Наративни и финансиски извештај за проектите во 2020 година

СловоКулт::литерАРТура - биенален фестивал за современа поезија/текст и уметност
Тема : План Б за Планетата Х или План Х за Планетата А.
Во Гевгелија, во склоп на БОШ фестивалот и програмата на СловоКулт :: ЛитерАРТура на
04.09.2020 во Гевгелија на отворено, согласно специфичните услови, се одржа изложбата, како
активност поврзана со поетското читање и видео перформанс кој комбинираше македонски и
странски уметници исколажирани со уметнички видео материјал. На изложбата беа претставени
уметниците: Иван Ивановски, Славица Јанешлиева, Нина Гештаковска, Марко Вујисиќ, Велимир
Жерновски, Дијана Томиќ Радевска од Македонија, Елизабета Линднер, Ирена Паскали
(Македонија/Германија), Антон Шварцбах, Дорит Требелјар, Ајке Леуен, (Германија), Од Карбон
(Франција).
Гостите од Германија, беа застапени на изложбата со повеќе дела. Сите дела од странските
уметници беа физички транспортирани и заедно со македонските уметници, кураторот и селектор
на изложбата Дијана Томиќ Радевска заедно со организаторот и координаторот ги постави
согласно организациските услови, на отворено, на зградата на Театарот и Дом на културата во
Гевгелија. Така можеа да ја посетат повеќе посетители, согласно прописите. На изложбата во
Гевгелија лично беа присутни уметниците Славица Јанешлиева и Иван Ивановски.
Изложбата по наша проценка и наше задоволство ја посетија 100 –150 посетители.
Во прилог фотографии и видеа од фестивалската активност
https://www.facebook.com/boshfest/photos/a.4312748658795798/4312628812141116/
07.09.2020 година во Скопје.
Во Скопје
иако првично беше планирано да се одржи во Галерија Акантус, по неочекуваното затворање на
галеријата, сепак најдовме соодветна замена во КИЦ. Изложбата се отвори на 07.09.2020 година
во продажната галеријата на КИЦ заедно со активноста на денот на поетското читање кое се
одржа на отворено во паркот при КИЦ. Истите уметници беа претставени и во Скопје, со тоа што
на наша голема радост во договор и добра соработка со КИЦ, изложбата траеше недела дена, до
15.09.2020 година, наместо предвидени 2 дена. Спојот на македонски и германски автори со
успешна поставеност и одговор на темата ,,План Б за Планета Х или План Х за Планета А”, создаде
нови, критични погледи и паралели и атмосфера за нови меѓународни соработки.
Настаните и во Гевгелија и во Скопје беа поткрепени со звуци и завршен концерт на Тони
Димитров. За перформативниот дел на видео материјалот беше поставен проектор и соодветно
озвучување.

Задоволни сме од посетеноста и гледаноста. Константно беа присутни, 50 тина слушатели и
гледачи, а отворениот простор придонесе да фестивалот го посетат во динамика стотина
посетители.
За потребите на двете изложби испечатени беа плакати, флаери, а се подготвува и Публикација со
сите учесници, поети и ликовни уметници во уметнички креативен дизајн кој би требало да биде
готов до средината на Ноември. Настанот беше документиран со фотографии и видео материјал
од Борис Каевски. https://www.youtube.com/results?search_query=Slovokult
https://www.youtube.com/watch?v=vE75GaLhrfk

АРТ БО(у)КС – „Четири годишни времиња“
„Четири годишни времиња“- АРТ БО(у)КС – графичка мапа составена од графики, штампани со
сито печат техника сместени во кутија. Графичарите Едона Азири, Давор Кешкец, Стефан
Младеновски и Немања Трајкович се четворицата илустратори, односно автори на годишните
времиња. Секој од нив работеше на две годишни времиња. Едона Азири (есен и зима) заедно со
Немања Трајкович (пролет и лето) и Давор Кешкец (лето и зима) заедно со Стефан Младеновски
(пролет и есен). Поради новонастанатата ситуација со ковид19 вирусот, малку беше одложено
печатењето. На илустрациите се работеше јули и август. При крај на август се почна со
продукцијата, односно цртежите се припремија и обработија по што следеше следниот чекор,
сито печатење. Бидејќи станува збор за сложен процес во кое печатењето се одвива во неколку
етапи и рачно се нанесува секоја боја посебно, сито печатењето траеше околу месец дена. Од
секое годишно време се отпечатија по 50 примерока, односно вкупно 400 графики. Една кутија
содржи 8 графики (со димензии 21 х 21 см), односно по 2 годишни времиња од секој
автор/графичар. Сито печатењето, припремата и обработката на графиките се изврши во сито
печатницата Чаир Дооел – Скопје. Графичката кутија ја уреди Марија Стојанова, а координатор на
продукција е Иван Јованов. Кутиите во кои се сместени графиките исто така се рачно изработени.
Илустраторите Давор Кешкец, Стефан Младеновски, Едона Азири и Немања Трајкович се млади
автори полни со креативност и свежина, а веќе докажани во својата област. Намерно се одбрани
авторите од три градови од Македонија, затоа што една од заложбите на Арт Еквилибриум е и
децнтрализација на културата.

БОШ 12 Фестивал
БОШ 12 фестивалот се одржа на 4 и 5 септември во Гевгелија, со физички присутна публика, а
покрај тоа и следеше пренос во живо на музичкиот дел од фестивалот он лајн. На 4ти септември
програмските активности се одвиваа во Народниот Театар на Гевгелија. Фестивалот беше отворен
со 30 минутен изворно-музички перформанс, на платото пред театарот, беа отворени две
самостојни изложби поставени во галеријата на театарот на нашите уметници Иван Ивановски и

Ангел Миов, една групна изложба поставена надвор од театарот во која земаа учество уметниците
Дорит Требелјар, Антон Шварцбах (Ге), Ајке Леуен (Фр) и македонските колеги Елизабета Линднер
Костадиновска (Ск/Бе), Ирена Паскали (Ск/Келн), Дијана Томиќ, Славица Јанешлиева, Нина
Гештаковска Цветковска, Велимир Жерновски и Марко Вујисиќ. Една уметничка модна
инсталација, авторско дело на Стефан Анат и Ива Станковска, а вечерта се затвори со поетско книжевен перформанс на колективот СловоКулт. Со цел запазување на мерките за заштита од
ковид19, а според протокол, платото на театарот беше ограден, на влез редари мереа телесна
температура, ги регулираа сите што влегуваат на настанот да носат заштитна маска и вршеа
дезинфекција на раце на сите посетители. На влезот од галеријата стоеше лице од обезбедување
кое ја регулираше масата на посетители во галеријата да не надмине повеќе од пропишаното и да
се држи дистанца помеѓу посетителите. Сите активности поминаа успешно, без никакви
неправилности.
Вториот фестивалски ден се одржа на 5ти септември на Ракометното игралиште „Кожуф“ во
Гевгелија. Игралиштето беше земено во предвид, поради фактот дека е со огрмони димензии, а
притоа да може да се почитуваат мерките и да се држи дистанца, токму поради фактот што
втората вечер беше музичката програма. Вториот фестивалски ден имавме поставено три
самостојни изложби: Илијана Такашманова, Јован Јосифовски и Емилија Мишева. Се
промовираше муралот „Човек–природа-цивилизација “ на Вангел Срнаков, сработен наменски за
БОШ 12 и сработен со интеракција на млади деца/творци. Се постави меѓународниот саем за
независно издаваштво „Фијук“, за кое Арт Еквлилибриум е дел од меѓународната мрежа на
организатори. Имавме 2 концерта (бендовите Искра и Филч), еден Дџ сет и една видео
инсталација. Втората вечер исто така беше запазен протоколот, на влезот беше мерена телесна
темература, вршена дезинфекција и регуирање на носење заштитни маски. Имаше обележани
простори со лепенки на 2м растојание за да се држи потребната дистанца. Обезбедување кое
регулираше дека не се прекршуваат мерките и редар пред WC-то со цел да не се прават гужви и
да ја одржува хигиената. Камерите и изведувачите од бендовите стоеа на пропишаната дистанца
според протокол. Целиот простор и движење на публиката беше насочено и означено со заштитна
лента.
И покрај предизвикот - корона вирус, од кој организацијата беше видно исплашена и крајно
претпазлива, фестивалот помина многу успешно, со задоволни гости и публика, немаше никакви
нерегуларности, беа почитувани мерките и запазени сите правила и мерки пропишани со
протоколот.
Програмските активности што беа проследени на БОШ12 фестивалот:
Гевгелија 04.09 (петок)
НАРОДЕН ТЕАТАР
20:00 ИЗВОРНО-МУЗИЧКИ ПЕРФОРМАНС
Серафина & Ангела (live)

Со желба да го одржат духот на изворната музика, Ангела & Серафина со современ пристап ќе ни
ги доловат случувањата од минатото, преку препознатливите мелодии на песните во
карактеристичниот седум-осмински такт.
20:30 САМОСТОЈНИ ИЗЛОЖБИ
„Home Sweet Home - 20“ - Ангел Миов
Насловот на изложбата ги поставува прашањата за местото и просторот како одредница на
контекстот во едно уметничко дело или настан. Една спецефична перцепција во специфични
услови на специфична локација. Една идеја ограничена во име на слободата станува единствен
услов за реализација во пониско ниво-ниво на дело. Дело во простор и време, условено со
насловот. Поточно и поедноставно во септември во Гевгелија или „Дома“ онлајн…
„Pulmorary Nodule“ - Иван Ивановски
Секое искуство остава трага, дамка која како масна флека ја носам на себе.
Порано речиси и да не им обрнував внимание, а сега не можам да видам ништо од нив. Овие
дамки не личат на ништо, не можам да ги разликувам, ниту можам да ги опишам.
Но, ако зјапам во една од нив доволно долго, можеби би можел да исцедам некоја форма во која
ќе всадам значење, скица од сеќавање, симбол од историја...
Некако успевам да протолкувам, да добијам одговор, да измолзам значење, и кога сè е јасно,
сложувалката се склопува, запчениците се вртат, локомотивата чури, слободните неутрони
почнуваат верижна реакција; тогаш повторно ќе го погледнам она што до пред еден миг како да
беше исклесано во камен, a сега веќе не изгледа така дефинирано, како да се поместило, формата
станала флуидна, сега е дамка која баш и не личи на ништо, но ако доволо долго зјапам во неа...
22:00 ИНСТАЛАЦИЈА
„Смрт за кралицата“ - Anat Stefen и Factory Girl
Инсталација во простор на 6 костима кои биле дел од различни дрег настапи, и имале за цел да ја
претстават „дрег културата“ на локално ниво. Овој пат со еден поинаков пристап, костимите кои
своевремено биле создадени како резултат на соработка со различни уметници за исто толку
сценски перформанси, ќе бидат поставени во просторот и преку нивна десубјективизација ќе се
стави акцент на нивната визуелна естетика и комплексност односно ќе се претстави „кемпот“ и
„дрег културата“ како движење во културата кое го размдрува мометналниот „статус кво“ и
мејнстримот во културата, активно поставува прашања и испраќа порака со која гледачот може и
не мора да се согласи, но дефинитивно ќе ја согледа „другоста и различноста“.

22:30 МУЛТИМЕДИЈАЛЕН КНИЖЕВЕН ПЕРФОРМАНС, ГРУПНА ИЗЛОЖБА И МИНИ КОНЦЕРТ
„План Б за планетата Х или план Х за планетата А“ - СловоКулт :: литерАРТура:: Биенале на
современи уметности
- Мултимедијален книжевен перформанс (текст/слика/звук) - Владимир Лукаш, Марија Грубор,
Јовица Ивановски, Мануела Златкова, Јосип Коцев, Александар Кирковски, Елизабета Линднер
Костадиновска (Ск/Бе), Гундула Шифер (Ге), Звонко Карановиќ (Срб), Танос Гогос (Гр) и Марија
Дејановиќ (Хр).
- Групна изложба - дела на уметниците Дорит Требелјар, Антон Шварцбах (Ге) и Ајке Леуен (Фр) и
македоснките колеги Елизабета Линднер Костадиновска (Ск/Бе), Ирена Паскали (Ск/Келн), Дијана
Томиќ, Славица Јанешлиева, Иван Ивановски, Нина Гештаковска Цветковска, Велимир Жерновски
и Марко Вујисиќ.
- Видео презентација на германсиот поет Краус::Crauss и уредниците на берлинското авангардно
списание за цртеж и текст Пролог :: Prolog, Дорит Требелјар и Антон Шварцбах.
- Звук за настанот и завршен концерт - Тони Димитров.

Гевгелија 05.09 (сабота)
РАКОМЕТНО ИГРАЛИШТЕ
20:00 ПРОМОЦИЈА НА МУРАЛ
„Човек–природа-цивилизација “, диптих- Вангел Срнаков
Локација: јужен ѕид на ракометното игралиште во Гевгелија
Премисата за концептот на муралот е соодносот човек-природа-цивилизација. Современиот човек
самоиздвоен од природата во сивилото на цивилизацијата наспроти враќањето на „природниот“
човек во сивилото на урбаната цивилизција. Состојба на внатрешна обоеност на човекот. Човекот
обоен во колорит наспроти човекот обоен во монохроматското. Муралот е изработен во
интеракција со млади творци.
20:00 РЕГИОНАЛЕН САЕМ НА НЕЗАВИСНО ИЗДАВАШТВО
ФИЈУК Македонија
Саем на мали и самостојни издавачи и излагачи кој е инициран 2017-та година во Белград. Досега
имал свои изданија во повеќе земји. Арт Еквлилибриум е дел од меѓународната мрежа на
организатори на ФИЈУК на Балканот. Дојди, види, поддржи! Разгледај и купи си оригинален принт,
стрип, маица, биди оригинален, препознај го и прифати го хаосот, оти само така се создава ред.

20:30 САМОСТОЈНИ ИЗЛОЖБИ
„Ф.А.К.“ Фешн Афтер Корона - Јован Јосифовски
Јован Јосифовски припаѓа на младата генерација „ликовњаци“, графичари, чиј визуелен идентитет
иако навидум шармантен, слоевит и колоритен, е доволно траги-комичен за директно да збоде во
ирисот и преку очната рожница да предизвика турбуленции во мозочните вијуги кои со брзина на
светлината ќе се рашират низ целото ваше тело предизвикувајќи различни феномени на
емоционални доживувања. Или ќе го мразите или ќе го сакате, но дефинитивно ќе го разберете.
Изложбата ќе вклучи солиден опус на модни илустрации, колажи, цртежи и графики во сито печат
(изработени во соработка со Партизанска штампа) кои во својот фокус ја поставуваат модата како
“религија“ на современиот човек и нејзините трансформации во време, на и после пандемија.
„Во(н) себе“ - Емилија Мишева (Ем Елефантски)
Колку помалку слобода на движење, толку е подлабоко нурнувањето во себе. Нужно е да го
прифатиш бранувањето на водата, насоката на ветерот. Се препуштиш ли, цел вистински свет се
отвара. Ако се свртиш кон сонцето, ја гледаш/искусуваш светлината. Ако се свртиш со грб, ги
гледаш/искусуваш сенките. Што искусуваш во себе - таков свет креираш вон себе. А за да се
најдеш, прво треба да се изгубиш. Да ги пропуштиш сите искуства без филтрирање, без
закачување. И тие поминуваат. Се' поминува. Се' завршува таму кај што се создава.
Во изворот, во ништото.
„Битисување во форма“ - Илијана Такашманова
Концепт на пастелни структури, секоја одделно апстрахира како чист естет, чиј интерес се само
формите и нивниот однос внатре во видното поле.
Сите визуелни текови можат да бидат каузално објаснети, но творечкото кое што има свои корени
во несогледливоста, вечно ќе се спротиставува на секое сознание. Длабоко испреплетени форми
како систематска тишина која води понекогаш кон насетување за некое опскурно знаење.
Објективно постоење на недовршени форми, деорганизираност која кохерира.
Обликување, преобликување. На вечна смисла, вечна забава.
22:00 МУЗИЧКИ КОНЦЕРТИ
ИСКРА (LIVE)
Оформени во 2019, тврдат дека звукот им доаѓа од 2088/89, плус-минус 100-тина години. Искра
доаѓаат од Скопје и раскажуваат за градот еден век подоцна. Ќор-сокак или светлина на крајот од
тунелот?
Соничен поглед.Искра.Останете во програма.
FILCH (LIVE)

„Филч се појави за првпат неодамна. Никој не знае од каде дојде, кој е и каде оди. Само
месечината го посведочи неговото појавување. Се појави јавајќи на ветрот на колективната
воздишка на една сонлива генерација. Обидувајќи се барем делумно да проникнеме во неговиот
карактер, откривме дека тој не сака да зборува, до таа мера што нема ни уста повеќе. Но, сака да
слуша музика, без музика се чини дека ќе има сериозни проблеми да ја сфати смислата на
постоењето“ - ќе речат за своето музичко алтер-его петтемина музичари.
Иако ненамерно, Филч секогаш се појавува и исчезнува незабележано; дури и најревносните
набљудувачи не можат да го фатат моментот на неговото пристигнување или заминување. Филч
понекогаш го гледаме во оние моменти кога сме помеѓу сонот и јавето, или кога свират оние,
петте момчиња во чаршијата, низ градот, или каде и да е!
ИШЏАН ТВИН - DJ СЕТ
Ишџан Твин пушта музика инспирирана од културното наследство на народите лоцирани јужно и
источно од Сифулајка. Нема стилски правила, правилото е да ги чуеме и танцуваме на звуците на
глобалната периферија, од Африка преку Блискиот Исток, Јужна и Југоисточна Азија до Карибите и
Јужна Америка. Музика за пат околу третиот свет, музика на пркос, љубов и духовно
воздигнување! Ишџан е четврти пат во Гевгелија, трет пат на Бош и прв пат на Бош сцената.
Бујрум!
ВИДЕО ПОДГОРЕЦ - VJ СЕТ
Како видео артист работи на повеќе полиња. Работи видео клипови за бендови и како видео
поткрепa (VJ) под називот – Видео Подгорец на разни случувања/фестивали. Освен “стандардно”
видео, работи motion graphics и видео мапинг. Има работено со повеќе артисти и на многу
проекти. Како мултимедијален артист работи и со графика, звук и светло.
*Live stream продукција – Flux production
Фестивалот беше пропратен и застапен на многу медиуми, а особено беше присутен на
социјалните мрежи со тагови, лајв видеа и споделувања. Истиот уште еднаш ја потврди нужноста
за своето постоење во две насоки, односно едукција и соработка со локалната публика, но и
вмрежување и соработки помеѓу уметниците кои учествуваат на истиот.

СловоКулт :: литерАРТурабиенале за современи уметности 2020
Мултимедијален книжевен настан на 04.09. во Гевгелија - во склоп на Бош фестивалот - и 07.09.
Скопје – КИЦ – двата настани се одржаа на отвореноБиеналето за современи уметности што се
состои од уметничка изложба (засебен извештај) и мултимедијално читање успешно се
реализираше во двата града. Иако првично беше планирано во Скопје да се одржи во Галерија
Акантус, по неочекуваното затворање на галеријата, сепак најдовме соодветна замена во КИЦ.
Реализацијата беше отежната, бидејќи одобрените средства од Министерството за култура не ни

беа исплатени благовремено, па сите финансии моравме да ги покриеме со сопствени приватни
средства, кои за среќа ги имавме – но се надеваме дека Министерството за култура наскоро ќе ги
исплати предвидените средства, а ние ќе можеме да си ги вратиме вложените пари, кои ни се
наменети за покривање на трошоците за живот.Во Гевгелија обезбедивме соодветно сместување
на учесниците, а превозот беше исто така организиран во договор со нив.На настанот во Гевгелија
зедоа учество македонски и странски автори: Јосип Коцев, Мануела Златкова, Исток Улчар,
Алексанадар Кирковски, Елизабета Линднер Костадиновска (Берлин/Скопје), од Србија Звонко
Карановиќ, од Германија ГундулаШифер. Како асистентка на уметничкиот директор беше
присутна од Берлин и Надја Крокер. Специјалните гости Дорит Требелјар и Антон Шварцбах, кои
се уметници и уредниците на берлинското списание за цртеж и текст - Пролог, не успеаја да
присуствуваат лично, но ги презентиравме преку краток документарен филм од берлинскиот
режосер Петер Цах, а нивни дела беа дел од групната изложба. Исто така имавме и видео од
поетот Краус, кој беше дел од уметничката програма. Некои од авторите кои беа планирани да
настапат беа за жал попречени да учествуваат заради здравствени причини. На горенаведените
учесници и прилози, во Скопје им се придружи и Владимир Лукаши имавме специјален прилог Ин
мемориам за Лилјана Дирјан и Горана Митровиќ.Звонко Карановиќ и Мануела Златкова прочитаа
песна од Јовица Ивановски, а на видео ја слушнавме грчката поетеса Василија Иконому –
преводот од грчки од Томислав Османли го прочитаа Елизабета Линднер и Исток Улчар. Музичка
придружба на читањата и завршен концерт имавме во двата града од Тони Димитров.
Реакциите на публиката беа извонредни, а особена чест ни беше, што на настанот во Скопје
присуствуваше и германската амбасадорка Анке Холштајн.Борис Каески професионално се
погрижи во Скопје да имаме одличен филмски документ. Краток филмски прилог од настанот има
на јутјуб на каналот на SlovoKult :: literARTour, а јавноста дозна за успехот на настанот и преку
некои медиуми, вклучувајќи ја и утринската програма на МРТВ, каде Линднер беше гостинка и
говореше за успешната реализација. И покрај рестрикциите поради мерките, настанот беше
одлично посетен.Сега во подготовка е настанот во Берлин, кој ќе се одржи од 12.-14.11. а на кој се
предвидени речиси истите учесници од С. Македонија и се надеваме дека и покрај рестрикциите
и тој ќе биде успешен како и овие во Гевгелија и Скопје.

Едицијата СловоКулт :: Словотека ::
Рајнер Марија Рилке - Избрана поезија, превод од германски Елизабета Линднер (македонски, со
слики од Катрин Салентин, Елизабета Линднер Костадиновска и Дијана Томиќ)
Краус :: Crauss - Blackbox (македонски, германски и англиски, со цртежи од Ирена Паскали),
превод од германски на македонски Елизабета Линднер, англиски превод Марк Канак
Елизабета Линднер Костадиновска „Двоински на гости кај бескрајната прoвалија“ (македонски,
германски и делумно англиски, со колор слики од колажи со текстови и други визуелнотекстуално експериментални дела на авторката)

Антологија на современа грчка поезија - (20 автори, македонски, грчки и англиски, со илустрации
од Дијана Томиќ), избор Танос Гогос, уредување Елизабета Линднер, превод од грчки на
македонски Томислав Османли
Кај антологијата од грчки се работи за повеќејазично издание со 20 поети, па самиот процес на
проверка на преломот и корекциите беше исто така подолг од тоа што планиравме . И покрај
компликациите што настанаа, подготовките на книгите се во краен стадиум, сите корекции се
направени и во понеделник 21.09. ќе одат во печат со целосен тираж.
Три од насловите ќе можат да се промовираат и во странство, бидејќи се повеќејазични, а со тоа
ќе ја оствариме целта да го промовираме македонскиот јазик. Бидејќи се работи за успешен
проект со одлична соработка меѓу сите одговорни, планираме едицијата да ја продолжиме со
понатамошни автори од германското говорно подрачје, но и со македонски автори, кои ќе ги
презентираме на два или три јазика. Овие изданија во Германија (Европа) се дистрибуираат и
презентираат преку СловоКулт :: Литератур/а Берлин, издавачка куќа со која Арт Еквилибриум има
склучено договор за посебна соработка.
Министерство, донации, спонзорства = 875.000,00 денари.
Трошоци:
-

Материјални трошоци = 2.460,00 ден
Трошоци за ситен инвентар = 5.598,00 ден
Трошоци за телефонија = 2.990,00 ден
Изнајмување на опрема = 4.000,00 ден
Трошоци за услуги = 227.358,00 ден
Трошоци за сместување = 4.420,00 ден
Банкарски провизии = 4.127,00 ден
Трошоци за даноци = 1.778,00 ден
Авторски договори + договори за дело + сметководство + други трошоци = 585.952,00 ден

Вкупни трошоци за 2020 година = 838.733,00 ден
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ЕМБС: 06497683
Целосно име: Здружение на граѓани за локален уметнички и
културен развој АРТ ЕКВИЛИБРИУМ Гевгелија
Вид на работа: 540
Тип на годишна сметка: Годишна сметка
Тип на документ: Годишна сметка
Година : 2021

Биланс на приходи и расходи

Ознака
за АОП

Опис

Претходна
година

201

- - Расходи I. МАТЕРИЈАЛНИ
РАСХОДИ, УСЛУГИ И
АМОРТИЗАЦИЈА (202 до 210)

202

- - Потрошени материјали

204

- - Други услуги

205

- - Превозни и транспортни услуги

2.990,00

207

- - Амортизација

5.598,00

209

- - Наемнини

4.000,00

211

- - ДРУГИ РАСХОДИ (212 до 221)

212

Бруто
за
тековна
година

Исправка
на
вредноста
за тековна
година

Нето за
тековна
година

242.406,00

4.646,00

2.460,00

1.556,00

227.358,00

3.090,00

594.549,00

795.706,00

- - Провизија за платен промет

4.177,00

8.589,00

216

- - Надоместоци на трошоците на
работниците и граѓаните

4.420,00

219

- - Други расходи

221

- - Пренесени средства

222

- - КАПИТАЛНИ И ДРУГИ
СРЕДСТВА (223+224+225)

38.589,00

91.887,00

224

- - Средства за опрема

38.589,00

91.887,00

233

- - Даноци и придонеси кои не
зависат од резултатот

235

- - ВКУПНО РАСХОДИ
(201+211+222+226+230+233+234)

877.322,00

892.239,00

236

- - Остварен вишок на приходидобивка пред оданочување(250

154.350,00

60.118,00

585.952,00

646.647,00
140.470,00

1.778,00
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минус 235) ако 250>235
237

- - Даноци, придонеси и други
давачки од добивката

238

- - Остварен нето вишок-добивка
(236-237)

239

- - Вкупно (235+236) или (235+237)
ако 237 е поголeмо од 236=252

244

28.000,00
126.350,00

60.118,00

1.031.672,00

952.357,00

- - Приходи од членарини, подароци,
донации и приходи од други извори

875.000,00

720.000,00

248

- - Пренесен дел од вишокот на
приходите од претходната година

156.672,00

232.357,00

250

- - ВКУПНО ПРИХОДИ
240+243+244+245+246+247+
248+249

1.031.672,00

952.357,00

252

- - ВКУПНО (250+251)=239

1.031.672,00

952.357,00

Биланс на состојба
Ознака
за
АОП

Опис

Исправка
на
вредноста
за тековна
година

Претходна
година

Бруто за
тековна
година

Нето за
тековна
година

45.889,00

91.887,00

91.887,00

6.590,00

6.590,00

6.590,00

1

- - АКТИВА ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА
(002+003+008+009)

2

- - НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

3

- - МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (004 до
007)

39.299,00

85.297,00

85.297,00

6

- - Опрема

39.299,00

85.297,00

85.297,00

10

- - ПАРИЧНИ
СРЕДСТВА,КРАТКОРОЧНИ
ПОБАРУВАЊАИ АКТИВНИ
ПРЕСМЕТКОВНИ СMETKИ
(011+018+019+020+021+022+023+024)

126.350,00

140.470,00

140.470,00

11

- - ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (012 до 017)

126.350,00

140.470,00

140.470,00

12

- - Жиро сметка

126.350,00

140.470,00

140.470,00

42

- - ВКУПНА АКТИВА
(001+010+028+035+038+041)

172.239,00

232.357,00

232.357,00

62

- - V. ПAСИВНИ ВРЕМЕНСКИ
РАЗГРАНИЧУВАЊА (063 дo 065)

45.889,00

172.239,00

64

- - Дел од вишокот на приходите
пренесен во наредната година

45.889,00

172.239,00

67

- - НЕРАСПРЕДЕЛЕН ДЕЛ ОД
ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕДОБИВКАТА

126.350,00

60.118,00

69

- - ВКУПНА ПАСИВА

172.239,00

232.357,00
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(044+046+047+051+062+066+067+068)

Државна евиденција

Ознака
за АОП

Претходна
година

Опис

Бруто за
тековна
година

Исправка
на
вредноста
за тековна
година

Нето за
тековна
година

604

- - Сегашна вредност на основачки
издатоци (< или = АОП 002 од БС)

6.590,00

6.590,00

617

- - Набавна вредност на софтвер
со лиценца

6.590,00

6.590,00

620

- - Сегашна вредност на софтвер
со лиценца (< или = АОП 002 од
БС)

6.590,00

6.590,00

651

- - Набавна вредност на
компјутерска опрема )

39.299,00

39.299,00

654

- - Сегашна вредност на
компјутерска опрема(< или = АОП
006 од БС)

39.299,00

39.299,00

675

- - Издатоци за авторски хонорари
(< или = на АОП 219 од БПР)

585.952,00

691

- - Приходи од донации(< или = на
АОП 244 од БПР)

875.000,00

692

- - Приходи од други извори(< или
= на АОП 244 од БПР)

720.000,00

Распоредување на резултатот

Ознака
за АОП

Претходна
година

Опис

Бруто за
тековна
година

Исправка
на
вредноста
за тековна
година

Нето за
тековна
година

351

- - А. ОСТВАРЕН НЕТО ВИШОК
-ДОБИВКА

126.350,00

60.118,00

353

- - Б. ОСТАТОК ОД НЕТО
ДОБИВКАТА ЗА
РАСПОРЕДУВАЊЕ (351-352)

126.350,00

60.118,00

358

- - ѓ) Дел за пренос во наредната
година

126.350,00

60.118,00

Структура на приходи по дејности
Ознака
за АОП

Опис

Претходна
година

Бруто за
тековна

Исправка
на

Нето за
тековна
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година

2598

вредноста
за тековна
година

- 94.99 - Дејности на други
организации врз база на
зачленување, неспомнати на друго
место

година

952.357,00

Потпишано од:
Bojan Kirov
CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
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БОШ 13 фестивал
13-тиот регионален БОШ Фестивал се одржа во два фестивалски денови, на 3ти и 4ти септември и
се пренесуваше во живо преку дигиталните плаформи на Facebook и Youtube и преку web страната
на БОШ http://boshfest.com/. За начинот на одржување на фестивалот Министерството за култура
беше уредно известено и освен промена на неколку ангажирани лица (поради не извршена
имунизација), немаше други промени. Сумите на новите ангажирани лица, кои ги заменија
неимунизираните останаа исти со претходните, односно не дојде до промена на сумите.
Програмата беше целосно реализирана, присособена и адаптирана на онлајн прикажување во вид
на ТВ програм, со претходна најава на секој настан одделно.
1.Фазата на предпродукција беше уредно завршена до 3ти септември односно беше промовирана
следната програма:
- Визуелна програма со 5 изложби и еден мурал и тоа:
*изложба на слики на Радован Поповиќ, изложба на цртежи на Горанд Дачев, изложба на графики
на Ана Трајковска, изложба на илустрации (направени во виа на анимација, адаптирани за онлајн
презентација) на илустраторката од Гевгелија Катарина Пренда и илустрации од младата
гевгеличанка Радмила Гошевска.
* муралот го наслика Мирјана Крстева Масети на зидот од внатрешната страна на ракометното
игралиште во Гевгелија како продолжување на процесот на поставување мурали на јавни
површини во Гевгелија - секој Бош фестивал по еден мурал.
* две видео инсталации на Марија Стојанова и Филип Миторв кои беа интегрирани и адапритани
на онлајн изданието и одеа како визуелна поддршка на музичките настапи.
* беше реализиран и саемот за промоција на независно издаваштво ФИЈУК Македонија преку
онлајн презентација на различни издавачки куќи.
- Филмска програма со две селекции претставени во двата фестивалски денови односно:
*селекција на кратки филмови на македонски автори во вкупно времетрање од 90 мин (Видеотеатар, две епизоди во продукција на Македонски центар ИТИ/ПРОДУКЦИЈА, СКОПЈЕ 2020,
МАГНОЛИЈА, ВЛАКНА, КОЛИВО, СОНОТ ЗА КРВТА И ДУШАТА);
*селекција на анимации од македонски автори од Flipbook Film Festival во времетрање од 45 мин
(КАРАНТИН, РИТАМОТ НА ПАДОТ, ЗМИЈУЛЧЕ, ГОТЛИБ, ЈАДИЦА, ВИДА И ДОБРЕ).
- Музичка програма со музички концерти и ДЈ сетови односно:
* TRICKY DISCO ДЏ сет Стефан Алијевиќ времетрање 90 мин;
* SEHSTAT музички концерт во живо времтрање 90 мин;
* Lenhart tapes концерт во живо со употреба на вокмени времетрање 50 мин;

* ДЈ сет на Ѓорѓи Јаневски времетрање 60 мин.
Промоцијата на програмата на фестивалот беше проследена на интернет со најави, аудио реклама
и видео тизери и особено беше посветено внимание на програмата (во прилог на извештајот) во
која може детално да ги прочитате авторите и делата застапени во двата фестивалски денови.
Програмата беше курирана под мотото кога калинката ќе пукне, тапанот ќе чукне, виделина ќе
бликне, од земјата пиреј ќе никне, со цел да презентира дела создадени во скорешен период во
услови на живот за време на пандемија. Едно 13-то издание со референца и на културолошкото,
урбаното и митолошко значење на бројот 13.
2. Фазата на продукција беше успешно реализирана на 3-ти и 4-ти септември со:
- презентирање на визуелна програма преку кратки арт видеа, анимации, документирани хроники
во вкупно времетрање од 60 минути или 1 час;
- филмска програма во вкупно времетрање од 140 мин или 2 часа и 20 мин;
- музичка програма во живо вкупно времетрање 290 мин или 5 часа;
- режија на промотивен видео материјал од поставување светло, сценографија, озвучување,
камери и обезбедување на пренос во живо во времетрање од 8 часа и 20 мин
- печатен промо материјал или дигитално печатење на програма, разгледници и плакати како и
маици, торби и графики во сито печат.
3. Фазата пост-продукција успешно се реализираше со:
- изјави, интервјуа, објавување на 90 фотографии од настанот
- наративен и финансиски извештај.
Преносот во живо беше прикажуван на видео бим и на неколку локации односно клубови кои го
негуваат развојот на македонската култура и уметност (како Ла Кања, Лајка, Буква) додека
снимањето и преносот во живо се реализираше во просторот на КСП Јадро. Видеото беше
поддржано со видео инсталации на Марија Стојанова, Филип Митров и сценографија на Велимир
Жерновски. Настанот го проследи значителен број на публика која реагираше и со свои коментари
и критики директно во пораки на Фестивалот, или во последователна комуникација. Дел од
преносот на фестивалот (без филмската програма чии права за прикажување беа обезбедени за
единствено за фестивалските денови) е достапен на каналите за комуникација на БОШ Фестивал
(web, Facebook, Youtube). Видео снимките се од особено значење за понатамошниот развој на
уметноста и културата бидејќи претставуваат одличен видео запис кој понатамошно ќе им служи
на авторите за нивна видливост во локален и регионален контекст. Од минатата година БОШ
започна пракса на онлајн претставување, ги прифати предизвиците на дигиталната култура и ги
употребува со цел придонесе за развој на општеството преку културата во време на пандемија. Во
целиот процес на реализација на фестивалот беа индиректно или директно вклучени околу 30-

тина лица и БОШ уште еднаш покажа како еден успешен фестивал на современа уметност кој
особено внимание посветува на квалитетот на презентација на авторите и нивните дела и ова
дигитално издание се покажа како одличен урнек како треба да изгледа една сериозна содржина
на телевизиски формат на современа уметност. Исто така ваквиот формат на публиката и
овозможи едно поинакво искуство на фестивалот, како една сериозна мултимедијална продукција
која веќе 13-години активно се занимава со промоција на алтернативна културна продукција која
го трасира патот на општествениот развој. Со еден збор БОШ 13 ти се соочи со моменталната
состојба, ги унапреди капацитетите на сите вклучени, и направи сериозен чекор напред во однос
на можностите за понатамошно унапредување на БОШ Фестивал и негово зацвртување на мапата
на сериозни фестивали на современа алтернативна визуелна и музичка култура.
Линкови кај што може да се проследи фестивалот:
https://www.facebook.com/boshfest/videos/4875196989175741/
https://www.facebook.com/boshfest/videos/4069977569798015/
https://www.youtube.com/watch?v=Iwsu42tKYJ0
https://www.youtube.com/watch?v=wnXCVRrJ0QA

