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КРАТОК ОПИС НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА 
Локомотива- Центар за нови иницијативи во уметноста и културата се 
формира во 2003 год. и за своето шестгодишно постоење има 
реализирано над триесет проекти (филмови, претстави, 
едукативни/тренинг програми, дебати, дискусии, изложби итн.) во кои 
секогаш е застапена интернационалната и регионалната соработка.  
 
Визија 
Локомотива да биде платформа, динамично и отворено место за 
креација, извор на информација, платформа за развој на нови дискурси и 
идеи, иновативни современи дела кои ќе поттикнат социјални и културни 
развојни промени на национално, регионално и интернационално ниво.  
Мисија 
Локомотива, своето делување да го насочува кон креирање на нова и 
динамична граѓанска средина во Македонија простор за рефлексија, 
дискусија и креација кој ги застапува потребите на актерите на сцената и 
ги артикулира во нови современи дела. 
Главна цел на Локомотива е да развива нови модели на културна 
продукција и политика преку активности во полето на современите 
уметности- изведувачки уметности (со фокус на современ танц), видео, 
експериментални и документарни филмови.  
 
Програмите на Локомотива се структурирани со цел да развиваат 
интердисциплинарен пристап и содржат едукација, креација и 
продукција, уметничка размена, дифузија, истражување во полето на 
културната политика, отворање на простор за дебатирање во полето на 
културните политики, вмрежување, итн.  
 
Основачи на Локомотива:  
Биљана Тануровска Ќулавковски, Искра Шукарова, Наташа 
Димитриевска, Љупчо Тануровски, Илчо Цветкоски.  
 
ЛОКОМОТИВА тим 2009 година:  
Биљана Тануровска – Ќулавковски - извршен директор/ програмски 
уредник за современ танц, културна политика; Виолета Качакова - 
проектен менаџер/ програмски уредник за современа визуелна уметност, 
културна политика; Искра Шукарова- уметнички директор за современ 
танц; Наташа Димитриевска - уметнички директор за современа 
визуелна уметност; Радмила Станојевска и Драгана Заревска - 
асистенти; Љупчо Тануровски - техничка поддршка. 
Соработници: Ана Јосифовска и Кире Миладиноски 
 
 
 
ПРОЕКТИ И АКТИВНОСТИ НА ЛОКОМОТИВА ВО 2009 
 
1. НОМАД танц академија 
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1.1. Едукативна програма 
1.2. Излези и танцувај “Go out and Dance” 
1.3. Фестивал за современ танц, LocoMotion-Движењето како значење 

2. Тригодишен проект за децентрализирана соработка помеѓу 
Македонија и Долна Нормандија 

3. Продукции, презентации и гостувања 
3.1. Филм и видео 
3.2.  Современ танц 
3.3. Преамбула Македонија и Балканска Пролет 

4. Учество и презентации на форуми и конференции 
4.1. Претставување на Номад Танц Академија 
4.2. Учество во Форум Скопје 2  
4.3. Учество на годишен состанок на Стратешката група на “Soul of 

Europe” во Брисел, Белгија 
4.4. Учество во еднодневната конференција “Journée normande de la 

coopération et du développement” во Каен, Долна Нормадија 
4.5. Учество во конференцијата EXIT Europe во Загреб, Хрватска 

5. Независна културна сцена 
6. Проекти во развој 

6.1 4 Tuned Citites (4 Синхронизирани градови) 
6.2 ReInventura (Ре Инвентура) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.НОМАД танц академијата  
е модел на културна продукција и регионална соработка. Овој модел 
може да се мултиплицира и да се употреби во други ументички 
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дисциплини кои се стремат да го професионализираат, стандардизираат 
и развијат уметничкиот домен.  
НОМАД ТАНЦ АКАДЕМИЈА е долгорочен проект фокусиран на три 
основни програми: едукативна, истражувачка  програма, како и 
програма за видливост и препознатливост на уметничката форма.  
Проектот е инициран од страна на Балканската танцова мрежа, со цел 
да се подобри соработката и да се искористат сите потенцијали во 
доменот на современиот танц во регионот.  
Проектот започна во 2007 година. 
За сите програми на проектот, секоја година има отворен конкурс за нови 
учесници, истражувачи, уметници, културни оператори кои ќе бидат 
стипендирани, и ќе развиваат теоретски и практични дискурси во 
рамките на современиот танц. 
Локомотива- центарот за нови инцијативи во уметноста и културата од 
Скопје од 17 март (вторник) до 31 март, во Скопје ја започна првата фаза 
од едукативната програма на проектот НОМАД танц академија `09 што 
на регионално ниво ја реализира во соработка  со  партнерите од 
Балканската танцова мрежа:  “Fičo Balet”–Љубљана/Словенија, “Tala 
Dance Center”–Загреб/ Хрватска, “Station-Service for contemporary dance”–
Белград/Србија, “Brain Store Project”–Софија/ Бугарија и “Tancelarija”–
Сараево/Босна и Херцеговина.  
 
1.1 Едукативна програма на НОМАД танц академијата ’09  
Програмата започна во Сараево на 27 февруари, и од 16 до 31 март 
продолжи во Скопје. По Скопје тринаесетте учесници продожија со 
програмата во Софија, Белград, Кањижа, Загреб и Љубљана. 
 
Во Скопје часовите се одвиваа во ДМБУЦ “Илија Николoвски–Луј” и во 
Културниот центар “Точка” каде што уметниците низ отворен пристап 
стекнаа знаење и контакти за идна интернационална соработка што е 
една од целите на Академијата. 
  
Втората генерација учесници на едукативната програма на НОМАД Танц 
Академија се 13 танчери, кореографи, актери од регионот со кои во 
Скопје  работе, практично и теоретски со истакнати кореографи, 
теоретичари, режисери како, Јасмина Пролиќ од Франција/Босна и 
Херцеговина, Соња Здравкова – Џепаровска и Деан Дамјановски од 
Македонија и Изабел Шад од Германија. 
 
Со едукативната програма на НОМАД танц академија успеа да се 
подобри и поттикне размената, учењето и креацијата во доменот на 
современиот танц во регионот преку програма на интередисциплинарни 
работилници, предавања, студентски посети и средби со уметници и 
теоретичари од сите земји учеснички од регионот и од светот. 
 
Програмата понуди часови, работилници и предавања за танц, 
перформанси, теорија, историја и драматургија. Борут Шепарович, 
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Дубравка Зрнчич Куленович, Мартин Сондеркамп, Јасмина Пролич, 
Соња Здравковска Џепароска, Изабел Шад, Дејан Дамјановски, Рок 
Вевар, Ани Весева, Грегор Луштек, Бојан Манчев, Ивица Буљан, Бојана 
Цвејич, Ховард Кац Фирехарт, Доријан Колунџија, Јанез Јанша, Ана 
Вујанович, Марта Лаџански, Маја Ѓуринович, Ирма Омерзо, Силвиа 
Марчинг, Бојана Кунст, Томаж Штруцл, Игор Ремета, Емир Беширевич. 
Андреј Интихар, Миха Клинар, Игор Меџугорац, Тамара Брачич и Бране 
Зорман беа предавачи на студентите учесници.  
 
Селектираните 13 уметници активни во доменот на современиот танц и 
театар  живееја, студираа, работеа и патуваа заедно  создавајќи мрежа 
на идна уметничка соработка. 
 
Часовите и теоретскиот дел во Скопје се одвиваа во МБУЦ “Илија 
Николoвски – Луј” и во Британскиот совет каде што уметниците низ 
отворен пристап ќе стекнат база и контакти за идна интернационална 
соработка што е една од целите на Академијата. 
 
Едукативната програма во Скопје се состоеше од следните 
програми: 

• Предавање на Соња Здравкова Џепароска во Културен центар 
“Точка”– Македонскиот современ танц. 

• Работилница со Јасмина Пролиќ (Франција/БиХ) во Музичко–
балетски училишен центар  “Илија Николовски–Луј” - 
Интерпретација I |Plié, tendu, jeté  

• Работилница со Деан Дамјановски (Македонија) во Музичко–
балетски училишен центар “Илија Николовски–Луј” - Работилница 
re-invented behaviour (на сцена) 

• Работилница со Изабел Шад (Германија) во Музичко–балетски 
училишен центар “Илија Николовски–Луј”  - Работилница “Logic of 
Sensation” 

• Загревање со Изабел Шад во Музичко–балетски училишен центар  
Илија Николовски – Луј  

• Отворена презентација на Изабел Шад во Музичко–балетски 
училишен центар “Илија Николовски–Луј” - Вовед во методите и 
техниките на Bodymind 

• Outreach програма (работилница) со Елиа Мрак (САД) за 
учениците од Музичко – балетскиот училишен центар  Илија 
Николовски – Луј 

• i-share со Елиа Мрак (САД) 
 
Номад танц академијата е дел од активностите на Европскиот проект 
“Jardin d’Europe” и е поддржана од Швајцарската програма за култура 
во Западен Балкан, Програмата Култура 2007-2013 на ЕУ, Европска 
културна фондација, КултурКонтакт, Австрија, Гете Институт и 
Министерството за култура на Р.Македонија.  
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Партнери на Локомотива–центарот за нови иницијативи во уметноста и 
културата во Македонија во овој проект се:  ДМБУЦ “Илија Николовски–
Луј” и Културниот центар “Точка”.  
 
1.2.Излези и танцувај, “Go out and Dance”  
“Go out and Dance” е дел од промотивните програмски активности на 
НОМАД танц академија чија цел е да ја зголеми видливоста на 
современиот танц во регионот (Македонија, Бугарија, Србија, Хрватска, 
Босна и Херцеговина и Словенија).  
Овој програм беше поврзан со светскиот ден на танцот, 29 април. Во 
главните градови на земјите партнери на проектот се одржаа јавни 
настани кои го славеа денот на танцот. Настаните во сите 6 града преку 
“Internent streeming” беа поврзани и публиката во секој од градовите 
можеше во реално време да ги следи сите настани. Во Скопје настанот 
се одржа во Мултимедијалниот центар “Мала Станица” и се состоеше од 
следната програма: 
 
29. април 2009 Мултимедијалниот центар “Мала Станица” 
19:00 – 20:30  
Проекции на промотивниот клип на “GO OUT & DANCE” и докуметарен 
запис од неговото снимање.  
Интернет поврзување со Софија, Белград, Сарајево, Загреб и 
Љубљана и проследување на танц настаните во градовите.  
20:30 - 21.00  
Проект INDIVIDUALS [ИНДИВИДУАЛЦИ] 
Гости на настанот  
INDIVIDUALS [ИНДИВИДУАЛЦИ] е проект кој има за цел да комуницира 
со публиката преку еден нов, модно авангарден интердисциплинарен 
пристап кој ги спојува модата, современиот танц и визуелна уметност.  
Концептот на презентација е инсталација која се состои од реализирани 
модели на дизајнери-индивидуалци, инспирирани од кореографските 
легенди “Loie Fuller” (САД), “Rudolf Laban” (Франција), “Alfred Hunkel” 
(Јужноафричка Република) и видео дело кое ги илустрира 
кореографските дела преку визуелни интерпретации.  
Изведбата на моделите е дело на модните дизајнери од Студиото за 
моден дизајн “Charlie”: 

• Олгица Дојчиноска Момировска за “Loie Fuller” 
• Милена Кузмановска за “Rudolf Laban” 
• Никола Каракашов за “Alfred Hunkel” 

 
 
Концепт на видеото, Наташа Димитриевска. 
Интерпретација на кореографиите во видеото, Ана Јосифовска.  
Видео монтажа, Горан Ќулавковски. 
Движењата на моделите, Искра Шукарова, Кире Миладиновски.  
21:00 – 23:30  
(O)слободен танц со DJ Martchin + Jане [offpop] 
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Организација и концепт: Локомотива-Центар за нови инцијативи во 
ументоста  културата.  
Настанот “Go out and Dance” е поддржан од Швајцарската програма 
за култура во Западен Балкан, Програмата Култура 2007-2013 на ЕУ, 
Министерството за култура на Р. Македонија, Министерството за култура 
на Р. Србија како дел од активностите на Номад Танц Академија.  
Логистичка поддршка на настанот: Мултимедијалниот центар “Мала 
Станица”. 
Медиумска поддршка на настанот: “Lazov Group”, Пристоп клипинг, А1 
Телевизија, Алфа Телевизија и Телевизија Телма.   
 
1.3. Фестивал за современ танц, LocoMotion-Движењето како 
значење 
Фестивалот LocoMotion-Движењето како значење е второто издание 
на фестивалот за современ танц, инициран и организаиран од страна на 
Локомотива со цел да овозможи осврт на актуелните дискурси и начини 
на работа во полето на современиот танц во Македонија, на Балканот и 
во светот.    
Фестивалот е дел од проектот НОМАД танц академија, и има цел да ги 
претстави сите регионални продукции, и со тоа да допринесе за 
реализирање на програмскиот дел на НОМАД, кој се фокусира на 
поголема видливост на современиот танц.  
 
Во рамките на LocoMotion-Движењето како значење (од 29 октомври 
до 7 ноември, 2009 година) беа претставени кореографии од неколку 
домашни и странски автори, како и работилници со отворени дискусии. 
Програмски уредници на фестивалот се Биљана Тануровска Ќулавковски 
и Искра Шукарова.  
  
ПРОГРАМА на фестивалот: 
29.10.2009 - Работилница: “Fast Forward” лабараторија - Како 
современиот танц може да допринесе во развој на институциите за 
култура? со Корина Опреа(Corina Oprea)-Aсистент уметнички директор 
во Интеркулт, Стокхолм и Хелен Ларсон (Hellene Larsson)- Културен 
аташе во Шведската Амбасада во Белград / Прес салон на МОБ; 
30.10.2009 - MРТВА ПРИРОДА/STILL LIVES–Скопје, концепт и 
кореографија: Изабел Шад и “Good Work Productions” / МНТ, голема 
сцена; 
01.11.2009 - АТЕЉЕ/ATELIER, концепт и кореографија: Бара Коленц 
(Словенија) / Младински културен центар; 
03.11.2009 – УЛИС/ULYSSES, концепт, кореографија, танц: Јуриј Коњар 
(Словенија) / Младински културен центар; 
04.11.2009 - Номад танц академија, Кратки резови: ЧАША 
ЉУБОВ/GLASS OF LOVE-кореографија Жана Пенчева (Бугарија); (НЕ) 
БЛИЗУ/(NOT) CLOSER- Кире Миладиноски и танцово студио Зодијак 
(Македонија); HAJDI/HEIDI- концепт и кореографија: Александар 
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Георгиев (Македонија); БОЖЕ, САМО ЃАВОЛОТ ДА НЕ ГО УКРАДЕ 
РИТАМОТ!/LORD, DON’T LET THE DEVIL STEAL THE BEAT!–
кореографија: Елија Мрак Блумберг (САД) / МНТ, голема сцена; 
07.11.2009 - Три во едно/Triple bill: 1. Тајни на тезга/Secrets for sale - 
филм на Елоди Понг; 2. No.thing-танц изведба на Компанија Линга- 
кореограф Катарзина Гданиец и Марко Канталупо; 3. Рап Титан/Rap 
Titan-музички перформанс со раперот Роберто Гариери и Ди џеј Игл. / 
МНТ, мала и голема сцена 
 
Простори на одржување на фестивалската програма: 
Македонски народен театар и Младински културен центар  
 
Фестивалот како дел од активностите на Номад танц академија 
беше поддржан од: 
Швајцарска програма за култура во западен Балкан, Програмата Култура 
2007-2013 на ЕУ, Министерство за култура на Р.Македонија, Град Скопје 
и Гете Институт, Канцеларија за врски-Скопје. 
 
Партнери и соработници: 
Македонски народен театар, Културен центар Точка, Младински 
културен центар, Француски културен центар, Британски совет во 
Македонија, “Intercult”/Стокхолм, Шведскиот Институт-Creative Force-
Програма за Западен Балкан, Швајцарската програма за култура во 
Западен Балкан. 
 
Фестивалот е реализиран во рамките на проектот “Jardin d’Еurope”  
(Градина на Европа), како дел од активностите на НОМАД танц 
академија. 
 
Во рамки на соработката на Номад танц академијата на проектот “Jardin 
d’Еurope” (Градина на Европа), Локомотива координаше и други 
активности како: уметничка резиденција во Романија, уметничко 
истражување во Чешка насловено како “Get together”, учество на 
Александра Јанева како селектирана претставничка на “Prix Jardin 
D’Europe” во Брисел, учество на млади новинари, танц теоретичари и 
критичари на тринеделната едукација critical endavour во Брисел, учество 
на координативните состаноци на мрежата на соработници на проектот 
“Jardin d’Еurope”. 
 
2. Тригодишен проект за децентрализирана соработка помеѓу 
Македонија и Долна Нормандија 
 
Проектот произлезе од заедничката инцијатива да се учествува во 
вземен развој на двете територии преку нивно отворање кон светот и 
поттикнување на своите нации да се ангажираат во активно креирање на 
локално и европско граѓанство, во духот на меѓусебната соработка и 
размена. Проектот е насочен кон создавање на платформа за размена 
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на искуства и знаења која ќе овозможи креирање на трајни врски помеѓу 
овие две Европски и франкофони земји.  
Основната цел на овој проект е развојот на локалната самоуправа. 
Проектот се имплеменитра преку пет оски на активности, меѓу кои и 
оската за Културна политика и културна размена. Притоа, секоја 
активност како дел од стратегијата за развој на локалната самоуправа е 
насочена кон зајакнување на локалните капацитетите во Долна 
Нормандија и Република Македонија.  
 
Носители на проектната оска за Културна политика и културна размена, 
од се Локомотива-Центар за нови инцијативи во уметноста и културата 
од Скопје и Регионалната агенција за зачувување на слика и звук од 
Каен, Долна Нормандија. 
Активностите во рамките на оваа оска се посветени на културната 
политика, децентрализацијата во културата, поттикнување на партнерска 
соработка помеѓу националните, локалните институции и невладиниот 
сектор, како и поттикнување на уметничка размена и мобилност помеѓу 
Р. Македонија и Долна Нормандија.  

 
Во втората проектна година (2008/09) со реализираа следниве 
активности: изложба и уметничко истражување, конференција за 
децентрализација во културата и три професионални стажеви за 
вработени во културни институции и во локалната самоуправа. 
 
Главните цели на проектната оска Културна политика и културна 
размена, од втората (2008/09) проектна година беа: 

• Предлог за стратегии за развој на децентрализацијата во култура 
во Република Македонија на база на искуства и пракса од 
регионот Долна Нормандија  

• Јакнење на капацитетите на националните и локални институции, 
организации, уметници и културни менаџери преку размена на 
искуства и знаења; 

• Продолжување на програмата за професионална доедукација на 
вработените во културните институции и во локалната самоуправа 
преку организација на професионални стажеви во сродни културни 
институции и локални власти од Долна Нормандија  

• Јакнење на соработката и партнерството помеѓу владиниот и 
невладин сектор и  

• Поттикнување на културната соработка и уметничка мобилност 
помеѓу двете територии. 

 
Првата цел од проектот беше остварена преку организираната 
конференција на тема Децентрализација во културата во 
Македонија и Франција/регионот Долна Нормандија (15.09.09, 
Мултимедијален центар Мала Станица) како и преку серија на состаноци 
помеѓу поканетите гости, претставници на регионалната и локална власт 
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и културни институции од Долна Нормандија и претставниците на 
неколку културни институции и на локалната самоуправа од Македонија.  
 
Конференцијата беше отворена од страна на г-ѓа Изабел Гинел, 
Вршител на должноста Амбасадор на Франција во Р. Македонија а на 
конференцијата присуствуваа: 
Искра Гешоска, Директор на НВО Контрапункт, како модератор на 
првата сесија на конференцијата; 
Изабел Лабиш-Митендорф, Директорка за култура во Регионалниот 
Совет на Долна Нормандија; 
Клебер Архол, Регионален директор за културата во Долна Нормандија;  
Арно Фонтен, Член во Комисијата за култура на Регионалниот Совет на 
Долна Нормандија, Претседател на Регионалнатa агенција за 
конзервација на слика и звук; 
Ален Лепарeр, Прв потпретседател во Комисијата за култура и спорт на 
општинската агломерација на Каeн ла Мер, Градоначалник на Беновил;  
Мари Кристин Oфлак, Градоначалничка на Уили лe Тесон;  
Фредерик Левеје, Општински советник на Аржентан;  
Нада Пешева – Одделение за култура, Сектор за јавни дејности во Град 
Скопје; 
Александар Петрески, Градоначалник на Охрид;  
Горан Петров, Градоначалник на Велес;  
Сашо Богдановски, Културолог-продуцент; 
Марк Потие, Директор на одделот за едукација и истражување на 
културната институција, Мемориjал на Каен и заменик градоначалник на 
Коломбел; 
Клер Танги, Директорка на Артотека на Каен; 
Јован Шурбановски, Директор на Музеј на град Скопје; 
Наташа Поплавска, Маркетинг директор во Македонскиот народен 
театар; 
Русе Арсов, Програмски уредник во Центарот за Драмски уметности – Т- 
Хаус; 
Биљана Тануровска – Ќулавковски, Директор на НВО Локомотива како 
модератор на втората сесија на конференцијата;  
Мирјана Апостолова, Сектор за меѓународна соработка и соработка 
и поддршка на здруженија на граѓани и фондации на град Скопје;  
Раде Илиевски, Општина Пробиштип/ Проект – стратегија за развој на 
културна политика на локално ниво за општина Пробиштип. 
 
Конференцијата беше поделена на две сесии во кои панелистите имаа 
свои излагања по кои следеа дискусии.  
Првата сесија го носеше насловот "Децентрализација во културата 
во Долна Нормандија и Македонија - улогата на културата и 
културната политика" во која беше претставен моделот на 
децентрализација во Франција и во Македонија. Целта на овој прв дел 
од конференцијата беше преку сите тие излагања да се утврди  улогата 
на културата во регионален и локален контекст во Франција/Долна 
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Нормандија како и  улогата на локалните политичари, јавните 
администратори во развој на локалниот и регионалниот културен 
контекст. Истовремено, оваа сесија имаше за цел да информира која е 
стратегијата за културен развој, како е дефинирана културната политика, 
нејзините цели, инструментите, како и практиките, искуствата од 
процесот на децентрализација на културата во Франција. Исто така, таа 
даде осврт на локалното уредување во Македонија; правото на локална 
самоуправа, автономијата, законите и финансирање на општините, 
соработка помеѓу локалната самоуправа и владата, како и помеѓу 
локалната самоуправа и невладниот и приватниот сектор. 
Втората сесија го носеше насловот "Партиципативните процеси на 
локално ниво и улога на културата во локалниот развој" која преку 
излагањата на панелистите претстави примери, презентации и студии за 
градење на локалните културни политики и за тоа како културата 
допринесува во локалниот развој во Долна Нормандија и Македонија но 
исто така и за тоа како институциите или организациите преку својата 
работа допринесуваат во локалниот развој.  
 
Втората и третата цел од проектот беа остварени преку организирање на 
три професионални стажеви во регионот Долна Нормандија: 

- Александра Младеновиќ, истражувач и архивист од Киотека на 
Македонија. Стажот беше реализиран во Региналната агенција 
за конзервација на слика и звук во Каен во периодот помеѓу 22 
јуни и 22 јули 2009 година. Во рамките на овој стаж А. 
Младеновиќ имаше можност да научи многу за најновите 
методи за зачувување на звук и слика, како и за современтие 
методи на дигитализација, систематизација и користење на 
фотографијата.  

- Зоран Вељановски, советник на градоначалникот на Охрид и 
одговорен за култура на општината. Стажот беше реализиран 
во локалната администрација на градот Каен во периодот 
помеѓу 21 септември и 05 октомври 2009 година. Во рамките на 
овој стаж З. Вељановски имаше можност да се запознае со 
начинот на работа на градот Каен како и со создавањето и 
имплементацијата на стратегии за локален развој. Овој  
професионален престој овозможи забрзување на процесот за 
збратимување на овие два града. Така, на 21.10.2009 од двете 
страни беше потпишан и официјалниот документ за 
збратимување на градовите Каен и Охрид. На истион датум, 
беше потпишан исто така официјалниот документ за 
збратимување на градот Дебар до градот Ифс од Долна 
Нормандија. Од голема важност за целокупната соработка 
помеѓу Македонија и регионот Долна Нормандија беше исто 
така потпишувањето на официјалниот документ за соработка 
помеѓу Министерот за локална самоуправа на Македонија, г-
дин Муса Џафери и г-дин Лорен Бове, претседател на регионот 
Долна Нормандија.  
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- Дејан Трипуновски, вработен во националниот театар Ј.Х.К. 
Џинот во Велес кој во периодот помеѓу 01 и 15 октомври 2009 
декември го обави својот професионален стаж во 
националниот центар за драма - Comédie de Caen.  

 
Последната цел беше реализирана преку претставување на изложбата 
Танц Прегратка-“Danse L’Etreinte” од францускиот фотограф Тристан 
Жан Валес во Музеј на град Скопје во периодот април/мај 2009.  
 
Програмски уредници на проектот се Биљана Тануровска Ќулавковски и 
Виолета Качакова.  
 
Проектот е поддржан од страна на Регионот Долна Нормандија, 
Француското Министерство за надворешни работи и Асоцијацијата на 
агенции за локална демократија  
 
Локални партнери во Македонија: Француски културен центар, Музеј на 
град Скопје, Македонски центар за фотографија, Мултимедијален центар 
Мала Станица, Кинотека на Македонија, Национален театар на Велес, 
општина Велес и општина Охрид.  
 
3. Продукции, презантации и гостувања 
 
3.1 Филм и видео 
 
3.1.1. Презентација на современо македонско видео во Белград, 
Србија 
Во рамките на програмата «Видеографија на регионот» која ги 
претставува современите тенденции и продукции во доменот на видео 
уметноста од Балканскиот регион, Локомотива на 19 мај 2009 во Домот 
на културата Студентски град, претстави селекција на современо 
македонско видео. 
Селекцијата ја направија Виолета Качакова и Наташа Димитреивска, и 
се состоеше од следниве автори/дела: 

• Христина Иваноска-Именување на мост: Роса Плавева и Накие 
Бајрам/ Naming of the bridge: Rosa Plaveva and Nakie Barjam. 

• Јане Чаловски: Празна земја/Hollow land 
• Наташа Димитриевска: Теди во бело/Tedy in white 
• Мирна Арсовска: Emptiness is a warm gun и LittleRedRiddingHood 

Shortcut 
• Иван Ивановски: Шајкање/Human nailings, Влажен сон/Wet dream, 

Избледување/Wax and Wane 
• Авотрска соработка помеѓу Нора Стојановиќ, Иван Ивановски, 

Владимир Каевски, Ана Чушкова и Лора Фер: Крштевка/Baptism 
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• Владимир Лукаш: Песна за Доли Партон/A song for Dolly Parton, 
Среќна стара песна за смртта/Happy old song of dead, Ун/Un, Треш 
свиракус/Tresh svirakus 

• Ѓорѓе Јовановиќ: СДКР мон амоур/SDKR mon amour, Конфети, 
Чекање/Waiting, Снимање/Shooting, Болното мече/The seak bear 

 
Пред белградската публика селекцијата беше претставена од страна на 
Виолета Качакова. Со нејзе како поканети гости, претставници на 
современата генерација на видео автори беа и Иван Ивановски и Ѓорѓе 
Јовановиќ. 
Презентацијата се заврши со мултимедијалниот перформанс на Ѓорѓе 
Јовановиќ, «Исповест на големиот јадач на колачи/The confession of a 
Cookie Monster» 
 
Покрај селекцијата, за потребите на публикацијата «Видеографија на 
регионот 2006-2009» Виолета Качакова и Биљана Тануровска-
Ќулавковски го напишаа текстот «Македонско видео» како осврт на 
современата видео продукција во Македнија, авторите, локалниот 
контекст и услови во кои овој уметнички домен се развива. 
 
3.1.2 Прикажување на документарниот филм ДОМА, на фестивалот 
за документарен филм БЕЛДОКС како дел од официјалната 
натпреварувачка програма  
(http://www.beldocs.rs/) 
Документарниот филм ДОМА во режија на Ѓорче Ставрески, 
копродукција помеѓу Локомотива, Скопје и Спектрум од Загреб во 2009 
година беше селектиран во официјалната натпреварувачка програма на 
“BELDOCS 2009”, меѓународен фестивал за долгометражен 
документарен филм од Белград, Србија. 
Филмот се релазира во 2007 година и досега се има претставено на 
неколку интернационални филмски фестивали меѓу кои: “ZagrebDOX 
2008” (Загреб, Хрватска), “Balkan Snapshots Film Festival 
2008”(Амстердам, Холандија) “Balkan Film Festival 2008” (Копенхаген, 
Данска), “Dokufest 2009” (Призрен, Косово)... 
На четвртото издание на АСТЕРФЕСТ, фестивал на филмски автори од 
Југоисточна Европа кој се оддржува во Струмица, Македонија, ДОМА 
беше награден со “Сребрена потковица” во категоријата АстерДокс 
посветена на креативни документарни филмови.  
 
3.1.3 Селeкција на македонски филмови и видеа на четвртото 
издание на Balkan Snapshots Film Festival, Амстердам 
(http://www.balkansnapshots.com/) 
Од 2006 година Локомотива е партнер на Балкан Биро, оргнаизизација 
од Амстердам/Холандија, главен организатор на фестивалот посветен 
на балкански филм, видео, музика и визулена уметност “Balkan 
Snapshots Film Festival”. Оттаму, веќе трета година по ред, Локомотива 
се претставува на фестивалот со селекција на современи филмски и 
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видео дела од млади македонски автори. Последноти издание на 
фестивалот се релизираше во периодот помеѓу 30 октомври и 01 
ноември 2009 година во “Kriterion Cinema”. Како селектор на програмата 
и претставник на Локомотива, Виолета Качакова беше гостин на 
фестивалот. Истовремено, присуството на фестивалот се искористи за 
реализација на неколку состаноци на партнерскиот тим на “4Tuned 
Cities”, проект во развој, посветен на млади независни филмски автори и 
визуелни ументици од Амстердам, Сарајево, Приштина и Скопје.  
 
3.2 Современ танц 
 
3.2.1 Гостување на словенечката танцова компанија на на Изток 
Ковач-“EnKnapGroup” (ЕнКнапГруп) со претставите: “CUT OUT” и 
“SKY” 
На малата сцена на Македонската опера и балет, на 28 април 2009 
година со почеток во 21:00 часот, ЕнКнапГруп во Скопје се претстави со 
две претстави од репертоарот на компанијата, од кои едната е драмска 
претстава со наслов Cut Out во режија на Бојан Јаблановец, а втората 
е танцова претстава со наслов SKY во кореографија на Симоне 
Сандрони. Гостувањето на ЕнКнапГруп во Скопје беше организирано од 
Македонската опера и балет во соработка со ЛОКОМОТИВА – Центарот 
за нови иницијативи во уметноста и културата. 
 
CUT OUT-Bojan Jablanovec (Бојан Јаблановец) 
Еден од креативините принципи на Бојан Јаблановец и неговиот проект 
Виа Негатива е редуцирање на театарот во релација помеѓу 
изведувачот и публиката во реално време и простор.  
“…Театарот прикажува дека сака да ја преиспитува оваа релација која 
бара од секој изведувач да се запраша: Што сакам да пренесам? Дали 
мојата порака заслужува да биде презентирана? Дали е ова тоа што 
навистина сакам да го пренесам? Дали ова методолошкао авто-
согласување може да биде едно од постапките за истражување на 
основата на театарската ситуација?...” (Б.Јаблановец)  
Концепт:  Бојан Јаблановец, асистент Катарина Стегнар 
Режија: Бојан Јаблановец 
 
SKY-Simone Sandroni [Симоне Сандрони] 
Претстава е направена како втор дел на претставата “IN BETWEEN” и 
продолжување и суплемент на претставата “ЗЕМЈА” во кореографија на 
Ленка Флори.  
Претставата го прикажува бесконечното и безграничното небо. Луѓето се 
бараат за да ја избегнат самотијата. Пронаоѓајќи се тие очекуваат, 
заведуваат, доминираат, се опуштаат, се трудат, завидуваат и се борат. 
“Наместо да летаме ние се закопуваме во ладна земја. Ние 
продолжуваме да паѓаме, верувајќи дека влијанието на/со земјата ќе ни 
помогне да навлеземе во неа и да ја разбереме”. 
Кореографија: Simone Sandroni 
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Музика: Luigi Ceccarelli, Gaetan van den Berg 
Звук: Raffaele Petrucci 
Светло дизајн: Simone Sandroni, Anže Kreč 
Костими: Lavinia Cascone 
Изведба: EnKnapGroup (Gyula Cserepes, Luke Dunne, Katja Legin, Lada 
Petrovski, Ana Štefanec и Kaja Janjić како гостинка) 
Членови на оригиналната подела: Tomáš Nepšinsky, Ilkem Ulugün 
Технички менаџер: Zoran Grabarac 
Извршен продуцент: Marjeta Lavrič 
Продукција: EN-KNAP Productions 
Уметнички директор на EnKnapGroup: Iztok Kovač 
 
3.2.2 Гостување на норвешката трупа за современ танц WEE и 
Франческо Скавета во Скопје со претставата «И само стоев таму, 
гледајќи го небото и луѓето долу»  
И САМО СТОЕВ ТАМУ… е претстава на Норвешката компанија WEE, во 
кореографија на Francesco Scavetta, која македонската публика имаше 
можност да ја види на малата сцена на Македонската опера и балет на 
11 октомври 2009 година. Ова гостување се реализираше од 
Локомотива-Центарот за нови иницијативи во уметноста и културата во 
соработка со Македонска опера и балет, која во последниве неколку 
години е резултат на взаемниот интерес за поттик и развој на современи 
танцови изрази.  
 
Претставата е иронично испитување на вештачкиот рај и екстремните 
моменти. Тоа е листа на бизарни несреќи, чудни гестикулации и 
разговори, танц и видео клипови, кои се претопуваат на чуден, 
парадоксален начин. Овој збир на дестилирани ситуации не повикува да 
преиспитаме како ние сме поврзани со нив, и дискриминирани помеѓу 
личното и непријателското, природното и конструираното. Јадрото на 
оваа претстава лежи во експресија на артифициелноста врз која 
современоста најчесто се базира: она кое не живее веќе во светот, ниту 
во јазикот, туку во сликата на светот. Преку испитување на визуелните и 
концептуалните преместувања/изместувања, претставата се бави со 
нашата перцепција на реалноста преку деконструирање на наративните 
сцени и, во исто време, визуелен и физички јазик. Со процес на 
додавање и одземање, ние играме со опаѓање на значењето (и знаците) 
на ситуациите претставени, предизвикувајќи ги очекувањата на 
гледачите, бришејќи ги значењата на познатиот вкус и креирајќи 
емпатија преку иронични моменти.  
 
Концепт, кореографија и звук: Франческо Скавета во соработка со 
танчерите Лаида Азкона, Гри Киперберг, Данте Муриљо Бобадила, 
Амулфо Пардо Равали 
Драматургија: Саша Божиќ 
Светло дизјн: Стефано Стачини 
Костими: Jерил Бјерке Сатер 
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Сценографија: Wee, Себастијана Ди Гесу 
Видео: Франческо Скавета, Џанпаоло Рампини 
Продукција: Wee   
Проектот е поддржан од Советот за уметност во Норвешка, Фондација за 
изведувачки уметности, Министерство за култура на Република 
Хрватска, Градскиот Совет за култура во Загреб, во соработка со: 
Combined operations (Загреб, Хрватска), ART Workshop Lazareti 
(Дубровник, Хрватска), Teatro Comunale di Cagli (Италија).  
Регионалното гостување беше организирано во соработка со: 
Локомотива–Центар за нови иницијативи во уметноста и 
културата/Скопје; Станица-Cервис за современ танц/Белград; Бреинстор 
проект/Софија.  
 
3.2.3 Fast Forward лабараторија, 1-10 ноември 2009, Белград 
Fast Forward лабараторија е уметнички и образовен проект кој ја 
поддржува професионализацијата на полето на танцот во Западен 
Балкан, преку стимулирање на интеркултурен и интердисциплинарен 
дијалог во сите земји од регионот и ја поттикнува понатамошната 
соработка помеѓу Шведска, Скандинавија и Балканот. 
Од 2 до 11 ноември, 2009 година, се одржа Fast Forward - Dance Video 
Lab, проект организиран од страна на Intercult  (Шведска), поддржан од 
Шведкниот Институт, во соработка со Локомотива–Центар за нови 
иницијативи во уметноста и културата (Македонија), Станица–Сервис за 
современ танц (Србија), Multimedia Center (Косово) и Меѓународниот 
фестивал за модерен и современ танц (Албанија). 
 
Учесници во оваа лабораторија беа: 
Босна и Херцеговина: Лејла Мухиќ (танц) и Дејан Михољчиќ (видео) 
Косово: Висар Круша (видео) 
Србија:  Драгана Булут (танц), Љиљана Тасиќ (танц), Игор Коруга (танц), 
Нина Зељковиќ (видео) и Ивана Башиќ (видео) 
Македонија: Александар Георгиев (танц) и Драгана Заревска (видео) 
 
Лабораторијата е со интелигентно осмислена структура и динамика на 
работа, затоа што учесниците беа ставени во услови во кои треба брзо 
да решаваат, а притоа да не се изгуби високото ниво на работа, да 
изберат локација за снимање во град кој, генерално, површно го 
познаваат, да одржат компромис со партнерот кој им е произволно 
доделен, а истовремено да не отстапат од сопствениот стил. 
 
Видеата кои беа создадени беа со траење меѓу 1 и 6 минути. 
Драгана Заревска заедно со Љиљана Тасиќ од Белград, создадоа видео 
со минималистичка естетика наречено “Импресија х 3”. Тоа беа движења 
на дел од човечко тело доведени до фаза во која изгледаат апстрактно, 
при што просторот и волуменот што го зафаќаат е тотално нејасен. 
Видеото беше замислено како видео кое се повторува (loop), при што 
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треба да се постигне ефект на ново искуство и импресија секогаш кога ќе 
почне одново. Според коментарите – ефектот беше постигнат. 
 
На 10-ти ноември 2009, видеата од сите учесници беа презентирани во 
културниот центар ГРАД во рамките на Конденз/Kondenz – фестивалот 
за современ танц. 
Од оваа работилница произлезе и нова соработка и можност за 
професионално доусовршување на Драгана Заревска и Александар 
Георгиев. Тие беа поканети од страна на Ана Кох (кореограф од Шведска 
и ментор за време на работилницата), да престојуваат во Стокхолм од 
10 јануари до 4 март 2010, и заедно да работат на танц перформанс кој 
ќе се изведе во Куќата на танцот/Dansens Hus во Стокхолм. 
 
3.2.4 Гостување на претставата ФОРМУЛА на TRAVERSES 
фестивалот во Орлеан, Франција на 4 и 5 декември 2009 
ФОРМУЛА е проект инициран од Искра Шукарова од Македонија и Дејан 
Срхој од Словенија во 2006 година. Формула вклучува структурирана 
импровизација како метод на танц занимавајќи се со истражување на 
различните дискурси на комуникација, формули за воспоставување на 
однос меѓу различни индивидуи во различни услови. Формула е начин на 
отворена комуникација, начин за соработка со различни уметници.  
Кореографијата, концептот и изведбата се на Искра Шукарова од 
Македонија и Дејан Срхој од Словенија. Драматуршка поддршка на Ана 
Вујановиќ. Менаџер на продукција е Билјана Тануровска –Ќулавковски. 
Костим, дизајн и избор на музика: Искра Шукарова и Дејан Срхој. 
Реализација на костими: Афродита Кики. Времетраење: 25 минути. 
Проектот беше поддржан од Министерство за култура на Република 
Македонија, Министерство за култура на Република Словенија и град 
Љубљана.  
 
3.3 Соработка со Балкан Транзит на фестивалите Преамбула 
Македонија и Балканска Пролет 
Паралелно со Проектот за децентрализирана соработка помеѓу 
Македнија и Долна Нормандија, Локомотива од 2006 година интензивно 
соработува со организацијата “Балкан Транзит” од Каен, Долна 
Нормандија и нејзиниот директор Лоран Поре. Една од најзначајните 
активност на “Балкан Транзит” е организирање на манифестацијата 
“Балканска Пролет” која секоја втора година се случува во регионот 
Долна Нормандија и е посветена на една балканска земја. Поточно, оваа 
манифестација има за цел на граѓаните од Долна Нормандија да им ја 
доближи културата, уметноста а преку тоа и начинот на живот на 
одредена замја од Балканот. Оттаму, оваа манифестација ги 
претставува актуелните и традиционални творби од уметноста и 
културата преку организација на бројни музички концерти, изложби, 
уметнички инсталации, поетски средби, претстави, танц, филмски 
проекции итн. во времетраење од два месеци во рамките на една 
манифестација. 2010 година е посветена на Македонија, и оваа 
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“Балканска Пролет” ќе се реализира во периодот од почеток на април до 
крај на мај.  
 
Во рамките на манифестацијата  во Долна Нормандија ќе се претстават 
бројни македонски уметници, музичари, писатели, филмски режисери, 
танчери, културни институции и организации итн. Како партнер од 2006 
година па до сега во сите посети на Македонија, Лоран Поре директно 
соработуваше со Локомотива, преку која доби информации за 
современата македонска уметност и култура и стапи во контакт со голем 
дел од уметниците, организациите и институциите кои ќе бидат дел од 
фестивалската програма.  
 
Како најава за “Балканска Пролет 2010” во текот на 2009 година, од 22 
до 30 април, во Долна Нормаднија се оддржа фестивал од помал обем 
посветен на Македонија “Préambule Makedonija”. Meѓу останатите 
содржини на овој фестива настапуваа и “Тони Китановски и Черкези 
Оркестар”. Исто така беа претставени филмови во режија на Теона 
Митевска. Контактите и договорите за овие две содржини беа 
овозможени од страна на Локомотива. За 2010 година, Локомотива е 
главен посредник и координатор за организација на изложбата на 
Браќата Манаки, претставена од Македонскиот центар за фотографија, 
потоа изложбата на фотографии на Милчо Манчевски и реализација на 
копродукција помеѓу Македонската опера и балет и Регионалниот 
кореографски центар од Долна Нормандија, која премиерно ќе се 
претстави во рамките на манифестацијата. Исто така, на 
манифестацијата, Локомотива ќе се претстави со селекција на кратки, 
анимирани и документарни флилмови од млади македонски автори. 
 
 
 
 
4.  Учество и презентации на форуми и конференции 
 
4.1 Претставување на Номад танц академија 
Номад танц академијата, како дел од проектот Градина на Европа, беше 
претставена од Биљана Тануровска-Ќулавковски на “Конференцијата на 
Културно Контактни Точки од Европа” во Скопје, септември 2009.  
Истиот месец, проктот Номад танц академијата беше претставен на 
“Биеналето на Млади” во Скопје, во рамките на отворена трибина 
посветена на мобилноста во регионот и Европа. 
 
4.2 Учество во Форум Скопје 2, Европски културен дијалог, 6 и 7 
март 2009 
Во Домот на армијата во Скопје на 6 и 7 март се одржa манифестацијата 
“Форум Скопје 2”, во организација на “Public Room” од Скопје. Станува 
збор за настан кој е дизајниран да ја издигне културата во центарот на 
вниманието и да ја разбранува јавноста, покренувајќи дебати, дискусии, 
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расправи и критички осврти за оваа сфера. Tеми на годинашниот “Форум 
Скопје 2” беа новите начини на меѓународна соработка, новите облици 
на културно изразување, модерни и иновациски трендови од оваа 
област; напредокот на културата и поголеми стимулации и инвестиции 
во неа, како од страна на државата, така и од културни фондови од 
Европа и бизнис секторот. На “Форум Скопје 2” како претставници на 
Локомотива земаа учество Виолета Качакова, како излагач во 
тематската сесија “Регионалната културна разноликост како успешен 
модел за поблиска интеграција со ЕУ” и Биљана Тануровска-
Ќулавковски, како модератор на тематската сесија “Прифаќање на нови 
форми и инструменти за соработка”. 
 
4.3 Учество на годишен состанок на Стратешката група на Soul 
of Europe 26 и 27 септември во Брисел. 
Од 2006 година Локомотива интензивно соработува со инцијативата 
“Soul of Europe”, ги следи нејзините активности и зема учество на дел од 
конференциите за култура и форумите кои секоја година се организираат 
во различни делови од Европа. Исторемено, Локомотива е дел од 
Стратешката група на “Soul of Europe”. Оттаму, на 26 и 27 септември, 
Виолета Качакова како претставник на Локомотива зема учество на 
состанокот на Стратешката група кој се оддржи во Брисел, Белгија. 
Состанокот беше посветен на евалуација на досегашните активности и 
планирање на идните нови и во тек проекти на иницијативата. 
Локомотива беше дел од работните групи на проектите “Форум Х” и 
“Мобилизација на културата за регионален развој”.    
 
4.4 Учество во еднодневната конференција “Journée normande de 
la coopération et du développement”,  21 Октомври, Каен, Долна 
Нормадија 
Регионалниот совет Долна Нормандија ја организираше оваа 
конференција со цел да ги претстави резултатите од досегашните 
воспоставени билатерални соработки помеѓу регионот и различните 
земји партнери, меѓу кои Македонија, Мадагаскар, Нигер итн. 
Соработката со Македонија е воспоставена преку Проектот за 
децентрализирана соработка помеѓу Македонија и Долна Нормандија, во 
чии рамки Локомотива е партнер за проектниод дел за Културна размена 
и културна политика. Оттаму, Виолета Качакова беше поканета како 
излагач на тематската сесија “На кој начин територијалниот пристап 
овозможува здружување на компетенциите на локалните колективи и на 
граѓанскиот сектор” 
 
4.5 Учество на конференцијата EXIT Europe во оргнизација на 
“Alliance for Culture”, “Clubture Network and its Regional Initiative” и 
“Culture Action Europe” во (Загреб, Хрватска) 12-15 ноемвеи 2009 
“Exit Europe” е интернационална конференција насочена кон европските 
културни политики, со посебен акцент кон новите културни пракси во 
земјите од поранешна Југославија и со критички осврт кон процесот на 
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проширување на ЕУ од перспектива на развојните политички и социјални 
географии. 
Основната цел на оваа конференција беше креирање на “Exit Europe 
Postion Papaer” односно препораки до ЕУ и нејзините институции како 
култураните и надворешни политики на ЕУ да се насочат кон поддршка 
на развојните културни политки и да ја унапредат соработката, наместо 
да ги зајакнуваат бариерите во регион на поранешна Југославија.  
 
Како припрема за “Exit Europe” се оддржа конференции од помал обем 
во Скопје и Сарајево во октомври/ноември 2009. На конференцијата во 
Скопје како коорганизатор се јави “Асоцијацијата Независна Културна 
Сцена” на која Локомотива е еден од инцијаторите и основачите. 
  
“Exit Europe” се оддржа во Загреб, кино Мосор од 12 до 15 ноември 2009 
година, а Виолета Качакова ја проследи оваа конференција како 
претставник на Локомотива.  
Меѓу поканетите гости и излагачи на “Exit Europe” учествуваа: Дубравка 
Угрешиќ (Dubravka Ugrešić), Марк Теркесидис (Mark Terkessidis), 
Желимир Жилник (Želimir Žilnik), Владимир Глигоров, Уго Влаисављевиќ 
(Ugo Vlaisavljević), Нина Обуљен (Nina Obuljen), Паскал Брунет (Pascal 
Brunet), Крис Торч (Chris Torch) и многу други. 
 
5. Независна Културна Сцена  
Локомотива е еден од основачите на неформалната асоцијација на 
независната културна сцена, која има цел да ги застапува потребите на 
истата.  
Независната културна сцена во Македоноја е за жал е непрепознаена и 
неверификувана политички и општествено. Ние сметаме дека 
Независната културна ецена  е оној субјект кој всушност треба да има 
главна улога во менувањето на општествената картографија. Таа е 
јадрото кое треба да понуди можност за развоен процес кој ќе биде од 
исклучително значење за сензибилизацијата на јавноста и на 
политичките фактори. НКС треба да биде носител на оние “претстави”, 
акции, иницјативи кои имаат фактички но и симболички политички 
значење и кои се алтернатива за закостенетите модели на дејствување и 
на креирање урбаност, култура и културна политика. 
Независната сцена е простор изземен од секаква политикологија, 
дискриминација на сеопшто ниво, простор изземен од културолошки 
стеги и предрасуди. Сплет на креативни енергии кои делуваат на 
различни сцени во различно време, но зад себе оставаат единствена 
трага со силна порака за општата, секојдневна, банална, досадна, 
фрустрирачка, хаотична и истовремено интересна сцена на 
секојдневието. 
Таа тежнее кон создавање на урбана култура со цврст уметнички, 
културолошки, социолошки дискурс. 
Независната културна сцена ги вбројува и обединува здруженијата на 
граѓани, непрофитните организации без политичка позадина, 
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уметничките иницијативи кои создаваат нови форми на дејствување, и 
организирање, карактеристични по својата специфична динамика, 
флексибилност и мобилност. Тие се разликуваат по својата содржина и 
поле во кое дејствуваат, а во себе содржат интердисциплинарен 
пристап. Независната сцена треба да претставува програмска 
платформа на организациите кои се вклучени во неа, да постојат 
заеднички цели, активности и заедничко  осмислување и претставување 
на програмските активности. 
Независната културна сцена ги обединува сите чинители во областа на 
културното живеење кои дејствуваат вс. културниот естаблишмент. 
Оттука, НКС го оправдува своето постоење преку непосредна 
афирмација на вредности и содржини нетипични за “системот” и на тој 
начин овозможува заедницата да има избор и да не се угуши во 
досадата на тоталитаризмот! 
НКС ја формираат организации кои делуваат организирано или 
спонтано, самостојно или здружено, како опозиција на државните 
структури и механизми заради вистинско наметнување на културата како 
битен сегмент во трансформирањето и креирањето на едно општество, 
збогатување на културната продукција и понуда, и поддржување на 
различни ставови и погледи.  
Независната културна сцена е парадигма за вонинституционално 
дејствување во општествениот контекст кое е растоварено од анхроните, 
традиционални форми на менаџирање и на реализација на проектните 
активности, и со самото тоа нуди можност за креативна и проактивна 
самоорганизрана исползуваност на интелектуалните и уметничките 
потенцијали во општетсвото. Се разбира, таа треба да биде препознаена 
како партнер за поефикасно дејствување на институциите од една 
страна но и како конструктивна опозиција и коректив, од друга страна, 
што ќе резултира во пошироко и поразнообразно дефинирање на јавните 
потреби. НКС е она јадро кое треба да ги направи видливи сите оние 
маргинализирани потенцијали на општеството и културата како негов 
двигателен сегмент. 
Нејзината функција е да поттикнува и развива критички однос кон 
општествената реалност, преку паралелна културна продукција, да 
учествува непосредно, директно и фронтално во креирањето на 
културните политики во институциите, преку вклучување на нејзини 
претставници во самиот процес на одлучување, да ги артикулира 
потребите на субјектите кои ја сочинуваат, преку здружување, размена 
на идеи и застапништво, градење свест за постоењето капацитети и 
квалитети во областа на културата, и начин истите да се развиваат, 
реформски однос кон постоечките културни политики, постојана 
презентација на новите струења во културата, уметноста и културниот 
активизам. 
Независната сцена ја гледаме како простор кој содржи потенцијал за 
новини, иновации, кој треба да влијае на така наречениот ``доминанен`` 
културен систем, да го менува, а и со време да стане дел од него.  



 
 
 
 
 
 
 

Локомотива–Центар за нови иницијативи во уметноста и културата 
Климент Охридски 15, 1000 Скопје, Македнија  

тел/факс: +38923245726, www.lokomotiva.org.mk, contact@lokomotiva.org.mk 

Независната сцена за нас е независна затоа што креира самостојно свој 
систем во кој се развива, ги креира и ги реформулира формите на 
комуникација, уметничките форми и пракси на културно-уметничко и 
пошироко општествено дејствување.  
Независната сцена или простор е енергичен и флексибилиен, што и му 
дозволува константно да се преиспитува и да го реформулира системот 
во кој дејствува. На таков начин произведува нови уметнички пракси, 
дискурси и форми.  
Независната сцена треба да биде најсилна (во смила на иницијативи, 
активности, па дури и во наметнување на критериуми и стандарди) тогаш 
кога државните инститиции се најслаби (пасивни, незаинтересирани и 
спори во нивното трансформирање и адаптирање на новите системи).  
Независната сцена треба да укаже на еден спротивен модел типичен за 
неефикасните државни институции, ослободен од бирократија. Таа 
треба да дејствува како конструктивна опозиција која ќе ги пормовира 
принципите на мобилност, самоорганизација, проактивнсот, иновантност. 
Преку актерите на НКС мора да се согледаат алтернативните културни 
политики кои ќе стојата наспрема оние востоличени и етаблирани 
текови.  
Тоа значи дека таа треба: 
- да ги поддржува и промовира инвовативни современи уметнички и 

културни практики  
- да биде коректор на одлуките и правците во кои се движат 

националните и локални културни власти; 
- да учествува во процесот на одлучување при креирањето на 

локалните и национални програми за развој на културата; 
- да иницира и поддржува отворени дискусии и дебати по одредени 

контекстуално специфични и проблематични теми. 
 
АСОЦИЈАЦИЈА 
НЕЗАВИСНА КУЛТУРНА СЦЕНА: 
(основачи) 
Здружениа на Албански издавачи - Скопје 
Центар за драмски уметности Т-ХАУС/Културен Центар ЦК 
Контрапункт / Културен Центра ТОЧКА 
Локомотива- Центар за нови иницијативи во уметноста и културата 
Line initiative and movement 
Стотројка 
press to exit project space 
Културен Центар Public Room 
Плакарт 
Културен Центар Шкупи 
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НКС е само-органиэирана асоцијативна групација на 10 независни 
културни эдруженија и иницијативи од Скопје. 
 
       
 
Независната културна сцена е: 
            Збир на идеи, 
            Луѓе, 
            Љубов кон градот! 
 
        Независната културна сцена е: 
            Влијание, 
            Видливост, 
            Упорност! 
 
        Независната културна сцена е: 
            Во потрага эа дијалог, 
            Културни вредности, 
            Самоорганиэирање! 
 
                Затоа: 
        Независната културна сцена е: 
            СТАВ БЕЗ СТРАВ! 
            ЗА АКЦИЈА! 
 
 
6. Проекти во развој 
 
6.1 4Tuned cities 4 (4 Синхронизирани градови) 
Во 2008 година Локомотива во партнерство со уште три организации: 
Балкан Биро (Balkan Buro, www.balkanburo.org) од Амстердам/Холандија, 
Критерион (www.kriterion.ba) од Сараево/Босна и Херцеговина и Дит е 
Нат (Dit’ e Nat,’ http://www.facebook.com/group.php?gid=156069875514) од 
Приштина/Косово отпочна да работи на проектот 4 Синхронизирани 
градови (4 Tuned Cities).  
4 Синхронизирани градови е културна манифестација посветена на 
млади, независни филмски автори и ликовни уметници од Балканскиот 
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регион и западна Европа. Манифестацијата се состои од 4 фестивали 
кои последователно ќе се одржат во 4 различни града (Амстердам, 
Сараево, Приштина и Скопје) во период од два месеци со интервал од 
две недели во текот на 2010 година. Секој од фестивалите преку богата 
четиридневна програма ќе им овозможи на младите филмски автори и 
ликовни уметници, студентите на академиите за драмски и ликовни 
уметности, филмските и ликовни теоретичари, критичари и 
професионалци, културните оператори и генералната публика: проекција 
на најновите филмски остварувања од млади прогресивни автори од 
балканскиот регионот и западна Европа; тематски изложби на млади 
ликовни уметници од Холандија, Босна и Херцеговина, Приштина и 
Македонија; серија на презентации, работилници и дискусии за развој на 
капацитетите на младите филмски и ликовни автори во доменот на 
проект менаџмент, алтернативни извори на финасирање на филмски и 
уметнички проекти, достапни фондови од регионот и Европа итн.  
Оттаму, покрај взаемното ре-откривање на поврзаните културно-
уметнички сцени, овој проект ќе работи и на создавање нови можности 
за уметничка продукција кои ќе го зајакнат креативниот потенцијал на 
земјите учеснички во рамките на својот локален како и ЕУ контекст.  
Во текот на 2009 се одржаа два состаноци на партнерскиот тим на 
проектот. Првиот се одржа во Охрид, Македонија во јули 2009 година а 
вториот во Амстердам, Холандија во ноември 2009 година за време на 
“Balkan Snap Shots Film Festival”, организиран од Балкан Биро. 
 
6.2 Rê-inventura (Ре Инвентура) 
“Making An Inventory Of The Existing Cultural And Urban Heritage By 
Investing Into Creative Heritage Of The Present In a Joint Venture For The 
Sustainable Heritage Of The Future” 
Ре Инвентура е планиран долгорочен проект развиен со 8 организации 
од ЈИЕ.   
Во регионот, карактеризиран со развој, урбана регенрација и 
интеграциски предизвици, современиот уметнички сектор има важен 
потенцијал, но сеуште неговите инфраструктурни капацитети остануваат 
неразвиени. Паралелно, целиот регион има богато урбано културно 
наследство, и често истото не е добро зачувано и не е добро 
употребено- во смисла на урбан развој.  
Овој проект има за цел, во целиот регион со фокус на Јужниот дел, да ја 
фаворизира употребата на просторите на културно наследство како 
јавни урбани простори за современата уметност, да ги подобри 
културните и урбаните јавни политики, и да создаде ново управување за 
овие теми.  
Проектот ќе биде базиран на комлементарни активности кои имаат за 
цел да го продлабочат и пренесат знаењето и искуствата за овие 
простори, експериментирајќи со нивната употреба преку 
транснационални резиденции, развој на капацитети, капитализација и 
дисеминација на резултатите кон другите професионалци во културата и 
политичките инстанци на локално, национално и регионално ниво.  



 
 
 
 
 
 
 

Локомотива–Центар за нови иницијативи во уметноста и културата 
Климент Охридски 15, 1000 Скопје, Македнија  

тел/факс: +38923245726, www.lokomotiva.org.mk, contact@lokomotiva.org.mk 

 


