
 

Локомоушн - фестивалот за современ танц и перформанс е основан во 2008 година, со 

поддршка на платформата НОМАД Танц Академија и со цел да биде антипод на пазарно 

ориентираните фестивали, преку експериментално-ориентирана продукција, 

дискурзивни програми и промислување на нови формати на соработка. Фестивалот во 

текот на годините на своето постоeње презентираше автори од Македонија, Балканскиот 

регион, Европа и пошироко, нагласувајќи отвореност и пристапност, обидувајќи се да го 

минимизира јазот помеѓу креаторите и публиката преку различки програмски пристапи. 

 Локомоушн е единствениот фестивал со ваква програмска ориентација и формат во 

земјата. Но и покрај тоа, во последните години, финансиски е поддржан минимално, или 

воопшто не е поддржан од страна на Град Скопје и Министерството за култура на Р. 

Македонија. 

Соочувајќи се со ваквиот контекст, фестивалот стана одраз на социо-културните и 

политичките услови во кои уметноста и културата се продуцираат и кои станаа 

конститутивен дел од фестивалската програма. Тие услови се причина за креирање 

програма која не може да биде одржлива, да има свој постојан континуитет и раст, а 

денес постои само поради економијата на размена, поддршка и солидарност на 

професионалците во полето. Локомоушн # 8 останува да биде слободен влез, фреквентно 

место за среќавање, вакуум, отворен простор за современите изведувачки уметности, 

критичка акција и рефлексија, кои програмерите/програмските уредници, 

организаторите, професионалците и публиката настојуваат преку различните тактики и 

акции да го одржуваат како неделив програмски дел. 

 

 

 



Сабота 24.10.2015 

20:00 НА ТРАКА / @МКЦ 

 

фото: Томислав Спориш 

Авторство & изведба: Игор Коруга  Драматуршка/кореографска асистенција: Ана Дубљевиќ 
Продукција: Ксенија Џуровиќ 
Копродукција: Станица/Белград, Uferstudios ГмбХ/Берлин, Workspace Брисел & Rosas danst Rosas 
& PARTS/Брисел – како дел од Life Long Burning EU мрежата, Tala Dance Центар& TASK програма 
како дел од PLATFORMA/Загреб и Битеф Театар/Белград.  
Финансиска поддршка: Министерство за култура и информација на Р. Србија, Tanzstipendium 
Senat/Берлин 
Благодарност до: Nicolas Y Galeazzi, Charlotte Vandevyver, Barbara Friedrich, Nina Kurtela и Ana 
Vujanović 

 
Делото ја истражува улогата на јавниот говор 

во медијатизирано, неолиберално, капиталистичко општество, 
низ преиспитување на општествените позиции на иконите на поп културата 
и новите генерации уметници во полето на современиот танц/перформанс. 

Како хибридна кореографска изведба 
на јавно говорење, танц и видео 

делото се изложува на различни популарни реторики од светот на уметноста 
кои ги отсликуваат денешните услови на уметничко производство, 

со кои младите уметници константно се среќаваат. 
Со критички и аналогиски преиспитувања на статусот на тие реторики 

во рамка на поширок контекст на популарна култура 
целта на делото е јавно да ја анализира 

општо популаризираната слика на уметникот во денешното општество 
и просторот за неговото политичко (не)делување во него. 

На формален план, 
делото исто така ја анализира кореографијата 

во сфера на нематеријална форма-јазик, 
произведувајќи „јазичка кореографија“ како проширен облик на танцовото изразување. 

 

Игор Коруга (1985) е слободен уметник кој работи во полето на современ танц и кореографија. Завршува 
Магистерски студии по Антропологија на Универзитетот во Белград и на Соло/Танц/Авторство на Universitat 
der Kunste/HZT во Берлин. Во неговата уметничка работа Игор е фокусиран на аплицирање на 
кореографијата во нејзината проширена пракса и како средство за интерпретирање на социо-културните 
феномени, граѓански пракси и идеологии. Како активен член на Станица- сервис за современ танц (Белград), 



тој соработува со различни организации, театри, културни институции, и учествува во 
неинституционалните образовни платформи локално, регионално и меѓународно (Summer Coaching 
programme/WorkSpace Брисел; FastForward Laboratory-Station Белград & Локомотива Скопје; AIR 
KulturKontakt Австрија; TanzFabrik Берлин/APAP; BUDA cultural centre во Кортријк, Uferstudios Берлин, HAU 
Берлин итн.). Тој беше добитник на танцовата стипендија за едукативните програми DanceWeb, НОМАД Танц 
Академија и од Берлинскиот Сенат и Канцеларијата на градоначалникот. Во 2015 ја доби првата награда и 
награда од критиката на XIX фестивал за кореографски минијатури организиран од Асоцијацијата на 
Балетските Играчи во Србија, и е добитник на годишната NORBS награда од Националната Организација на 
Ретки Болести на Србија за извонредни достигнувања во подигањето на свеста за ретките болести во Србија 
преку својата работа. Игор во моментот предава студии за современа кореографија на Институтот за танц во 
Белград.  

www.igorkoruga.com 

 

21:30 -das marionette- : Saudade/ @МКЦ 

 

 
 

Изведува Adriana La Selva (Адриана Ле Селва), музика изведба Arnaud Stox  (Арно Стокс)  Режија 
Vinicius Torres Machado (Виникус Торес Мачадо), Драматругија Tineke de Meyer и  Regis Dragonetti 
(Тинеке де Мејер и Регис Драгонети)  Продукција Evelyn Demaertelaere (Евелин Демартелер) и –
das marionette- vzw / Поддржано од Stad Gent, Provicie Oost Vlaanderen и Vlaamse Overheid  
 
Фигура се појавува на сцена. На местото на неискажливото, таа зборува за нејзиното детство, за 
сопругот и нејзините авантури од двете страни на светските океани. Во меѓувреме, таа талка за 
она што тие би го нарекле "тука". Тоа е егзистенцијална етида каде што таа лебди помеѓу 
изведувач и самата себе. Нејзиното сеќавање e клучно, понекогаш кревко а понекогаш и уверливо. 
И некаде помеѓу, живее saudade.  
 
Saudade е галициско- португалски збор кој нема директен превод на други јазици. Saudade 
опишува длабока емоционална состојба на носталгичен копнеж за отсутно нешто или некој што се 
сака. Saudade е едно од најдлабоките човечки чувства, и величината на неговата моќ е токму тоа 
што самото ги надминува, создавајќи други чувства, што по својот пресврт ги стимулираат 
мажите. И тоа е сигурно една од тешкотиите на преведувањето, па дури и сфаќањето на 
филозофската важност на saudade: saudade станува поголемо и подлабоко додека се осветлуваат 
други чувства, но исто така, станува се’ потешко да се разбере. Во интеркултурен контекст, 
saudade е поврзан со болката на живите суштества кои ја оставаат зад себе, со цел да одат по свој 
животен пат, да одат по своите соништа. Парадоксално, saudade го напушта она што го сакате за 
да го бара она што ќе го сакате.  

http://www.igorkoruga.com/


 
Новиот физички- театар проект на -das marionette- се занимава со saudade како тема која ја 
истражуваат двајца бразилски уметници кои живеат во туѓа земја, Белгија. Ние сакаме да го 
разгледуваме психофизичкиот процес на изградба на нов, иако "раселен" живот преку напуштање 
на минатите истории. И иако нашата почетна точка е индивидуална приказна, оваа тема не 
можеше да биде порелевантна денес, каде имиграцијата се чини дека го ре-уредува и преиспитува  
сè што знаевме за нашите сопствени култура. 
Другото ниво на дискусија на оваа претстава, се наоѓа на ниво на естетските парадигми кои го 
раководат поимот на перформанс во современите уметности. Нашето истражување се бави со 
различни нивоа на театралност и присуство во рамките на темата занимавајќи се суштински со 
отсуството. Дијалогот помеѓу истражувањето и уметничка практика е воден од 
експериментирање во рамките на двојноста на присуството и отсуството, со цел да ги испитува 
различните начини на „да се биде на сцена“. Посветени на физичка концептуализација на 
театарот, ова дело го фокусираме на физичкиот јазик кој има приоритет над говорните јазици. 
Текстовите се работени како дополнување за понатаму да се развијат како ритми, слики и музика. 
 
Adriana La Selva (Адриана Ла Селва) е бразилски изведувач и уметнички директор на театарскиот колектив - 
das marionette-, базиран во Гент, Белгија, каде што таа живее. Овој колектив е резултат на долгорочна 
соработка помеѓу уметници од различни медии на изведувачки истражувања за корпореалноста. Адриана 
долгорочно истражува во поле на актерските тренинг методи и релацијата помеѓу експресивноста, 
тренингот и етосот на изведувачот. Од таа перспектива, таа изучува различни тренинг методи и изведбени 
стилови со уметници од буто, маршал артс, современ танц и театар. Во моментот работи на својот докторат 
на Универзитетот во Гент во соработка со School of Arts (KASK) и the Institute a.pass (Брисел), кој ги 
разгледува современите методи на тренинг во театарот во релација со традициите на Один театарот.  
 

 

Недела 25.10.2015 

20:00 VERFREMDUNGSZWECKE/ Purpose Of Alienation/ 
УПОТРЕБА/Целта на отуѓувањето/ @МКЦ 
 

 

(фото од лево: Angela Kecinski, Elisabeth Leopold, Patricia Carolin Mai) 

Кореографија: Angela Kecinski (Ангела Кецински   Изведуваат: Teresa Hoffmann (Тереса Хофман), 
Angela Kecinski (Ангела Кецински), Elisabeth Leopold (Елизабет Леополд), Patricia Mai (Партициа 
Маи)  Звук:  Quendolin Fender (Куендолин Фендер) / Видео: Lotta Timm (Лота Тим) 
Ментори: Ана Вујановиќ, Martin Nachbar (Мартин Нахбар) 
 
Премиера на 20.06.2015 во Kampnagel Хамбург, Германија (во рамки на Магистерската програмата 
за изведбени студии/Универзитет во Хамбург/уметничка диплома) 
 



Од една функционална задача произлегува еден специфичен движечки материјал како црвен 
конец. Прашавме шест луѓе да легнат и да станат, ја снимивме нивната акција и физички го 
мемориравме прецизно. Поставувањето на овој материјал во различни контексти станува 
параметар за создавање сликовита голема хартија со информации за човековото однесување и 
обид за комуникација со јавноста, како и меѓу себе. Перформансот на сцената започнува со видео 
проекција на снимениот необработен материјал. Предметот не содржи само функционални 
аспекти на секоја индивидуална техника на тело, туку, исто така, и многу лични и хумористични 
аспекти. Со отворање нов контекст за материјалот и примена во него, функционалноста ќе се 
трансформира во нефункционалност (од аспект на нејзиното потекло), но ќе се добие нова 
функционалност, која ќе служи за поширока намена. Во текот на перфромансот, ние создаваме 
кумулативен и слоевит простор во кој прилагодливиот материјал предизвикува различни 
перцепции. 
 
Ангела Кецински започна со студии за професионален танц на Академијата за танцови уметности во 
Хамбург, продолжи со студии на ArtEZ Arnhem, каде дипломира танц и заврши со Магистерски по изведбени 
уметности на Универзитетот во Хамбург. По дипломата за танц, таа е ангажирана како танчерка во 
Tanzkompanie nordwest/ Staatstheater Олденбург, Skånes Dansteater Малме и Танцтеатарот во Бремен и 
соработува меѓу другите и со Јохан Кресник, Рами Be'eр, Клуб Гај и Рони, Тед Стофер и Реинхилд Хофман. Во 
рамките на својата магистерска таа го создава своето прво кореографско дело VERFREMDUNGSZWECKE 
(УПОТРЕБА). Ангела била асистент на кореографот Самир Aкика и ко-куратор на два фестивала за 
изведувачки уметности во Хамбург. Во јуни, нејзиното второ дело TEMPTRESS, кое имаше своја премиера во 
К3 кореографскиот центар Кампнагел во Хамбург. Во моментов, таа соработува со младите кореографи Јохан 
Волтемат и Нора Елберфелд. 
 
 

Овој перформанс на ЛокоМоушн#8 е поддржан од Гете Институтот во Скопје. 

 

 

Понеделник 26.10.2015  

20:00 ДВИЖЕЊЕ НА ЉУБОВТА/ @МКЦ 

 

Движење на љубовта е предавање и презентација на Зин*, кој е дел од моето истражување 
Стратегии на љубов во АrtEZ уметничкиот институт во Арнхем Холандија. Го одсликува животот, 
љубовта и постојаното мигрирање на моите идеи, иако најчесто седам и работам. Идеите се 
движат од музика, илустрација, романса, теории, одсликувања, страсти, дискусии... од место на 
место, од канцеларија во студио, од кујна во спална... 

*Зин (/ˈziːn/ ZEEN; an abbreviation of fanzine, or magazine) е најчесто мала самопубликација на 
оригинални или позајмени текстови и слики репродуцирани на фотокопир. 



Сабрина Железник е родена во Целје Словенија. Танцува од својата 6та година. Покрај многуте 

постигнувања и награди во полето на современиот танц ја има значително искусено и театарската сцена. 

Актуелно, нејзината кариера е насочена кон создавање перформанси, учество на меѓународни работилници 

како и одржување на едукациски програми во поле на современ танц и театар. Моментално е на магистерски 

студии за театарски практики во АrtEZ уметничкиот институт во Арнхем Холандија, а живее во Скопје. Таа е 

љубовник.  

21:00 MRF/ @МКЦ 

 

Ко-автори, изведувачи, музика и текст: Драгана Заревска и Александар Георгиев / презентација на 
истражување  
MRF е кратенка од изразот “madness runs in the family”, што накратко би се рекло дека лудоста е 
наследна и дека патува низ генерациите. Георгиев и Заревска го отпочнаа овој долгорочен проект 
после соработката помеѓу Георгиев и неговата мајка, во рамки на која во текот на 2014 се изроди 
перформансот “Свежо-печени театарски простори”.  
Проектот е составен од три поголеми сегменти: 1) иницирање и документирање на семејни 
соработки во сферата на перформансот, пред се во пошироката семејна констелација кај двајцата 
уметници, 2) продукција на истоимен сценски перформанс, 3) работилници и истражување на 
можностите на ризомски поврзувања со други луѓе и пракси кои би го збогатиле и прошириле 
концептот на MRF. 
Идејата за MRF перформансот ги влече своите корени во концептот за рефрен претставен во 
книгата “A 1000 Plateaus” на Делез и Гатари. Рефренот е повторлив, а тоа со себе носи извесни 
можности, состојби и последици. Во ист дух повторливи се и семејните приказни, - среќните и 
тажните сценарија. Перформансот преку рефрен како музика, ги испитува рефрените во семејното 
дрво.   
Во склоп на Локомоушн 2015, уметниците ќе организираат топла атмосфера во која ќе чекаат 
гости/публика. Пред нив ќе презентираат дел од материјалите за сценскиот перформанс, ќе 
разговараат за праксата која ја имаа до сега, и ќе му подарат на еден од публиката нешто што не се 
добива секој ден. Гостите ќе бидат воведени во магичната пракса “гледање на слики”, специјално 
разработена од Заревска и Георгиев за потребите на MRF.Повеќе за проектот -www.mrfmrfmrf.com 
 
Проектот беше развиен преку уметнички резиденции овозможени од Локомотива како Либеро 
партнер на мрежата АПАП. Уметниците имаа две резиденции како дел од ова партнерство – една 
во СЦ Загреб, Култура Промјене и една во БУДА Кортијк (Белгија). Драматуршка поддршка за 
резиденцијата во Белгија е Игор Добричиќ (Германија/ Холандија). МРФ понатака ќе биде развиен 
во 2016 реку нови уметнички резиденции во Workspace Brussels и BUDA Kortrijk 
 
Драгана Заревска (1985) е визуелна уметница. Работела како уметник во резиденција во SITE (Ш), Трафо 
(УНГ), АИР Кремс (АТ), БУДА (БЕ), СЦ Загреб (ХРВ), и учествувала во проекти реализирани развивани и 
реализирани во PACT Zollverein (ГЕР), Les Laboratoires d'Aubervilliers (ФР), Moderna Museet (Стокхолм), 
Dansens Hus (Стокхолм), Norrlands Operan (Умео), и други. Заедно со Јасна Димитровска од 2011 го 
сочинуваат перформанс дуото Ефемерки. Компонира и изведува музика под посевдонимот Телемама.  
Александар Георгиев (1985, МК/БГ/ШВ) е кореограф и изведувач. Тој го има завршено своето високо 
образование на програмата Танцов театар во Нов Бугарски Универзитет (2004-2008) и учествувал во 
неколку неформални образовни програми како што се: Номад Танцова Академија, 50 Дена ниско летање и 
преминување низ техники создадени од Дејвид Замбрано, Спацио, ДенсВеб итн. Во 2014 тој завршува 
Магистерски студии на Универзитетот за Танц и Циркус во Стокхолм. Од 2008 тој работи на истражување на 



интензитетите во кореографските пристапи и работи, но од 2014 неговиот главен фокус е насочен кон 
проблематиките околу фамилијарни соработки. Тој работи во многу простори во Европа кои се базирани на 
истражување во полето на кореографијата и танцот и ги претставува своите авторски дела во многу 
простори во Европа.  

 

ВТОРНИК 27.10.2015 

12:00 ОТЕЛОТВОРУВАЊЕ НА КРЕАТИВНИОТ ПРОЦЕС: ДВИЖЕЊЕ, 
КОНТАКТ, ПОТЕНТНОСТ 
АНИТА ЧАРИ- Работилница на Anita Chari (Анита Чари) / @МКЦ 

 

Оваа работилница носи соматски и креативни техники кои биле воведени од важни американски 
фигури во танцот, кореографијата и соматската практика, кои сеуште треба да се распространат 
во поширокото културно поле. Особено, почнувајќи од сега, работата на покојната Emilie Conrad, 
танчерка и соматски пионер, е релативно непозната надвор од американскиот контекст. Слично 
на тоа, важни достигнувања во односите помеѓу телесноста и креативноста во Америка во 
последните 20 години се сеуште релативно неистражени надвор од Америка и затоа оваа 
работилница ќе го разјасни придонесот на оваа важна работа. 
 
Anita Chari /Анита Чари/ е критички теоретичар, креативен автор, пејач, челист, композитор, музичар. Таа е 
асистент професор на политичка наука на Универзитетот во Орегон, САД. Таа се поврзува со развојот на 
креативните техники кои биле воведени од важни американски личности во танцот, како што се 
кореографијата и соматските практики на покојната Emilie Conrad,  кои сеуште треба да бидат 
распространети во пошироките културни полиња. Таа црпи од многу разновидна палета на техники, 
вклучувајќи откривање на процесот на работа, трансформативна настава, биодинамична настава. Таа се 
фокусира на иновативни практики во уметностите и науката и начини на процеси на учење интегрирани во 
капацитетот на креативните процеси. Овој месец таа ја објавува својата книга –„Политичка економија на 
сетилата: Неолиберализам, Материјализација, Критика“ (анг.превод „A Political Economy of the Senses: 
Neoliberalism, Reification, Critique“), Колумбија Прес: Октомври, 2015 

 
Оваа работилница е организирана во соработка меѓу Локомотива и Истражувачкиот Центар на 
Науки и Уметности, ARISA, Скопје 
 

20.00 Промоција на теориска книга од Анита Чари (Универзитет 
Орегон, Соединети Американски Држави)  во разговор со Сенка 
Анастасова (Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје) / Политичка 



економија на сетилата: Неолиберализам, Реификација, Критика 
(Колумбија пресс, октомври 2015), разговор: Проф. Д-р Сенка 
Анастасова со Проф. Д-р Анита Чари / @МЕНАДА  
 

 
 
Книгата го актуализира концептот на реификација (од Маркс преку Франкфуртската Школа) со 
цел да покаже некои нови облици на отпор кон неолибералниот капитализам.  Во фокус на 
истражувањето е искуствената димензија на субјективната трансформација на капиталот. Анита 
Чари во оваа книга ги препрочитува уметничките творби на неколку уметници Oliver Ressler, 
Zanny Begg, Claire Fontaine, Jason Lazarus и Mika Rottenberg, како и  Occupy Wall Street.  Ќе се 
разговара за идентификување на нови практики низ кои уметниците и активистите денес стојат 
пред нови предизвици на неолибералистичката, политичка и општествена логика, со фокус на 
личните искуства и контрадикции.  
 
Анита Чари - теоретичарка, писателка, композиторка, челистка, универзитетска професорка по политички 
науки на Универзитетот во Орегон, Соединети Американски Држави. (Погоре подетална биографија)  
Сенка Анастасова - филозофичарка, сценаристка, универзитетска професорка по философија, културни, 
општествени науки, теорија на уметноста. Основачка на Истражувачкото Ателје за Науки и Уметности, 
Скопје. Објавени книги: Арлекин (1995), Гала и Гала (1997), Скиц Секвенци: хибридни песни (2005), 
Наративни идентитети: Криста Волф и Дубравка Угрешиќ (2007), Теорија на популарната култура (Вовед во 
студиите на културата) (2012). 

 
Промоцијата е организирана во соработка меѓу Локомотива и Истражувачкиот Центар на Науки и 
Уметности, ARISA, Скопје 
 

 

 

 

 

 

 



СРЕДА 28. 10. 2015 

20:00 СТАПИЦA/ @МКЦ 

 

Фото: Marco Pires 

 
Соло на Mariana Tengner Barros (Мариана Тенгнер Барос)/ Уметнички советник : Mark Tompkins 
(Марк Томкинс) / Асистент: António Mv и Nuno Miguel (Антонио Мв и Њуњо Мигуел) / Видео: 
António Mv и Mariana Tengner Barros (Антонио Мв и Мариана Тенгнер Барос) / Текстови: Mariana 
Tengner Barros и Nuno Miguel (Мариана Тенгнер Барос и Њуњо Мигуел)/ Технички директор: Nuno 
Patinho (Њуњо Патино)/ Костимограф : António Mv (Антонио Мв) / Сет: Nuno Miguel, António Mv и 
Mariana Tengner Barros (Њуњо Мигуел, Антонио Мв и Мариана Тенгнер Барос) / Музика: Filipe 
Lopes (Филипе Лопес)/ Соработник во драматургија: João Manuel De Oliveira (Жоао Мануел де 
Оливеира)/ Продукција: EIRA/ Ко-продукција: CIRCULAR – Festival De Artes Performativas/ 
Финансирано од Calouste Gulbenkian, EIRA е поддржано од Владата на Португалија- Државниот 
секретар за култура/ Dgartes- Directorate-General For The Arts 
 
Во СТАПИЦА Mariana Tengner Barros се поставува себеси во внатрешноста на телата на „стариот 
гламур- мртви филмски диви и ѕвездите на бурлеската“- да има разговор со Бог за уметноста и 
финансискиот пазар, а потоа од досада да заврши пеејќи епска песна, во измамничка игра, каде 
работите не се никогаш онака како што се прикажуваат дека се. СТАПИЦА на Mariana Tengner 
Barros е стапица на конечната стапица- општеството на спектаклот. 
СТАПИЦА беше наградена со “PRIX JARDIN D'EUROPE – Награда од публиката“ , Европска награда 
за Млада Кореографија на 30-то издание на ImPulsTanz - Vienna International Dance Festival 
(Австрија) 
 
Mariana Tengner Barros е кореографка и изведувачка која живее и работи во Лисабон. Нејзината работа е 
презентирана во неколку земји во Европа. Таа го создаде и изведе „Парче од срцето“(соло со „придружни 
танчери“,2008), „И што..?...Крај“(2010), „ Après le bain “(2011), „Одеднаш“(2011, како дел од проектот на  
Deborah Hay: “Solo Performance Commissioning Project”, во Findhorn, Шкотска, 2009), „Стапица“ (2011, 
добитник на Prix Jardin D’Europe- Награда од публика, Виена), „Парче од срцето“: за него, нов мирис од 
Mariana Tengner Barros (2012) и „Моќна балада“, дует со кореографот и изведувач од Северна Америка-  Mark 
Tompkins (2013). Нејзина е кореографијата „Крај на преносот“ за Ballet Contemporaneo do Norte и „Танцот 
против Машината“ за компанијата за  пост-дипломски студии-  Edge from The Place, Лондон во соработка со 
музичарот Jonny Kadaver. Моментално работи на нова продукција „ sTOP OF THE POPS “, да биде премиерно 
изведено во 2015год. Таа има развиено неколку проекти во соработка со различни уметници, има работено 
како танчарка, актерка и изведувачка со разни уметници во Португалија и странство. Заврши “Choreographic 
Creation, Dance Research and Training Programme -PEPCC” при Fórum Dança (2010), студирајќи со Francisco 
Camacho, Vera Mantero, Miguel Pereira, Deborah Hay, Julyen Hamilton, Mark Tompkins, Meg Stuart. Дипломира на 
The Northern School of Contemporary Dance-NSCD (Велика Британика,2003), каде што и беше доделена 
наградата- „Leeds Arms Prize for Outstanding Achievement“, на крајот на студирањето. Потоа изведува со Ballet 
Theatre во Минхен (Германија, 2004), во режија на Philip Taylor и е една од првите уметнички соработници  



при NSCD(2004/05), каде ја постави кореографијата „Најдобра Емитација од Себеси“ за дипломираните од 
компанијата VERVE05. Mariana е уметничка соработничка на EIRA, Лисабон. 

 

 

 

21:30 НАЈДОБРАTA/ NAJBOLJA/ THE BEST/ @МКЦ 

 

Најдобрата беше зачната по повод најдобрата роденденска забава со најдобрата храна во 
најдобриот кревет во најдоброто време. 
Најдобрата е уметнички ентитет, што произлезе од најдобрата намера да се редистрибуираат 
односи во непосредна близина претежно обраќајќи се кон пареата (испарувањето) на културната 
продукција. 
Најдобрата преку нејзините соработници, ги преиспитува формите и изведбата на нејзината 
појава и само-претставување. 
Најдобрата користејќи ре-апроприација весело преговара за вредностите според кои ние 
зборуваме најдобро за некого или нешто, континуирано набљудувајќи се себеси во сопствениот 
акт. 
★Соработничка ★ Соработник ★ Соработничка 

 

Најдобрата сака да разјасни дека не наведувајќи ги имињата на нејзините соработници и 
обраќајќи им се ним едноставно како „соработници“, не е ниту обид за анонимност, ниту 
експлицитно покривање на идентитет.  
Соработниците на Најдобрата преферираат да бидат прифатени како „соработници“, како што 
всушност и се чувствуваат, на игрив начин, преминувајќи над сопствените идентитети во служба 
на Најдобрата. 
Иако соработниците  на Најдобрата дејствуваат како колектив, Најдобрата не мисли на себе како 
колектив. Најдобрата затоа, е споделив ентитет, достапен до секој еден од нејзините соработници. 
Најдобрата го смета овој начин на функционирање за гест на активен отпор кон наметнатите 
модели на договор. Само трите најблиски соработници се наведени погоре, но Најдобрата има 
многу други соработници и е поврзана со многу други уметници и проекти. 
Најдобрата е очигледно идеалист, но се соочува со фактот дека таа треба да направи компромиси. 
Ние бевме тројца, всушност четворица,  но требаше да биде само таа. 



 
CV (МКД)/ ★ / e-mail: naaajbolja@gmail.com / facebook/naaajbolja 
Најдобрата моментално се припрема за нејзината најдобра изведба на овогодинешниот Локомоушн 
фестивал. 
Родена во 1982год, во 1990год. и потоа повторно во 1992год. Во 2009год. дипломира на отсекот за 
Психологија на студии во Хрватска [анг.превод Croatian Studies]. Во  2010год, се стекнува со диплома на 
Универзитетот за уметност во Берлин, на Hochschuelubergreifendes Tanz Zentrum за "Современиот танц, 
кореографија и контекст". 
Во 2011год, таа започнува и се залага за промовирање на копилефт агенда [анг. copyleft agenda] преку 
платформата QuestionCopyright.org.  
Од истата година таа работи како педагог во областа на изведувачките уметности. 
Во 2012 година таа се запишува во Академијата за ликовни уметности во Загреб, на отсекот за анимиран 
филм и нови медии. Во 2013 година таа е дел од организацискиот одбор (OOPP) од Загреб Прајд (ЛГБТ 
парадата) и станува член на координативен тим од Ekscena (експериментална Независна Сцена / 
Експериментална Слободна Сцена) Здружение за развој и афирмација на изведувачките уметности во Загреб. 
Од 2014 година, таа не е веќе поврзана со горенаведените НВО. Како психолог, таа зема учество во ACT 
(Терапија на Прифаќање и Посветување (анг. Acceptance and Commitment Therapy)), а од 2014год. таа е 
надворешен соработник на здружение за превенција и третман од зависност. 
Во 2014год. таа е дел од програмата за студентска размена ERASMUS, два пати, на Facultad de bellas Artes 
Complutense во Мадрид. Таа се интересира во областа на изведувачките уметности, филмот и неговите 
продукти, современите уметнички практики, стрипови и активизам, раскажување приказни, автоматско 
пишување итн. Таа е исто така фокусирана на имплементација на медитативни практики во процес и развој 
на изведбените практики. Моментално го спроведува сопственото знаење во одделот за човечки ресурси во 
една Хрватска компанија, како и ги завршува студиите на анимиран филм и нови медиуми на Академијата за 
Ликовна уметност во Загреб. Уметнички таа соработува со многу локални и странски уметници и уметнички 
групи. Најдобрата е прекаријатен работник. 

 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

LIFE LONG BURNING/ CRITICAL PRACTICE_Made in Yu_programme  

Проектот Критичка пракса _Made in Yu_ е ориентиран кон засилување на дискурзивните 
рефлексии за современите изведувачки уметности, со цел да го овозможи нивниот продор кон 
пошироката публика; фокусиран на пост- југословенскиот регион и неговата врска со европскиот 
контекст. Дисциплинската рамка на програмата е предвидена за прашања кои произлегуваат од 
критичката теорија, уметничката пракса и културните политики, кои се сметаат за меѓусебно 
поврзани и составни делови на изведувачката уметничка сцена и генерално, на културната сцена.  
Овој проект работи во насока на развивање на критичко мислење преку уметноста како составен 
дел на општеството и поле за општествено-политичко влијание, преку предавања, работилници, 
дискусии, семинари, и објавување на текстови што ќе овозможи ширење на идеите и резултатите 
на овој проект. Со овој проект, се овозможува политичкиот и креативниот потенцијал на 
Балканскиот регион да стане видлив и артикулиран како критичка платформа за млади 
мислители кои се во можност да направат општествени и културни промени.  
 
Програмата на ЛокоМоушн #8 e следена од учесниците на Критичка пракса_Made in Yu. Тие се 
вклучени во фестивалскиот програм преку различни активности.  
Критичка пракса_Made in Yu_учесници во проектот во 2015: Ида Даниел (Бугарија), Кристоф 
Фаркас (Унгарија), Шир Хакам (Израел), Ливиа Андреа Пиаза (Италија/ Германија), Ашлинг Маркс 
(Велика Британија/ Холандија), Стина Нирберг (Шведска) Ана Шнабл (Словенија).  
 
Ментор на програмата: Ана Вујановиќ /// програмски кординатори: Биљана Тануровска 
Ќулавковски и Маријана Цветковиќ Марковиќ. 
 
Повеќе информации за програмата > http://criticalpracticemade.ipage.com/  
Критичка пракса _made in Yu_ во Скопје е организирана од Локомотива и НОМАД танц академија 
како дел од проектот Life Long Burning, www.lifelongburning.eu  
Поддржано од Програмата Култура на ЕУ. 
                                   

 

http://criticalpracticemade.ipage.com/
http://www.lifelongburning.eu/


 

 

 

Со поддршка на  Програмата Култура на ЕУ 

 

*** 

Организација на фестивалот: Локомотива – Центар за Нови Иницијативи во уметноста и 

културата/ партнер Театарот на Навигаторот Цветко и проект КИНО КУЛТУРА  

Фестивалскиот програм на Локомоушн #8, и е поддржан од Општина Центар преку проектот 

КИНО КУЛТУРА, Гете Институт Скопје и Министерство за култура на Р. Македонија.  

Критичка Пракса_Made in Yu_програма во рамките на проектот Life Long Burning е подржана од  EU 

fund for culture.  

Благодарност до Младински Културен Центар, и сите уметници, културни работници, куратори и 

пријатели вклучени во реализација на фестивалот  LocoMotion #8 кои ги донираа своето време, 

знаење и хонорари за негова реализација.  

                                   

         

        

*** 

Простори на фестивалот:   

Младински Културен Центар: Кеј Димитар Влахов 15, 1000 Скопје и  

Менада, Подградје, Стара Чаршија 

 

 

*** 
слободен влез  

***  


