјутација, калкулирање] на поимите. Првичното очекување со 
појавата на техничката слика е врзано за идејата да се измис-
ли слика како код којшто требало да биде важечки за целото 
општество, но, до тоа не дошло, бидејќи тој заеднички имени-
тел се сведува на појавата на масовната култура: техничките 
слики ги впиваат и уметничките дела, и научните текстови и 
ефтините текстови и репродукции на широките општествени 
слоеви. Затоа, фотографијата мора, доколку не сака да ја сне-
ма во овој амалгам, да „излезе“ од својата техничкост и се пре-
строи во доменот на медиумот, особено во содејство и соработ-
ка со другите дисциплини на уметноста.

 Тековната состојба на фотографијата е нејзиниот пре-
мин (во доменот на употребата) од техника во медиум, а како 
таква таа го привлекува вниманието и на теоретичарите на 
медиумите (особено се важни структуралистичките исчиту-
вања на фотографијата), но и на историчарите на уметноста. 
Поточно, проблемот може да биде разрешен со следниот став 
на Иванов: „историчарот на уметноста е историчар на умет-
ничките техники, та пристапувајќи им на медиумите, се оби-
дува во нив да открие некоја техничка состојка што ја пре-
познава како уметничка“. (Иванов, 1997: 30) Речиси во иста 
насока се движи и размислувањето на Даглас Кримп [Douglas 
Crimp] кога се согласува дека ниту „искрата на случајноста“ на 
Валтер Бенјамин [Walter Benjamin], ниту „третото значење“ 
на Роланд Барт [Roland Barthes] не се оние коишто ќе го обе-
збедат местото на фотографијата во музејот, туку дека тоа му 
го препушта на познавачот, на „старомодниот“ историчар на 
уметноста кој во овој период, по толку десетлетија, ќе може да 
го направи тоа со помош на целата „машинерија на историја-
та на уметноста и музеологијата, и со неколку дополнителни“ 
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анализи, какви што би биле „стилот [...] реткоста на староста, 
одредените техники, видови на хартија и хемикалии“ со цел да 
ја обнови загубената авратичност на „фотографијата-како-у-
метност“. (Crimp, 1993: 176) [Но, за него самиот, најважниот 
елемент на враќањето на авратичноста на „фотографијата-ка-
ко-уметност“ во постмодернизмот се должи не на наведените 
елементи на анализа, туку на присуството на субјективноста, 
бидејќи во сите нив, „во изворноста на секоја од нив е Уметни-
кот и заради тоа секој елемент наоѓа свое место во спектрумот 
на субјективноста“. Што е уште поважно, „фотографијата-ка-
ко-уметност“ тоа го прави за да ги урне и надмине, односно, 
„таа го прави тоа толку прецизно во однос на аврата, не толку 
за да ја обнови, колку што да ја измести, дека таа [аврата] сега 
се пронаоѓа и во копијата, а не во оригиналот“. Како повтор-
на присутност/прикажување [re-presentation], „фотографија-
та-како-уметност“ покажува дека „оригиналот не може да се 
лоцира, тој постојано се присвојува“, сметајќи дека „и она што 
можеби генерира изворност (оригиналност) е покажано како 
копија“. (177) И токму затоа, Кримп завршувајќи го својот есеј, 
заклучува дека „во наше време, аврата станува само прису-
ство, што значи, дух.“ (179)]
 Тоа што го обезбедува присуството на фотографијата 
во музејот, а преку препуштањето на познавачот, односно, на 
историчарот на уметноста, доведува во ситуација во која исто-
ричарот и музејот за фотографијата се заинтересирани само 
доколку е таа во рамките на уметничкиот дискурс. Тоа, подоц-
на, ја јавува потребата од основање на специјализирани музеи 
за фотографијата во која таа е третирана, како што пишува Урс 
Штаел [Urs Stahel], по повод отворањето на Фотомузејот во 
Винтертур, Швајцарија, во 1993, како: „уметничка форма; сред-
ство за уметничко изразување; визија/видување на авторот; 
како проследен творечки и производен документ на социјал-
ната и културната стварност“, но, и како „безбројните нарача-
ни фотографии за потребите на индустријата, услужниот сек-
тор, рекламите, модата, весниците, друштвата за заштита на 
историското наследство и науката“. (Stahel, 2003: 43) Но, ако 
намерата или основните цели на овој музеј во 1993 биле овие, 
тогаш десет години подоцна, Фотомузејот во Винтертур ги ме-
нува својите принципи и уверувања. Штаел наведува дека овој 
музеј сега се подразбира самиот себеси како место за расправа 
на/за „медиумот“ на фотографијата, а помалку за „ликовноста“ 
на фотографијата; тој не е повеќе „место“ во кое се изложени 
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фотографии, туку „простор“ за дискурси, простор посветен на 
„читањето“, на информацијата, размислата и критичкото пре-
испитување. „Контекстот стана зголемено присутен во делот 
на изложбите и настаните“, додава Штаел, токму заради тоа 
што „фотографијата во музејот значи покажување на еден ме-
диум во друг медиум“. (45, 44)

 Од друга страна, преминувањето на фотографијата од 
индустриски во постиндустриски медиум (со, во и преку ди-
гитализацијата и дигиталноста) го зголемува спектарот на 
уметничките техники и постапки, но овојпат како напуштени, 
односно, преобразени во други, а пред сè, како што ги именува 
Иванов – наративни техники. Оттука, на ваквата наративност 
не ѝ се важни изворните премиси на автентичноста и извор-
носта на медиумот (поточно – техниката), особено не на не-
говиот јазик, туку над сè – реториката којашто тој ја овозмо-
жува во рамките на јазичната структура формирана не како 
група означувачи, туку како група на „процеси на означување“ 
[signifiance]. (Barthes, 1977: 49) Така со почетокот на последно-
то десетлетие на 20 век, фотографијата почнува да се разгле-
дува не само во рамките на сопствените технички, туку и во 
нејзините медиумски устројства. Доколку нејзиниот третман 
како медиум, а не како техника, обезбедува извесен уметнички 
легитимитет и остварува проективни и вредносни категории 
важни за историскиот, поточно – историзирачкиот принцип, 
тогаш може да се очекува дека таа, фотографијата, во спрега со 
концептуализацијата и контекстуализацијата од страна на фо-
тографот/уметникот, ќе го направи и утврди и нејзиниот ко-
нечен премин од техника во медиум. Оттука, а заедно со оста-
натите ликовни техники (чиишто автономности се длабоко 
проблематизирани уште во средината на осумдесеттите), ќе 
може да се тврди дека говорот на македонската уметност пре-
минал од неговата јазичка кон неговата реторичка структура. 
Со тоа таа го обезбедува, како прво, рамништето на толкувач-
киот процес во рамките на теоријата на медиумите (Иванов, 
1997: 30), односно, медиумските интеракции и интерактив-
ности (Вилиќ, 1998b: 45), за да заврши во интертекстуалноста 
(Вилиќ, 1998а; 1999: 36; Абаџиева, 2005: 80), а оттука, како 
второ, ќе ги понуди и категориите за нејзината историзација. 
При тоа, историјата на уметноста, поточно – историчарот на 
уметноста, не ќе смее да заборави дека, овојпат, станува збор 
за сосема поинакво уметничко остварување, остварување од 
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деавтономизирани ликовно-уметнички дисциплини и техни-
ки и дека, исто така овојпат, тие треба да се согледуваат како 
едно сложено устројство чиишто намери за проективност и 
обезбедување на вредносен систем поаѓаат од други претпо-
ставки – не од јазичките, туку од реторичките.
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За говорот на фотографијата
или за нејзината реторика

 Реториката на фотографијата во овој период се пре-
твора, се преобликува од реторика на претставата (којашто 
е содржана во фотографијата како техника) во реторика на 
претставувањето (којашто е содржана во фотографијата како 
медиум). Оваа промена на интересот на уметникот од прет-
ставата (како артифициелен, лажен факт, како конечен произ-
вод на повторното постоење на стварноста, овојпат во некоја 
друга – во уметничката) кон претставувањето (како процес 
на прикажувањето на повторното постоење на стварноста) ја 
обезбедува аргументацијата за промената на односот на фото-
графијата кон стварноста којашто ја прикажува, поточно, таа 
со тоа почнува, од една страна, да ја третира, а од друга да ја 
проблематизира вистинитоста на приказот. Со тоа се обезбе-
дува суштинското рамниште на значењето коешто фотогра-
фијата треба да го содржи или генерира. Тоа покажува дека 
фотографијата сама по себе нема код (кодирање), односно, неј-
зината основна, јазичка, постапка (онаа којашто ја форматира 
јазичката структура, односно, – техниката) не е доволна таа 
да стане и порака. Токму со определувањето на значенските 
рамништа на фотографијата (конотациите), како што упатува 
Барт, таа од технички преминува во културен и културолош-
ки производ. Поточно, самиот јазик на фотографијата (како 
аналогон на стварноста, односно, како денотативна порака) е 
недоволен, туку токму преку конотативната порака, којашто 
таа треба да ја содржи, општеството сообраќа со неа. (Barthеѕ, 
1977: 17) Во ваквото разграничување на денотативниот и ко-
нотативниот функционален слој на фотографијата, Барт до-
полнително ги разработува и поимите студиум и пунктум, кои 
понатаму стануваат речиси незаобиколни во сите проучувања 
на фотографијата. (Barthes, 1981: 25-7; 42-60)
 Во оваа смисла се движи и разбирањето на Флусер кој 
смета дека јазикот на фотографијата третирана како слика 
[приказ, imago, image, Bild] „не е ’денотативен‘ (еднозначен) 
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Сл. 4     Роберт Јанкулоски, си ју си ми, 1998-2001
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комплекс од симболи (како броевите, на пример), туку  ’ко-
нотативен‘ (повеќезначен) комплекс од симболи“ со што така 
третиранaтa слика отвора, oвозможува простор за интерпре-
тации. Ова се случува заради тоа што значењето на сликата 
се открива во текот на нејзиното гледање при што, од една 
страна, се формира структурата на сликата, и, од друга, наме-
рата на набљудувачот, односно, тоа, значењето, претставува 
синтеза на две интенции (намери): онаа која се манифестира 
во сликата и онаа на набљудувачот. (Flusser, 2006: 8) Во Флусе-
ровиот систем на сликите, развојната линија се движи според 
една едноставна логика според која „сликите се површини со 
значење“, та затоа предметите [Ding] во техничките слики се 
претвораат во „предмети кои не постојат“ [Unding]. (Flusser, 
1997a: 185-9) Како површини со значења, оттука, сликите (а 
особено фотографијата како техничка слика) не се, како што 
најчесто се смета, „замрзнати настани“, туку спротивното: тие 
ги заменуваат настаните, заради сопственото значење, а не 
заради предметната појавност во нив, со состојбата на пред-
метите и ги преведуваат, декодираат, во сцени (Flusser, 2006: 
9), кои како површини (паравани, екрани) се осамостојуваат 
од прикажаното (предметот) и, наместо тоа, почнуваат да про-
ектираат во надворешниот свет (преку набљудувачот, воспри-
емачот) при што влијаат на него и на неговото разбирање, со 
што самиот свет станува слика, станува контекст-сцена, од-
носно, ја проектира (што не значи нужно и дека ја рефлектира, 
одразува) состојбата на предметите, односно, светот од којшто 
произлегува.

 Оттука и заради тоа фотографијата поаѓа и оди по-
натаму: од претставата на стварноста (како материјално и 
конечно остварување на пораката и како денотација и како 
конотација) кон толкувањето на стварноста (како двоен носи-
тел на значења). Токму во овој наративен чин се препознава 
и суштината на важноста на преминот од јазичката структу-
ра на фотографијата како производ на знаци (фотографијата 
како техника) кон реторичката структура на фотографијата, 
обезбедена со процесуалноста, како производство на значења 
(фотографијата како медиум). А како медиум, фотографијата 
ги проблематизира двете од најприсутните и најраширени 
мислења за неа – аналогонот и веризмот. Како таков, а како 
што забележува и Андреева, тој ја потврдува (или ја покажува 
и другата страна на) можноста за „софистицирано манипули-
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рање“ и оттука како „најмоќен генератор на илузии, облици и 
удвојувања“, (Andreeva, 1996: 65) односно, како што вели Ле-
вашов, како „еден од моделите на акција за виртуелно гене-
рираниот механизам, а не негов ексклузивен модел“ и затоа 
„не е можно таа да се препознае и одреди како самодоволен 
феномен, било постоен, било историски.“ (Levashov, 1996: 122) 
На тоа се надоврзува и фактот дека и фотографијата, односно, 
фотографската техника, како и другите индустриски техники, 
е заснована на масовната стандардизација, додека подоцна, во 
постиндустриската технологија, медиумот почнува да се гра-
ди на индивидуалното приспособување и навика. (Manovich, 
2001: 29-30) Токму во овој чин на промена на улогата на вос-
приемачот на уметничкото дело во делот на неговото учество 
во процесот на остварување на функциите на уметноста, треба 
да се бараат главните координати за лоцирањето на можните 
вредносни критериуми на „фотографијата“ во деведесеттите.
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Поттурнување 
на исчекорувањето

 За македонската состојба во фотографијата во послед-
ните две десетлетија, а особено за втората половина на де-
ведесеттите години, важни се неколку, на почетокот на оваа 
анализа само спомнати, настани. Овие настани се повеќе во 
рамките на институционалниот систем на уметноста, отколку 
во авторскиот. Овие настани во одредена мера ќе влијаат и на 
понатамошното промислување на присуството, можностите и 
употребата на фотографијата и нејзиниот медиум кај дел од 
македонските уметници.
 Еден од нив е разговорот (до сега недокументиран) 
воден во рамките на Отвореното графичко ателје МАК-ГРАФ 
во Културно информативниот центар во Скопје некаде во сре-
дината на деведесеттите години на 20 век (помеѓу 1994-96?), 
кога Сузана Милевска и Небојша Вилиќ, а кон нив се приклучу-
ва и Петар Хаџи Бошков, ја проблематизираат графиката како 
уметничка техника. На тој разговор прв пат се говори за изле-
гувањето од или проширувањето на медиумот. Од него подо-
цна произлегуваат неколку изложбени истражувања, од кои 
најзначајни, за оваа пригода поважните, се двата дела на про-
ектот Out of Photo на Небојша Вилиќ (1996 и 1997) и Графички 
екс�еримен� 1 во 1997 (и нешто подоцна Графички екс�ери-
мен� 2 во 2000) на Сузана Милевска во Отвореното графичко 
студио при Музејот на Град Скопје. И двете настојувања ја при-
кажуваат состојбата на промената на односот кон традицио-
налните ликовни/уметнички техники и дисциплини: првото 
во однос на фотографијата, второто во однос на графиката. 
Вилиќ во оваа пригода, со споредбено изложување на дела од 
Милена Допитова (инсталација со фотографии) и Вероника 
Бромова (големоформатен дигитален отпечаток), од Прага, и 
Роберт Јанкулоски со делото Ciao Diane, 1997 и Нада Прља со 
видеото 1923 oд 1996, од Скопје, „ги поставува двете крајно-
сти на исчекорувањето: од зачувување на изворноста на фото-
графскиот медиум до неговото целосно надминување-со-по-
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ништување.“ (1997b) Со тоа, започнува институционалниот 
интерес за проширувањето на фотографијата и нејзиниот ме-
диум.
 Следен важен институционален настан се подготов-
ките на втората и третата годишна изложба на Сорос Цента-
рот за современи уметности – Скопје: Икона на сребро 1995/96 
(уметнички CD-ROM) и Скандал (проекти за огласни паноа 
[билборди]), планирана за ноември-декември 1997. Првата е 
важна најмногу поради подготвителните претставувања пред 
уметниците и заинтересираните за можностите на дигитал-
ните медиуми и нивно користење во рамките на уметничкото 
творештво, додека втората поради овозможувањето уметни-
ците да се изразат во еден, дотогаш неупотребуван, медиум, 
оној на огласните и рекламните паноа, коишто во тоа време ја 
започнуваат својата урбана присутност во Скопје. Третата го-
дишна изложба е важна за овој текст поради две работи: оче-
кувањето дека повеќето уметнички предлози на конкурсот ќе 
бидат главно темелени на исказните и изразните можности 
на фотографијата, а втората е набавката на големоформат-
ниот дигитален печатар (плотер) за потребите на изложбата. 
Самата идеја да се организира изложба на огласни паноа свое-
видно настојува предвреме (или барем навреме) да ја вклучи 
уметноста во еден од најмоќните рекламни медиуми, имајќи 
ја предвид моќноста, и оттука, значењето на фотографијата 
во економските акспекти на општеството на потрошувачката, 
односно, специфичната имагологија којашто се овозможува 
или се пројавува низ неа. Неодржувањето на изложбата се об-
разложува, од страна на организаторите, со недоволниот број 
(барем пет) предлог-проекти коишто во целост ги остварува-
ат аспектите и на темата, но, ако не и пред сè, и на медиумот. 
Но, набавката на плотерот, ќе биде важна за еден дел од пона-
тамошната уметничка продукција, бидејќи ќе овозможи (бес-
платно) печатење на дела на уметници, односно, ќе поттикне 
дел од уметниците да се изразуваат и на тој начин.
 Како последица или, поточно, како завршница на овие 
неколку настани Соња Абаџиева во мај 1998 во Битола ја орга-
низира изложбата Екс�ензија на кадаро� – Нова македонска 
фо�ографија. Своевидно, изложбата настојува да ја согледа 
состојбата на присуството на фотографијата во македонската 
уметност низ концептот „надвор од медиумот“ и врши избор 
на остварувања коишто се темелат на фотографскиот меди-
ум. Во рамките на оваа изложба, Сорос центарот за современи 
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уметности – Скопје, на денот на отворањето на изложбата, ја 
организира тркалезната маса Нова македонска фо�ографија? 
Со овие две компоненти се отвора дијалогот околу тоа какво 
е присуството на фотографијата, кои се причините за таквото 
присуство и, конечно, што се случува со „класичната“ фотогра-
фија. Во истонасловената книга (во издание на Центарот) прв 
пат на едно место се собрани видувања на повеќе уметници 
и фотографи, историчари на уметноста, естетичари, филосо-
фи, што претставува и прв историографски прилог кон тол-
кувањето на фотографијата во деведесеттите години. (Вилиќ, 
1999а)
 За паралелната насока на присуството на фотогра-
фијата во овој период се издвојуваат, за онаа којашто и по-
натаму ја следи доследноста на фотографијата како техника, 
односно, секако дека е важна континуираноста на, двете из-
ложби: Денови на македонска�а фо�ографија (државна из-
ложба на фотографии) и Фо�омедија – Меѓународна изложба 
на фо�ографска уме�нос�. Но, веќе спомнатата критика на 
Иванов по повод двете манифестации (2001а; 2002) доволно 
ги образложува корените на кризата на таквото поимање на 
фотографијата. Згора на тоа, Иванов, речиси пророчки, пишу-
ва во една претходна пригода, пет години порано, дека „по-
ставката на ’Фотомедиа ‘96‘ е монолог за сигурниот растеж 
на манифестацијата“, но, „кој одвај содржи по некоја попатно 
срочена мисла за можните или неопходните перспективи на 
уметничкото дело“. На крајот, тој заклучува дека на манифе-
стацијата ѝ треба „решително напуштање на затвореното, це-
ховско поимање на медиумот и застапување на истражувачка 
димензија во фотографското творештво“. (1996: 102, 103) На 
ова може да се додаде и анализата на состојбите во македон-
ската фотографија во седумдесеттите од страна на Плавевски 
(1999), во која, покрај анализата на состојбите и разбирањето 
на фотографијата во рамките на системот на фото-клубовите, 
заклучува дека овој систем не само што го определува кате-
горијалниот апарат на фотографијата како техника „со јасно 
дефинирана хиерархија на вредности“, (18) туку дека во него 
ја наоѓа и основната сопирачка и пречка. Понатаму, Плавев-
ски заклучува: „фотографијата во претходните децении беше 
технички проблем, кој во себе опфаќаше збир на вештини од 
оптиката, хемијата и механиката. Експресивните изрази беа 
начин или форма на нивното артикулирање“. (20) Или, пои-
наку кажано, вака вкоренетото разбирање на фотографите на 
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фотографијата (како негативно), најверојатно, овозможува во 
овој период за неа да се заинтересираат ликовните уметници.
 Како меѓник помеѓу овие две состојби во 2000 се поја-
вува и основањето на Македонскиот центар за фотографија со 
седиште во Скопје. Институционалното (иако не и државно) 
архивирање не само на податоци, туку и на артефакти на фо-
тографскиот медиум, ќе му овозможи, барем засега, само на 
неговиот основач и раководител – Роберт Јанкулоски, оваа ар-
хивска граѓа да ја „преведе“ (Krauss, 1996: 132) во современо 
и мошне важно продолжување на фотографскиот медиум во 
рамките на македонската современа уметност.
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Терминолошки шумови

 Македонската критика во неколку свои обиди ги на-
вестува дефинирањата на појавностите на фотографијата во 
рамките на уметничката продукција, преку пролиферација на 
неколку терминолошки определувања. Абаџиева ја определу-
ва еднаш како „продолжување на кадарот“ (1998), еднаш како 
„проширување на медиумот“ (2005), Вилиќ смета дека таа за-
почнува да се движи од „исчекорување од медиумот“ (1997a: 
38-9, 1997b) па сè до нејзиното „исчезнување“ и „одумирање“ 
(1999), Волнаровски размислува за можна „контаминација“ 
(во смисла на збогатување) на медиумот (2001: 31), Димитров-
ски пишува за „стишување на медиумот“ (1999), а Иванов за 
„проширено толкување на фотографскиот медиум“ (2001b). 
Сите тие се движат околу своевремено дефинираната синтаг-
ма „скулптурата во проширеното поле“ на Розалинд E. Краус 
(Krauss, 1996), односно, настојуваат и понатаму да ја задржат 
фотографијата како исходиште во новите уметнички практи-
ки, или, поточно, да се обидат да ја задржат фотографијата во 
средиштето на толкувачкото внимание. Предложената, иако 
не и настојувана, одредница „нова македонска фотографија“ 
од страна на Абаџиева, иако се аргументира со „можните из-
местувања и отуѓувања од медиумот и интер-медиумските 
вкрстувања и симбиози“ (1999: 7, особено: 8-9), повеќе е ди-
стинктивна, отколку квалификативна одредница и уште по-
малку може терминолошки да ја определи оваа ситуација.
 Токму ова проширување ја поставува основната диле-
ма во толкувањето на присуството на фотографијата во поно-
вите уметнички остварувања. Тоа подразбира три групи. Ед-
ната од нив е кога таа, на рамништето на присуството во овие 
остварувања, останува во рамките и на нејзината појавност и 
присуство како техника. Поточно, се појавува како фотогра-
фија изработена на хартија, и тоа било од страна на авторот, во 
стандардна фотографска работилница (што го прават исклу-
чиво фотографите), или, пак, од страна на некој друг, најчесто 
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во комерцијални фотографски работилници (што го прават и 
уметниците). Најголемата, втора група на остварувања е онаа 
во којашто фотографијата се појавува како предлошка за диги-
тално печатење (на плотер). Во оваа постапка, фотографијата 
го заменува само техничкиот аспект на умножување (наместо 
фотографски апарат за копирање, се користи плотер), пред сè, 
заради поедноставното и, што е најважно и најчесто, големо-
форматното печатење. Третата група остварувања, исто така, 
ја третираат фотографијата како предлошка, но нејзината 
понатамошна дигитална обработка до тој степен ја напушта, 
што таа се пројавува само на иницијално рамниште. (Следниот 
чекор во развојот на оваа група води кон дигитално генерира-
ната слика, којашто целосно ја напушта фотографската пред-
лошка, односно, фотографијата и како техника и како меди-
ум.) Или, поинаку кажано: „исчекорувањето од фотографскиот 
медиум“ еднаквомерно и едновремено се развива како:
 – „продолжување на фотографијата“ – фотографијата 
како медиум: медиумско третирање на нејзините технички 
карактеристики и специфики [Прилог А],
 – „проширување на фотографијата“ – фотографијата 
како компонента на интердисциплинарноста [Прилог Б] и 
 – „исчезнување на фотографијата“ – фотографијата 
како интрамедиум и интертекстуалност [Прилог В].

 Во рамките на ваквите определувања на појавноста 
и присуството на фотографијата на македонската уметничка 
сцена потребно е, исто така, да се разграничат и начините на и 
формите во коишто таа учествува во комплексноста на умет-
ничките остварувања и уметничките практики. 
 Во оваа смисла, упатни се истражувањата на Франсоа 
Сулаж [François Soulages]. Во својот обид да постави една општа 
естетика на фотографијата, Сулаж истражувањето го органи-
зира низ три засебни целини: 1. Кои се можни�е �емели на 
ес�е�ика�а на фо�ографија?; Кои се односите на фотогра-
фијата спрема стварноста и што е фотографичност?; 2. На што 
би се засновала ес�е�ика�а на фо�ографско�о дело?; Што е 
фотографско дело и во што е неговата особеност? и 3. Како би 
изгледала ес�е�ика�а на фо�ографска�а уме�нос�?; Какви 
врски таа одржува со другите уметности и зошто, според што 
е во средиштето на современата уметност, па и во самото неј-
зино срце? (Sulaž, 2008: 5)
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 Доколку се тргнат настрана првите две целини (би-
дејќи тие би се однесувале и на една поинаква анализа и на 
една поинаква појавност на фотографијата), третата целина 
низ која Сулаж ја заснова својата естетика на фотографијата се 
води од премисата на „заедничкото творештво“ во кое можни-
те односи на фотографијата со другите уметности се опреде-
луваат како: заедничко остварување, пренос, референца и бе-
лежење (231, 228), односно, своевидни и соодветни естетики 
согласно водечкиот поим: 
 – естетика на заедничко�о ос�варување, опримерена 
на односот на фотографијата и книжевноста, се однесува на 
сведувањето на врската преку јазикот; (229, 231-48)
 – естетика на �реносо�, односно, на преносот на фото-
графијата во стварноста (опредметеноста) којашто се опреде-
лува како уметничка; (249; 251-60)
 – естетика на референца�а во која фотографијата се 
поставува како референца на другите уметности, а тие, пак, 
како референца за фотографијата; (261; 263-80) и 
 – естетика на бележење�о во која бележењето не е чи-
сто средство, туку цел по себе со што го обезбедува средиш-
ното место во современата уметност, дури и сама за себе како 
средиште. (281-303)

 Така промислена, фотографијата понекогаш се јавува: 
како единечна фотографија (незадолжително и врамена), како 
еден од елементите на инсталацијата и како претоп во друга 
уметничка дисциплина, односно, медиум.



Небојша Вилиќ44

По
јав

но
ст

и



Исчекори. Македонската фотографија 1990–2005 45

Каква е 
македонската фотографија денес?

 Основниот проблем на анализата на понатамошното 
присуство на фотографијата, дури и како медиум, а не како 
техника, во македонската уметност во последните две десет-
летија, секако е неразлачливоста на техничко-технолошки-
те од содржинско-концептуалните аспекти на уметничкото 
остварување и уметничките практики коишто користат фо-
тографија. Оваа важна карактеристика е, впрочем, основна-
та линија на преобразбата на фотографијата како автономен 
медиум. Токму во неа се согледува присуството на реторика-
та, којашто со тоа станува и најважен толкувачко-вредносен 
елемент. Повторно кажано, автономната фотографска техника 
(најчесто определена како – уметничка фотографија или фото-
графија-како-уметност), заради исцрпувањето на сопствените 
јазички структури, преминува во подрачјето на реторичките 
(или наративни) структури. 
 Оттука, која било скица за историјата на македонска-
та фотографија која ќе сака да го вреднува, а оттука и да го 
историзира, присуството на уметничките остварувања во под-
рачјето на фотографијата, доколку продолжи со методот на 
историјата на уметноста како историја на уметнички техники, 
ќе доживее неуспех. Оваа методологија на историјата на умет-
носта се соочува со овој проблем уште од шеесеттие години, 
а особено од средината на осумдесеттите години на 20 век, и 
тоа од оној момент кога автономните уметнички дисциплини 
и техники почнуваат да се претопуваат и да генерираат дру-
ги (понекогаш и нови) начини и форми на уметничко изразу-
вање. Ова треба да се нагласи особено заради фактот што овие 
појавности и присуства на фотографијата не смеат да се раз-
гледуваат исклучиво од страна на техничкиот и медиумскиот 
(значи – технолошкиот) аспект, односно, надвор од нејзините 
концептуални, а оттука и, пред сè, контекстуални аспекти. Ова 
последново токму заради фактот што во периодот кој е пред-
мет на оваа анализа овие два аспекти се толку незаобиколни, 
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Сл. 8     Елизабета Аврамовска, Homo Sapiens – Homo Narcissus, 1999



Исчекори. Македонската фотографија 1990–2005 47



Небојша Вилиќ48

што сами по себе стануваат и критериуми за толкувањето и 
вреднувањето на уметничкото производство. Тоа, впрочем, го 
потврдува и самото уметничко производство, односно, ставот 
на уметникот во ова доба, кој посега по сите можни јазички 
структури со цел да ја обезбеди реториката на транспонирач-
ката идеја и намера.
 Имајќи го ова предвид, прашањето: Каква е македон-
ската фотографија денес? нужно се потпира на прашањето: 
Која реторика успева да ја обезбеди фотографијата денес?, 
односно, анализата треба да ги разгледа карактеристиките и 
специфичностите на „фотографијата-како-посредник (меди-
ум)“ во преносот на уметниковите намери, односно, да го од-
реди „посредништвото“, „посредувањето“ помеѓу уметникови-
те намери и уметничкото остварување или практика. Оттука, 
лесното темелење на категоријалниот апарат врз основата 
на нарацијата (наративноста), како суштинска компонента 
на реториката, кај уметникот лесно може да го претвори ова 
посредување во „расприкажаност“, во какофонична дрдорли-
вост на врапчињата на Петер Слотердијк (1988: 7-8, 10), или, 
пак, да стане премногу херметична, па реторичкиот говор да 
се престори во неразбирливост, а оттука да прејде во дискому-
никатибилност, односно, во комуникациска немост. И тука, во 
овој обид да се одреди „која реторика“ треба да биде обезбе-
дена, не смеат да се загубат основните параметри на кое било 
уметничко остварување или практика – оние на возвишеното 
и возвишувањето, од кои, подоцна, произлегува и авратично-
ста на уметноста, воопшто.
 Оттука, од стотината разни и различни пројавени при-
суства на фотографијата во македонската уметност во послед-
ните две десетлетија, со тешкотија се издвојуваат оние коишто 
го објаснуваат специфичното и историзирачко присуство на 
„фотографијата“. На овој проблем се надоврзува и краткото 
временско растојание помеѓу овие уметнички остварувања и 
практики (особено заради фактот што тие сè повеќе и повеќе 
се случуваат) и оваа анализа на можностите за нивно истори-
зирање. Оваа анализа е само нацрт за можните насоки за едно 
можно историзирање, за она за коешто, по истекот на довол-
ното временско растојание, допрва ќе биде важечко. Затоа, за 
оваа анализа важни се, пред сè, остварувањата коишто својата 
реторика ја темелат врз фотографијата како доминантен, пре-
овладувачки носител на говорот, односно, во кои реториката 
се остварува во рамките на спецификите и карактеристики-
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те на фотографијата, не како техника, туку како медиум. По-
аѓајќи од ова, предмет на нејзиниот интерес се остварувањата 
коишто, пред сè, прават радикално поместување на самиот фо-
тографски медиум, коишто прават претопување со некој друг 
(сликарски, графички, видео) медиум и коишто прават ради-
кална пре-контекстуализација на фотографијата.
 Останатите појавности и присуства на фотографијата, 
заради специфичноста и содејството со и зависност од други-
те уметнички изразности и медиуми и заради комплексноста 
на соодносите коишто во нив се одвиваат до степен на нераз-
лачливост, не влегуваат во прегледот и историјата на фотогра-
фијата, туку на оние на визуелните уметности во Македонија.
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Која е
македонската фотографија денес?

 Конечно, во рамките на трите погорни терминолош-
ки определувања на појавностите на фотографијата во маке-
донската уметност во последните две десетлетија, важно е да 
се истакне дека во пристапите на македонските фотографи 
и уметници помалку е присутен односот кон фотографијата 
како јазичка структура, а повеќе како реторичка структура. 
Иако систематизацијата и определувањето на „фотографија-
та“ подразбира нејзина анализа врз основа на нејзините тех-
нички аспекти (јазичка структура) (фотографијата-како-умет-
ност), таа во овој период мора да се разгледува како медиум 
(посредник, посредувач) низ реторичка структура којашто е 
овозможена токму низ и во карактеристиките на фотографија-
та-како-медиум. Така, пристапот кон неа треба (и мора) да ги 
надмине техничките аспекти и да истражи во каков сообраќај 
и сооднос таа влегува со останатите (ликовни) дисциплини и 
медиуми на патот кон сопственото претопување. односно, да 
открие како се пројавува нејзината реторичка структура низ, 
со помош на нејзините технолошки и, уште поважно, посреду-
вачки специфики.
 Така, реторичката структура се разлачува во три вида 
на присутности.
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Фотографијата како медиум: 
реторичката инхерентност 
на фотографскиот медиум

 Во неа фотографијата се јавува како влог, односно, сре-
диштето на инетересот се постапките и можностите коишто 
ги содржи фотографијата како техника. Фотографијата тука 
се пројавува како дисциплина сама за себе. Истражувањата 
во ова подрачје бележат понатамошни развојни модалитети 
на фотографијата и затоа можат да се подведат под определу-
вањето „продолжување на фотографијата“.
 Прв пат тоа се појавува во 1987 кога Жанета Вангели 
во рамките на делото Адам и Ева ќе врами и ќе изложи кон-
тактни копии од 60х60 мм филм. Овие „фотографии“ ќе му се 
противстават на дотогашниот сеприсутен галериски формат 
на фотографијата. Како спротивност, пак, на ова, а повторно 
наспроти тогашното толкување на фотографијата, таа во 1988 
во делото Генерало� ќе изложи три црно-бели гигантографии 
(во спрега со три формати на акрил на платно) (сл. 2). Токму 
нивната големоформатност ќе го одрази тогаш актуелното 
присуство на големоформатни (често само закачени, не затег-
нати на рамка и не врамени) слики (масло и акрил на платно). 
Со тоа, таа ќе ја навести можноста од големоформатноста и 
реторичките структури коишто форматот ги додава на основ-
ниот изразен исказ. Таа тоа ќе го употреби и во 1996, кога во 
рамките на делото Македонска социјална �лас�ика, во делот 
Вна�решнио� круг, ќе изложи две групи од по три фотографии 
со димензии 210х100 см секоја. Подоцна Вангели оваа големо-
форматна фотографија, меѓу првите, ќе ја замени со големо-
форматен дигитален отпечаток.
 За понатамошниот развој на оваа група остварувања, 
важен е и заедничиот проект на Сузана Милевска и Роберт 
Јанкулоски По��ис нас�ан �екс� од 1992 во галеријата на 
Младинскиот културен центар. Важноста на овој проект, по-
крај толкувањето на значењето на текстот и неговата појав-
ност во фотографијата, е во тоа што коавторите интервени-
раат со хемиска постапка врз веќе изложените фотографии, 
допишувајќи и испишувајќи текстови/потписи. Со тој чин тие 
ја/го поместуваат, односно, деконструираат маргината/цен-
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тарот. Ова истражување, од друга страна, претставува и раз-
работка на конкретни теориски позиции (во овој случај оние 
на Жак Дерида) во доменот на фотографијата, или, поопшто, 
на уметноста. Интервенцијата, всушност, е тавтологија на 
една од основните карактеристики на фотографијата, поточ-
но нејзините хемиски процеси во кои таа станува артефакт. Во 
рамките на истражувањето на медиумот во 1996 Јанкулоски 
ќе посегне по една постара фотографска техника именувана 
како гумитипија. Во делото Нам Џун Пајк, а како дел на проек-
тот Графички екс�еримен� 1 (со цел истражување на проши-
рувањето на графиката) под кураторство на Сузана Милевска, 
тој ќе предложи една транслитерација на фотографската тех-
ника во графичкиот медиум, односно, ќе ја третира фотогра-
фијата како (графички) отпечаток.
 Мнемоничката карактеристика на фотографијата е 
разработена во неколку остварувања. Во инсталацијата Веч-
но�о враќање... заборавање, соочување, враќање, �реселби, ко-
рени на Лилјана Ѓузелова од 1997 поставена е акумулација од 
неподредени фотографии во сандак врз коишто се проектира-
ни серија избрани фотографии пренесени на слајдови со при-
кази на нејзиниот татко. Вадењето на минатото и повторното 
отворање на судбината на сопствениот татко како проживу-
вање кое оставило длабоки последици врз авторката се следи 
низ извесен криптичен амбиент (темнина, саркофаг, времен-
ски наслојки), при што фотографијата се јавува како носител 
на мнемоничките записи. На истата тема Ѓузелова во 2001 ќе 
го изложи Вечно�о враќање 2 во кое со посредство на семеј-
ните фотографии, како едни од елементите, вметнати помеѓу 
повоите на „мумијата“, ќе „сака да ја балзамира меморијата (а 
не телото)“. (Милевска, 2001) Истата година Славчо Соколов-
ски го изложува делото Локомо�иви на мои�е кар�ички во 
еден специфичен однос кон локацијата на изложбата. Имено, 
неговата самостојна изложба на платна и објекти е поставена 
во делот на Музејот на Град Скопје во жаргон именуван како 
„перонот“. Но тоа, заедно со самата зграда на музејот, односно, 
поранешната железничка станица, го побудуваат кај авторот 
сеќавањето на возовите и локомотивите (во чијашто близина 
и самиот е растен како дете) и заради тоа чувствува потреба 
да ја изложи (во форма на објект-конструкција) сопствената 
збирка поштенски картички со локомотиви како единствен 
мотив. Како таков носител, фотографијата се јавува и во дело-
то на Славица Јанешлиева Пред и �осле – бележење на �роме-
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ни�е од 2001. Во група на двојни фотографии таа ги изложува 
телесните промени кај самата себе и кај неколку свои прија-
тели и колеги. Потсетувањето на минатите телесни изгледи и 
нивната промена низ времето, односно, навраќањето на мина-
тите изгледи, често е присутно во листањето и прегледување-
то на фотографиите во извесни пригоди на сопственото ми-
нато. Токму на тој чин на постојана споредба каков некој бил, 
а каков е сега е основната содржина на фотографскиот меди-
ум и токму тоа е основата за ова остварување. Истата година 
Јанешлиева ќе го претстави и проектот Љубов и ин�ерес, по-
ставен во продавницата „Ана&GB – Модно ателје за венчални 
фустани“ во Гратскиот трговски центар во Скопје. Локацијата 
е неразделна од концептот на проектот (како дел од изложба-
та Ка�и�ал и �ол на Сузана Милевска), бидејќи таа ги поста-
вува фотографиите на членовите од постарата генерација на 
својата фамилија од времето кога бракот се склучувал, пред 
сè, од интерес. Во оваа смисла може да се разбере и изложбата 
организирана од страна на Филип Кондовски, а именувана 
како Изложба на фо�ографии: Кондовски Фили� и Дими�ар од 
2004. На оваа изложба Филип Кондовски ги изложува старите 
фотографии на неговиот татко Димитар заедно со неговите 
модни фотографии. Во оваа јукстапозиција се проблематизи-
рани двата легитимни света на фотографијата како медиум: 
и оној приватниот (со сеќавањата) и оној јавниот (со реклама-
та). Со поставувањето на фотографскиот албум (и фотографии 
во него) како дел од инсталацијата Албум со сеќавања од 1999, 
Љупка Делева ја има предвид оваа компонента на фотогра-
фијата и тоа се јавува како тројна тавтологија: со присуството 
на фотографии, со нивното поставување во албум за фотогра-
фии и во насловот. Со тоа се заокружува прегледот на важни 
остварувања на мнемоничкиот карактер на фотографијата. 
 Во духот на истражувањето на минатото и во смис-
ла и на мнемоничкото и на техничкото, свој прилог ќе даде и 
Станимир Неделковски со проектот Ско�је – денес како неко-
гаш од 2004 (сл. 1). Тој преку 118 фотографии и негативи на 
хартија со димензии 6х9 и 9х12 см во 34 дрвени рамки, како 
што вели Плавевски, ќе нурне „во племенитоста на старите 
технологии“. (2004) Поточно, Неделковски ќе го фотографира 
денешно Скопје со употреба на стари фотографски камери, а 
во тој напор Плавевски препознава „проблемски интерес [...] 
насочен кон истражувањата на дистинкциите во претставите“. 
Неделковски, исто како и Јанкулоски, опкружен со фотограф-
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ската архива и објекти на Музејот на Град Скопје (во којшто 
е вработен), ги искористува камерите и постапките со кои, 
употребувајќи фотографска хартија наместо вообичаен нега-
тив на пластична лента, исцртува една невообичаена глетка 
на Скопје, која, на своето прво рамниште, е мнемонички ди-
мензионирана (поради техничките карактеристики, главно за 
денешни поимања – негативни, и, особено, ретушот): гледа-
чот во првиот пристап нив ги доживува како стари, за потоа, 
преку второто рамниште, да го препознае сопственото Скопје, 
оноа во коешто сега живее, при што постигнатата чувствена 
атмосфера во нив ја дополнува „меланхолијата на формата“, 
(Плавевски, 2004) овојпат како поигрување и заведување со 
мнемоничкото.
 Проблематизирањето на фотографијата како анало-
гон на стварноста е присутно во делото Тоа и јас на Антони 
Мазневски од 1999. Во овие неколку фотографии, Мазневски 
со едноставниот чин на фотографирање на одразот на фигу-
ра врз фотографска хартија го измолкнува означителот на 
стварноста, заменувајќи, или поточно преобразувајќи ја со 
тоа аналогноста во своевидна апстрактност. Напуштањето на 
референцијалноста на непосредуваниот мотив му овозможу-
ва на авторот да навлезе во слободната (ослободена од рефе-
ренцијалност) игра на гледачот со гледаното и на тој начин ја 
поништува често пати нагласуваната „апстрактна“ (беспред-
метна) или „енформелна“ (безформна) струкура на зумирани-
те прикази на делови од природата (распукана земја од суша, 
кора од дрво, корен, карпи и сл.), многу често омилена кај фо-
тографите. А играта се поставува токму со процесот на барање 
на референцијалните показатели на потеклото на мотивот ко-
ишто постојано се измолкнуваат низ замагленоста на прика-
зот/одразот.
 Аналогонот на фотографијата ја третира и Алексан-
дар Станковски во повеќе наврати, но едни од најважните 
истражувања на оваа тема се двете големоформатни слики од 
1990: Тајна вечера во Багдад кафе и Тајна вечера во Галерија 7 
(сл. 3). Важноста на овие слики, пред сè и особено на втора-
та, е во спојувањето на фотографијата со сликарскиот меди-
ум. Имено, Станковски ја користи фотографијата како подлога 
којашто ја пресликува со маслена боја оставајќи ги лицата, ра-
цете и делови од облеката на прикажаните личности интакт-
ни. Ваквиот третман на фотографијата може да се препознае и 
во повеќе објекти (или делови од повеќеделни инсталации) на 
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Јован Шумковски. Прв пат втопувањето на готови или печа-
тени (од весници и списанија) фотографии во плочи од епок-
ситна смола ќе го направи во 1994 во делото Плочи II. Во овие 
истражувања Шумковски само ќе ги продолжи оние започнати 
уште во средината на осумдесеттите, настојувајќи да ги исцр-
пи можностите на претопувањето на поединечните јазични 
структури на уметничките дисциплини во една заедничка ре-
торичка динамика.
 Употребата на фотографијата како медиум е присутна 
и во неколку различни пројави и со различни намери. Моника 
Мотеска во 1996 го поставува делото До�ири во една од про-
сториите на, тогаш руинираниот и запуштен простор на Чи-
фте Амамот. Всушност, во ова дело се работи за проекција на 
слајдови. овојпат, проекцијата не се одвива на вообичаеното 
место/површина – проекциското рефлексно платно, туку на 
купот камени плочи од амамот. Врзувањето за локацијата (от-
тука, и за плочите како остаток од минатото на објектот) кај 
Мотеска се надополнува со чувственоста на допирот како мо-
тив во спрега со „допирот“ на проекцијата по камените плочи. 
Во една слична, но помалку успешна констелација, поставени 
се и проекциите на слајдови во делото Све�и... на Мирослав 
Стојановиќ Шуки од 1994. Изборот на мотивот (мачењето на 
Св. Себастијан со прободување со стрели) и „пробивањето“ на 
светлосните снопови од двете странични проекции на слајдо-
ви со репродукции од класичните дела од историјата на умет-
носта врз дрвениот сандак овозможуваат тавтолошко поврзу-
вање на мотивот со медиумот. Виолета Чаповска во делото 
Уредување на душа�а од 2001 во чекалната на психијатриска-
та клиника во Скопје ќе постави ѕидна инсталација од повеќе 
елементи. Еден од тие елементи е релокација на фотографски-
от медиум: транспарентните колор филмови се поставени во 
негатоскоп (осветлена кутија за исчитување на рентгенски 
филмови). Од друга страна, а во духот на оваа релокација, 
Исмет Рамиќевиќ фотографиите ги аплицира на дната на ме-
талните чинии во инсталацијата Болка + Храна = Сувенир од 
1999. Тука, иако сè уште докрај неисцрпени, се и истражувања-
та на фотографијата од страна на Ѓорѓе Јовановиќ во коишто 
неговите колажни постапки во мал формат во серијалот Го-
лема�а ѕвезда од 2003, подоцна, во делото Заминување�о на  
Г. Ченг од 2004/5 ќе преминат, со уште помалоформатните фо-
тографии, во обидот тие да се организираат како објекти.
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 Последователноста (или серијалноста) како принцип 
е присутна во две остварувања. Станислава Шаровиќ во една 
серијална монтажа, 12 последователни фотографии во дело-
то Круг од 2003 го парафразира ефектот на широкоаголниот 
објектив на фотографската камера, влијаејќи и при тоа ме-
нувајќи ја перспективата на глетката, односно, проблемати-
зирајќи ја фотографијата како аналогон. Марко Георгиев и 
Керол Чо, во рамките на проектот Да Не од 2000 (под куратор-
ство на Билјана Петровска Исијанин), на меѓукатните плочи 
во лифтот на битолскиот Хотел „Епинал“ ја поставуваат фото-
графската инсталација Проек� елева�ор – фотографии од чи-
нот на нивното водење љубов кои се следат последователно. 
Гледањето, како суштински чин на визуелната уметност, а от-
тука и на фотографијата, е попречувано (прекинувано) со дви-
жењето на лифтот. Тензијата на ваквиот воајеризам, ситуација 
во којашто корисникот на лифтот не по своја волја е вклучен 
се зголемува со следното упатство: „ВЕ молиме во никој случај 
да не притискате СТОЈ, додека лифтот е во движење“.
 Ваквото натрапничко наметнување на уметниковите 
идеи на случајните поминувачи со користење на фотографија-
та е основна идеја на перформансот Кул�урна зона сеирџии, 
изведен во рамките на истиот проект во Битола во 2000 од 
страна на Гордана Вренцоска и Борис Шемов. Тие од некол-
кудневното фотографирање на „сеирџиските“ ситуации на би-
толската неофицијална градска институција – Широк сокак, 
прават фотографии и ги делат на истите луѓе кои се на самите 
фотографии, укажувајќи на неменливоста на местата и нави-
ките на корисниците и потрошувачите на оваа „сеирџиска“ ин-
ституција.
 Серијалноста во форма на акумулација на многу фо-
тографии ја претставува проектот Улица од 1999 на Милчо 
Манчевски, во којшто тезата за бравзабилноста на Бранислав 
Саркањац ја остварува својата целосна смисла, (неколку фото-
графии се поставени и како дигитално отпечатени на реклам-
ни паноа низ Скопје) и интерактивната фото инсталација (200 
фотографии и анкетни ливчиња) Ме�ро�олис на Марко Геор-
гиев и Керол Чо од 2002.
 Комплексниот приод на Роберт Јанкулоски во изми-
натите десетина години кон фотографијата, разлачува некол-
ку групи остварувања кои го врамуваат неговото творештво 
во оваа категорија. Уште со посоченото појавување заедно со 
Милевска во 1992, тој постојано ќе работи на „продоложување-
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то на фотографијата“. Во првиот период тој ќе ја користи де-
конструкцијата на фотографскиот кадар, или како што пишу-
ва Абаџиева: „де-конструкција на методологијата на исказот: 
фрагментот како основна градбена единица во ре-конструк-
цијата на претставата“. (2005: 73) Остварувањата Вибрации 
од 1993, Тело/Информација од 1994/5 и Илузии од 1995/6 се 
потпираат на фрагментацијата и опросторувањето на фото-
графијата. Јанкулоски прави обид во овие серии дведимензио-
налноста на (секогаш кај него црно-белата) фотографија да ја 
преточи во објект, односно, да зафати во скулптуралното. Во 
смисла на опросторувањето, значајни се и неговите два про-
екти Нечие око гледа во вас или... од 1996 и Без наслов од 1997. 
Во првиот, Јанкулоски ги врамува во слајд рамки, сега веќе фи-
зички фрагментираните фотографии (фотографски отсечоци 
на око) и ги поставува да висат во просторот. Згора на тоа, тој 
го поставува и прашањето на погледот, кое е суштествено за 
конечниот фотографски исказ, или, ако се оди понатаму, го за-
сега надгледувањето како феномен на контролата во опште-
ството. Во вториот проект, „надгледувачот“ е објавен – про-
ектот се заснова на еден друг проект на уметникот Ибрахим 
Беди, чиј лик е оној кој гледа/надгледува.
 Меѓутоа, најзначајното остварување од оваа група на 
остварувања на Јанкулоски секако е четиригодишниот проект 
си ју си ми (1998-2001) (сл. 4). Тој поаѓа, како последица на една 
развојна концептна линија во творештвото на Јанкулоски – од 
погледот. Погледот, на овојпат офсетно отпечатената фотогра-
фија (плакатен формат) на втренчениот поглед на авторот, 
има поднаслов нов Век ново �ехно. Во основа, едноставната 
намера на авторот да се искаже против употребата на новите 
технологии во уметноста (преземена е од тој период актуелна-
та интернет комуникација CuCMe [на латиница]) завршува со 
комплексна структура на слоеви кои зафаќаат (како делови од 
проектот) и во подрачјата на антропологијата, социологијата, 
идеологијата, политиката, секојдневието, медиумите и, конеч-
но, уметничкиот систем, носејќи се со идејата за критика на 
нивната манипулабилност. Во рамките на оваа анализа, овој 
проект е важен поради два момента. Првиот е зграфитната ин-
тервенција на негативот на фотографијата, со која авторoт го 
гребе текстот „си ју си ми“. При тоа забележлива е поправката: 
прво текстот е испишан со помали букви, па откако согледува 
дека не остварува добра композиција, го пречкртува и го ис-
пишува со поголеми букви. Оваа „грешка“ е посочувањето на 
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авторот на неговата преференција на тактилното, наспроти 
безчувственото во новите „ладни“ медиуми. Вториот момент 
е офсетното печатење на фотографијата во формат на плакат. 
Тој чин ја враќа фотографијата назад на своите почетоци, на-
зад кон своето индустриско потекло, односно, кон нејзината 
индустриска логика која неразделно ја врзува за печатените 
медиуми и сите импликации коишто произлегуваат од тоа.
 Единствениот доследен и академски профилиран фо-
тограф меѓу уметниците во Македонија, Јанкулоски во своите 
понатамошни истражувања се зафаќа со рециклирање на ма-
кедонското фотографско наследство или, може да се каже го 
воведува концептот на „фотографијата како историја на фото-
графијата“. Основањето на Македонскиот центар за фотогра-
фија, како резултат на претходното повеќегодишно собирање, 
архивирање и документирање од страна на Јанкулоски, сери-
озно ќе влијае на неговите уметнички истражувања. Односот 
кон другите фотографи и нивните искуства, тој го започнува 
во проектот Ciao Diane од 1997. Непосредното обраќање кон 
Дајен Арбус [Diane Arbus] и преснимувањето [ре-принт] на 
една нејзина фотографија ќе го навести неговиот подоцнежен, 
многу послоевит ангажман во воспоставување на вакви одно-
си со, овојпат, македонските фотографи од минатото. Во оваа 
смисла се важни проектите Да ги сочуваме с�омени�е – Зафир 
Ошавков, инсталација во галеријата Степен при Културната 
локација  „Место“ од 2000 и 12 сребрени војници од 2001. Во 
првиот Јанкулоски кадрира и зголемува споредни детали од 
една единствена фотографија на Ошавков, како копии од ори-
гиналната стаклена плоча, без никакви дополнителни интер-
венции. Токму изборот на споредните детали тој го користи 
да развие сопствен расказ за доживувањето и имањето на ова 
културно наследство. Вториот проект, за разлика од овој ли-
ричен и носталгичен пристап, е натоварен со тогашните слу-
чувања од воениот судир во Македонија. Од богатата архива 
на стаклени плочи и негативи (на Милтон Манаки, Мирослав 
Бељан, Евстахие Јолески, Зафир Ошавков и Јонче Поп Стефа-
нија), Јанкулски избира прикази на војници од сите војски 
(турски, српски, бугарски, италијански, германски, балистич-
ки) коишто поминале низ Македонија во минатото, но и на 
ослободителните движења (комити, партизани), додавајќи им 
го најновиот иконографски модел на припадникот на албан-
ската Ослободителна народна армија од 2001 (фотографиран 
од неговиот факултетски колега Бесфорт Имами). Со овој про-
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ект Јанкулоски длабоко навлегува во подрачјето на политич-
кото, иако неговиот став во изборот на војниците не зазема 
идеолошка страна.
 Во следните два вида појавности, фотографијата не се 
појавува во својата изворна техничка форма. Светлото, фото-
графските хемиски процеси, хартијата, механиката и оптиката 
и врамувањето се заменети со други постапки, а фотографска-
та камера се користи за „автоматски удобно претставување“. 
(Levashov, 1996: 122) Уметниците од сите дисциплини посегаат 
по неа, заменувајќи ги сопствените дотогашни обликовни по-
стапки, во онаа смисла во којашто Вилијам Х. Ф. Талбот во 1839 
ќе го наслови својот извештај пред Кралското друштво: „Некои 
објаснувања за уметноста на фотогенскиот цртеж, или проце-
сот со кој природните предмети можат да се направат за да се 
исцртаат самите без помош на уметниковиот молив“. Иако во 
оваа формулација можат да се насетат аспекти на автономи-
зирање на фотографската техника, упатно е на ова место да 
се повтори индустриското потекло на фотографската техника, 
односно, потеклото коешто ја врзува за некои други, потекло 
коешто на прв план ја нема автономијата како одредница. Во 
оваа смисла уште Меклуан [Marshall McLuhan] ќе забележи: „да 
се разбере медиумот на фотографијата невозможно е без да се 
земат предвид нејзините односи со другите медиуми, и стари 
и нови“. (McLuhan, 1996: 202) Значи, кога уметникот во рамки-
те на овие обликовни постапки се повикува на фотографскиот 
медиум, тој тоа не го прави обраќајќи ѝ се на фотографијата, 
туку на фотографската камера. Фотографијата е заменета со 
фотографската камера.
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Фотографијата како интердисциплинарност: 
реторичката кохерентност 
на фотографскиот медиум

 Во неа фотографијата се јавува како предлог, односно, 
средиштето на инетересот е истражувањето на постапките и 
можностите коишто ги содржи фотографијата како во содеј-
ство и сообраќај со други уметнички дисциплини и техники. 
Фотографијата тука се пројавува во функција на овозможувач 
и носител на наративната структура во формата која не спаѓа 
во рамките на фотографските. Преплетот на значења коишто 
со себе ги носи секоја од употребените дисциплини тука се 
усложнува, односно, води кон своевиден нивен претоп. Истра-
жувањата во ова подрачје бележат понатамошни развојни мо-
далитети на фотографијата и затоа можат да се подведат под 
определувањето „проширување на фотографијата“.
 Во оваа група на остварувања спаѓаат делата коишто 
го користат дигиталниот отпечаток на фотографијата. Од таа 
причина, тука, во нив, фотографијата се појавува само како 
предлог, односно, – предлошка којашто понатаму се развива во 
рамките не на фотографскиот јазик, туку на медиумската рето-
рика. Новите уметнички изразни форми (коишто многу често 
се именуваат како �ло�ер ар� – уметноста на дигиталниот го-
лемоформатен отпечаток) веќе не ја третираат фотографијата 
според нејзините технички (па дури ни технолошки) карак-
теристики, туку од неа ја преземаат силината на визуелниот 
говор, изразена преку сликовноста (иконичноста), којшто таа 
имплицитно го содржи, одделувајќи ги веристичките и анало-
гонските компоненти. Овие последниве се аргументирани со 
фактот што низ процесот на дигитализација (како подготовка 
за печатење) можат да бидат манипулирани. Поточно, овој мо-
мент на губењето на веризмот и аналогонот на фотографијата 
е пресуден за понатамошниот квалификатив на фотографија-
та, но не и за самите остварувања коишто ја употребуваат, би-
дејќи неретко тоа ќе биде и предмет на манипулацијата.
 Бројноста на ваквите остварувања во последното де-
сетлетие е толку многу зголемена, што нивниот преглед и из-
бор ќе мора да се ограничи само на оние коишто суштински го 
остваруваат „исчекорот од медиумот“. Во оваа смисла, важно-
ста на делото Entkustung Оr They Shot the Sheriff, But They Didn’t 
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Shoot the Deputy на Жанета Вангели (отпечатен во јануари 
1998) е важен поради (покрај интервенцијата врз заднината 
на мотивот со дигитална преработка) внесувањето на текст 
(насловот) во самата фотографска предлошка. Тоа ќе ја отвори 
можноста и на серијата на други остварувања (и тоа не само 
во опусот на Вангели), сликовната (фотографска) предлошка 
да ја постават во интеракција со текстовната. Во овие рамки 
се движи и гигантографијата како дело на тимот Томе Аџиев-
ски и Марика Бочварова Плавевска именувана како Ре�уш 
од 1998. Таа, како сигурно најголемоформатен дигитален от-
печаток (~5х3 м) во македонската уметност, заменува едни од 
постарите функции на уметничките дела од минатото: во нив 
се препознаваат ѕидните таписерии и сликани декорации, но 
и монументални фреско и мозаични остварувања од историја-
та на македонската модерна уметност. Во рамките на истата 
изложба Пор�ре� 1111, уште еден тим ќе предложи преплет на 
обликовни искази. Елизабета Аврамовска и Соња Абаџиева 
како еден дел на исталацијата Транслација, ќе изложат објект 
кој оптички функционира врз принципот на првите хологра-
ми: со движење низ просторот се менуваат приказите (фото-
графските предлошки во боја) на Александар Македонски (од 
една негова скулптура) и Мерилин Монро (од сито-печатот на 
Енди Ворхол). На овој дел од инсталацијата се надоврзуваат и 
висечките големоформатни портрети отпечатени на проѕир-
на пластична (графичка) фолија.
 Употребата на графичката фолија како носител на 
фотографскиот запис прва го користи Нада Прља во впечат-
ливото дело В�оро �оглавие од 1996. Ова дело е предлогот на 
Прља за изложбата Графички екс�еримен� 1 на Сузана Милев-
ска, со кое таа ги заменува класичните графички постапки на 
печатење со дигитален отпечаток. Фотографијата во овој слу-
чај е носителот на медиумската замена, а тоа произлегува од 
постапката во која Прља графичката фолија со отпечатената 
фотографија на неа ја втопува во тегла со вода при што фолија-
та се прилепува до ѕидот на теглата и така создава впечаток и 
ефект на „печат одвнатре“, што е наполно невозможно.
 Ваквото „заменување“ на уметничките техники и 
вметнување на фотографската предлошка се бележи и во не-
колку други остварувања. Ирена Паскали на два пати ќе из-
веде извесни поместувања од оваа смисла. Првиот пат таа, 
во делото За наше добро – Made in Macedonia во мај 2002 ди-
гитално ќе отпечати фотографија на платно и ќе го постави 
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како банер на балконот на Музејот на современата уметност. 
Предлошката од истото дело, а во рамките на истата излож-
ба 1(3) ДијаЛек�и, таа ќе ја отпечати и на керамички шолји за 
чај (дистрибуирани на коктелот на изложбата). Вториот пат, 
едновремено со делото на Жанета Вангели За он�олошка�а 
�ромашенос� на фа�али�е�о� (два дигитални отпечатока 
на платно) таа тоа ќе го направи истата година, нешто подо-
цна во септември, во делото Прос�орно-временска ав�ен�ич-
нос�: потворно со дигитално печатење на фотографијата на 
платно, но овојпат со затегање на платното на рамка и со него-
во врамување. Важноста на ова дело се содржи токму во оваа 
техничка замена, но и во тавтологијата: двете фотографии на 
авторката се првата тавтологија на истиот мотив на Гола�а 
Маја на Франциско Гоја [Francisco Goya], додека втората тавто-
логија (којашто, всушност, е и радикалната промена) е третма-
нот на фотографијата како сликата на Гоја (масло на платно), 
односно, како сликарска постапка.
 Сметајќи на фотографијата како медиум Оливер Му-
совиќ во 2002 во Битола (во рамките на проектот Јас-Ти на 
Билјана Петровска Исијанин) ќе го изложи делото Мои�е нај-
добри �рија�ели. Поточно, важноста на ова дело е токму во 
изборот на специфичната локација во којашто е поставено. 
Помеѓу фотографиите во излогот на еден од најстарите фото-
графски дуќани во Битола, на самиот Широк сокак, Мусовиќ 
ќе постави шест средноформатни (А3) дигитални отпечатоци 
на кои врз фотографската предлошка (тој фотографиран со по 
еден свој пријател) ќе додаде и текст со кратко објаснување 
зошто личноста покрај него е фотографирана со него. Во таа 
сликовно-текстовна спрега се воочува дополнителното објас-
нување, коешто, иако на прв поглед се чини одвишно/непо-
требно, сепак ја остварува суштината, односно, потврдата на 
веризмот на прикажаното.
 Во однос на дислокацијата на медиумот (или неговата 
релокација), делото Homo Sapiens – Homo Narcissus на Елиза-
бета Аврамовска од 1999 го доведува фотографскиот мотив 
во парадоксална положба (сл. 8). На дигитално отпечатената 
фотографија се гледаат (од долен ракурс) авиони во прелет, но 
со поставувањето (и застаклувањето на отпечатокот) на подот 
на просторот Аврамовска ја манипулира очекуваната положба 
на фотографската предлошка и ја достигнува парадоксално-
ста на мотивот (со што ја остварува и носечката компонента 
на значенското рамниште на делото).
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 Како истражување засновано на аспектите на замена-
та на функционирањето на различните медиуми и силината 
на сликовноста (иконичноста) на фотографијата се истакну-
ва уште едно остварување. Тоа е проектот Дишење на Гордана 
Даутовска Поповска од 2004 (сл. 7). Всушност, тоа е дигита-
лен отпечаток залепен/поставен на осветлено рекламно пано 
[mega light billboard] на којшто има само два елемента: полу-
актот на авторката и зборот breathing. Избранaтa локациja ја 
носи главната тежина на овој проект: Булеварот „Васил Гла-
виднов“ (од семафорите кај Т.Ц. „Палома Бјанка“ до семафори-
те на крајот на Булеварот „Партизански одреди“ кај зградата 
на „Мобимак“). Впечатливоста на големиот полуакт се должи 
на пресметката на авторката дека во метежот од сообраќај и 
пешаци, бучава и итање, на коишто се надодадени безбројните 
огласни и рекламни пораки во боја, овој нејзин повик повику-
ва на стивнување, на забавување, на чувствување. Користење-
то на силината на билборд медиумот, заедно со замената на 
вообичаените сликовни предлошки и збогатен со нетипична 
порака е важен за навлегувањето на уметноста во доменот на 
јавниот не-уметнички простор.
 Во овие рамки влегува и делото Баш им е гајле за нас 
на Ана Стојковиќ од 2001 во кое таа употребува сателит- 
ска снимка (значи, дигитална, до којашто доаѓа без едностав-
носта и леснотијата на денешниот пребарувач Google Earth) 
на македонско-бугарската граница, отпечатена на плотер, 
пластифицирана и поставена на под, проследена со четири 
црно-бели малоформатни фотографии на прелет на хеликоп-
тер (сл. 6). Двојноста на значењето се согледува во своевидниот 
плеоназам на поставеноста на сателитската снимка, која, за 
да можат да се видат малите фоготрафии, принудува да се 
прегази „границата“, во насловот.
 Другите дела од оваа група главно го користат диги-
талниот отпечаток (особено големоформатниот) само како за-
мена за фотографијата. Поедноставената технолошка постап-
ка, можноста од манипулирање со фотографијата, додавањето 
на текстовни предлошки и немањето услови за изработка на 
фотографии од голем формат (иако и ниската цена на чинење 
на дигиталното печатење не смее да се занемари како причи-
на) кај повеќето уметници ќе биде причина ваквиот пристап 
кон фотографијата да влезе во нивното уметничко облику-
вање. Нивното значење, пак, за општиот развој на македонска-
та уметност (со останатите концептни елементи и структури) 
се предмет на друга анализа.
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Фотографијата како 
интрамедиум и интертекстуалност: 

реторичката адхерентност 
на фотографскиот медиум

 Во неа фотографијата се јавува како залог, односно, 
средиштето на интересот е истражувањето на постапките и 
можностите коишто ги содржи фотографијата како претоп во 
други уметнички дисциплини и техники. Фотографијата тука 
се пројавува само на рамништето на иницијалноста (почет-
носта) на наративната структура во формата која не спаѓа во 
рамките на фотографските. Истражувањата во ова подрачје 
бележат понатамошни развојни модалитети на фотографија-
та и затоа можат да се подведат под определувањето „исчез-
нување на фотографијата“.
 Смислата на одредницата „исчезнување“ би требало 
да означува дека фотографијата толку многу е претопена во 
некој друг медиум, што од неа останува само нејзината пред-
лошка во иницијална форма, односно, нејзиниот медиум за-
мира во медиумот на новата појавност. (Вилиќ, 1999) Говорот 
на ова присуство на фотографијата, всушност, преминува во 
говор на друг медиум. Оттаму, групата на овие остварувања 
најмалку ја засега фотографијата како техника, но е исклучи-
телно важна за искористување на сликовноста (иконичноста) 
на фотографијата како нејзина главна, ако не и исклучителна, 
квалитативна состојка.
 Секако најзначајното остварување од оваа група е ви-
деото 1923 на Нада Прља од 1996 (сл. 5). Во ова дело Прља 
дигитализира серија фотографии кои потоа, со монтажната 
постапка на меки и бавни претопи, преминуваат во движење, 
односно, кадрите од дигитализирани фотографии го симули-
раат движењето на филмската/видео камера. Ова потполно 
дигитално остварување е создадено само со помош на компју-
тер и неговите програмски поддршки. Така, од статичноста 
и запреноста на фотографијата (фотографскиот кадар), тол-
ку определувачки за самата фотографија, не останува ништо 
друго освен нејзината сликовност. Со тоа, од еден медиум на 
статично содржење на претставата се преминува во медиум на 
динамично изменување – процесирање на претставата.
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 Во 1998 две остварувања ќе ја употребат фотографија-
та како залог: Дијана Томиќ Радевска во нејзиниот Ин�ер- 
ак�ивен албум (како интерактивна графичка инсталација) 
и Славица Јанешлиева во графичката инсталација Писмо. И 
обете за потребите на проширеното разбирање на графика-
та како техника ќе ја употребат фотографијата, и тоа во неј-
зината важна компонента – мнемоничката. Но присуството 
на самата фотографија како техника е наполно поништено, 
односно, таа е пројавена во една друга техника – онаа на гра-
фичкиот отпечаток. Можеби уште поважно и потполно прето-
пување на фотографијата во друг медиум (во оваа графичка 
смисла) треба да се бара во серијалот на Игор Тошевски ед-
наш претставен како Трансфери, а втор пат објавен во форма 
на книга-проект под наслов Белези од 2002. Во овој серијал 
Тошевски ја користи фотографијата како реди-мејд. Низ по-
стапката, работно именувана како „трансфер“ (пресликување 
на веќе отпечатени материјали со помош на силен разредувач 
и механички притисок), тој ја изедначува фотографијата со ре-
кламата и текстот и, згора на тоа, интервенира со различни 
цртачко-сликарски постапки врз нив. Втората пројава, книга-
та-проект Белези, своевидно остварува поголема доследност 
важна за фотографската техника: токму �еча�ење�о на овој 
серијал ја остварува онаа, веќе спомната белешка на Меклуан 
за неразделноста на фотографијата од другите медиуми. По-
точно, Тошевски со овој чин ја враќа фотографијата во рамки-
те на нејзиното потекло како индустриски медиум, се разбира, 
силно преработена – речиси до поништување како техника.
 За „исчезнувањето“ на фотографијата важни се и уште 
неколку остварувања. Јован Балов во цела низа на дела поаѓа 
од фотографијата како предлошка и низ дигитална обработ-
ка ја сведува на отпечаток без полутонови. Тоа е случај со се-
ријалот Јас во Берлин од 2000 во кој таквата постапка (на која 
што е додадено и дигиталното печатење) сосема ја напушта 
фотографијата (сл. 9). Поточно, ова напуштање е производ на 
толкавото проширување на фотографијата, што доведува до 
нејзино поништување во повеќето нејзини карактеристики. 
Сличен пристап во серијалот С�ри��из од 2002 (три средно-
форматни дигитално обработени фотографии) спроведува и 
Станимир Неделковски.
 Што се однесува до дигиталната обработка и прера-
ботка на фотографијата, веќе е спомнато дека таа се користи во 
повеќе остварувања. Од сите нив, сепак би требало да се наве-
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дат барем неколку истражувања.  Борис Шемов ја спроведува 
оваа постапка во којашто фотографијата ја користи како пред-
лошка врз којашто понатаму интервенира сè до непрепознат-
ливост на самата предлошка. Самиот тој овие истражувања 
ги одредува како комјутерска графика (Фриз од 1999) иако е 
очигледно дека претставите, сепак, не се дигитално генерира-
ни, туку дека користат фотографија како подлога. Подоцна, во 
акумулациите на фотографии во делата Ком�ресија I и Ком�ре-
сија II од 2001, Шемов јасно ќе упати на овие преобразби. Во 
оваа смисла се движат и пребразбите на фотографската пред-
лошка во делото Убавина�а мора да умре од 2003 на Гордана 
Вренцоска. Нешто поинакво, но секако како надоврзување на 
ова истражување се и оние на Методи Ангелов од делото Ако 
не би било од 2004 во коишто тој, преку дигитална обработка 
на ликовите, врши преобразба од еден во друг лик (сл. 10). 
 Во сите овие истражувања се согледува користењето 
на дигиталната технологија како средство за проблематизи-
рање, односно, преобразување на веристичките и аналогните 
темели на фотографскиот медиум. Со нив тие се подведуваат 
во прашање, а таквото подведување ги оддалечува овие оства-
рувања од изворните карактеристики на фотографијата и ги 
воведува во нови уметнички изразни форми. 
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За Валтер Бенјамин 
на Бранислав Саркањац

 Од оваа анализа произлегува едно суштинско пра-
шање: Што е причината за овој и ваков пресврт на фотогра-
фијата во овој период? Како појдовна точка на едно можно 
толкување е прилогот на македонскиот философ Бранислав 
Саркањац, насловен како „Неколку реинтерпретирани тези на 
Валтер Бенјамин или уметничкото дело во добата на технич-
ката браузибилност“, на тркалезната маса Нова македонска 
фо�ографија? одржана на 29 мај 1998, а како надополнување 
на изложбата на Соња Абаџиева Екс�ензија на кадаро� – Нова 
македонска фо�ографија одржани во Битола. (Саркањац, 
1999) Тој во својот прилог истакнува, меѓу другите, две важни 
ситуации. Прво: „она што го прави уметникот на новата маке-
донска фотографија е во суштина кликање“, (33) и второ: „она 
што во ерата на техичката браузибилност закржлавува тоа е 
прашањето за аурата“ (34).

 Саркањац интересно ја води расправата со веќе подол-
го време присутниот, разработуваниот и наведуваниот текст 
на Валтер Бенјамин „Уметничкото дело во добата на негова-
та техничка репродуктибилност“ [за оваа пригода е користен 
скратен превод на текстот (Benjamin, 1995: 512-20)] едновре-
мено реферирајќи на македонските состојби, во која во форма 
на преинтерпретација на осум наводи од Бенјамин прави обид 
да одговори на денешните дилеми на македонските фотогра-
фи и уметници. Најточно, тој своите „реинтерпретации“ ги по-
ставува како опозити на Бенјаминовите, со цел да укаже дека 
по шеесеттина години (од објавувањето на текстот) повеќето 
од нив се сменети. Всушност, тоа претставува поправање на 
тезите на Бенјамин по истекот на еден временски период во 
којшто фотографијата и односот кон неа во голема мера е сме-
нет, а згора на тоа, со упатот кон локалната (македонската) 
состојба, Саркањац врши соодветно контекстуализирање на 
овие Бенјаминови тези и од тоа извлекува важни заклучоци.
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 Најважниот од нив е веќе спомнатиот заклучок за 
бравзабилнос�а. Саркањац оваа појавност (подигната во де-
нешницата до рамниште на парадигматичност) ja заснова на 
процесуалноста на кликањето на копчето на фотографската 
камера, преку кое или со што, како што вели тој, „повеќе се 
’фрла поглед‘ отколку што се ’запленува‘ или ’доловува‘“. (34) 
Токму необврзаното пребарување по стварноста како потрага 
на Бенјаминовата „еднозначна врска со денешниот живот“ е 
панданот на состојбата на денешниот субјект. Со употребата 
на овој термин произлезен од дигиталната технологија, од 
страната на Саркањац се дефинира не само користењето на 
фотографската камера, туку и субјектот-корисник, во случајов 
– уметникот. Во тоа поврзување на уметникот, односно, на де-
нешниот субјект како пребарувач (бравзер), од друга страна, 
пак, Манович го препознава американскиот истражувач од 
19 век во книжевните дела на Купер [James Fenimore Cooper], 
Твен [Mark Twain] и Хемингвеј [Ernest Hemingway] и европски-
от flâneur на Бодлер [Charles Baudelaire]. Тој го прелоцира овој 
истражувач/фленер субјект во виртуелниот свет на дигитал-
носта олицетворен во двата најпознати веб пребарувачи и тоа: 
Netscape Navigator за Бодлеровиот фленер и Internet Explorer 
за американскиот истражувач. (Manovich, 2001: 268-73) На-
доврзувајќи се на идејата за „дата денди“ (како надградба на 
Вајлдовиот [Oscar Wilde] – dandy) на Херт Ловинк [Geert Lovink] 
(Аdilkno, 1998: 99-100), Манович ќе го предложи терминот 
„дата фленер“ [Data Flâneur]. (270) Своевидно, бравзањето се 
појавува и делува како извесен процесуален културолошки 
интерфејс (посредник) помеѓу уметноста и стварноста, со тоа 
што овојпат не се движи линеарно (причинско-последично), 
туку ризоматски. Затоа Саркањац и ја дефинира фотограф-
ската камера како бравзер [browser], како средство со коеш-
то ризоматски, понекогаш и како контингентно, се пребарува 
по стварноста, како средство коешто служи за „манипулација 
со медиумот“, за понатамошна обработка на фотографијата и 
нејзин премин во фотографска репродукција. односно, спро-
тивно на Бенјамин, настојува да упати дека интересот е насо-
чен кон поништувањето на тензијата помеѓу фотографијата и 
уметноста денес. Заради тоа, тој смета дека ваквото присуство 
на фотографијата во овој период е само „нов збор во јазикот 
на уметноста“, односно, дека со тоа „не станува збор за укини-
вање на застарен израз, туку [за] збогатување на јазикот“. (32) 
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 За прашањето на аврата, појдовна позиција може да 
биде уште еден исказ на Саркањац од овој прилог. Тој вели: 
„за помалку од сто години техничката браузибилност веќе го 
достигнала овој стандард себеси да си обезбеди место меѓу 
уметничките постапки“. (34) Оваа одредница во себе ја содржи 
претпоставката за присуство на аврата во остварувањата од 
овој период коишто ја употребуваат фотографијата. Понатаму 
тој заклучува дека уметничкото дело е веќе влезено во добата 
на техничката бравзабилност најмногу поради согледувањето 
на тековната епоха како „епоха на фрагментирано мислење и 
мозаичка култура“, „епоха на многу субјекти и делумни објек-
ти, на многу различни видувања на светот, за некои теоретича-
ри и различни светови“. Аргументацијата за овој став може да 
се побара токму во ризоматската и контингентната структура 
на идејата за пребарување: с�рук�ура која не генерира нови 
вреднос�и, �уку која �ребарува, а се пребарува само по нешто 
коешто веќе го има. Но, за да не дојде до забуна, пребарувачот/
пребарувањето од ова доба (за разлика од стариот истражу-
вач, фленер, денди), со�с�вено�о �ребарување го �одигнува 
и го �ос�авува на рамниш�е�о на �роек�ивнос�: уметникот 
како пребарувач и понатаму го задржува убедувањето дека 
пребарувањето има дефинирана намера и цел и затоа тоа не 
е – талкање; конечно, тој, сепак делува во сферата на јавното и 
во интерес на јавното, за разлика од фленерното коешто е ис-
клучително субјектно, односно, се однесува на самиот фленер 
и само за и во него. Со ова се сложува и Иванов кога на истата 
тркалезна маса ќе изјави: „чувството е дека фотографијата во 
случајов е навистина прилично поинаку употребена како за-
мена за цртежот, всушност таа е носител на �роек�ивнос�а 
во оваа постапка“ [подвлекол Н.В.] и „она што цртежот го 
има како способност – дијаграматски да искаже еден проект, 
односно, да биде подлога на она што се реализира, фотогра-
фијата, постапно, многу умешно го презема“. Понатаму тој за-
клучува: „таа [фотографијата] ќе претставува и основа којашто 
натаму се разработува, било да е тоа дигитална, било аналогна, 
на кој било начин, и ќе се вградува како една оска, не повеќе 
дијаграмска како во цртежот туку како опис, наративна... каква 
било, во конечното дело, односно, инсталација, некаква акуму-
лација или објект или било што“. (Иванов, 1999: 62)
 Затоа, дали навистина тоа „што во ерата на техичката 
браузибилност закржлавува ... е прашањето за аурата“? [под-
влекол Н.В.] (Саркањац, 1999: 34) Дали навистина бравзабил-
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носта во и со фотографијата не може да генерира уметничка 
вредност доволно достатна за да овозможи појава и присуство 
на авратичност? Саркањац добро воочува дека „ако Бенјамин 
зборува за тоа дека во фотографијата се губи аурата, заговор-
ниците на фотографијата-како-уметност [фотографите] сме-
таат дека таа се губи токму во играњето со неа“. Но, исто така 
забележува дека и за уметникот „несуштествено е прашање-
то за аурата“, односно, „уметникот како да не води сметка за 
тоа“ иако „некои теоретичари (Вилиќ) наоѓаат противречност 
меѓу ваквото акцентирање и упатувањето на несуштествено-
ста на аурата“. (33) Оттука, дали е тоа доволно на поставените 
две прашања да се одговори негативно, како што тоа го прави 
Саркањац?

 На тезите на Бенјамин своевремено (и едновремено) 
ќе се спротивстави и неговиот современик и пријател Теодор 
Адорно [Theodor W. Adorno]. Тој во едно свое писмо од 18 март 
1936 ќе му забележи на Бенјамин дека иако во претходните 
текстови, на кои овој е продолжение, ја разграничува „идеја-
та за уметничкото дело како структура од симболот на тео-
логијата и табуто на магичното“, сега несреќно го пренесува 
„концептот за магичната авра во ’автономното уметничко 
дело‘ [...] припишувајќи му контра-револуционерна функција“. 
(Adorno, 1995: 521) Во согласност си своите дијалектички по-
зиции, Адорно понатаму потврдува дека е убеден во „магиски-
от елемент во буржоаското уметничко дело“, особено поради 
„буржоаската идеалистичка философија, која е поврзана со 
концептот на естетската автономија, како митска во полна 
смисла“. Оваа забелешка Адорно ја пишува со цел да ја нагла-
си инхерентната дијалектика на уметничкото дело кое внатре 
во себе ги „јукстапонира магиското и слободата“. Оттука, тој се 
сложува со Бенјаминовиот став дека авратичниот елемент се 
губи во уметничкото дело, „но не само поради неговата тех-
ничка репродуктибилност, инцидентно, туку над сè поради 
исполнувањето на неговите ’автономни‘ формални законито-
сти“. Самата реификација (постварувањето) на уметничкото 
дело за Адорно не е проблематично и, како постулат, повикува 
на „повеќе дијалектика“: „од една страна, дијалектичко навле-
гување на ’автономното‘ уметничко дело кое е пренесено со 
сопствената технологија во �ланирано дело; од друга, уште по-
силна дијалектизација на применетата уметност во нејзината 
негативност [...] без повлекување во нејзиното крајно скри-
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валиште како иманентна ирационалност“ [подвлекол Н.В.]. 
Оттука, главниот Адорнов приговор на Бенјаминовиот текст 
е дека техничкоста на автономната уметност е потценета, да-
вајќи ѝ преценување на зависната уметност. (522)
 Според овие критики на Бенјаминовиот текст, а особе-
но со упатите на пронајдената �роективнос� кај Ивaнов и �ла-
нирање�о кај Адорно, се чини дека авратичноста и понатаму е 
можна во „уметничкото дело во добата на техничката бравза-
билност“. Згора на ова мора да се додаде дека самиот поим на и 
пристап кон толкувањето на аврата мора да претрпи измени. 
Како што забележува и Кримп, коментирајќи го истиот текст 
на Бенјамин, „аврата не е механицистички [техницистички] 
концепт, како што го употребува Бенјамин, туку повеќе еден 
историски; тоа не е нешто што рачно изработеното дело го има, 
а механички направеното го нема“. Како и самиот Бенјамин, тој 
се сложува дека аврата се губи со техничката репродуктибил-
ност на уметничкото дело (со фотографската репродукција, 
односно, копија, на уметничкото дело) (Crimp, 1993: 174), но, 
едновремено признава и дека токму „непремостливото рас-
тојание од оригиналот, дури и од можноста за оригинал“ коеш-
то е своевидно проблематизирање на „претставувањето низ 
фотографски начини, особено сите оние аспекти на фотогра-
фирањето коишто имаат нешто со репродукцијата, со копиите, 
со копиите на копиите“, коишто тој ги нарекува „фотографски 
активности“, го именува како постмодернистичко. (173) Од ова 
стојалиште Кримп го извлекува, можеби најважниот заклучок 
за оваа анализа, дека овие фотографски активности (значи 
– процесуалности) точно се однесуваат кон аврата и тоа „не 
да ја закрепнат, туку да ја поместат, да покажат дека таа, исто 
така, сега е само еден аспект на копијата, не на оригиналот“, 
токму заради фактот што било која од овие активности да се 
спроведува, односно, низ која било форма фотографијата да се 
пројавува, стои Уметникот „и поради тоа секоја може да најде 
свое место во спектрумот на субјективноста“. (177) Конечно, 
темата на оригиналот и копијата (во смисла на присуството 
на фотографијата), a оттука и на присуството на авратично-
ста, во историјата на уметноста е разрешен уште со делата на 
Ворхол [Andy Warhol] и Раушенберг [Robert Rauschenberg], ако 
не и со „писоарот“ на Дишан [Marcel Duchamp]. При ова треба 
да се разлачат повеќе елементи во критиката на Бенјаминови-
те тези околу губењето на авратичноста. [За понатамошните 
разработки на овие негови тези, патни се неговите текстови 
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„Мала историја на фотографијата“ и „За неколкуте Бодлерови 
теми (XI)“. cf. Bеnjamin, 2006: 13-47; 133-9)] Најважната е сека-
ко дека постои суштинска разлика помеѓу репродукцијата на 
уметничкото дело (во којашто се губи аврата) и уметничкото 
дело како ре-продукција (во коешто се поместува аврата).
 Во некоја смисла, во овој период треба да почне да се 
размислува и за извесни преформулации на самиот поим авра. 
Со губењето на оригиналот и легитимирањето на копијата, со 
непресудноста на вештината на уметниковата рака и воведу-
вањето на новите технологии, со афирмацијата на субјектив-
носта на уметникот и нејзината пројава во која било техно-
лошко-обликовна постапка итн. се отвора широкиот спектар 
на потрага по други носители на авратичноста. Контекстуали-
зацијата, бравзабилноста и контингентноста на уметничката 
процесуалност се поставуваат во ова совремие како главни 
одредници во толкувањето. Оттука, дали контекстот, бравза-
билноста и контингентноста можат да бидат авратични, дали 
може да се зборува за авратизација на контекстот, бравзање-
то и контингентноста и дали, според тоа, можат да постојат 
авратични контексти, бравзабилности и контингентности се 
важни токму заради ставот дека уметничкото дело мора да 
поседува авратичност за да може да се издвои од останатите 
човекови производствени делувања и дејствувања. (Вилић, 
2005) Но, тоа се прашања коишто треба да го засегаат творе-
цот, а не толкувачот, односно, тие треба да бидат негов пред-
мет на истражување и постварување во уметничкото дело.



Небојша Вилиќ78

Ко
не

чн
о



Исчекори. Македонската фотографија 1990–2005 79

***

 Овој преглед и анализа на појавата и присуството на 
фотографијата во уметничката продукција во Македонија во 
последните две десетлетија упатуваат на разрешување на не-
кои од овие нејаснотии и двоумења. Тие во себе и ги содржат 
одговорите на двете, на самиот почеток, поставени прашања: 
Зошто е музејот толку важен; и Како тоа фотографијата „вле-
гува“ во него? А како додаток, нека биде дозволено оваа ана-
лиза да заврши со следниот исказ на Кримп објавен во книгата 
именувана како Врз музејски�е урна�ини со особена важност 
за овие прашања:

 „Кога ги напишав овие есеи, субјектот на репрезента-
цијата го подразбирав во традиционалната хуманистичка 
смисла како автор, застапувајќи се за универзалното чо-
веш�во и сакав да го тргнам таквиот субјект. Сакав да пока-
жам дека творечкиот субјект беше умисла на разбирањето 
на модерната естетика и тоа што го замени во постмодер-
ното знаење беше институцијата, доколку под институција 
подразбираме дискурзивен систем. Музејот е, во овие есеи, 
слика на овој систем; едновремено тој е прикажан да ја обез- 
беди својата заштита: тој го поставува творечкиот субјект 
на неговото место.“ (Crimp, 1997: 13)
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 Ако понатамошниот развој на фотографијата се со-
гледа во преобразувачката линија на сликата во флусеровска 
смисла, тогаш, присуството на фотографијата во периодот од 
2005 наваму може да се подведе под една трета (нефлусеров-
ска) терминолошка одредница. 

 Во перидот кога традиционалните слики доаѓаат до 
моментот на нивната хиперпродукција, со што настанува двој-
на состојба на инфлација и имплозија, тогаш се појавува идо-
ла�рија�а – сликите стануваат кодови на светот. По тој настан 
се појавува �исмо�о, а со него и �екс�о�.
 Во перидот кога писмото/текстот доаѓаат до момен-
тот на сопствената хиперпродукција, со што настанува двојна 
состојба на инфлација и имплозија, тогаш се појавува �екс�о-
ла�рија�а – текстовите стануваат ме�акодови на сликите. По 
тој настан се појавува фо�ографија�а.

 Доколку секоја од овие состојби на човекот, во кои тој 
почнува да живее во функцијата на сопствените трансгресив-
ни промени на кодирањето на светот и природата, можно ли е 
следното:
 Во перидот кога фотографиите/техничките слики до-
аѓаат до моментот на сопствената хиперпродукција, со што 
настанува двојна состојба на инфлација и имплозија, тогаш се 
појавува фо�ола�рија�а – фотографиите стануваат �ранско-
дови на текстовите. По тој настан се појавува … ?

 Потврдата на оваа претпоставка и одоговорот на по-
следново прашње нека остане како задача за решавање, одза-
гатнување во некој следен текст, оној за „Македонската фото-
графија: 2005-2020“, на пример.
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Жанета Вангели, Адам и Ева, 1987; контакт копии
Жанета Вангели, Генерало�, 1988; три гигантографии и три 

слики со акрил на платно; 230х160 см
Александар Станквоски, Тајна вечера во Галерија 7, 1990; 

фотографија и масло на иверка
Александар Станквоски, Тајна вечера во Багдад кафе, 1990; 

фотографија и масло на иверка
Роберт Јанкулоски, Вибрации, 1993; црно-бели фотографии
Благоја Маневски, Вада а и Вада б, 1994; фотографии
Мирослав Стојановиќ – Шуки, Све�и..., 1994; слајд проекции 

во и на дрвен сандак, огледало
Јован Шумковски, Плочи II, 1994; фотографии втопени во 

плочи од епокситна смола
Роберт Јанкулоски, Тело/Информација, 1994/5; фото-објект
Роберт Јанкулоски, Илузии, 1995/6; фото-објект
Елизабета Аврамовска, Opus mixtum, 1996; триптих, 

фотографии во боја 
Роберт Јанкулоски, Нечие око гледа на вас, 1996; фото-објект
Роберт Јанкулоски, Нам Џун Пајк, 1996; гумитипии
Томе Аџиевски, Големио� чекор назад, 1996/7; дрво, кадифе, 

фотографии
Жанета Вангели, Македонска социјална �лас�ика (Вна�решен 

круг), 1996; фотографии
Филип Кондовски, Лица, 1996; фотографии
Моника Мотеска, До�ири, 1996; слајд проекција врз камени 

плочи
Игор Тошевски, Досие ’96, 1996; инсталација (фотографии и 

слајд проекции)
Јован Шумковски, За�ворено ехо, 1996; инсталација 

(фотографии втопени во плочи од епоокситна смола, 
метални држачи, челични транспортни ленти)

Елизабета Аврамовска, Шаблон, 1997; фотографија во боја
Лилјана Ѓузелова, Вечно враќање, 1997; инсталција (слајд 

Прилог А
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проекција, сандак, фотографии)
Роберт Јанкулоски, Ciao Diane, 1997; фото-објект, инсталација
Роберт Јанкулоски, Без наслов, 1997; фото и слајд инсталација
Нора Стојановиќ, Gathering Scales of the Big Fish (Missing Parts), 

1997; перформанс, инсталација, видео и слајд проекција
Роберт Јанкулоски, си ју си ми, 1998-2001; фото-проект
Жанета Вангели, Кул�урализам, или за он�олошка�а 

�ромашенос� на �рагедија�а, 1999; инсталација со 
четири витрини со фотографии и предмети, дигитални 
отпечатоци и слајд проекција

Љупка Делева, Албум со сеќавања, 1999; инсталација (видео 
проекција, фотографски албум, фотографии)

Срѓан Јаниќијевиќ, Фо�ографии 1987-1990, 1999; ѕидна 
акумулација на фотографии

Роберт Јанкулоски, Црвена линија, 1999; инсталација со 
фотографии

Антони Мазневски, Тоа и јас, 1999; фотографии
Милчо Манчевски, Улица, 1999; фотографии
Милчо Манчевски, С�енковец, Васе, Велес, 1999; две 

фотографии во боја
Оливер Мусовиќ, pay-per-view / paper view, 1999; две 

фотографии и 100 весника
Исмет Рамиќевиќ, Болка + Храна = Сувенир, 1999; инсталација 

(видео перформанс, метални чинии, фотографии)
Ана Стојковиќ, Инс�и�у� за хибридни болес�и, 1999; 

дигитални отпечатоци, слајд проекција, медицински и 
сеизмолошки графикони

Виолета Чаповска, Сецирање и ѕиркање, 1999; инсталација, 
фотографија и текст

Станислава Шаровиќ, Тишина, 1999; фотографија
Роберт Јанкулоски, Да ги сочуваме с�омени�е – Зафир 

Ошавков, 2000; инсталација со фотографии
Марко Георгиев и Керол Чо, Ав�о�ор�ре�и – в�ор дел, 

1999/2001; фотографии
Лилјана Ѓузелова, Вечно�о враќање 2, 2001; инсталација
Славица Јанешлиева, Љубов и ин�ерес, 2001; инсталација 

(фотографии, свеќа со текст, чинии, лажици)
Славица Јанешлиева, Пред и �осле – Бележење на �ромени�е, 

2001, фотографии во серии
Роберт Јанкулоски, 12 сребрени војници, 2001; фотографии
Марјана Костојчиновска, Урбани �ејзажи, 2001; комбинирана 

техника
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Моника Мотеска, Мр�ва �рирода или �ишина, 2001; фото 
инсталација

Моника Мотеска, Човек-��ица (на�ру�ани сониш�а), 2001; 
инсталација, две фотографии, слајд проекција

Моника Мотеска, Засекогаш �воја, Елвира, 2001; фото 
инсталација

Виолета Чаповска, Уредување на душа�а, 2001; ѕидна 
инсталација (фотографии во негатоскоп)

Станислава Шаровиќ, Пор�ре� во седум слики, 2001; 
полиптих од фотографии, 200х150 см

Гордана Вренцовска, Ак� во �олукруг налево, 2002; шест 
фотографии

Христина Ивановска, Сиромашна�а мала бога�а девојка, 
2002; колор фотографии

Славица Јанешлиева, Conclussion, 2002; фотографии, 
слушалки, дрвена рамка

Славица Јанешлиева, Фрижидер, 2002; звучна и фото 
инсталација

Моника Мотеска, Корида, 2002; инсталација, 2 фотографии, 
кинетички објект, видео проекција

Моника Десоска, Неколку мигови на време�о, 2003; 
композиција од 9 фотографии

Славица Јанешлиева, Кршливос�а на живо�о�, 2003; ѕидна 
инсталација (дигитални отпечатоци, јајца, чаши, 
полжави, огледало, чинии, дрвени кутии)

Ѓорѓе Јовановиќ, Голема�а ѕвезда, 2003; фото-колаж
Марјана Костојчиновска, Јас, 2003; колаж
Микица Трујкановиќ, Пародија VICTORY, 2003; фотографија и 

масло на платно
Станислава Шаровиќ, Круг, 2003; монтажа од фотографии
Филип и Димитар Кондовски, Изложба на фо�ографии, 2004
Станимир Неделковски, Ско�је – денес како некогаш, 2004; 118 

фотографии и негативи на хартија со димензии 6х9 и 
9х12 см во 34 дрвени рамки

Ѓорѓе Јовановиќ, Заминување�о на Г. Ченг, 2004/5;  
17 фотографии

Александар Гроздановски, Огледала и �розорци, 2005;  
пет фотографии
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Нада Прља, В�оро �оглавие, 1996; дигитални отпечатоци на 
фолија во тегла со вода

Елизабета Аврамовска, Фо�о есеј: 4 елемен�и, 1997;  
4 дигитални отпечатоци

Елизабета Аврамовска, Axis mundi, 1998; инсталација 
(дигитални отпечатоци, светлo, видео бим)

Елизабета Аврамовска и Соња Абаџиева, Транслација, 1998; 
инсталација, објект и дигитални отпечатоци

Томе Аџиевски и Марика Бочварова Плавевска, Ре�уш, 1998; 
големоформатерн плотер отпечаток

Жанета Вангели, Entkunstung or They Shot the Sheriff, But They 
Didn’t Shoot the Deputy, 1998; дигитален отпечаток

Жанета Вангели, Ready-Made World, 1998; дигитален 
отпечаток

Жанета Вангели, Ex-FYROMism or Constant Desire for Eternity, 
1998; дигитални отпечатоци

Љупка Делева, Звук нас�ро�и �ишина, 1998; дигитални 
отпечатоци

Ана Стојковиќ, B.A.T. – before any text, 1998; дигитални 
отпечатоци на фотолити, акватинти

Елизабета Аврамовска, Disaster Relief, 1999; 13 дигитални 
отпечатоци

Елизабета Аврамовска, Homo Sapiens – Homo Narcissus, 1999; 
подна инсталација (стакло, дигитален отпечаток)

Жанета Вангели, Refugium, 1999; дигитален отпечаток
Гордана Вренцовска, Да се биде ... Разум, Волја, Љубов, 

Храброс�, Дух, 1999; инсталација со дигитално 
манипулирани фотографии

Наташа Димитриевска и Билјана Тануровска, Ме слушаш ли 
дека зборувам, 1999; видео и три дигитални отпечатоци

Весна Дунимаглоска, Танцувачо�, 1999; фотографија и 
дигитални отпечатоци

Христина Ивановска, Пери-носи, 1999; дигитални отпечатоци 
на платнени ленти, јаже, штипалки

Прилог Б
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Јован Балов, Der Germane, 2002; дигитален отпечаток
Жанета Вангели, За он�олошка�а �ромашенос� на 

фа�али�е�о�, 2002; два дигитални отпечатока на 
платно

Славица Јанешлиева, Simulacrum, 2002; седум дигитални 
отпечатоци

Оливер Мусовиќ, Мои�е најдобри �рија�ели, 2002; дигитални 
отпечатоци во фотографски дуќан

Оливер Мусовиќ, Соседи 2, 2002; дигитални отпечатоци и 
текст

Оливер Мусовиќ, Две верзии на едно име, 2002; дигитални 
отпечатоци и текст

Станимир Неделковски, С�ри��из, 2002; три дигитално 
обработени фотографии, дигитални отпечатоци

Ирена Паскали, Прос�орно-временска ав�ен�ичнос�, 2002; 
дигитален отпечаток на платно

Ирена Паскали, За наше добро – Made in Macedonia, 2002; 
дигитален отпечаток на банер и на шоља за чај

Александар Станковски, Лун, гос�одар на �олноќ�а, 2002; 
дигитален отпечаток

Томе Аџиевски, Албанци�е како ме�афора, 2003; пет плотер 
отпечатока

Ана Стојковиќ, Баш им е гајле за нас, 2001; сателитска снимка 
на македонско-бугарската граница, 200х 230 см; 
дигитални отпечатоци на фотографии, 4х16х22 цм;

Гордана Даутовска Поповска, Дишење, 2004; дигитален 
отпечатоок на билборд

Марјан Денков, Нова �оли�ичка коно�ација, 2004; 
инсталација (кукла-лав, пет фотографии, текст)

Игор Сековски, Пор�и, 2005; пет дигитални отпечатока
Горан Стаменков, Домашно видео, 2005; дигитални 

отпечатоци на дигитално обработени фотографии
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Група на уметници, Икона на сребро, 1996; CD-ROM
Нада Прља, 1923, 1996; видео
Славица Јанешлиева, Писмо, 1998; графичка инсталација
Дијана Томиќ Радевска, Ин�ерактивен албум, 1998; 

интерактивна графичка инсталација
Љупка Делева, E-mail Diary, 1999; црно-бел ласерски печат на 

хартија
Славица Јанешлиева, V.A.M. (Voayers Association of Macedonia), 

1999; дигитални отпечатоци
Славица Јанешлиева, Небоман�ија, 1999; инсталација 

(перници со графички отпечатоци, видео)
Маја Рауник, Фрагилнос� ... цврс�ина, 1999; пластична фолија, 

текст, слајд проекција
Ана Стојковиќ, paranoia@soros.org.mk, 1999; интернет проект 

инсталација, огласна табла, фотографии, писма, 
разгледница, листи на е-mail адреси, е-mail пораки, 
дигитални отпечатоци и флопи дискета

Дијана Томиќ Радевска, Моќ�а на Пигмалион, 1999; 
инсталација (графички отпечатоци, транспарентна 
фолија, рентген филмови, слајд проекција)

Борис Шемов, Фриз, 1999; дигитално преработени 
фотографии

Јован Балов, Јас во Берлин, 2000; 18 дигитални отпечатоци
Дејан Спасовиќ и Никола Велков, Ти си следнио�, 2001; плакат 

на плотер
Маја Стефановска, Па�ување, 2001; инсталација (сушалка и 

седум компјутерски обработени фотографии)
Борис Шемов, Ком�ресија I, 2001; компјутерска графика
Јован Балов, Der Germane, 2002; дигитални отпечатоци
Станимир Неделковски, С�ри��из, 2002; дигитални 

отпечатоци
Игор Тошевски, Трансфери, 2002; трансфери и цртачко-

сликарски интервенции на хартија

Прилог В
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Игор Тошевски, Белези, 2002; книга-проект
Гордана Вренцовска, Убавина�а мора да умре, 2003; 

дигитално обработени фотографии
Борис Шемов, Лили v.s. Сириус, 2003; инсталација
Методи Ангелов, Ако не би било, 2004; компјутерски 

преобликувани и монтирани фотографии

_______

 N.B. Овие прилози не претставуваат потполни и конечени 
листи на присуството на фотографијата во овој период во македон-
ската уметност. Тие се направени врз основа на авторовата докумен-
тација и сосема е можно некои дела да се испуштени. Затоа, секоја 
информација за нивно дополнување, ќе биде добредојдена. Делата се 
подредени хронолошки (според годината на нивното прво изложу-
вање), а авторите по азбучен редослед, во случај на иста година.
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