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ВОВЕД
или 
КНИГА 
НА РАБОТА 

КУЛТУРНИ ПРОСТОРИ 
ЗА АКТИВНИ ГРАЃАНИ

Развој на модели на 
специфични јавни 
простори за заедницата

„Културни простори за активни граѓани“1 e проект на организацијата „Локо-
мотива“ – Центар за нови иницијативи во уметноста и културата – Скопје, кој 
се реализира во партнерство со „Факултет за работи што не се учат“ (ФРУ) 
– Битола/Скопје  и во соработка со „Гласен Текстилец“ – Штип, „Плоштад 
Слобода“ – Скопје и „Театар на Навигаторот Цветко” – Скопје.  Проектот се 
реализираше во временски период од 15 месеци (од мај 2017 до јули 2018 
година) и беше насочен кон развој на нови модели за управување и ко-
ристење на јавни простори преку вклучување и интеграција на граѓанскиот 
сектор и жителите во локалните заедници. Имено, преку креирање и импле-
ментација на посебни методолошки пристапи и активности, проектот имаше 
цел да отвори прашања за и околу јавниот простор, просторот во културата 
и уметноста; или поконкретно, за неговата намена, користење, управување, 
односно употреба од професионалците во полето на културата и граѓаните. 
Ова се чинеше дека се итни прашања бидејќи во тој период беа активни 
неколку простори кои овие организации ги управуваа или блиско соработу-
ваа, а она што постоеше како позадина, но и како некакво локално искуство 
и знаење, беше само инертниот институционален сектор. Оттаму, во вре-
метраењето на овој проект (бидејќи организациите - партнери во проектот 
повеќе години наназад се бават со оваа тема, како поединечно така и преку 
заеднички иницијативи и активности), своето делување го насочија кон че-
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тирите простори: „Кино Култура“ – проектен простор за современи изве-
дувачки уметности и современа култура во Скопје, киното на Железничка 
зграда во Скопје, Офицерски дом во Битола и КУЦ „Текстил“ во Штип.  
Во рамки на петнаесетмесечното концентрирано и посветено работење, 
преку работни групи и јавни активности, за секој простор развивме специ-
фичен пристап во согласност со контекстот, историјата и намената, актуел-
ната состојба во која се наоѓа (од сопственички, функционален, управувачки 
и програмски аспект) и значењето за заедницата, било професионална или 
поширока локална заедница на жители и корисници. Овој специфичен прис-
тап подразбираше работа на модел на управување, организација и програ-
ма во просторите со воспоставена базична структура и начин на функцио-
нирање („Кино Култура“ - Скопје), односно изработка на лична карта и план 
на употреба  (киното во Железничка зграда - Скопје), односно застапувачка 
јавна акција со препораки за користење (Офицерски дом - Битола), како и 
промислување на можен модел на функционирање (КУЦ „Текстил“ - Штип). 
Партнерите и соработниците во проектот, преку здружено делување со 
другите учесници вклучени во процесите (претставници на граѓанското 
општество и институционалниот сектор) и во соработка со пошироката за-
едница на активни граѓани, професионалци од полето на културата и поши-
роката публика, заеднички работеа на активностите поврзани  со четирите 
простори.
На тој начин, се стремевме да ги подобриме условите за работа во овие 
простори, за соработка, за ко-управување и за креирање содржини за и од 
граѓанскиот сектор преку културата. Преку активностите актуализиравме 
содржини и теми кои опфаќаат релевантни социо-политички прашања, меѓу 
кои и улогата и третманот на граѓанскиот сектор и потребата за негова вклу-
ченост во јавните политики. 
Преку овие четири простори: „Кино Култура“ - Скопје, Железничка зграда 
- Скопје, КУЦ „Текстил“ - Штип и Офицерски дом - Битола, како и специ-
фичните пристапи за нивен развој, се обидовме да создадеме инклузивна, 
критичка и делиберативна јавна сфера која се гради низ партиципативни 
процеси на управување. Јавниот простор најчесто се разбира само како 
просторна категорија, но тој е, пред сè, местото во кое се гради социјални-
от капитал,  содржините, релациите и приказните; таму се гради дискурсот, 
односно јавната сфера. 

Во „Кино Култура“ - Скопје, еден од најзначајните независни простори за 
современа култура и уметност во Македонија, реализиравме меѓународна 

конференција која создаде простор и дискурс за пошироко разгледување на 
проблематиката околу раководење на јавните содржини во културата. Освен 
тоа, работевме на моделирање на процесите за управување со просторот 
(изработка на „Протокол за соработка со граѓанското општество во рамките 
на програмската линија Слободна Сцена”, стратешко планирање, градење 
на нови содржини со заедниците и граѓанскиот простор, овозможување на 
услови за работа на културните работници итн.), односно вклучување на 
нови партнери, граѓанскиот сектор и заедницата. Развојот на „Кино Култу-
ра“, како идеја, пред сè, а и како модел на нов јавен простор кој ќе придо-
несува во градење на јавната сфера (преку неговата содржина, формите на 
воспоставени партнерства со конституентите и интеракцијата со граѓаните), 
се реализира преку анализа на контекстот и законската рамка на јавни и 
културни политики, истражување на постоечки пракси и модели, како и пре-
ку работата со професионалци (домашни и меѓународни) од сферата на кул-
турата, институционалниот сектор и граѓанското општество како соработни-
ци во развој на моделот. Со други зборови, меѓународната конференција на 
тема „Моделирање на јавните простори во културата” овозможи градење на 
платформа околу темите на креирање на политики во културата, модели на 
институции, односно размена на идеи, знаење и воспоставени пракси. Како 
продолжение на конференцијата, ја издадовме и публикацијата “Modelling 
Public Space(s) in Culture - Rethinking Institutional Practices in Culture and 
Historical (Dis)continuities”, која продолжува да истражува и рефлектира во 
полето на модели на јавни простори во културата и контекстот во кој тие се 
создаваат. „Кино Култура“ е уникатен пристап и модел, кој се реформира 
со своето растење и развој од идеја, преку проектен простор, до граѓанска 
платформа која има за цел преку современата култура и уметност да укажува 
и интервенира во социо-политичкиот контекст и јавна сфера. 

Во Железничка зграда – Скопје, афирмираме процеси на градење на за-
едница на граѓани преку користење на дел од заедничкиот простор, т. е. 
киносалата, со првична намера да се создава културата на заедницата. Во 
процесот вклучивме и професори и студенти од факултетите за архитектура 
и ликовни уметности, со кои направивме архитектонски решенија преку сту-
дентски конкурс за тоа како еден простор (киносалата во Железничка згра-
да) може да вклучува, односно да функционира за потребите на жителите 
на станбениот комплекс, но и од претставниците на локалната културна за-
едница. Отворивме дебата со градоначалникот на општина Центар, со архи-
текти, културни работници, станари на зградата и пошироката заедница, во 
врска со можниот начин на употреба на Железничка зграда. 
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Со КУЦ „Текстил“ – Штип, направивме план како да се развива просторот, 
кои се стратегиите за негов понатамошен развој; како да се соединува, јак-
не и застапува заедницата на текстилните, кожарските и чевларските ра-
ботници, како преку културни активности да стане свесна и да се бори за 
своите работнички права и како својата економија да ја реинвестира преку 
социјално претприемништво. 

Преку Офицерски дом – Битола, започнавме дијалог со централната и ло-
калната власт и застапувавме процеси на партиципативна демократија во 
културата, односно ре-моделирање на просторите за култура преку вклучу-
вање на чинителите и граѓаните во градење на можните модели на корис-
тење на овој простор, во рамки на АКТО Агората на АКТО фестивалот за 
современи уметности во 2017 година. 

„Културни простори за активни граѓани“  настана по искуството од регио-
налниот проект „Дисонантни ко-простори“2 низ чиј процес развивме нови 
методолошки пристапи во градење на специфичен управувачки модел на 
јавни простори во културата, базиран на пристап кој ги вклучува сите засег-
нати страни, а низ кој стекнавме знаења кои сакавме да ги прошириме, но 
и да ги споделиме. Преку искуството на градење на модел(и) низ партици-
пативни процеси на „Кино Култура“, ги вклучивме и другите три простори 
кои постојат или се создаваат со цел да ги активираат граѓаните во заеднич-
ко креирање на јавниот дискурс преку бавење со прашања или проблеми 
поврзани со заедницата. Овие простори секогаш ги вклучуваат чинителите, 
корисниците и, секако, креаторите на политики, од централната и локална-
та власт. Инсистиравме на заеднички креирани рамки на политики преку 
кои се овозможува постоењето, заштитата и јавната функција на овие прос-
тори. Тргнувајќи од „Кино Култура“ и примерот на креирање на процеси 
на вклучување на сите засегнати страни, односно градење на специфични 
процеси и методологии, преку заедницата на микро ниво како комплекс за 
живеење (Железничка зграда - Скопје) и заедницата како локално јадро на 
жители во еден град со нарушени работнички права на текстилни работници 
(КУЦ „Текстил“ - Штип), до заедницата на граѓани активирани во заштита 
на јавна институција, споменик на култура и значајно историско и социјал-
но обележје на градот (Офицерски дом - Битола), партнерите на проектот 
осмислуваат и координираат активности во кои се вклучени сите засегнати 
страни, за заедно со нив да дојдат до одредена промена во заедницата која 
ќе го подобри животот на граѓаните.

Главното врзивно ткиво на сите активности е претставување на културата 
како ресурс, односно општествен, творечки и политички фактор за промена. 
Активностите ги соединува и идејата за здружување, каде се обединуваат 
различни групи актери кои заеднички ги развиваа и имплементираа актив-
ностите како поединечни чекори кон постигнување на позитивна општест-
вена промена. 
Во активностите поврзани со Железничка зграда во Скопје, здружување-
то е помеѓу членовите на Куќниот совет на зградата, жителите на зграда-
та, уметниците од градот и општина Центар, со цел активирање на градско 
маало како урбано јадро на жители запознаени со историјата и социолош-
ката структура на заедницата и заинтересирани преку културна пракса да 
го подобрат квалитетот на животот во заедницата. КУЦ „Текстил“ во Штип, 
овозможува простор за работа и заедничко делување на граѓански акти-
висти и работници во развој на пракса на синдикално делување кое освен 
работничките права ги застапува и културните права на работниците, а ги 
истражува и културните пракси карактеристични за некогашните големи 
текстилни фирми во општествена сопственост (активност која се развива 
во 2018 година). Офицерски дом во Битола, активираше сериозен број на 
граѓани, неформални граѓански инцијативи („Битола не е на продажба“), НУ 
Завод и музеј Битола и општина Битола, со цел зачувување на Офицерски 
дом во јавна сопственост со јавна функција, достапен за користење на умет-
ниците и културни работници и отворен за граѓаните.
Овој проект за нас претставуваше процес преку кој отпочнавме да градиме 
одржливи општествени заедници, во кои културата како развоен ресурс во 
општеството ги направи помоќни, посплотени и посолидарни.

Ивана Васева, Виолета Качакова, Биљана Тануровска-Ќулавковски
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Континуирани средби на работната група за Офицерски дом, која работеше 
на истражување за состојбата околу припадноста на Офицерски дом во Битола, 
препораки за просторот и негово користење и предлог јавна акција во рамки 
на АКТО фестивалот во 2017 година.  
Членови на работната група: претставници на „Локомотива“, ФРУ, „Плоштад 
слобода“, НУ Музеј и завод Битола, општина Битола и граѓанската иницијатива 
„Битола не е на продажба“.

 
Битола

2017 годинa

паркот на Офицерски дом Битола
2 септември 2017 година

2017/ 2018 година

Јавна акција за зачувување на Офицерски дом во Битола, јавна дискусија 
АКТО АГОРА на тема „Каков Офицерски дом ни треба?“, како дел од АКТО 
фестивал за современи уметности во Битола. На дискусијата земаа учество 
актуелниот Министер за култура,  експерт гостин од Хрватска, пратениците 
од Собранието на Република Македонија и членови на Kомисијата за култура, 
членови на Советот за култура на општина Битола, експерти за културно 
наследство, членови на независната културна сцена од Битола, Скопје, 
Тетово, Струга и граѓани на Битола заинтересирани за ова прашање.

паркот на Офицерски дом Битола
2 септември 2017 година

2017/ 2018 година

Презентација на студија на добар случај - „Мотел Трогир“ од Наташа 
Бодрожиќ, преставник на организацијата „Слободне Везе“ од Загреб. 
Презентацијата е реализирана во рамки на јавната дискусија АКТО АГОРА 
на тема „Каков Офицерски дом ни треба?“, како дел од АКТО фестивал 
за современи уметности во Битола.

 „КУЛТУРНИ ПРОСТОРИ 
  ЗА АКТИВНИ ГРАЃАНИ“

Битола      ОФИЦЕРСКИ ДОМ

  Листа на 
активности

Меѓународна конференција "Modelling Public Space(s) in Culture" 
(„Моделирање на јавните простори во културата“). 
Целта на конференцијата беше да понуди теориски перспективи и рефлексија 
за употребата и развојот на "јавниот простор" како физичка локација која 
создава  социјални врски и „јавна сфера" како збирка на атрибути кои 
придонесуваат за формирање на јавниот дискурс.  Конференцијата опфати 
серија на предавања, презентации и дискусии со директна вклученост на 
40 домашни и интернационални учесници.

простор за современи изведувачки 
уметности и современа култура 

 
Меѓународна конференција

Кино Култура - Скопје
12 - 14 октомври

2017 година

Промоција на публикацијата
Кино Култура - Скопје

10 мај
2018 година

Издавање на публикацијата "Modelling Public Space(s) in Culture- Rethinking 
Institutional Practices in Culture and Historical (Dis)continuities"/„Моделирање 
на јавните простори во културата - реобмислување на институционалните 
практики во културата и историските (дис)континуитети“, која продолжува 
да истражува и рефлектира во полето на модели на јавни простори во 
културата и контекстот во кој тие се создаваат. Публикацијата содржи 
шеснаесет текстови и три студии на случај за просторите: „Кино Култура“ - 
Македонија, „Пионерски град“ - Србија и „Мотел Трогир“ - Хрватска. Авторите 
на текстови се од поранешна Југославија, Европа и пошироко, од различни 
професионални сфери - социолози, научници, академици, културни 
работници, независни истражувачи, експерти за културна политика, 
теоретичари за уметност и култура, уметници, активисти, менаџери во 
културата итн. Публикацијата беше објавена во месец мај 2018 година и 
промовирана со јавна презентација проследена со отворена дискусија во 
„Кино Култура“.

Кино Култура - Скопје
2017/2018 година

Континуирани средби на Советодавното тело и работната група на Слободна 
Сцена на „Кино Култура“ составени од претставници од граѓанското 
општество, активни во полето на културата, уметноста, младите, човековите и 
работнички права, за изработка на „Протокол за соработка со граѓанското 
општество во рамките на програмската линија Слободна Сцена".

Кино Култура - Скопје
2017/2018 година

Активности од/за граѓанскиот сектор реализирани во „Кино Култура“ - 
Слободна сцена. Реализирани околу  70 соработки од различен карактер: 
театарски претстави, образовни, резиденцијални и продукциски активности
во областа на современиот танц и перформанс, книжевни фестивали и 
промоции, концерти, конференции, дебати, уметнички истражувања, промоции, 
публикации, филмски фестивали, програми за деца и лица со посебни потреби, 
програми за актуализација на родовите и ЛГБТ прашања преку 
културно-уметничка пракса итн.

Битола, хотел Театар
14 и 15 април

2018 година

Долгорочно планирање и одржливост на проектот со фокус на долгорочен 
развој на моделот за „Кино Култура“, модерирана работна средба со учество 
на партнери и соработници на проектот, „Локомотива“, ФРУ, „Театар на 
Навигаторот Цветко“.

 „КУЛТУРНИ ПРОСТОРИ 
  ЗА АКТИВНИ ГРАЃАНИ“

КИНО КУЛТУРА
Скопје

  Листа на 
активности



Работилница за изработка на лична карта на Железничка зграда, 
организирана од архитект, соработник на проектот Дејан Ивановски 
во соработка со партнерите и соработници на проектот - ФРУ, „Локомотива“ 
и „Плоштад Слобода“  и со учество на членови на Куќен совет на зградата.

Kиното во
Железничка зграда

Скопјe
15 јули, 2017 

Изработка на план за употреба на просторот на Железничка зграда. Првиот 
дел од оваа активност се реализира во 2017 година преку остварување на 
континуирани средби со членови на Куќниот совет на Железничка зграда 
Скопје. 

Перформативно-истражувачки проект „Кога зградите би зборувале“, 
реализиран во партнерство со општина Центар, во рамки на кој се продуцира 
интерактивен перформанс и уметничка програма реализирана во Железничка 
зграда Скопје. Автор: Филип Јовановски Кураторка: Ивана Васева
Истражувач и ко-автор на сценарио: Дејан Ивановски.

Изработка на план за употреба на просторот на Железничка зграда. 
Вториот дел од оваа активност се реализира во 2018 година преку 
1/ Распишување на студентски конкурс во месец мај 2018 година, за 
изработка на идејно решение за нов внатрешен просторен концепт (dream 
space) на постоечкото кино во Железничка зграда во центарот на Скопје и 
2/ Реализација на јавен настан „Активно кино за заедницата“, кој се 
состоеше од: Изложба на идејните решенија – предлог-проекти од млади 
архитекти кои се пријавија на студентскиот конкурс, Доделување на 
сертификати на сите учесници на конкурсот и награди за 3-те најдобри 
решенија, како и дискусија на тема „План на употреба на Железничка зграда“ 
со присуство на градоначалникот на општина Центар и повеќе соработници 
од граѓанскиот сектор.

 „КУЛТУРНИ ПРОСТОРИ 
  ЗА АКТИВНИ ГРАЃАНИ“

     Скопје       ЖЕЛЕЗНИЧКА ЗГРАДА

  Листа на 
активности

Kиното во
Железничка зграда

Скопјe
2017 година

Железничка зграда
Скопје

1 и 2 октомври
2017 година

Железничка зграда
Скопје

јуни, 2018 година

Партнерски состанок на „Локомотива“ и ФРУ  за евалуација на реализираните 
активности во 2017 година, утврдување на детален план на имплементација на 
активностите во рамки на проектот во 2018 година, и остварена работна 
средба со соработникот „Гласен Текстилец“ за планирање на активностите 
поврзани со КУЦ „Текстил“ во 2018 година.

 
хотел Оаза

КУЦ „Текстил“ Штип
12-14 март 2018 година

КУЦ „Текстил“ Штип
мај, јуни 2018 година

Развој на Стратешки план за КУЦ „Текстил“ преку модерирана работа со 
поканет експерт - Иван Тороманоски и членовите на „Гласен Текстилец“.

КУЦ „Текстил“ Штип
7 јули 2018 година

Предавање на Кјара Бонфиљоли (Италија) на тема „Црвени конци: Структура 
на чувство на текстилните работници по Југославија“ и претставување на 
стратешкиот план изработен за КУЦ „ТЕКСТИЛ“.

 „КУЛТУРНИ ПРОСТОРИ 
  ЗА АКТИВНИ ГРАЃАНИ“

Штип      “КУЦ” ТЕКСТИЛ

  Листа на 
активности
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„Кино Култура“ е зграда во центарот на Скопје, споменик на културата од 
втор степен и простор со богата колективна меморија и историја на култу-
рата и урбаниот живот на градот. 
Зградата е значајно архитектонско и културно наследство на градот и не-
говите жители. Изградена е од браќата Костиќ во 1937 година, како едно 
од првите приватни градски кина во Скопје. Од основањето, повеќе од 50 
години во континуитет, „Кино Култура“ работи како кино простор со богата 
филмска програма организирана како приватна дејност на фамилијата Кос-
тиќ, или како општествена дејност за време на Југославија, организирана од 
претпријатието за прикажување на филмови „Градски кина“ – Скопје.

Со доаѓањето на 90-те години на минатиот век и периодот на транзицијата, 
„Кино Култура“ не успева да се трансформира според условите и потребите 
кои ги диктира транзицијата проследена со реформирање на пазарот, ин-
ституциите и нивната улога. Освен тоа, новите технологии и достапноста на 
филмската уметност преку видеотеките нанесоа дополнителен удар на ки-
ноприкажувањето. Со Законот за денационализација1 од 1998 година, згра-
дата на „Кино Култура“, која беше одземена од сопствениците за време на 
Југославија, се врати во приватна сопственост на наследниците на браќата 
Костиќ, кои не се во состојба да го одржуваат просторот и неговата јавна 
функција. Следствено на тоа, од крајот на 90-те години на минатиот век до 
крајот на 2015 година, просторот „Кино Култура“ е затворен, неактивен и 
во лоша состојба. 

Во еден од своите текстови објавени на интернет порталот „Окно”, македон-
скиот новинар Звездан Георгиев пишува за „Кино Култура“ како простор 
од огромно значење за македонската и градска култура, чија неактивност и 
пропаѓање по 90-те симболички ги поврзува со состојбата на македонската 
култура во тој период:
„Не е, значи, само евтина метафора кога се тврди дека со пропаста на ки-
ното „Култура“ започна и пропаѓањето на македонската култура. Зашто, ако 
за нешто може да се каже дека со право го носи своето име, тоа беше токму 
киното „Култура“, своевиден универзитет за филмот, а преку него и за жи-
вотот воопшто”2. 
Неколку години наназад, претставниците на здружението на граѓани „Локо-
мотива“ - Центар за нови иницијативи во уметноста и културата и друштвото 
за театарски и едукативни дејности „Театар на Навигаторот Цветко” актив-
но бараа и преговараа за културно “освојување” на нов, јавен, програмски 
независен и општествено релевантен простор. Простор во кој ќе можат да 
ги развиваат своите програми во полето на современите изведувачки умет-
ности и современата култура и во кој преку соработка со претставниците 
на граѓанското општество ќе ги развиваат, поддржуваат и застапуваат по-
требите на пошироката културно-уметничка заедница. Во 2015 година, овој 
партнерски тим успеа да (ре)активира дел од „Кино Култура“ како проектен 
простор за современи изведувачки уметности и современа култура, преку 

ВОВЕД

1918 

1 Објавен во 
“Сл. весник на РМ” бр.20/98

2 Георгиев, Звездан. 2013. 
„Кино Култура” (https:

//okno.mk/node/30692)
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Свеченото отворање на објектот било на 1 март 1937 година, под името 
„Уранија“. Од неговото отворање до 1945 година, објектот е раководен како 
дел од семејниот бизнис на Костови и е гордост за фирмата и фамилијата. 
Филмовите ги проектираат обучени кинооператори со користење на најсо-
времена техника набавена од Германија. Квалитетната програма на лицен-
цирани филмови набавени од продукциски и дистрибутерски куќи како „Ме-
тро Голдвин Маер“, „Уфа“, „Парамонт“, „20 сенчери фокс“ и „Авала филм“, 
добила на атрактивност и масовна посетеност на проекциите.
За време на Втората светска војна, киносалата продолжува со работа со 
филмска програма од редовен и пропаганден карактер која се одвива во 
окупациски услови, под строго одредени правила. Филмовите можеле да 
ги набавуваат само од Софија. Договор се правел на пакет-филмови во кој 
добивале од еден до три атрактивни филмови за публиката заедно со седум 
до девет пропагандни филмови, кои биле обврзани да ги прикажат одреден 
број пати во периодот на времетраење на договорот. Овој формат на работа 
бил единствен кој гарантирал опстанок на бизнисот на фамилијата Костови, 
тогашни претставници на младата буржоазија. Пропагандните филмови ги 
пуштале во неатрактивни термини, како дел од програмата на кино утро или 
во раните попладневни часови.
По завршувањето на војната, со одлука на централните власти во Југосла-
вија, кината биле прогласени за објекти од културата со посебно значење 
за државата, како простори за пропаганда на новиот општествен поредок. 
Како такви, сите до последното во Македонија, биле национализирани по 
истата шема - со издавање на обвинение за соработка со непријателот на 
сопствениците на објектите и изнудена изјава за подарување на објектите 
на државата. 
Во 1945 година, објектот го добива името „Кино Култура“ и како објект во 
државна сопственост и припаѓа на ФИДИМА – првата институција за сни-
мање филмови, чиј директор во тоа време бил Благоја Дрнков. Подоцна, 
„Кино Култура“ станува дел од Претпријатието за кинематографија „Градски 
кина“ - Скопје. Ова претпријатие од посебен општествен интерес, имало 
Работнички совет составен од 24 лица (од кои 12 лица - припадници на 
внатрешната структура на „Градски кина“ и 12 лица - претставници на др-
жавни институции, медиуми итн.). Од информациите добиени од Ацо Дуков-
ски4, „Градски кина“ - Скопје има околу 100 вработени, распределени во 
градската кино мрежа од 18 киносали на територијата на град Скопје. Од 
вкупниот број на вработени, околу 20 лица се дел од просторот на „Кино 
Култура“. „Градски кина“ - Скопје функционира како самоодржлива структу-
ра која успева да ги покрие сите трошоци поврзани со работа и програма на 
киносалите само од продажба на билети, без никакво учество на државни 
или приватни фондови.
По 90-тите години на минатиот век, „Градски кина“ - Скопје останува како 
јавно претпријатие бидејќи не добива дозвола за приватизација. Поради не-
можноста, во новонастанатите транзициски услови, да ја одржи продажбата 
на билети за покривање на трошоците, „Градски кина“ - Скопје престанува 
со својата активност.

договор за закуп со неговите сопственици и со помош на поддршка добиена 
од општина Центар. Од декември 2015 година, „Кино Култура“ повторно ја 
добива својата јавна функција. Иницирано од потребата за простор во кој ќе 
се развива современ и програмски независен израз, денес „Кино Култура“ 
е место за креација, презентација, но и рефлексија за клучни општествени 
теми преку уметноста и културата. Простор кој е повеќе од потребен во кон-
текст на непостоечки, независни, а со јавна функција културни простори.
Просторот на „Кино Култура“ се развива како програмски така и организа-
ционо и управувачко-менаџерски од страна на соосновачите и во соработка 
со партнерите, во насока на развој на соодветен модел преку спроведување 
на истражувања и анализа на искуствата од досегашната работа. Токму овој 
сегмент е ставен во фокусот на делување на просторот „Кино Култура“, во 
рамки на проектот Културни простори за активни граѓани. Разработени во 
конкретни активности како дел од проектот, во 2017 и 2018 година се рабо-
теше на развој на „Протокол за соработка со граѓанското општество во рам-
ките на програмската линија Слободна Сцена”, организација на меѓународ-
на конференција на тема „Modelling Public Spacе(s) in Culture”, уредување 
и издавање на публикација како збирка на текстови на тема „Rethinking 
Institutional Practices in Culture and Historical (Dis)continuities” и отпочну-
вање на процес за стратешко планирање на „Кино Култура“.

Првите проекти за изградба на објектот познат како „Кино Култура“ (според 
документацијата од Архивата на Град Скопје) потекнуваат од 1933 година. 
Постојат претпоставки дека ова е можеби првиот објект во Скопје кој од 
самиот почеток е планиран и проектиран да биде кино, па и во проектната 
документација е именуван како „кино-театар“ 
Постои документ со кој се потврдува дека во 1933 година, фирмата „Јован 
и Никифор Костиќ“3 поднесува барање за започнување на процедура за до-
бивање на дозвола за изградба на објект со намена „кино–театар“, на плац 
на денешна локација на улица Луј Пастер бр. 3, кој припаѓал на сопствени-
ците на фирмата. 
Во 1941 година, фирмата „Јован и Никифор Костиќ“ престанала да постои. 
Во воениот периодот што следи, стопанисувањето со објектот одело преку 
заедничката фирма на браќата Костови (Костиќ), која била регистрирана 
под името „Уранија“.
Првиот проект за објектот го направил рускиот архитект Иван Артемушкин 
во 1933 година, кога е започната процедурата за барање на дозвола за 
градба. 
Во 1936 година е комплетирана потребната документација во согласност со 
важечките законски регулативи, стандарди и прописи, и добиено е одобре-
ние за градба. Проектот по кој се изведувал објектот е потпишан од архи-
тектот Кирил Жерновски.
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3 Во 1923/24 година, Јован 
Костиќ отвора бизнис со 

колонијална стока. Околу 
1930 година, Јован го 

вклучува во бизнисот и својот 
брат Никифор Костиќ. 

Од тој момент, фирмата 
се води под името „Јован и 

Никифор Костиќ“

4 Дуковски е директор на 
„Градски кина“ - Скопје 

од 1984/85 година до 
2003 година, кога тој 

самиот поднесува оставка. 
Централната канцеларија на 

„Градски кина“ - Скопје се 
наоѓа во објектот на „Кино 

Култура“. 



Согласно основната намена да функционира како кинотеатар, од самиот 
почеток централниот простор на објектот „Кино Култура“ е замислен и ре-
ализиран како киносала со влезен хол и два галериски хола на првиот и 
вториот кат, поврзани со странично поставени скалишни јадра. Освен глав-
ната сала, во објектот постојат и други простори кои во различни периоди 
функционираат како киносали со специфична филмска програма. Неколку 
години пред скопскиот земјотрес од 1963 година, направена е пренамена 
со адаптација на подрумот и отворено е детското кино „Бамби“. Во 80-те 
години на минатиот век, кино „Бамби“ станува кино „Манаки“ со нова про-
грамска содржина. Во 90-те години на минатиот век, со интервенцијата на 
вториот кат, на фронталниот дел кон фасадата, како и со комерцијализација-
та на канцелариските простори се активира кафе-бар „Синема“, додека пак 
галерискиот хол на првиот кат се реконструира во џебно кино „Парадизо“. 
Подоцна, кафе-бар  „Синема“ се затвора, а дел од приземјето се издава за 
комерцијални активности (малопродажба, кафуле итн.)  
Денес „Кино Култура“ ги содржи просторите: голема сала или кино „Кул-
тура” со двата галериски хола на првиот и вториот кат; подрум или пора-
нешно кино „Манаки“, поранешно џебно кино „Парадизо“, канцелариски 
простор на прв и втор кат и простор за кафуле, со вкупна површина од околу 
1.160 м2.

Можниот модел на управување и организација на одреден простор, во слу-
чајов – нов јавен простор во културата - зависи од контекстот во кој тој се 
развива, односно општествено-политичката состојба, актуелните културни 
политики и засегнатите страни кои се директно вклучени во неговиот раз-
вој, управување, организација, изработка на програма и финансирање. Тр-
гнувајќи од потребата да се воспостави модел базиран на партиципативно 
управување, предуслов за негов развој беше да се истражи состојбата и 
да се даде одговор на одреден сет на прашања: Кои се вклучените акте-
ри?, Како се делегираат одговорностите помеѓу актерите?, Која е управната 
структура?, Како се донесуваат одлуки?, Како различните актери се вклуче-
ни во процесот на донесување одлуки?, На кој начин се обезбедува и одр-
жува комуникацијата меѓу различните актери?, Кој е сопственик на инфра-
структурата?, Кои се корисници на инфраструктурата?, Кои се договорните 
услови и односи помеѓу сопствениците и корисниците на инфраструктура-
та?, Кои се начините на користење на инфраструктурата?, Колку чинители 
се директно и индиректно вклучени во користењето на инфраструктурата?, 
Кои се интерните правила и прописи за користење на инфраструктурата?, 
Која е типологијата на инфраструктурата?, Која е главната цел за користење 
на инфраструктурата?, Кои се начините на ангажирање на пошироката кул-
турна и општествена заедница во активностите на просторот? Кои се ме-
тодите за планирање на развојот на инфраструктурата за да се овозможи 
понатамошен развој на програмите?, Кои се безбедносните аспекти на ко-
ристењето на инфраструктурата? итн.

Земајќи ги предвид одговорите на горенаведените прашања, постоечки-
те документи поврзани со просторот и спроведената теориска анализа на 
новите модели на управување, се поставија основите за развој на „Кино 
Култура“ како простор за современи изведувачки уметности и современа 
култура. Овој процес имаше за цел да помогне во дефинирање на трите 
основни нивоа на функционирање: ниво на управување, ниво на органи-
зација и програмско ниво. Овие три нивоа обединуваат мноштво инволви-
рани или потенцијални актери: од сопствениците на просторот, преку парт-
нерите кои го изнајмуваат и користат просторот, до останатите соработници 
и потенцијални корисници (претставници на граѓанското општество, умет-
ници, приватни компании итн.), локалните власти и локалната заедница/
публиката. 
Основната цел е да се развие одржлив модел на нов јавен простор во култу-
рата како концепт кој би функционирал како во рамки на постоечкиот прос-
тор така и во рамки на друг потенцијален простор кој би ги задоволувал ос-
новните потреби за негово функционирање и спроведување на програмата. 

Во 2015 година, „Локомотива“ и „Театар на Навигаторот Цветко“ реактиви-
раат дел од просторот, и тоа: големата сала, влезниот хол и канцеларијата 
на првиот кат, со што почнува да функционира „Кино Култура“ како про-
ектен простор за современи изведувачки уметности и современа култура. 
Просторот на големата сала е реновиран и адаптиран за мултифункционал-
на намена. Освен за филмски проекции, една од неговите основни намени е 
да функционира како простор за изведувачки уметности (театар и танц), но 
и простор кој овозможува и поддржува реализација на различни културни 
содржини.

Сегашната состојба на проектниот простор „Кино Култура“ може да се раз-
гледува од законски/договорен, програмски и оперативен аспект. 
Од законски/договорен аспект, делот од просторот кој е раководен од „Ло-
комотива“ и „Театар на Навигаторот Цветко“ е закупен од актуелните соп-
ственици (10 лица со различен сопственички дел) и е регулиран со 2 по-
следователни договора за закуп, од кои вториот на 5 години, активен до 
2020 година. Договорот за закуп е склучен помеѓу сопствениците и „Театар 
на Навигаторот Цветко“, додека пак „Локомотива“ и „Театар на Навигаторот 
Цветко“ имаат потпишано помеѓу себе договор за деловно-програмска со-
работка. Главен финансиски партнер кој ја поддржува идејата за развој на 
„Кино Култура“, како и неговото базично оперативно работење како проек-
тен простор, е општина Центар6. Поддршката од општината се доделува на 
годишно ниво на основа на проектен грант, што подразбира доставување 
на нова проектна апликација до општината секоја година. Дополнително на 
оваа поддршка, партнерскиот тим активно работи на обезбедување на до-
полнителни финансиски средства преку различни грант програми, донации 
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и спонзорства на локално, национално и меѓународно ниво, кои ќе го под-
држат функционирањето на просторот и понатамошниот развој, како про-
грамски така и како нов модел на јавен простор во културата. Тоа подразби-
ра постоење на договорно јавно-приватно партнерство, земајќи ги предвид 
сите засегнати страни – партнерскиот тим, сопствениците на просторот и 
општината, со потенцијал за вклучување и на други јавни и приватни актери 
како потенцијални партнери во понатамошна одржливост и развој на моде-
лот и функционирањето на „Кино Култура“. 
Од оперативен аспект, тимот кој ја реализира целокупната работа во „Кино 
Култура“ е составен од пет лица, претставници на „Театар Навигатор Цвет-
ко“ и на „Локомотива“. Главните партнери инвестираат значителен дел од 
своето време и работа на финансиско и оперативно одржување на просто-
рот и координација на програмите реализирани од соработниците, со што 
влијае на помал опсег на работа во развој и реализација на својата про-
грама. Овој тип на работа, во иднина, треба да биде заменет со стабилна 
оперативна структура на вработени лица со која ќе се овозможи потребното 
и квалитетно водење и оперативно одржување на просторот, како и управу-
вање и координирање на целокупната програма. Од тие причини, главните 
партнери се застапуваат и работат за подобра поддршка на „Кино Култура“ 
од страна на јавните фондови на национално и локално ниво, аплицираат 
за инфраструктурна поддршка и донации кои ќе ги подобрат просторните и 
техничките капацитети и развиваат стратешки партнерства, кои покрај про-
грамата ќе го поддржат и оперативното ниво на „Кино Култура“. 
Од програмски аспект, „Кино Култура“ е уникатен простор во однос на него-
вата структура и програмска ориентација. Простор со карактеристична про-
грама во сферата на современата уметност и култура, со акцент на изведу-
вачките уметности, но и со содржина развиена во соработка со пошироката 
заедницата, во рамки на која се рефлектира на актуелни општествени сос-
тојби. „Кино Култура“ е отворен простор за соработка во кој се обезбедува 
слобода на говор и разновидност во изразувањето. Програмата вклучува 
многу македонски и меѓународни партнери, мрежи и проекти, во рамки на 
кои се истражуваат и применуваат модели на соработка помеѓу уметници, 
културни работници, теоретичари, критичари, претставници на задницата 
итн. Со тоа се отвораат можности за развој на публика, како и за мрежно 
поврзување на сродни организации, партнери и корисници на програмите. 
„Кино Култура“ е позитивен пример на простор во приватна сопственост, 
управуван од приватни (непрофитни) културни актери, со јавна функција.
Основната програмска рамка на „Кино Култура“ е составена од 4 про-
грамски линии: Театар Навигатор и Локомотива (како програми развиени 
од главните партнери поврзани со изведувачки уметности (театар, танц и 
перформанс), Слободна Сцена (програма развиена во соработка со дру-
ги организации од независната културна сцена и од поширокиот граѓански 
сектор, поединци и неформални групи) и Заедно (програма за анимација, 
едукација и креативен развој на пошироката заедница). Театар Навигатор и 
Локомотива се курирани програми, додека пак Слободна Сцена и Заедно се 
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програми отворени за предлози и не се регулирани со процес на селекција 
или дефинирани со естетски критериуми или кураторски концепти. Актив-
ностите реализирани во „Кино Култура“ вклучуваат театарски претстави, 
современ танц и перформанс, работилници за професионалци и граѓани, 
конференции, уметнички истражувања, резиденции, едукативни програми, 
различни видови фестивали, промоции на книги, концерти итн.

Со цел да се тестира можноста за партиципативно управување на еден про-
грамски сегмент во „Кино Култура“, главните партнери креираа Советодав-
но тело составено од претставници од граѓанското општество активни во 
полето на културата, уметноста, младите, човековите и работнички права, 
со мандат да развие „Протокол за соработка со граѓанското општество во 
рамките на програмската линија Слободна Сцена”. Протоколот опфаќа два 
основни типа на соработка: 1.Партнерска соработка - развивање на прос-
тор за критичко размислување за општествени прашања заснован на стра-
тешки и долгорочен развој на програмата што ќе го поддржи оперативниот 
- човечки, технички и финансиски аспект на просторот и 2. Соработка со 
поширокиот граѓански сектор - организации, неформални групи и индиви-
дуалци кои се бават со култура и уметност, со социо-културни теми и со 
теми кои го засегаат развојот на граѓанското општество, демократијата и 
човековите права; и кои имаат интерес да поддржат и се дел од простор и 
реализираат дел од своите активности во него. Дополнително се разви и 
„Протокол за соработка со останати корисници”, чија основна цел е да се 
овозможи користење на просторот од други лица и ентитети кои не влегува-
ат во категориите дефинирани со „Протоколот за соработка со граѓанското 
општество во рамките на програмската линија Слободна Сцена”, а кои мо-
жат да ја поддржат економијата на просторот и неговото работење. Со овие 
протоколи се регулира употребата на просторот надвор од опсегот на про-
грамските линии Театар Навигатор и Локомотива. Со нив се овозможува де-
финиран, транспарентен и демократски пристап во развојот на програмите 
за соработка со пошироката заедница, со што ќе се зајакнат воспоставените 
и создадат нови долгорочни стратешки партнерства. Протоколите се резул-
тат на заедничка работа која се потпира врз принципите на демократија, 
еднаквост, солидарност, учество, почитување на различностите, транспа-
рентност, општествена одговорност и грижа за другите.

Меѓународната конференција на тема „Modelling Public Spacе(s) in Culture 
(„Моделирање на јавните простори во културата“)”7 се реализираше во 
„Кино Култура“ од 12 до 14 октомври 2017 година. Целта на конферен-
цијата беше да понуди теориски перспективи и рефлексија за употребата и 
развојот на „јавниот простор” како физичка локација која создава  социјал-
ни врски и „јавната сфера” како збирка на атрибути кои придонесуваат за 
формирање на јавниот дискурс. На конференцијата, јавните простори беа 
разгледани и дискутирани преку два различни аспекта: 1/ Ревизионизам 
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и креирање на историјата на културата и институцијата и 2/ Рефлексија на 
потребата од нови модели на јавни простори во културата. Покривањето 
на темите се одвиваше во одделни тематски целини преку серија на пре-
давања, презентации и дискусии со директна вклученост на 40 домашни и 
интернационални учесници. Конференцијата програмски се организира од 
„Локомотива“ во соработка со партнерите (домашни и меѓународни) прет-
ставници на граѓански сектор, а на неа земаа учество професори по култур-
ни политики, културни работници, теоретичари на културата, антрополози 
и социолози во културата, уметници, директори на културни институции и 
Министерот за култура на РМ.

Публикацијата „Modelling Public Space(s) in Culture- Rethinking Institutional 
Practices in Culture and Historical (Dis)continuities“/ „Моделирање на јавните 
простори во културата - реобмислување на институционалните практики во 
културата и историските (дис)континуитети“8 продолжува да истражува и 
рефлектира во полето на модели на јавни простори во културата и контек-
стот во кој тие се создаваат, во рамки на три тематски оски:
Првата, „Реасемблирање на институцијата за култура”, нуди текстови кои ја 
анализираат идејата за институцијата и институирањето, културната поли-
тика и нејзиниот однос со институцијата, и критички рефлектира на парти-
ципативноста како метод во управувањето.
Втората, „Колективно институирање: помеѓу „не повеќе” и „не сè уште”, 
содржи анализи и теоретска артикулација на “недостатни” простори, раз-
мислувања за заедничко/комунално користење - неговата генеалогија и 
значење, како и предлог на уметнички и кураторски практики како методо-
логија за реформација на јавниот простор.
„Археологиите на иднината” е третата тематска оска која се развива во об-
ласта на историјата и меморијата преку испитување на (медиумски) слики, 
особено оние што создаваат историски наративи, но исто така градат (или 
заменуваат) лична и колективна меморија.
Публикацијата содржи шеснаесет текстови и три студии на случај за прос-
торите: „Кино Култура“ - Македонија, „Пионерски град“ - Србија и „Мотел 
Трогир“ - Хрватска. Авторите на текстовите се од поранешна Југославија, 
Европа и пошироко, од различни професионални сфери - социолози, науч-
ници, академици, културни работници, независни истражувачи, експерти за 
културна политика, теоретичари за уметност и култура, уметници, активи-
сти, менаџери во културата итн. Публикацијата беше објавена во месец мај 
2018 година и промовирана со јавна презентација проследена со отворена 
дискусија во „Кино Култура“.
Во месец април 2018 година, во Битола се отпочна со процесот за изработ-
ка на стратешки план за „Кино Култура“, кој би се имплементирал од 2019 
година. Стратешкото планирање опфати: анализа на „Кино Култура“ од 
уметнички, просторен и финансиско-развоен аспект, анализа на програм-
ска соработка помеѓу основачите („Локомотива“ и „Цветко“) и партнерот 
„Факултет за работи што не се учат“, дефинирање на визијата, мисијата, 
стратешките и засегнати страни. Втората фаза од планирањето како долго-

рочен процес ќе продолжи во октомври 2018 година, во рамки на која ќе се 
дефинира моделот на простор, неговиот програмски концепт и уникатност, 
очекувањата од соработниците и корисниците на просторот (вклучувајќи ја 
и публиката), моделот на управување, моделот на финансирање и неговиот 
ПР, имиџ и видливост.

Актуелната состојба и нејзината анализа е основа на која се развива можен 
модел за „Кино Култура“. Дефинирањето на моделот треба да оди заедно со 
решавање на постоечки предизвици: 

- долгорочно обезбедување на објект/физички простор во кој ќе функцио-
нира „Кино Култура“ (по истекот на договорот со сопствениците)
- формирање на нов партнерски конзорциум или ко-управувачка струк-
тура со вклучување на нови партнери на досегашниот тим „Театар на 
Навигатор Цветко“ и „Локомотива“; дефинирање на можните партнерски 
и/или ко-управувачки релации со јавни партнери (централни/локални 
власти и финансиери) и воспоставување релации со бизнис-заедницата 
како можни поддржувачи на моделот и
- формирање на правен ентитет „Кино Култура“ чија организациона фор-
ма ќе зависи од моделот на јавен простор кој ќе се примени и воспоставе-
ните  партнерски и/или ко-управувачки релации.

Позитивните законски прописи во Македонија делумно го поддржуваат раз-
војот на нови модели на институции во полето на културата. 
Законот за установи9 дозволува освен јавна и приватна, основање и на ме-
шовита установа во која како соосновачи се јавуваат јавниот партнер (Р. 
Македонија, град Скопје или општина) и приватен партнер (домашно или 
странско правно или физичко лице). Додека пак, Законот за култура на Р. 
Македонија10 дозволува основање само на приватни и јавни установи, но 
не и на мешовита установа во рамки на која би можело да се примени модел 
на јавно-приватно партнерство. Тоа значи дека во полето на културата, за-
конската норматива не поддржува мешовити установи или јавно-приватни 
партнерства (ЈПП), што подразбира неопходна промена и синхронизација 
со Законот за установи. 
ЈПП во полето на културата е можно да се спроведе единствено преку Зако-
нот за концесии и јавно-приватно партнерство11, каде ЈПП се дефинира во 
една поширока рамка како соработка помеѓу јавниот сектор (централната 
или локалната власт) и приватниот сектор со цел да се обезбеди финанси-
рање, изградба и/или реконструкција, стопанисување (управување и ко-
ристење) и одржување на инфраструктура и/или давање на јавни услуги 
кои претставуваат „ексклузивно право“ на јавниот партнер.
Примената на овој закон во полза на создавање на нов модел на институ-
ција во културата во форма на цивилно јавно-приватно партнерство, нуди 
две можности: 1/Институционално ЈПП преку основање на мешовита уста-
нова, на пр. од страна на општина и здружени на граѓани и 2/Договорно 
ЈПП, на пр. „менаџерски договор” каде што јавната установа го доверува 
вршењето на дејноста од јавен интерес на здружение на граѓани.
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Согласно овие можности, партнерите и соосновачи на „Кино Култура“ како 
проектен простор за современи изведувачки уметности и современа кул-
тура („Театар на Навигаторот Цветко“ и „Локомотива“), во соработка со 
општина Центар, планираат отпочнување на заеднички процес на истражу-
вање во рамки на кој ќе се дојде до вистинскиот модалитет за развој на 
„Кино Култура“ како правен ентитет и јавна институција развиена на осно-
вите на цивилно јавно-приватно партнерство.
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Офицерскиот дом, или Домот на армијата во Битола, е еден од архитектон-
ските објекти зад кои стои историја, градска меморија, лични приказни и 
сеќавања, простор поради кој во изминатите години се јавија неколку раз-
лични иницијативи и акции. Нивната цел беше зачувување, односно реви-
тализација на објектот и негово ставање во функција на културата. 
Овој објект е културно-историски споменик на Република Македонија чија 
изградба започнала во 1911 година, или во времето кога со битолскиот 
вилает управувал Абдул Керим Паша. Брзо потоа започнале Балканските 
војни и Првата светска војна поради што објектот бил довршен во 1919 го-
дина. Објектот бил познат како Сарајот на Керим Паша и бил замислен како 
синтеза на палата и тврдина, а според „маварските“ елементи, украси итн., 
архитектурата укажува на објекти градени за време на турското владеење 
во Битола. Објектот е користен од војските кои се менувале на тлото на Ма-
кедонија (турска, бугарска, југословенска, македонска), а од шеесеттите до 
осумдесеттите години на 20-от век бил наменет за офицерите и генералите 
на југословенската војска. Како дел од ентериерот на просторот е познат и 
луксузниот лустер кој беше дел од главната, балска сала. Овој лустер, до-
несен од Офицерскиот дом во Скопје по земјотресот во 1963 година, меѓу 
останатите ентериерни елементи, како и други просторни обележја, беше 
ненавремено конзервиран и запуштен.
По реформирањето на Армијата, односно воспоставувањето на Армијата на 
Република Македонија (АРМ), армијата го напушта објектот во почетокот на 
деведесеттите години на 20-от век  и потоа објектот не е ставен во дру-
га функција. Во овој момент, по бројни превирања, Офицерскиот дом е во 
власта на локалната самоуправа која треба да започне со реновирање на 
објектот, што е одлучено во 2017 година со одлука на Владата на Република 
Македонија.1  
По напуштањето на АРМ, објектот беше употребуван за снимање на филмо-
ви, за одредени манифестации, меѓу кои и за АКТО фестивалот за совреме-
ни уметности, но неговата функција не беше одредена, односно сè уште не 
постои решение за неговата одржлива употреба. 
Овој објект претставува урбана меморија за граѓаните на Битола, за која ги 
врзуваат и лични приказни. Големо е значењето на овој објект за граѓаните 
на Битола, а и за Македонија, и за  неговото зачувување се случија неколку 
акции на граѓаните. 

Во 2016 година, Владата на Република Македонија нетранспарентно, со 
поддршка од општина Битола, донесе одлука за продажба на Офицерскиот 
дом во Битола, за која беше закажана електронската аукција во Министер-
ството за финансии на 19 февруари истата година. Во огласот не се наведу-
ва намената, односно функцијата на објектот, туку само обврска на купува-
чот да го реконструира долниот дел кој ќе го додели на општина Битола на 
користење за матично одделение. Граѓаните на Битола сметаа дека со ваков 
нетранспарентен договор – зад затворени врати, се загрозува културното 
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наследство, и сметаа дека е срамно, објект кој со придружните објекти оп-
фаќа површина од околу 2000 метри квадратни, да биде на продажба со 
почетна цена за само 900 000 евра. 
Граѓаните реагираа против оваа одлука преку повеќе изјави и акции на 
здруженија на граѓани, неформални групи, итн., меѓу кои и иницијативата 
за собирање потписи со кои ќе се бара поништување на одлуката на Влада-
та за продажба на Офицерскиот дом во Битола.2  „Иницијативата ја покрена 
Тоше Ивановски како граѓански активист, а зад него застана здружението 
за култура и уметност „Machina“. Иницијативата се одвиваше под мотото 
„Стоп за продажбата на историјата и националното богатство”, се вели во 
еден од медиумите.3

Се јавуваат и други иницијативи, како иницијативата „За нас се работи: Ние, 
битолчани, сме пиеле мастило, за да имаме сина крв!“ која поттикна пети-
ции и реакции во кои се  повикува тогашниот градоначалник Талески да 
се изјасни околу продажбата на Офицерскиот дом.4 Она за што се залагаа 
граѓанските иницијативи е да не се приватизира на нетранспарентен начин 
јавниот простор, во овој случај и споменик на културата, како што гласи 
член 51 од Закон за заштита на културното наследство – „Културно наслед-
ство од особено значење во државна сопственост не смее да се отуѓува“5. 
Односно, преку иницијативите се бараше да се одлучува за користење на 
јавните простори низ транспарентни процеси, преку делиберативна демо-
кратија каде граѓаните ќе одлучат за функцијата на овој, но и на други јавни 
простори. Делиберативна или „консензуална демократија“ се употребува 
во прилог на нагласување на партиципативно управување, за што ќе стане 
збор подолу во текстот. Консензуалната или делиберативната демократија, 
како дел од областа на политичките науки/истражувања, се занимава со 
подобрување на процесот на колективно донесување одлуки. 

Неколку акции ги проширија своите барања со цел да се подигне јавната 
свест околу значењето и одговорноста кон јавните добра, користењето на 
јавниот простор како ресурс на заедницата итн. Исто така, меѓу иницијати-
вите се јави и предлог - закон - Закон за прогласување на старото градско 
јадро на Битола за културно наследство од особено значење - од страна на 
Валентино Димитровски, историчар на уметност. Целта на овој предлог-за-
кон беше стопирање на малверзациите кои се правеа околу и преку Законот 
за заштита на споменици на културата, како бришење на одредени објекти 
со цел нивна приватизација, или доделување на „објекти од значење“ на 
одредени објекти, со цел да се сокријат криминалите врзани за процесите 
на нивната изградба и користење на истите за градење на цврсти нео-на-
ционалистички позиции на тогашната власт. 
По бројните акции, Владата на Р. Македонија го тргна предлогот за огласот, 
но Офицерски дом остана да биде мета за урбаната мафија бидејќи статусот 
на објектот остана нерешен. 

Случајот со Офицерски дом отвори бројни прашања поврзани со јавните 
простори во Битола и во земјата. Но, неговата функција, иако неформално 
во разговори се провлекуваше идејата тој да стане простор во функција на 
културата, никогаш не беше на некој начин јавно потенцирана, искажана, 
односно, никогаш не беше заклучено која ќе биде таа. 
Сметајќи дека „Културни простори за активни граѓани” може да опфати или 
да даде некакви насоки во релација со овој простор, а и поради тоа што 
партнерот во проектот - „Факултет за работи што не се учат” повеќе од 10 
години го организираат АКТО фестивалот за современи уметности во Би-
тола, одлучивме во тој јавен формат да организираме АКТО АГОРА, јавна 
расправа, каде ќе го потегнеме прашањето: „Каков Офицерски ни треба?“.6 
Сметавме дека ваков тип на јавна расправа ќе биде продолжување на за-
почнатите дискусии, предлози и иницијативи и ќе даде одговор на повеќе 
нивоа на прашањето поврзано со борбата на граѓаните за јавното добро. 
Целта на оваа расправа беше да се даде увид во две важни прашања: а) 
заштита на овој објект и неговата околина - контактна зона - како културно 
наследство од особено значење и б) мислење за неколку модели на управу-
вање на овој простор. 
Преку безбедниот контекст за дискусија се застапуваше потребата за ре-
формирање, односно реконструкција на овој простор во објект за културата. 
Во основа, оваа дебата се однесуваше на прашањето за тоа колку ние како 
граѓани сме свесни за значењето на заедничко добро, јавниот простор, за 
она кое на сите нам ни припаѓа, и што правиме за тоа јавно добро да биде 
заштитено и користено за граѓаните? 
Структурата на агората, односно круговите на преиспитување, во и вон кру-
говите овозможува дискусии од различна перспектива за и околу пробле-
мот, простор за полемизирање, предлози и рефлексии. 
Оваа агора беше еден од процесите на делиберативна демократија, однос-
но процеси на градење на пристап на партиципативно управување. Свесни 
дека не постои единствен модел на партиципативно управување, сметав-
ме дека во овој процес само ќе начнеме прашања за и околу важноста на 
поттикнување на процеси во транспарентно градење на заедничка агенда, 
како прв чекор кон партиципативното одлучување во моделирање на заед-
ничките простори и институции. 
Тргнувајќи од клучното дело на Шери С. Арнстејн7 каде авторката дава база 
и увид на она што претставува партиципативно управување и неговото зна-
чење, таа дава преглед за разликите помеѓу „граѓанска контрола“ и „мани-
пулација“, нагласувајќи ја важноста да се најде модел во кој ќе профитираат 
граѓаните, а не другата страна; го одбравме овој формат за да нагласиме 
дека партиципативното управување се однесува исклучиво на споделување 
на овластувањата во процесите на одлучување. 
Повторно нагласувајќи дека не постои еден модел, основата на партици-
пативното управување е во редистрибуција на моќта со граѓаните и нивно 
вклучување во одредувањето на тоа како се делат информациите, кои се 
целите на политиките, како се распределуваат даночните ресурси итн. Од-

2 http://www.ohridsky.
com/2016

3 https://daily.mk/vesti/
potpisi-protiv-prodazba

-oficerski-dom-1

4 https://www.mkd.mk/
makedonija/politika/za-nas-

se-raboti-nie-bitolchani-
sme-piele-mastilo-za-da-

imame-sina-krv

5 Сл.Весник на РМ” бр.: 
20/04, 71/04, 115/07, 
18/11, 148/11, 23/13, 

137/13, 164/13, 38/14, 
44/14, 199/14, 104/15, 
154/15, 192/15,  39/16, 

11/18, http://www.kultura.
gov.mk/index.php/legisla-
tiva/2011-03-04-10-39-

07/288-zakon-za-zastita-
na-kulturnoto-nasledstvo 

6 https://www.mkd.mk/
kultura/akcijata-za-

revitalizacija-na-
oficerskot-dom-vo-bitola-

gi-obedini-bitolchani 

7 Arnstein, Sherry R. “A Ladder 
of Citizen Participation,” JAIP, 
Vol. 35, No. 4, July 1969, pp. 

216-224, достапно на https://
lithgow-schmidt.dk/sherry-
arnstein/ladder-of-citizen-

participation.html
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носно, партиципацијата е средство со кое граѓаните можат да предизвикаат 
значајни општествени реформи, или како што вели Арнстејн - „учеството 
без редистрибуција на моќ е празен и фрустрирачки процес за немоќните“.
Она што ние се обидевме преку оваа АКТО АГОРА е да го отвориме тоа пра-
шање, односно да ја потенцираме важноста од квалитетни, а не декларатив-
ни процеси на партиципација, кои несомнено зависат од нивото на развој 
на демократијата, системот на вредности во основата на општествениот по-
редок и традицијата на планирање во било која земја. 
Она што може да се очекува е дека во развиените демократски земји овие 
процеси се возможни, односно дека во овие земји се поттикнува учество на 
засегнати страни и дека овие процеси се предуслов за развој и имплемен-
тација на стратешки планови, односно документи за развојот на одредена 
тема, идеја итн.
Имајќи предвид дека ваквите процеси кај нас се во зародиш, сметавме дека 
ваквата расправа може да даде видливост на истите, а и да понуди алатки 
на граѓаните за нивно учество. 
На расправата се дискутираше за примери од соседството, односно „Мотел 
Трогир” од Хрватска, за историјатот и претходните акции за и околу Офи-
церски дом, за културното и историското значење на овој споменик на кул-
турата, како и за можните модели на управување со овој простор во функ-
ција на културата. 

Македонија е сè уште млада демократија каде низ транзицијата се случија 
многу нетранспарентни процеси кои кулминираа со изминатата власт која 
ја разви праксата на донесување на одлуки ‘зад затворени врати’, каде сè 
повеќе власта се централизираше и партизираше. 
Со вакви предуслови не може да се воспостави база за развој на партици-
пативни процеси на управување и градење на политики. Времето на цен-
трализирана и контролирана држава траеше долго и истата манифестираше 
поделено општество, поткусурување, говор на омраза, непочит, неквалитет, 
нееднаквост, несоодветност, непрофесионалност, љубомора, алчност, ем-
блемизам, клиентелизам итн... 
Од друга страна, во ваквото општеството се создаде дел кој е свесен за дру-
гиот, за потребата, помошта, солидаризирањето, здружувањето, етичноста, 
еманципацијата, емпатијата, заедничкото, јавното, критичното... 
На посттрауматското општество му треба поддршка во ревалоризирањето 
на системот во кој се гради граѓанското, односно институции кои поддржу-
ваат вредности кои се создаваат наспрема траумата и поделеноста. Отво-
рање на процесите на одлучување и повторно враќање на свесноста кон 
јавното добро, учествување во процесите на градење и развивање на заед-
ничкото е дел од ревалоризацијата на системот и на институциите. 
Во тој процес, професионалците и граѓаните ќе воспостават модели на уп-
равување со општествените ресурси и културата, односно децентрализира-
но управување кое ќе воспостави автономија на институциите и развој на 
процесите.  

Зошто 
застапување за 

партиципативен 
модел во 

културата во 
Македонија?  
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Според Законот за установи, во Р. Македонија овозможени се три модели 
на установи/институции во културата, и тоа: јавна, приватна и мешовита 
установа/институција. 
Она што на АКТО АГОРА заговаравме е вклучување на чинителите во про-
цесот на развој на модел според методологија на партиципација, според 
која ќе се изгради модел на мешовита установа. Овој модел подразбира 
јавно-приватно партнерство, односно јавно-приватно (граѓанско или 
цивилно) партнерство. Според законите, во приватната сфера припаѓа и 
граѓанскиот, односно цивилниот сектор, кои имаат различни функции, т. е. 
едните се профитно, а другите непрофитно ориентирани, меѓу другите раз-
лики, па затоа овие модели би требало да се разграничат на јавно-цивилно 
и приватно партнерство. 
Со други зборови, организациите се разликуваат пред сè во производство-
то на јавните содржини и во целта на тоа производство, што може да биде 
споделување, развој и инклузија на јавноста, или со примарна цел на оства-
рување раст на пазарот, односно профит. Секако дека постојат и приватни 
установи чија примарна цел не е профитот, но по својата законски опре-
делена улога тие се со цел на остварување на приватни, а не на граѓански 
цели или добра. 

Јавно-граѓанско или цивилно партнерство претставува заедничко и сора-
ботничко делување и дијалог помеѓу јавниот и граѓанскиот сектор, со цел 
поквалитетно, поефикасно и поефективно управување и користење на јав-
ните ресурси. Овој модел се разликува од конвенционалните и традицио-
налните пристапи затоа што ги вклучува чинителите во процесите на упра-
вување. Со поделбата на одговорноста во управување, како и квалитетната 
поврзаност на граѓанскиот сектор и јавните актери, се воспоставуваат нови 
релации, систематизации и моделирани структури, процеси на организи-
рање и користење на јавните ресурси. 
Заедничкото, или дефинирањето на заедничкото добро помеѓу заинтере-
сираните страни е примарната точка од која понатаму се развива моделот 
на ова партнерство. Соработката може да се воспостави и на основа или 
барање на јавниот или граѓанскиот сектор, а односите и одговорностите се 
дефинираат со статут или договор. Имено, се дефинира и долгорочната до-
говорна соработка во која сите партнери се должни квалитетно да ги извр-
шуваат задачите дефинирани претходно. Низ партнерството се јакнат сите 
вклучени страни, а овие модели можат да почиваат на различни закони, 
како на пример: Закон за концесии и јавно приватно партнерство, Закон за 
култура, Закон за локална самоуправа, Закон за установи, а можат да бидат 
во различни облици, а и со различно времетраење и интензитет. 
Преку овие модели се гради ‘заедничкото’, кое во современиот политички 
и социјален дискурс, како концепт (Eng. commons), го зазеде местото меѓу 
приватниот сектор и јавноста и  претставува алтернатива на зголемување 
на комодификацијата и приватизацијата на ресурсите и услугите, преку за-
стапување за управување и располагање со ресурси без директно влијание 
на пазарот или на државата. 

Каков модел 
на управување 
со Офицерски 
дом е можен?
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Во моделите на мешовити установи не e целосно вклучен концептот на 
‘commons’ бидејќи влијанието на државата е сè уште присутно. Она каде 
ние ја пронаоѓаме сличноста, или релацијата, е управувачкиот модел. Од-
носно, заедницата, ресурсите и менаџментот или управувачкиот модел е 
ставен во функција на управување од страна на корисничката заедница и 
чинителите, и се управува со ресурсите одоздола – нагоре, за разлика од 
традиционалните модели кои се управувани одозгора – надолу.

Постојат различни модели на мешовити установи, или јавно - приватно - 
цивилно партнерство партнерство, а секој модел има свој сет на правила 
или дефинирани односи на сите заинтересирани страни во распределбата 
на одговорности и задачи. Некои од нив се: Модел на хибридизација, Модел 
на заедничко управување, Модел на соработничко управување, Модел на 
проширена соработка и Модел на јавна култура.8

Кај последниот модел, насловот е инспириран од концептот „нови јавни 
култури“ на Вјеран Катунариќ (Лица на културата 2007), според кој, меѓу 
другото, подразбира осмислување на нови модели на управување и финан-
сирање во јавниот сектор, како и изнаоѓање на нови облици на соработ-
нички врски помеѓу јавниот и граѓанскиот сектор во културата. Всушност, 
овој концепт подразбира трансформација на постоечкиот централизиран 
модел на управување со јавните културни установи и воспоставување на 
демократизирани структури на управување. Вклучувањето на претставници 
на организираниот граѓански сектор и граѓани во управувачки совети би 
осигурало учество на различни учесници во управувачката структура. 

Концептот на Катунариќ за „нови јавни култури“ се залага за децентрализи-
рано управување со ресурсите во културата, кое се стреми кон распределу-
вање на моќта на одлучување помеѓу засегнатите страни, а тоа и подразби-
ра децентрализација кај нас на секое ниво. Тоа значи и трансформација на 
моделите на културна политика, од централизирано управување со култу-
рата од страна на министерот за култура, кон децентрализирано ко-управу-
вање од страна на стручни лица преку „Совети за уметност и култура“ како 
управувачки, а не советодавни тела. Односно, департизирање и децентра-
лизација на културата преку поголемо вклучување на професионалците во 
управување со културата. 

Заложбата кон децентрализација на моќта и реформирање на управувач-
ките структури е долгорочна работа за која би требало да се залагаме сите 
чинители во полето, како и корисниците.
Партиципативното управување и институциите базирани на основа на пар-
тиципативно управување се основаат со цел да се реализираат промени во 
контекстот во кој тие се појавуваат. 
„Големи напори се вложуваат во процесите на експериментирање со нови 
партиципативни методи со цел да се поврзат различните чинители во овие 

8 Vidović, Dea. Priručnik:  
Uradi sam – DKC (61-73 стр) 

во Prema  institucionalnom 
pluralizmu:  Razvoj  društveno–
kulturnih  centara, Radni skup 

Zagreb, 12– 14. 11.2015
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нови модели на управување и институционални формати. Во овие проце-
си, организациите на граѓанското општество се обидуваат да ги подобрат 
односите и комуникациските модели меѓу јавните власти и граѓаните, што 
претставува еден од клучните елементи за развој на подобар квалитет на 
демократијата“ , велат Жувела и Видовиќ во публикацијата посветена на мо-
делите на културни институции во Хрватска кои се раководат по принципот 
на партиципативно управување.
Застапувањето за моделирање на Офицерски дом во Битола, по овој прин-
цип, е еден пример, кој се надеваме дека во иднина ќе се имплементира во 
специфичен и контекстуално релевантен модел на партиципативно управу-
вање. 
За тоа да се случи, процесот на партиципативно управување кој започна со 
АКТО АГОРА, треба да продолжи во континуитет. 

                     Биљана Тануровска Ќулавковски
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3
КУЛТУРАТА КАКО МАШИНА ЗА ЖИВЕЕЊЕ  

Повеќесемејната станбена зграда Железничка колонија е изградена во 1946 
година од архитектот Михаил Дворников, во истиот период кога Ле Корбизје 
го гради  Марсејскиот блок (Unité d’Habitation), 1947-1949 година1.
Она што е важно да се истакне за архитектонската концепција на оваа згра-
да е дека таа е обликувана во затворен периметарски блок со внатрешен 
двор и заеднички поврзани тераси кои ја дефинираат основната типологија 
на објектот, кој преку просторниот концепт треба да дефинира и иницира 
колектив за живеење. 
Покрај станбените единици, архитектонскиот концепт вклучува и јавни 
простори кои жителите имале можност да ги користат и делат заедно (дет-
ски јасли, пералници, внатрешен заеднички двор и заедничко кино).
Киното претставува квалитетен архитектонски јавен простор со површина 
од околу 150 м2 и висина од околу 7 м. Архитектонските карактеристики на 
киното овозможуваат овој простор да служи за повеќенаменски културни 
активности кои би требало, пред сè, да служат во функција на локалната 
заедница.
Токму киното, за нас претставуваше најспецифичен дел од оваа зграда.
Истото служело за проекција на филмови и средби на станарите и куќниот 
совет. 
Киното функционирало до почетокот на 70-те години. Се проектирале фил-
мови со различни социјални и историски содржини, но првенствено било 
наменето за самите жители на зградата. 
Од тој период, па сè до денес, киното се користело инцидентно за различни 
настани, пред сè снимање на музички спотови и филмови, но сè до активи-
рањето на неколку проекти на нашите организации (ФРУ и „Локомотива“), 
тоа не било активирано во корист на некој поширок (јавен) интерес.

Идејата да се работи на киното во Железничка зграда е произлезена од ра-
ботата на проектот IBCT („If buildings could talk“ /„Кога зградите би збору-
вале“) во периодот од 2015-2017 година.
„Кога зградите би зборувале“ започна како регионален проект (Скопје/Бел-
град/Загреб) чија цел е отворање, истражување и користење на нови об-
лици на заедничко градење на капацитети за повеќедимензионално откри-
вање на минатото, сегашноста и иднината на одреден јавен простор, како и 
неговото историско и политичко значење во конкретниот локален контекст, 
сè со цел зацврстување и активирање на врската/дијалогот со одредена 
заедница. Исто така, овој проект се стреми преку користење на совреме-
ни уметнички приоди да придонесе кон подигање на свеста за улогата на 
уметноста и културата во општествениот контекст и важноста во актуели-
зирањето и креативното решавање на општествено-политички прашања. 
Оваа идеја произлезе директно од неколкугодишната меѓусебна соработка 
и заеднички интерес на организациите/партнерите: ФРУ – „Факултет за рабо-
ти што не се учат“ од Скопје, „Фрлачи на сенки“ од Загреб и „Супервизуелна“ 
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од Белград, првенствено со цел за создавање на силен, флексибилен, ин-
спиративен, креативен дијалошки и дискурзивен простор/рамка за заед-
ничко создавање, размена на знаење и општествено делување во полето 
на интердисциплинарните изведувачки, антрополошко-урбанистички и –
општествено-ангажирани истражувања на просторот.
 
Оваа идеја, во својата прва фаза беше поддржана од Balkans Arts and Culture 
Fund и подразбира истражување на зградите: Железничка зграда во Скопје, 
комплексот на згради Белвил во Белград и Фабриката Пенкала – Мостер во 
Загреб, како и работилници со станарите и со студенти, архитекти, планери, 
но и сите заинтересирани за овие прашања во периодот од октомври 2015 
до септември 2017 година. Во рамките на овој проект досега се остваре-
ни повеќе различни активности во директна соработка и комуникација со 
станарите, поточно куќниот совет на Железничка зграда, а таму беше спро-
ведена и една изложба насловена „Колективна одлука“ во која учествуваа 
неколку уметнички колективи меѓу кои: Свирачиња, Скопје; КУЛА, Скопје; 
Група Елементи, Битола; Мирјана Боба Стојадиновиќ, Белград; Владан Је-
ремиќ и Рена Радле, Белград; Ивана Ивковиќ, BADco., Загреб; Нада Прља 
и Даниел Серафимовски, Скопје; Проект „Културен лифт“, Јелена Пашиќ и 
Матија Краљ, Загреб.
Исто така, беше одржано и предавање на Ведран Хорват од Институтот за 
политичка екологија од Загреб, и двата настани во рамки на ПОП АП АКТО 
фестивалот за современи уметности во Скопје (23-28.09.2016 година), во 
организација на ЗГ ФРУ.
Во октомври 2017 година, во просторот на Железничка зграда се одржа 
настан со наслов КОГА ЗГРАДИТЕ БИ ЗБОРУВАЛЕ, кој се состоеше од една 
панел дискусија и изведба на перформативно–истражувачки проект.
Станува збор за повеќеслоен и мултидисциплинарен проект кој подразбира 
истражувачки процес изведен во форма на перформанс на уметникот Фи-
лип Jовановски во соработка со архитектот-истражувач Дејан Ивановски, 
како и конференција и публикација, сето тоа курирано од Ивана Васева. 
Проектот „Кога зградите би зборувале“ претставуваше креирање на извед-
бено дело со зградата, а не за зградата, што претставува клучна компонента 
во продуцирањето на тоа дело.
Овој проект, меѓу другото, сака да ја покаже можноста на уметноста да 
вклучува во својата постапка, да биде социјално свесна и да гради процеси 
на застапување како дел од уметничката форма, а не да има само репрезен-
тативна функција.
Важен дел од процесот беше работата со станарите, каде преку заедничкото 
учење и соработка се креираше ново знаење за процесите на создавање на 
заедница. 
Вклучувајќи станари (воглавно староседелци) директно во процесот на ра-
бота на сценариото, проектот направи blow up на еден живот изложен во 
уметнички контекст (фестивал за театар, Младински отворен театар). 
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Животот стана сцена во која противречностите на историјата, меморијата 
и фикцијата што беше додадена во сценариото, се обидоа публиката да ја 
вовлечат во значењето и вредноста на овој запоставен станбен комплекс.

Проектот „Кога зградите би зборувале“ беше дел од фестивалот „Млад от-
ворен театар“ во Скопје, во рамки на придружната програма, и е во сора-
ботка со проектот „Културни простори за активни граѓани” во партнерство 
со „Локомотива“ – Центар за нови иницијативи во културата и уметноста.
 
Уште еден значаен настан за вклучување на локалната заедница, кој го ре-
ализиравме во просторот на киното, е настанот АКТИВНО КИНО ЗА ЗАЕД-
НИЦАТА.

Идејата на овој јавен настан, кој се одржа на 23 јуни 2018 година во кино-
салата на Железничка зграда, беше да се презентира досегашната работа 
реализирана во рамки на проектот „Културни простори за активни граѓа-
ни“, поврзана со Железничка зграда во Скопје. 
Позитивните искуства од овој настан ни овозможија да создадеме програм-
ска и застапувачка рамка која ќе ни ги одреди идните чекори во процесот на 
работа во/за овој простор.

Настанот се состоеше од следниве активности:
1. Изложба на идејните решенија – предлог-проекти од млади архитекти 
кои се пријавија на студентскиот конкурс за доставување на предлози со 
идејно решение за нов внатрешен просторен концепт (dream space) на 
постоечкото кино во Железничка зграда во центарот на Скопје;

2. Доделување на сертификати на сите учесници на конкурсот. Доделу-
вање на награди за 3-те најдобри решенија. Наградите ги доделија чле-
новите на жири- комисијата:  Дејан Ивановски – архитект, Слободанка 
Стевческа – ликовна уметница и Максим Наумовски – архитект;

3. Видео колаж – презентација на фотографии и видеа од активности реа-
лизирани во рамки на проектот „Културни простори за активни граѓани“;

4. Дискусија на тема „План на употреба на Железничка зграда“ со прису-
ство на претставници на општина Центар и повеќе соработници. 

Различните типови на активности обединети во еднодневниот настан (од 
изложба на студенти до дискусија со градоначалникот на општина Центар),  
опфатија широк опсег на заедничките интереси на пошироката локална за-
едница. Овој настан претставуваше уште еден успешен механизам во анга-
жирањето на повеќе страни во процесот на застапување и повторно ожи-
вување/зацврстување на оваа локална заедница со фокус на заедничкиот 
јавен простор - киното.  
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Зошто го работиме овој проект/простор? Највеќе поради неговата политич-
ност, а не само поради тоа што ни се допаѓа просторот (архитектонски е 
„убав”). 
Овој простор ни е важен бидејќи ни овозможува да се занимаваме со и да ги 
преиспитуваме  механизмите на функционирање на моќта на колективот, кој 
во случајот со овој простор бил одреден од архитектурата  на самата зграда.
 
Токму во таа насока ги фокусиравме целите и методите на работа во самото 
истражување, во зацврстување на  меѓусебните односи на станарите. 
Сметаме дека ниту една донација за санирање на зградата не може да се 
реализира, доколку првично станарите не се свесни за потенцијалот на ар-
хитектурата на самата зграда и за тоа на кој начин треба да соработуваат 
со својата заедница на станари за да навистина имаат подобар квалитет на 
живот.

Исто така, интересот за работа во киното на Железничка зграда произлез-
ле по неколкумесечно истражување на неколку важни објекти/згради во 
Скопје кои го одразуваат духот на заедништвото изразено преку модер-
нистичката архитектура нa градот. Тие објекти беа студентскиот дом „Гоце 
Делчев“, Градски Трговски Центар и Железничка зграда, како архитектон-
ско-политички потентни на свој начин.
Се одлучивме за Железничката зграда бидејќи сметавме дека таа ги обеди-
нува сите архитектонски аспекти на овие објекти, создавајќи една целина 
од домување и  мултуфункционален јавен заеднички простор.
Модернистичката архитектура, како дел од една глобална тенденција во 
средината на минатиот век, претставуваше важна точка на  повторното ре-
обмислување на вредностите врз кои бил граден градот Скопје (особено по 
земјотресот во 1963 година). 
Тоа, пред сè, биле вредностите на ЗАЕДНИШТВО, СОЛИДАРНОСТ, ПРАВОТО 
НА ГРАД, кои беа насилно одземени во изминатата декада и повеќе.

Токму овие вредности врз кои бил изграден градот, изминатава декада про-
изведоа многу општествени судири на линијата на тоа што е национална, а 
што интернационална култура?
Која култура треба да преовладува? Дали културата каде јавниот простор и 
интерес треба да бидат иманентни за неа (архитектурата во случајов) или 
културата на капиталот кој со својот брз раст има право насилно да го одзе-
ма правото на град (примерот со проектот „Скопје 2014“)?  

„Нашиот“ простор претставува еден од ретките примери кои го штитат (и 
треба да биде заштитен)  правото на град, правото на јавниот простор.  

Затоа, изборот на овој простор и неговата вредност во самиот модернистич-
ки контекст во кој е создаден (Железничката зграда) претставуваше уника-
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тен градски пример на јавен (sharing) простор со содржина КУЛТУРА, кој во 
себе треба да вклучува активности за и со локалната заедница. 
Не случајно архитектот на зградата го проектирал овој простор како дел од 
живеењето, а не како додаток кој ќе сервисира содржини кои не се директ-
но поврзани со потребите на станарите.
Наместо повеќе станови (нешто што во денешно време би се очекувало), 
Дворников во „замена”, оставил еден ШИРОК простор за КУЛТУРА.

Овој пристап во проектирањето на зградата ја покажува улогата на (мо-
дернистичката) архитектурата во создавањето на заедничкиот живот (ар-
хитектура во „функција” на социјалното домување), и тоа преку аспектот 
на култура, нешто што е реткост во денешниот капиталистички систем на 
изградба на простори за ЖИВЕЕЕЊЕ кои имаат за цел само и само профит 
како интерес, занемарувајќи ги јавните содржини. 
Затоа што тешко може да создаваме заедница/колектив изолиран од кон-
текстот во кој таа заедница функционира. 
Во град граден/диктиран првенствено од капиталот, тешко се одржува ва-
ков уникатен, несигурен простор, и тоа е можеби една од најголемите при-
чини за нефункционалноста на самиот колектив. 
Оваа опасност, кога предничи интересот на капиталот (приватниот наспро-
ти јавниот интерес), е еден од најголемите предизвици за работа на повтор-
но ставање во функција на квалитетот на социјалното домување и јавниот 
живот во оваа зграда.  

Просторот на киното, не само како симболично потсетување на вредности-
те на социјалистичкиот систем (каде солидарноста била иманентен дел од 
живеењето и работењето) туку и како физички остаток од едно време, ни 
дава можност врз темелите на распаднатиот политички систем одново да ја 
промислуваме грешката/те и да влечеме искуства за тоа како и зошто треба 
да се создаваат колективите денес.
Со промената на политичкото уредување на почетокот на 90-те години од 
минатиот век, становите во зградата, вклучително и внатрешниот двор и 
сите останати sharing простори во кои спаѓа и киното, се приватизираат. 
Сега тој „заеднички” простор се „распаѓа”/распределува на подеднакво 
исти делови на колку што и припаѓа, а тоа се 74 сопственици на оваа зграда.
Просторот е на сите и на никој во исто време.
Што ќе ни е заеднички простор кога немаме ниту идеја ниту пак ресурси  
за да може да се одржува во живот? Зар не е логично таа двојна висина 
на просторот на киното да прерасне во станбен простор кој ако се продаде 
на нови станари во центарот на градот може да се добие висока цена и со 
тоа да се решат реалните проблеми на зградата која веќе подолго време се 
распаѓа? 

Што се 
случува 
денес? 
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Што ќе ни е активна култура во зграда која се распаѓа? Како културата ќе 
придонесе за да се подобри животот во оваа зграда? Зошто ни е слободен 
јавен простор кога нема услови за живот? 
Кога капе кровот, дува промаја од прозорите, фасадата е во катастрофална 
ситуација, киното е преполно со гулаби, секој стан сам за себе си ја одржу-
ва/надоградува терасата? 

Ова се можеби едни од клучните прашања како и зошто да продолжиме по-
натаму во соработка со оваа локална заедница, која треба да си го дефини-
ра еднаш заедничкиот интерес/и. Она што пак е наша задача (на граѓанско-
то општество),  е да се обидеме да покажеме дека  културата за заедницата 
(онака како што ја проектирал Дворников) треба да биде нераскинлив дел 
од живеењето и управувањето, а не од можноста да се создаде нов капитал, 
и дека само така киното/јавниот простор ќе ја добие својата смисла и по-
треба да постои во корист на заедницата, која е очигледно дека го губи или 
нема доволно интерес за одржување на она што им е заедничко. 
Овие прашања се предизвик во идните чекори кои ние како претставници 
на граѓанскиот сектор би требало прецизно да ги артикулираме кон раз-
личните актери во општествениот живот (јавните институции, граѓанското 
општество, независните формални и неформални групи и поединци).

Еден од главните предизвици е да се промисли што да се прави со овој за-
еднички простор проектиран со сите високи квалитети на еден јавен прос-
тор (доволна висина, ширина и осветлување), а стои празен и во секој мо-
мент може да се очекува да биде искористен од некој градежен инвеститор 
кој профитот го става пред квалитетот на живот. 
Предизвикот е како да се пронајде одржлив механизам на соработка помеѓу 
граѓаните, властите, професионалната заедница, за да може овој простор 
во иднина да (се) еманципира, а не да продуцира микро/партикуларна 
вредност (со тоа што преку изнајмување на просторот ќе овозможи поправ-
ка на олуци, по некој прозор од кој дува промаја, и само толку).

Односите на поголемиот број на станари не се  најдобари, што секако влијае 
во артикулацијата на проблемите и функционирањето  на зградата.
Колективното живеење некогаш било дефинирано од други фактори (друг 
политички систем, управувањето на зградата било различно) и сега се бара 
(често и носталгично) еден некогашен живот во сосема друг систем, кога 
заедницата која моментално живее (наследила станови) таму нема никакво 
чувство на препознавање на потенцијалот на заедничкото, а резултатот од 
тоа е дека ЗГРАДАТА ПРОПАЃА (и физички, ама и на ниво на колектив).
Во таа смисла, една од главните линии на нашата културно-уметничка  ини-
цијатива  е иницирање/будење/посредување односи помеѓу станарите, кои 
ќе ги поттикнат на активности со кои во следни чекори ќе можеме да соз-
дадеме партнерски однос на некој нов тип/модел на управување (пред сè, 
на киното). 
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Впрочем и сè што до сега направив/ме со станарите е партнерски, со де-
нови седење и заедничко разговарање, креирање на доверба со која ќе се 
создаде потенцијал за повторно градење на колективност.  

Зградата  била дефинирана од архитектурата/типологијата, а  тоа значи, 
пред сè, заедничко делење на активности, навики, одговорности, живот, ис-
такнати  преку заедничките простори во самата зграда, потоа  дворот кој 
ја поврзува зградата со јавниот простор и јавноста (случајни минувачи)  и 
преку киното (полујавен простор за заеднички активности). Таквото функ-
ционирање на архитектонскиот модел било можно само преку  моделот на 
управувањето кое директно влијае на одржувањето на колективот. 

Моделот на управувањето  би требало да биде клучниот (политички) пара-
метар кон кој треба да се стремиме со цел системско зачувување на моделот 
на колективното домување.  
Денес станаритете се заглавени токму на проблематиката на управување-
то, тројца ентузијасти ја водат (се грижат колку што можат) за целата згра-
да (Заедницата на сопственици на станбена зграда ул. Борка Талески 26), 
без никаква членарина или надоместок, или пак, систем кој ќе им овозможи 
одржливост на колективот. 
Затоа, еден од клучните аспекти на кои треба да се поработи во иднина се 
механизмите и формите на управување со овој простор.

Исто така, она што е заклучок од неколкугодишниот процес на работа е дека 
за да продолжи да функционира овој простор во својата заедница и да ос-
тане јавен, тој мора да биде во директна соработка со јавните институции 
кои треба да се грижат за јавниот интерес. 
Овој простор не смееме да дозволиме да прерасне во приватен простор кој 
ќе „живее” само од изнајмување. Затоа, една од нашите задачи (на граѓан-
скиот сектор и задницата на станари) е овој простор да биде препознаен 
како јавен од страна на локалните власти.
Во овој правец, во соработка со  општина Центар, предложивме да се на-
прави една работна група во склоп на проектот активни простори на заед-
ницата за граѓански промени, која ќе вклучи претставници на станарите, на 
општината и на граѓанскиот сектор. 
Таа работна група ќе има за цел да биде измеѓу-зона помеѓу потребите и жел-
бите на станарите и реалните можности на институциите, сè со цел јавниот 
ресурс да се вклучи во решавање/регулирање на проблемите во зградата.

Иницијално, работата на оваа работна група е поделена на две фази, едната 
фокусирана околу санирање на потребните делови од киното со цел да ста-
не физички функционално, каде програмски, во соработка со поширокиот 
граѓански сектор, ќе биде ставено во функција.
Втората фаза е околу процесот на аплицирање за целосно санирање на фа-
садата на зградата. Овој процес е условен од административни и правни 

процедури, па затоа треба да вклучи повеќе стручни лица од различни сек-
тори во општината за  изработка на апликацијата и потребните документи 
кои треба да се достават до општина Центар.

Се надеваме дека процесот на функционирање на оваа работна група, која 
ќе работи на легислативата, но и паралелно креирајќи програмски содржи-
ни, ќе успее да ја артикулира повторно потребата од зацврстување на ко-
лективното живеење (со фокус на културата) во самата заедница и со тоа да 
даде пример дека зацврстување на колективот во корист на поквалитетен 
живот е возможен.

                  Филип Јовановски
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Цврстиот став дека културата и уметноста го обликуваат и градат општест-
вото и дека нивната автономија не ја неутрализира нивната политичност, 
всушност, е централна мисла за почетокот на Културно-уметничкиот центар 
„Текстил“ (КУЦ „Текстил“) во Штип. Културата и уметноста во општеството, 
меѓу другото, можат  да го подобрат, да го направат видлив или да го мену-
ваат квалитетот на живот, односно потребата за квалитет на живот и прос-
тор, на политички и економски план, манифестиран во физичката реалност, 
но и во психичкиот микрокосмос, преку колективна акција, партиципација 
и ангажираност (а не обратно, т. е. општеството да ги користи за економска 
и политичка моќ).
Во таа насока, уметноста и културата често третирале теми и проблематики 
кои биле актуелни во општествено-политичкиот контекст, фантазирајќи за 
поинаков свет; се обидувале на репрезентативно ниво да ја прикажат су-
ровата реалност, но од друга страна, и поангажирано наоѓале начини да 
загризат, да пенетрираат во конзервативно-патријархалниот и коруптивно 
обликуван контекст и да направат придвижување на нештата. 
Деиндустријализацијата во постсоцијалистичките општества или привати-
зацијата на јавните простори за работа и за уживање во капиталистички 
услови, довеле до разединети работници без верба во општественото до-
бро, експлоатирани и сведени на бројки и работна рака. Од друга страна,  
овие процеси исто така влијаеле и врз развојот на уметничкиот контекст, кој 
во време на когнититивнот капитализам го дели сличниот начин на живот, 
особено за оние кои делуваат во вонинституционалниот контекст и живеат 
во прекаријатни и длабоко несигурни услови. 
Во таа насока, разгледувањето на политиката во полето на уметноста како 
место на работа во рамки на вонинституционалниот сектор, но и разгледу-
вањето на политиката во полето на приватниот сектор како место за работа, 
најдоа свое спојување. Хито Штерејл прави една слична споредба пишу-
вајќи дека уметниците во постдемократските општества како што се денеш-
ните во уништувачкиот капитализам,  т. е. нивната работа наликува на онаа 
на ударниците на трудот во Советскиот Сојуз бидејќи, како што пишува таа, 
„ударничката работа е ефективна работа во ненормални брзини, ентузијас-
тичка, хиперактивна и длабоко компромитирана“.1  
Ова е појдовната позиција за формирањето на КУЦ „Текстил“. Но, она што 
понатаму ќе се одвиткува со овој текст е следот на настаните, одговарањето 
на потребите во рамки на партнерско градење и размена на искуства, во 
условите и околностите во оваа земја. 
Оттаму, фокусот на овој текст не е економскиот раст на индустријата, или 
пак нејзиното паѓање во постсоцијалистичката деиндустријализација, од-
носно „поефикасно“ искористување на ресурсите преку нивно алоцирање 
во услужниот наместо индустрискиот сектор, туку е во ситуацијата во која 
се наоѓаат самите работници – обесправени, угнетени и маргинализирани, 
како и потребата од заедништво и заедничка помош, конкретно со уметни-
ците или културните работници. Во таа насока е и заедничката работа меѓу 
текстилните работници и културните работници – на ниво на размена на 
знаење и освестување на нивната позиција во рамките на поделбата или 
распределбата на трудот во КУЦ „Текстил“.

1 Steyerl, Hito. 2011. “Politics of 
Art: Contemporary Art and the 
Transition to Postdemocracy”. 
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Оваа генерална идеја беше првично развивана во рамки на една поширока 
иницијатива на организацијата „Факултет за работи што не се учат“ (ФРУ) 
од Битола/Скопје насловена „Култура за граѓански промени“2. Идејата на 
овој проект беше низ параметрите на колективно работење, заедничко 
учење и критичка анализа и дискусија, уметничкото размислување и про-
дукција да излезе од рамките на „светот на уметноста“ и да се прошири во 
самиот живот – стимулирајќи ги сите кои се дел од заедничкото критички да 
гледаат и делуваат на општествената стварност.
Во еден таков контекст, на 1 јули 2016 година, официјално се формира и 
Културно–уметничкиот центар „Текстил“ во Штип, а основањето на овој 
центар е уметнички проект на Филип Јовановски во соработка со Кристи-
на Ампева, Горан Трајков, Денис Ампев, Елена Трајков-Арсева, Лазе Арсов 
(во тоа време обединети во организацијата „Тивкото мнозинство“ во Штип, 
подоцна ребрендирана и зајакната во „Гласен Текстилец“) и Кристина Кос-
това, Кристијан Панев, Владимир Лукаш, кураторката на проектот Биљана 
Тануровска-Ќулавковски и стручната соработничка Ивана Васева.
Овој уметнички проект, кој се темелеше на едногодишно истражување од 
Филип Јовановски во Штип и соработка на локалната група, резултираше 
во двонеделна програма составена од дискусии за работнички права и фор-
ми на синдикално здружување, работилници за деца, дискусиони средби, 
музички настани и друго, преку која се обиде да поттикне платформа за 
размислување и споделување искуства и да создаде релации како естетски 
и социјални форми. 
Идејата за формирање токму на ваков центар произлезе од самата потреба 
во разединетиот и дисперзиран штипски контекст, во кој во строгите услови 
во приватните текстилни конфекции работниците (воглавно работничките, 
бидејќи повеќе жени се вработени во текстилната индустрија отколку мажи) 
немаат можност да се сретнат, да споделат што размислуваат и да најдат 
идеи како заедно може да ја променат ситуцијата во која живеат.
Јовановски, тргнувајќи од својата освестена позиција на уметник, а со тоа 
и културен работник, заедно со своите соработници од уметничкиот свет, 
на едно солидарно, но и на почит засновано ниво, заедно со текстилните 
работници од тој локален контекст и нивните поддржувачи, го отвори овој 
центар за потребите на текстилните, кожарските и чевларските работни-
ци од градот, како и од земјава. Во случајов, едно социјално ангажирано 
дело создаде релации и односи кои претходно тешко биле воспоставени 
во  локалниот контекст и даде видливост на маргинализирана категорија на 
текстилни работнички и работници во Источна Македонија. Преку уметноста
и културата или во рамките на современата уметничка продукција пробле-
мите на оваа група на работници станаа видливи, се потегнаа размислу-
вања како да се обединат социјалните и културните заложби и да се побара 
правилниот пристап во менувањето на условите и начините на кои работат.
Денес,  КУЦ „Текстил“е културно-уметнички центар во Штип, кој се наоѓа на 
ул. Сутјеска, бр. 59 и кој преку организацијата „Гласен Текстилец“ и своите 
соработници има за цел да организира активности во соработка со работ-
ниците и локалните организации, институции и индивидуалци во насока на 

КУЛТУРА 
ЗА 

СОЦИЈАЛНИ 
ПРОМЕНИ 

Кратка 
историја

2 Повеќе на 
www.akto-fru.org
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третирање на теми кои се поврзани со работничките и човековите права во 
текстилната, кожарската и чевларската индустрија во земјава3. 
Во рамките на двегодишното функционирање на КУЦ „Текстил“ се одржаа 
повеќе акции и проекти како детски работилници, работилници за човекови 
и работнички права, синдикално здружување, саеми на книги, концерти, 
изложби на слики, хуманитарни акции, трибини, дебати, фестивалот ПОП 
АП АКТО во Штип како дел од АКТО фестивалот за современи уметности, 
соработки со индивидуалци и со Фондацијата Фридрих Еберт - Македонија 
и уште многу други активности во кои активно учество зедоа и самите ра-
ботници од текстилната, кожарската и чевларската индустрија, а започна 
и годишната програма „Текстилијада“ која е креирана од, заедно и со ра-
ботниците во овие индустрии. Во рамки на КУЦ „Текстил“, по 25 години се 
случи и симболичен марш и собир на 400 текстилни работници од цела Ис-
точна Македонија.  
Исто така, во соработка со Хелсиншкиот комитет за човекови права, во рам-
ки на проектот насловен „Правно зајакнување на текстилните работнички 
за самозастапување“, во КУЦ „Текстил“ има бесплатна правна помош на ра-
ботниците за нивна правна едукација и совети во решавање на проблеми 
од нивното работно место преку самозастапување. 
Досега се случи и успешен штрајк во Крива Паланка, а има и пријави од 
работници ширум Македонија и претставки до релевантни институции за 
решавање на прекршувања по пријави на работниците. 

Турбулентниот општествен и политички контекст во изминатиов период во 
земјава, меѓу другите нешта, ја доведе во прашање и издржливоста и егз-
истенцијата на подолг рок на повеќе вонинституционални простори, а на 
КУЦ „Текстил“ тоа му се случи на одбележувањето на една година посто-
ење4. Ваквата ситуација изискуваше постратешко промислување и посве-
тување на развој на соодветен модел и/или пристап за раководење со овој 
социо-културен центар, негово проширување (просторно и содржински) за 
негово функционирање, кој би се градел заедно со заедницата и младите за 
нивните потреби и процеси важни за нив во соработка со поширокиот јавен 
и граѓански сектор. 
Па оттаму, оваа нова едногодишна акција насловена  „Културни просто-
ри за активни граѓани“5, преку партнерската соработка со организацијата 
„Факултет за работи што не се учат“ (ФРУ) и „Локомотива“ – Центар за нови 
иницијативи во уметноста и културата од Скопје, целеше кон здружено делу-
вање со цел позитивни општествени промени, како и зголемена видливост 
и зајакнување на соработката, размена на знаења, содржини и информации 
во граѓанскиот сектор преку културата, како и препознатливост и учество на 
различни страни за поддршка на овие простори на и за заедницата.
Идејата беше, и сè уште е, КУЦ „Текстил“ да прерасне во модел за локалната 
заедница или центар за заедницата, со кој преку креативно–уметничка, но 
и правно-економска содржина, првенствено создадена од и за текстилните, 
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3 Повеќе на 
https://glasentekstilec.

wordpress.com/
https://www.facebook.com/

glasentekstilec/

4 Во 2016 година, 
КУЦ „Текстил“ 
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5 Повеќе на https:
//kulturniprostorizaaktivn-

igragjani.blogspot.com/ 



кожарските и чевларските работници, би се дало омасовена видливост на 
актуелните проблеми со цел нивно решавање, а со тоа и поголеми ефекти 
во општественото функционирање. 
Препознавајќи ги неодложните потреби не само на КУЦ „Текстил“ туку и на 
партнерската организација „Гласен Текстилец“, во рамки на оваа акција, 
се работеше на изготвување на стратешко планирање за наредните три го-
дини и за двата ентитета под менторство на Иван Торманоски, како и прет-
ставување на резултатите од планирањето, зајакнато со предавање на тема 
„Црвени конци: Структура на чувство на текстилните работници по Југосла-
вија” од Кјара Бонфиљоли од Италија, на 7 јули, во КУЦ „Текстил“. 
Во рамки на предавањето, Бонфиљоли го презентираше своето долгого-
дишно истражување на специфичната родова теориска рамка насловена 
„структура на чувство“. Оваа рамка е развиена според искуствата и приме-
рот од текстилните работници за време на социјалистичката индустријали-
зација, како и начините на кои таа се задржува по деиндустријализацијата 
во вид на носталгија по социјалистичката благосостојба, воглавно облику-
вана од фактори како што се род, класа и генерација, како начин на спро-
тивставување на тековната девалвација на индустрискиот труд и растечките 
социјални нееднаквости.6

Од настанот, публиката и соработниците ги увидоа двете главни стратешки 
насоки на „Гласен Текстилец“ во поглед на социјалното претприемништво 
и синдикалната борба, сето тоа претставено во просторот на КУЦ „Текстил“ 
преку креативни културни и уметнички проекти, првенствено создадени од 
и за самите работници. Главна оска на КУЦ „Текстил“ е и манифестацијата/
настан „Текстилијада“, која за прв пат почна да се одржува во овој простор 
во организација на „Гласен Текстилец“ во 2017 година. „Текстилијада“ е 
настан кој промовира креативно–културно содржини произведени од ра-
ботници, но и многу дебати, разговори и работилници со креаторите на по-
литики, локалните чинители и работниците.
Акцијата „Културни простори за активни граѓани“ поттикна модел за КУЦ 
„Текстил“ кој ќе го зацврсти овој критички јавен простор каде се застапува-
ат потребите на работниците, како и потребата за нивна поддршка и вклу-
ченост во креирањето на јавните политики, што е симболичко и физичко 
враќање на јавниот простор во сопственост на граѓаните. Исто така, овој 
процес на работа поттикна и зацврстување на нивните практики и вредно-
сти како отвореност, транспарентност и отчетност, кои засилено ќе имаат 
подалекосежен развој на позитивни општествени промени.

6 Пoвеќе текстови 
од Бонфиљоли 

може да се најдат 
овде https://

weavingsocialism.
wordpress.com/

Процесот на соработката помеѓу организациите „Гласен Тектилец“ од Штип, 
„Факултет за работи што не се учат“ (ФРУ) од Битола/Скопје и „Локомо-
тива“ – Центар за нови иницијативи во уметноста и културата од Скопје, 
продолжува и во иднина во рамки на тригодишната иницијатива „Активни 
простори на заедницата за граѓански промени“7. Успешноста на претходни-
те акции, која се огледува во воспоставената добра соработка помеѓу сите 
вклучени партнери, соработници и учесници, како и нивната способност 
заедно да создадат модели за управување со јавни простори и содржини 
за конституентите и граѓаните, како и значајноста на истите во развојот на 
социо-културниот простор во Македонија, води и кон нови идеи за зацвр-
стување на веќе започнатите содржини во овие простори. Па така, откако 
ќе почне да се спроведува тригодишниот стратешки план за „Гласен Тексти-
лец“ и КУЦ „Текстил“, во фокус ќе биде „Текстилијадата“, како главен настан 
кој застапува, промовира, актуализира и се обидува да понуди креативни 
решенија за најнеодложните потреби на работниците во текстилната, че-
вларската и кожарската индустрија во соработка со културните работници.

          Ивана Васева
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Меѓународна конференција „Modelling Public Space(s) in Culture“ 
Учесници на конференција Modelling public space(s) in culture (по редо-
след на појавување на конференција): Биљана Тануровска-Ќулавковски, 
Виолета Качакова, Роберт Алаѓозовски, Паскал Хилен, Милена Драгичевиќ 
Шешиќ, Лиљана Рогач Мијатовиќ, Наташа Бодрожиќ, Ирина Љубиќ, Мили-
ца Божиќ Маројевиќ, Ана Жувела, Маријана Цветковиќ, Сања Ивановска 
Велкоска, Горан Ињац, Класке Вос, Данило Прњат, Горан Јанев, Славчо Ди-
митров, Мартин Сондеркамп, Гиги Аргиропоулу, Ивана Драгшиќ, Драгана 
Алфиревиќ, Ингрид Коње, Рок Вевар, Саша Асентиќ, Исидора Илиќ, Адхам 
Хафез, Адам Кучарски, Јане Чаловски, Ивана Васева, Филип Јовановски, Ко-
радо Џемини

Издавање на публикацијата „Modelling Public Space(s) in Culture 
Rethinking Institutional Practices in Culture and Historical (Dis)continuities“ 
Уредници на публикацијата: Биљана Тануровска Ќулавковски, Наташа Бо-
дрожиќ и Виолета Качакова. Автори на текстови во публикацијата [според 
редоследот во кој се појавуваат во публикацијата]: Паскал Гилен, Класке 
Вос, Милена Драгичевиќ Шешиќ, Рада Дрежиќ, Ана Жувела, Драгана Алфи-
ревиќ, Искра Гешоска, Јане Чаловски, Данило Прњат, Биљана Тануровска 
Ќулавковски, Виолета Качакова, Гиги Аргипулоу, Ивана Драгшиќ, Корадо 
Блики, Ивана Васева, Ингрид Конг, Адам Хафез, Адам Кучарски, Лидија Бут-
ковиќ Мичин, Наташа Бодрожиќ, Исидора Илиќ, Бошко Простран, Горан Ја-
нев, Милица Божиќ Мароевиќ и Марија Станковиќ. Дизајн и подготовка за 
печатење: Немања Трајковиќ. Лектура: Јулија Мицова, Невенка Николиќ. 
Превод: Ена Прокиќ. Учесници во промоција на публикацијата „Modelling 
public space(s) in culture Rethinking Institutional Practices in Culture and 
Historical (Dis)continuities“: Паскал Хилен, Виолета Качакова, Ивана Васева, 
Јане Чаловски

Континуирани средби на Советодавното тело и работната група на 
Слободна Сцена на „Кино Култура“ 
Членови на Советодавно тело на Слободна Сцена: Биљана Тануровска-Ќу-
лавковски и Виолета Качакова (Локомотива), Ивана Васева и Филип Јова-
новски (Факултет за работи што не се учат), Оливер Мусовиќ (самостоен 
уметник), Иван Тороманоски (Идеја О.К.), Софија Гошева-Чоланчевска (Си-
ната птица), Ивана Драгшиќ (Плоштад слобода), Иво Бару (Дебатно кино 
Контра кадар), Милан Живковиќ (Фридрих Еберт фондација), Бојана Низа-
мовска (Младински отворен форум), Милан Диневски и Ерина Филиповска 
(City Creative Network)

Развој на моделот за „Кино Култура“ /работна група/: 
Биљана Тануровска Ќулавковски, Виолета Качакова, Филип Јовановски, 
Ивана Васева, Слободан Унковски, Павле Игновски, Марјан Забрчанец

Континуирани средби на работната група за Офицерски дом: 
Одисеј Јовановски, Никола Наумоски, Влатко Деловски, Филип Јовановски, 
Ивана Васева

Јавна акција за зачувување на Офицерски дом во Битола, Јавна дискусија 
АКТО АГОРА на тема „Каков Офицерски дом ни треба?“ 
Концепт: Ивана Васева, Филип Јовановски. Модератори и учесници во 
јавна дискусија: Дона Костуранова, Милан Живковиќ, Кристина Бицева, 

Биљана Тануровска – Ќулавковски, Одисеј Јовановски, Наташа Бодрожиќ, 
Роберт Алаѓозовски, Ирена Стефовска, Ивана Туфегџиќ, Павле Богоевски, 
Васко Ковачевски

Презентација на студија на добар случај „Мотел Трогир“ /предавач/: 
Наташа Бодрожиќ, (партнер „Слободне Везе“ од Загреб)

Работилница за изработка на лична карта на Железничка зграда: 
Филип Јовановски, Ивана Васева, Оливер Мусовиќ, Дејан Ивановски.  
Членови на куќен совет на Железничка зграда: Слободан Кочевиќ, 
Иван Џијановски и Томе Каревски

Изработка на план за употреба на просторот на Железничка зграда: 
Филип Јовановски, Ивана Васева, Оливер Мусовиќ, Дејан Ивановски. 
Членови на куќен совет на Железничка зграда: Слободан Кочевиќ, 
Иван Џијановски и Томе Каревски

Перформативно-истражувачки проект „Кога зградите би зборувале“ 
реализиран во партнерство со општина Центар /интерактивен 
перформанс и уметничка програма во Железничка зграда Скопје 
Автори на проектот: Филип Јовановски и Ивана Васева.  
Соработници: Дејан Ивановски, Кристина Леловац, Сања Арсовска, Јасми-
на Василева, Долорес Поповиќ, Тамара Ристоска, Ивана Павлаковиќ, Бла-
гој Веселинов, Илија Тирицовски, Оливер Мусовиќ, Александар Котевски, 
Стојанче Цавировски, Сашко Потер Мицевски, и станарите од Железничка 
зграда: Слободан Кочевиќ, Иван Џијановски, Томе Каревски

Активно кино за заедницата Жири комисија на студентски конкурс: 
Дејан Ивановски, Слободанка Стевчевска и Максим Димитриевски. 
Учесници на конкурсот: Ирена Милојеска, Христина Секулоска, Шириќ Миа, 
Стојановски Михајло, Љавдрим Реџепи, Енес Север, Симона Чинговска, Ми-
лица Савевска и Томе Димитриевски. Модератор и учесници во дискусија: 
Милан Живковиќ, Виолета Качакова, Биљана Тануровска - Ќулавковски, 
Ивана Васева, Филип Јовановски, Саша Богдановиќ, Кристина Леловац, 
Игор Поп Трајков, Ники Тануровска, Ванчо Каранфилов

Континуирани средби и состаноци на партнери и соработници: Виолета 
Качакова, Биљана Тануровска - Ќулавковски, Ивана Васева, Филип Јованов-
ски, Денис Ампев, Кристина Ампева, Слободан Унковски, Павле Игновски

Развој на Стратешки план за КУЦ „Текстил“ 
Учесници: Денис Ампев, Кристина Ампева, Иван Тороманоски

Предавање „Црвени конци: Структура на чувство на текстилните 
работници по Југославија“ и претставување на стратешкиот план 
изработен за КУЦ „Текстил“ 
Предавач: Кјара Бонфиљоли. Учесници во презентацијата/дискусијата: 
Иван Тороманоски, Денис Ампев, Кристина Ампева, Ивана Васева, Филип 
Јовановски, Биљана Тануровска Ќулавковски и публика
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Оваа публикација се реализира во рамки на проектот  „Културни 
простори за активни граѓани“ поддржана од Цивика мобилитас. 
„Културни простори за активни граѓани“ e проект на организацијата 
„Локомотива“ – Центар за нови иницијативи во уметноста и културата – 
Скопје, кој се реализира во партнерство со „Факултет за работи што не 
се учат“ (ФРУ) – Битола/Скопје  и во соработка со „Гласен Текстилец“ 
– Штип, „Плоштад Слобода“ – Скопје и „Театар на Навигаторот Цветко” 
– Скопје.  
Информации за активностите може да најдете и на блогот на проектот:
https://kulturniprostorizaaktivnigragjani.blogspot.com/ 
Цивика мобилитас е проект на Швајцарската агенција за развој и 
соработка (SDC), кој го спроведуваат NIRAS од Данска, Македонскиот 
центар за меѓународна соработка (МЦМС) од Македонија и Шведскиот 
институт за јавна администрација (SIPU) од Шведска
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