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Прво посакав да го разберам совпаѓањето помеѓу календарскиот почеток на новото столетие и појавата
на ОПА (2001, Скопје) на современата македонска ликовна сцена. Имено, влечкајќи се, сосема неподговен, во
пресрет на првата календарска пресвртница од новите времиња, попуштив пред пригодноста на овој, веќе
истрошен повод. Ја презедов обврската да се свртам назад и да ги наслушнам одѕивите на општествените
движења, духовните превирања, и творечките содржини на десетлетието што си заминува од моите краишта
и од мојот живот. Се разбира, оваа обврска произлезе и од еден непосреден повод, а тоа е приказната за
календарот со којшто, како завршна изјава од својот најнов проект „Уште еден фрустриран уметник“
(2009-2011), ОПА ја отвори размената на добра, зборови и слики со одделни истакнати личности од
македонскиот тековен културен апарат.
Но, да тргнам по ред: ОПА е јавната, изведбена и институционална платформа за творечките намери
на ликовните уметници Слободанка Стевческа (1971, Скопје) и Денис Сарагиновски (1971, Скопје).
Контекстот, пак, во којшто тие намери на Стевческа и Сарагиновски се обликуваат и се остваруваат е
првата деценија на македонското ново столетие, поточно, периодот на новата македонска митологија
за благородното и достоинствено потекло на секојдневието истоштено од општествената негрижа,
личната попреченост и културната осаменост. Дејноста на ОПА, меѓутоа, изгледа дека не е поттикната,
а уште помалку ќе да е условена од состојбата на нештата. Напротив, би се рекло дека замислите на
Стевческа и Сарагиновски стојат наспроти усвоените определби на ангажираната уметност како
идеолошка реакција, морална критика или алтернативна утопија. Во нивното творештво нема
ликовен јазик, уметнички дела и музејски експонати - тоа се состои од една чиста присутност
којашто поставува нови рамки на толкувања околу постоечкиот културен поредок. Во овој миг,
можеби најуверливо објаснување за дејноста на ОПА е личната засегнатост на оваа авторска
двојка со современата состојба на знаењето... знаењето за нештата, за луѓето, како и за искуствата
на сопствената сегашност. Така, во недостиг на свежи историски истражувања, ОПА се занимава
со „Зафаќање ОДЕКАМ“ (2001); кога нема нова антологија за современата македонска ликовна
уметност, ОПА предлага „Да зборуваме за ...“ (2003); како излез од неподносливата, неподвижна
самотија, ОПА осмислува еден патувачки „Проект којшто не е проект“ (2006); конечно, во отсуство
на распознатливо уметничко дело, ОПА нуди „Ташаци за сите!“ (2010). Сепак, логиката на
недостаток и надоместување е само еден од приодите со коишто Стевческа и Сарагиновски ја
преобликуваат својата стварност.

Како би требало, тогаш, да се разберат намерите и да се објаснат значењата на нивниот
последен проект „Уште еден фрустриран уметник“? Во тој поглед, најнапред би сакал да посочам
на барем уште две постапки коишто ОПА ги има усвоено како траен и самобитен белег на
сопствениот израз: по правило, проектите се потпираат врз начелата на заемодејствие и
соучесништво коишто, од своја страна, ги поништуваат разликите помеѓу публиката и јавноста;
притоа, наративната нишка на проектите редовно отпочнува или се довршува со некоја иронична,
крајно двосмислена досетка којашто води кон неочекуван пресврт и сосема поинаква толковна
перспектива.
Оттука, обидот за критичко согледување на проектот „Уште еден фрустриран уметник“
ја претполага подготвеноста за долго и заморно талкање долж бројните и разновидни врвици на
настанот без случка. Тоа ќе рече дека и овој зафат на Стевческа и Сарагиновски претставува збир од
неврзани епизоди - графичка изложба и ликовен перформанс, подарок со однапред одбројани
денови од, наводно, последната година на човештвото и календар од испечатени гоблени на коишто
е навезена една вознемирувачка порака за човечката немоќ и огорченост. Епизодите, како
несовршени пројави на целината, ја чинат основата на творечкиот заговор помеѓу уметниците
и нивната публика: бидејќи секоја приказна е вистинита, важно е да се продолжи со раскажувањето.
Очигледно е дека и самиот се сметам за еден од соучесниците на Стевческа и Сарагиновски,
дотаму што без поголеми двоумења се откажав од натамошното барање на некакви посебни значења
во веќе насетените совпаѓања помеѓу некои датуми од кариерата на ОПА и датумите од календарот
коишто досега не биле преточени во историја. Едновремено, го изгубив и најавениот порив да се
нурнам во вреднувањето на македонскиот ликовен, културен и општествен контекст од првата деценија
на овој век, како во јазична, работна и животворна суровина за проектите на Слободанка Стевческа и
Денис Сарагиновски. Едноставно, почувствував дека присуството на ОПА на современата македонска
ликовна сцена е можеби најцвстата потка на разбојот којшто, инаку, ќе требаше продлабочено да го
истражувам и нашироко да го опишувам како контекст. Накусо, творештвото на ОПА го прифатив како
крајно уверлив модел на една пожелна подлога за историјата којашто ја нема и за уметноста којашто е
секогаш некаде другаде.
Бојан Иванов

Ја имаме уметноста како не би умреле од вистината. - Ниче
We have art in order not to die of the truth. - Nietzsche

Initially I only wanted to understand the coincidence between the
calendric outset of the new century and the appearance of OPA (2001, Skopje)
on the contemporary Macedonian art scene. Namely, while reluctantly moving
towards the impending calendric turning point of the new times, I unexpectedly saw
myself yielding before the topicality of this already well worn occasion. Hence I felt it my duty
to revisit the social dynamics, spiritual turmoil and creative contents of this last decade which is on
its way out of my parts and my life, too. Of course, in assuming these chores of my trade I was instigated
by yet another topical event. It is to do with the story about the calendar, as well as with the latest project by
OPA “One More Frustrated Artist” (2009-2011) which started the exchange of goods, words and images with
prominent personalities from the current Macedonian cultural apparatus.
However, I should be proceeding in an orderly manner: OPA is public, executive and institutional platform regarding the
creative intentions of the artists Slobodanka Stevčeska (1971, Skopje) and Denis Saraginovski (1971, Skopje). The circumstances
surrounding those aspirations of Stevčeska and Saraginovski emerged during the first decade of the new Macedonian century,
that is to say, in the heyday of the new Macedonian mythology on the noble and honorable lineage of the everyday life
exhausted by social neglect, personal inhibition and cultural solitude. The work of OPA, however, does not appear to be
provoked or even postulated by the actual state of affairs. On the contrary, one would say that the concepts of Stevčeska and
Saraginovski are opposing the received notions about the socially committed art as ideological reaction, moral criticism and
alternative utopia. Their idiom is void of pictorial language, works of art and museum exhibits - it consists of a pure presence
which sets new interpretative framework around the existing cultural structure. For the time being, perhaps the most
convincing explanation of the endeavors of OPA may be found in the personal concern of this artistic couple with the condition
of knowledge today … the knowledge of things, of people and of the experiences in one’s own actuality. Thus, in want of fresh
historical research, OPA is engaging in “Catching ODEKAM” (2001); when new anthology of the contemporary Macedonian fine
art is lacking, OPA is proposing “Let’s Talk About …” (2003); as a way out from the immobilized isolation, OPA conceives an
itinerant “Project Which is Not a Project” (2006); finally, in default of a discernible work of art, OPA offers “Bollocks for Everybody!”
(2010). Nevertheless, the logic of absence and replacement is but one among the methods wherewith Stevčeska and
Saraginovski are reshaping their own reality.

What is, then, the proper way of grasping the intent and explaining the meaning of their most recent project “One More
Frustrated Artist”? In reply I would venture to point to at least two other methods that OPA has adopted as an enduring and
autonomous expressive feature: by the rule, the projects are based on principles of interaction and complicity which on their
own right, are obliterating the distinction between the attending audience and the public in general; moreover, the narrative
thread of the project is regularly beginning or ending in some sort of ironic, extremely ambiguous wordplay leading to an
unexpected repartee and to an entirely different interpretative perspective.
On that account, seeking for critical insight into the project “One More Frustrated Artist” means assenting to the long and
tiresome roaming along countless different paths crossing the occasion without an event. In other words, this endeavor by
Stevčeska and Saraginovski is once again compiled from ostensibly unrelated episodes - a graphic art exhibition and an art
performance; an offering counting down to the alleged doomsday of mankind and a calendar of printed embroideries bearing
the disturbing message of the helpless and embittered man. Being an incomplete manifestations of the whole, these episodes
make up the basis of the creative conspiracy between the artists and their audience: since every story is true, it is important
to maintain the narrative going.
Obviously, I am considering myself to be among the accomplices of Stevčeska and Saraginovski, so much so that I abandoned
without hesitation further inquiry of meaningful coincidences between the significant dates in the career of OPA and the dates
from the calendar which have not been translated into history so far. At the same time, I lost my interest in assessing the
Macedonian artistic, cultural and social context from the onset of this century in view of interpreting it as linguistic, operative
and life-giving raw material for Slobodanka Stevčeska and Denis Saraginovski. Simply put, I had an inkling that the presence of
OPA on the contemporary Macedonian art scene might well be the most pertinent warp on the loom of history - the loom
which I was all set out to investigate thoroughly and to describe at length as a context. In consequence, the oeuvre of OPA is
something that I came to appreciate as an exceptionally convincing place-holder for a desirable ground plan beneath the
missing history and the art which is always somewhere else.
Bojan Ivanov

Проектот “Уште еден фрустриран
уметник” се темели на еднa новонастанатa визуелнa
форма, типичнa за територијата и времето во кое живееме.
Тaа е израз - визуелeн знак на еден феномен, на една локална (но
сепак масовна) психолошка и општествена промена. Користејќи ја токму
тaa, веќе општо прифатенa форма, ОПА се обидува да допре до што поширока
публика и да пренесе едно лично чувство и став кон културната состојба во Македонија.
Календарот, поделен како подарок, овозможува интимна комуникација меѓу авторите и
реципиентот околу заедничката општествена одговорност.
Прототипот на календарот е создаден во 2009 година. Во 2011, календарот
(прилагоден за 2012) е отпечатен во 300 примероци и е поделен на личности и институции
значајни за ликовната уметност во Македонија.
ОПА
The project One More Frustrated Artist is based on the new visual form being established
in Macedonia nowadays. It is a visual sign of a phenomenon, of a local but yet massive
psychological and social change. Using exactly this one already accepted form, OPA tries to reach
different types of audience and to convey a personal feeling and attitude towards the cultural
situation in Macedonia. The calendar distributed as a present, allows an intimate communication
between the authors and the recipient on their common social responsibility.
The prototype of the calendar was created in 2009. In 2011 the calendar (adjusted for
2012) is printed in 300 copies and distributed among the art institutions and prominent figures
of the Macedonian art scene.
OPA
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ОПА (Опсесивно посесивна агресија) е
формирана во 2001 година од ликовните
уметници Слободанка Стевческа (*1971,
Скопје) и Денис Сарагиновски (*1971, Скопје).
Двајцата студирале на Факултетот за ликовни
уметности во Скопје. Работат на границите на
ликовната, уметноста на новите медиуми и
перформансот. ОПА, до сега, има
самостојно изложувано во Македонија,
Естонија, Словенија, Хрватска, Франција,
Германија, САД и Холандија.
Има учествувано на повеќе групни изложби
и фестивали како Трансмедиале, Берлин;
Трансеуропа – Европски
театарски и перформанс фестивал,
Хилдесхајм; Freewaves - Биенале на нови
медиуми, Лос Анџелес; Биенале на
современи уметности, Москва; итн.
Aрт резиденции во Франција, Естонија,
Германија и Швајцарија.

OPA (Obsessive Possessive Aggression) was
founded in 2001 by the visual artists
Slobodanka Stevceska
(*1971, Skopje, Macedonia) and Denis
Saraginovski (*1971, Skopje, Macedonia). Both
of them studied at the Faculty of
Fine Arts in Skopje and are working on the
borderline of art, media and performance. OPA
has had solo exhibitions in
Macedonia, Estonia, Slovenia, Croatia, France,
Germany, USA and the Netherlands and has
exhibited widely in group
exhibitions and festivals such as
Transmediale, Berlin; Transeuropa - European
Theatre- and Performance Festival, Hildesheim;
Freewaves' Biennial of New Media Arts, Los
Angeles; Moscow Biennale of Contemporary
Art; etc. OPA received residency
fellowships in Estonia, France, Germany and
Switzerland.
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