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Skopje Pride Weekend  
2017 се одржува по петти 
пат во Скопје. Овогодишниот 
викенд е во организација 
на Коалицијата Сексуални 
и здравствени права 
на маргинализираните 
заедници, ЛГБТИ – Центар за 
поддршка при Хелсиншкиот 
комитет и ЛГБТ Јунајтед  
– Тетово. 

Целта на серијата настани во рамките 
на Викендот на гордоста е да креираат 
простор и да промовираат ненормативни 
форми на светоградење, односно 
релации, афекти, идентитетски позиции, 
телесни стилови и сензибилитети, кои 
во рамките на хетеронормативното, 
националистичко и неолиберално 
капиталистичко опкружување се означени 

како настрани, изопачени, изродени, 
ненормални, неуспешни, патолошки, 
чудни итн. 

Тргнувајќи од претпоставката дека 
интерсекционалноста е клучна парадигма 
преку која се конструираат сите 
идентитетски позиции, вклучително и 
родовите и сексуалните, намерата на 
овој фестивал е да понуди радикална 
и многустрана критика на бинарниот 
родов систем, хетеронормативноста и 
националистичката хомофобија, како 
и испреплетување на овие режими 
на дисциплина, контрола и опресија 
со класата, етницитетот, расата и 
здравствениот статус. 

Оттука, носечката парадигма на овој 
настан е квир-парадигмата. Да се биде 
квир, односно „настран“, е многу повеќе 
од сексуалноста и родовоста што 
можат да се идентификуваат. Квир, или 
настраноста, означува начин на живот, 
уметност на стилизација на сопствениот 
и на колективниот живот, политичка 
алатка и став, кои им се спротивставуваат 
на доминантните модели на знаење 
и моќ, преку кои се оркестрираат 
сексуалните и родовите идентитети 
како „нормални“ и „девијантни“, односно 
„настрани“. „Настраната“ политичка 
ориентација и критика ги преиспитува 
сите наши желби и аспирации за 
конформизам и нормалност, вклучително 
и основните претпоставки, вредности и 
репрезентации на љубовта, интимноста, 
системите на сродство, капиталистичката 
компетитивност и егоизам, 
фетишизацијата на стоката, па сé до 
современите дискурзивни перформанси 
на државата/нацијата. 



Програмскиот фокус и на овогодишниот 
Викенд е ставен на културно-уметничките, 
односно на изведувачките практики. 

Овој избор се заснова на нашето 
убедување дека естетското е длабоко 
вкоренето во телесното искуство, и 
како такво лежи во самата основа на 
социјалното, културното и на политичкото 
искуство. Доколку политичката идеологија 
и доминантните културни практики ги 
инсталираат своите поредоци директно 
врз телата на граѓаните, односно во 
доменот на естетското во најширока 
смисла, тогаш клучното место за 
промислување на отпорот и за креирање 
ненормативни светови е самото тело и 
афективните и емоционални релации 
и доживувања. Односно, политичката 
идеологија и хетеронормативниот и 
маскулинистички културен поредок 
функционираат преку перформативни 
изведби и ритуали, кои ги мобилизираат 
и ги кореографираат движењата, 
енергиите, афектите, потенцијалите 
и капацитетите на нашите тела, и ги 
регулираат и ги организираат релациите 
и поставеноста на различните тела во 
социјалниот простор. Перформативните/
изведувачките уметности и body ar-
ts-практиките ги мобилизираат токму 
овие тензии на моќта впишани во 
нашите тела, и ги пренасочуваат во 
алтернативни и ненормативни насоки.  
Телото во критичките феминистички и 
квир-перформативни практики е полето 
за битка, каде што се актуализираат и се 
предизвикуваат односите на моќ.

Носечка идеја зад овогодишниот Викенд 
на гордоста се ТРАНС-ФОРМАЦИИТЕ. Со 
оваа носечка идеја сакаме да го отвориме 
прашањата за различните општествени 
и културни норми со кои се врамува и 

се натурализира човековата телесност, 
особено преку оските на родот и на 
сексуалноста. Уште позначајно, сакаме да 
ги претставиме и да експериментираме 
и со можностите за отпор и лизгање 
од нормативните решетки, токму преку 
самата телесност. Со претставувањето 
различни културно-уметнички практики 
сакаме да го изложиме телото како 
отворена материјалност, чии капацитети 
за трансформации се отворени кон 
хоризонтот на многустраните и различни 
можности, а кои ги пречекоруваат 
бинарните и ригидни рамки на половиот 
и на сексуалниот апарат. Во рамките на 
овој неколкудневен фестивал сакаме да 
го отвориме делезијанското прашање 
за тоа ШТО МОЖЕ ДА ПРАВИ ТЕЛОТО, 
преку отворање различни светови 
и релации во кои телата влегуваат, 
контактираат, се допираат, афектираат 
и, низ таквите многустрани релации, ги 
трансформираат своите капацитети, 
можности, желби, форми и конфигурации.

Наместо претпоставената фиктивна 
природна даденост и фиксираност, 
телото е вкотвено во ризоматска мрежа 
на релации и социјални светови и е дел 
од нив, кои континуирано, во незавршлив 
процес, му ги даваат капацитетите 
и формата, но и самите социјални 
светови добиваат различни форми и се 
трансформираат преку дејствувањата на 
телата. Следејќи го Жан Лук Нанси, сакаме 
да го претставиме телото како сингуларна 
плуралност, односно како „изненадена 
и растресена сигурност. Ништо не му е 
посвојствено на нашиот свет, и ништо не 
му е пострано од телото“. 

Славчо Димитров 
Куратор на фестивалот



20:00

Кино Културa

20:30

Мала Станица

21:00

Кино Културa

12:00 - 16:00

Кино Културa

17:00

Мала Станица

00:00

Клуб Епицентар

20:30

Кино Културa

Програма:



14.6. среда

Срам те било!
Раскажување квир-приказни

22.6. четврток

Expeausition/Искожба
Cassils (CAN)

23.6. петок

Metagender
Перформанс на Hélène Barriere  
и Victor Marzouk (FRA) 

24.6. сабота

Буто Кинг
работилница  со Hélène Barriere  
и Victor Marzouk (FRA)

Боли: Уметност, перформанс и болка
Предавање на Dominic Johnson

Aèrea Negrot
Соња Исмаил, The Mountain - Настап во живо 

Со окото на маргините - Изложба на квир фотографии

25.6. недела

Ефемерни исповеди
Песни за декаденцијата, луксузот, љубовта и омразата 





Срамота!  
Раскажување  
квир-приказни
Модераторки:  
Румена Бужаровска и Ана Василева

Во рамките на овој промо-настан 
за Скопје Прајд Викенд, шестмина 
раскажувачи од јавната културна, 
политичка и општествена сфера 
раскажуваат кратки приказни за 
телесниот, родовиот и сексуалниот срам 
кој ја обележал нивната општествена 
ненормативност – оттаму, „квир“ 
како она што излегува од рамките на 
прифатливиот општествен код. Со овие 
јавно изговорени приказни, срамот се 
превртува и трансформира, исмејаниот 
станува исмејувачот – срамот се 
враќа назад кон оние кои занесени 
во својата арогантност и привилегија, 
претпоставуваат дека го имаат правото 
да бидат родова, сексуална и морална 
полиција, и да понижуваат.

Со овие приказни, од срамот за нашите 
желби, задоволства, однесувања, 

движења и размислувања градиме 
наративи на отпор. Нашиот срам станува 
нашето задоволство и среќа. Наместо 
сведнатата глава и преплавувачкото 
црвенило, пркосиме. Наместо 
неподносливото гушење навнатре во 
себе, експлодираме од смеа.

14.6  //  среда  //  20:00  //  Кино Култура



22.6  //  четврток  //  20.30  //  Мала Станица

Изложба на  

Касилс  
(CAN)

Eден од десетте 
трансродови 
уметници што 
влијаат на  
промената на 
пејзажот во 
современата  
уметност“. 

Хафингтон ПостEx
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Касилс е меѓународно признат 
по ригорозниот ангажман со 
телото како форма на социјална 
скулптура. Прикажувајќи серија тела 
трансформирани со посредство на 
строг режим на физички тренинг, 
уметничките дела на Касилс нудат 
споделени искуства за промислување на 
историите на насилството, застапувањето, 
борбата и опстанокот. Касилс ја 
поставува неодложноста, итноста и 
минливоста на перформансот изведен 
во живо, наспроти дела смислени за 
пред камера, со цел да се предизвика 
„документарниот фактор на вистината“ 
на сликите. Спротивставувајќи им се 
на родовите бинарности, Касилс не ја 
изведува трансродовоста како премин 
од еден во друг пол, туку како непрекинат 
процес на постанување, еден вид форма 
на отелотворување, која функционира 
во просторот на неодреденоста, 
згрченоста и непостојаноста. Црпи од 
концептуализмот, феминизмот, боди-
артот, машката геј-естетика, при што 
создава серија моќни, вежбани тела 
за различни перформативни цели. Со 
посредство на потта, крвта и мускулите, 
Касилс конструира визуелна критика 
околу идеологиите и историите. 

Касилс има одржано самостојни изложби 
во Академијата за ликовни уметности 
во Филаделфија; Школата при Музејот 
за ликовни уметности во Бостон; 
Центарот „Бемис“, Омаха; МУ Ајндховен, 
Холандија; уметничкиот центар „Тринити 
Сквер Видео“, Торонто и уметничката 
галерија за ликовни уметности „Роналд 
Фелдман“, Њујорк. Делата на Касилс, 
исто така, беа клучни во познатата 
изложба организирана во Германскиот 

историски музеј (Deutsches Historisches 
Museum) и Геј-музејот (Schwules Muse-
um)*, Берлин; Институтот за современа 
уметност и Националниот театар, Лондон; 
МУКА Рома, Мексико Сити; Уметничкиот 
центар „Јерба Буена“, Сан Франциско; 
Современи изложби во Лос Анџелес; 
Музејот на современа уметност на Јута, 
Солт Лејк Сити; Современиот фестивал 
за перформанси, Купио, Финска; Музејот 
за звук и слика на Сао Паоло, Бразил; 
Музеј на современа уметност и дизајн, 
Сан Хозе, Костарика и Германскиот музеј 
на историјата, Берлин, Германија. Касилс 
е добитник на наградата „Креативен 
капитал“ за 2015 година. Добитник 
е и на инаугуралната „Меѓународна 
фестивалска АНТИ награда за 
уметност во живо“, стипендијата за 
визуелни уметности „Рема Хорт“, 
грантот на фондацијата „Калифорнија 
Комунити“, наградата „МОТХА“ (Музеј на 
трансродова историја) и „Стипендијата 
за визуелни уметници“ од Советот за 
уметности на Канада. Делата на Касилс 
се претставувани во весниците „Њујорк 
Тајмс“, „Бостон Глоуб“, „Артфорум“, „Вајрд“, 
„Гардијан“, „ТДР“, „Перформанс Рисрч“, 
„Арт Џурнал“ и „Вог Бразил“, и се предмет 
на монографијата „Касилс“, издадена од 
МУ Ајндховен во 2015 година. 

Хафингтон Пост



Tiresias

Тиресиј, 
видеоинсталација:

„Тиресиј“ претставува четири- до 
петчасовен перформанс. Тиресиј е 
митолошка личност, слепиот пророк 
од Теба, познат по седумгодишната 
трансформација од маж во жена. 
Во текот на перформансот телото 
на Касилс е притиснато врз грбот 
на грчко неокласично машко торзо, 
издлабено во мраз поради прецизен 
контакт со физикусот на уметникот. 
Касилс ја топи ледената скулптура со 
топлината на сопственото тело, со што 
ја демонстрира нестабилноста на телото 
и нашата желба за одреден неодржлив 
физикус. Со преработката на митот за 
Тиресиј во приказна за издржливоста и 
трансформацијата, Касилс ја прикажува 
одлучноста што е неопходна за да се 
истрае во точката на контакт меѓу  
машкото и женското. 

Becoming An Image 

Да се стане слика,  
звучна инсталација:

„Да се стане слика“ функционира како 
дело во меѓупросторот на перформансот, 
фотографијата и скулптурата. Првично 
е замислено како дело за одредена 
локација за Архивата „1“ во Лос Анџелес, 
најстарата активна ЛГБТК-архива во 
САД. Во делото Касилс напаѓа глинен 
блок тежок 900 килограми со удари 
со нога и со рака во целосен мрак, а 
единствената светлина доаѓа од блицот 
од фотографски апарат, врежувајќи ја 
сцената во мрежницата на гледачот. 
На самостојната изложба на Касилс 
во галеријата за ликовни уметности 
„Роналд Фелдман“ беа изложени 12 
фотографии направени од фотографи 
што носеле превез на очите за време на 
перформансите на минати изложби во 
Лондон, Монтреал и во Лос Анџелес.  
Сликите го прикажуваат Касилс испотен, 
со гримаси на лице како лета низ 
воздухот, првобитната сила, тело со  
лузни како удира во грутки земја. 



Cuts:  
A Traditional  
Sculpture

Засеци: Традиционална скулптура,  
видео инсталација:

„Засеци: Традиционална скулптура“ 
претставува сложено дело, составено 
од неколку компоненти. Започнато како 
шестмесечен перформанс, проследено 
со видеоинсталации, фотографии, 
акварел и списание, генерирани од него.

Ова дело претставува реинтерпретација 
на перформансот на Еленор Антин од 
1972 година, наречен “Carving: A Traditional 
Sculpture” („Резбарење: Традиционална 
скулптура“), во кој Антин се подложи 
на диета во период од 45 дена, при 
што секојдневно го документираше 
своето тело со фотографии направени 
од четири различни положби. Од друга 
страна, Касилс ја примени вештината 
на бодибилдингот и здравата исхрана 
за да се стекне со мускулна маса од 
10 кг. во текот на 23 недели. За разлика 
од женскиот чин на слабеење во 
перформансот на Антин, перформансот 
на Касилс повлекува трансформација 
во традиционална машка мускулеста 
форма. Со овој приказ на „засекување“ 
се врамува транс телото со тоа што се 
изложува засекот на мускулите наспроти 
засекот на хируршкиот скалпел. 

Inextinguishable  
Fire

Неизгаслив пожар,  
видеоинсталација:

„Неизгаслив пожар“ го ангажира гледачот 
преку конструкција на слики на насилство 
и војна во медиумите. Претставено и 
како перформанс во живо и како видео, 
делото ги поставува неодложноста, 
итноста и минливоста на перформансот 
во живо наспроти дела смислени за 
пред камера, со цел да се предизвика 
документарниот фактор на вистината  
на сликите.

Реклама: Во чест на Бенгли“. (Advertisement: 
Homage to Benglis), 2011. Дел од шестмесечниот 
перформанс „Засеци: Традиционална скулптура“. 
Фотографија: Касилс и Робин Блек. © Cassils 2011. 
Фотографијата е позајмена од уметникот и од 
Галеријата за ликовни уметности „Роналд Фелдман“



Перформанс

на Хелен Би и Виктор Марзук  

(Hélène Bee и Victor Marzouk)

Игра:  
Виктор Марзук 

(Victor Marzouk)  

Кореографија и костими:  
Хелен Би (Hélène Bee) 

Музика:  
Дебора Дегут 

(Deborah Dégouts) 

Текст:  
“The Contra-Sexual Manifesto”  

Беатриз Пресиадо 

(Beatriz Preciado) 

(Balland 2000) 

23.6  //  петок  //  21.00  //  Кино Култура

Мета  
род



„МЕТА РОД“ претставува театарски 
резултат на колективно истражување 
фокусирано на родот, телото, музиката и 
на деконструкцијата на перформансот. 
Делото е нарачано од Андерграунд 
фестивалот во Лозана, Швајцарија, 
ЛУФФ, и е прикажано на фестивалот во 
октомври 2012 година, каде што постигна 
голем успех. Бидејќи Џон Вотерс беше 
почесен гостин на ова издание на ЛУФФ 
фестивалот, беше нарачан дополнителен 
перформанс и работи-лница со акцент на 
родовата тематика од ДОЛОРЕС К.

„Контрасексуалниот Манифест“,  
составен дел од перформансот, 
претставува дополнителен дел од буто-
танцот, преку кој на гледачот од самиот 
почеток му се наметнува инкарнација/
трансгресија на „куферот од месо“ (flesh 
suitcase) како костим (според Леди Џеј*). 
Костимот му овозможува на танчарот 
протетичко тело, со што на гледачот 
му се остава слобода да ја проектира 
сопствената телесна фантазија. Костимот 
е направен од хулахопки и хеланки 
(полиморфен материјал приспособлив 
на текстурата со која се полни: памук, 
пена, мониста, топчиња од стиропор), и 
открива други делови од телото, надуен 
е, преполнет и прикрива неочекувани и 
недовршени движења. 

Долорес К. 
е асоцијација основана од Дебора Дегу, 
лезбејка, која е рок-вокалист, заедно 
со Хелен Би, био-феминистка и буто-
танчарка и Виктор Марзук, дрег-кинг 
изведувач со арапско потекло. 

Like a virgin
Резултат на оваа соработка е 
„МЕТА РОД“, со кој се продлабочија 
прашањата поставени со „Како девица“: 
„Прикажуваме, откриваме и влеваме 
перформативна сексуалност, сензуалност 
на другото тело, ги попречуваме 
механизмите на стандардизираниот род и 
сексуалната репрезентација.“  

Манифестот на Пресиадо несомнено е 
рефренот „текст и звук“ од „Мета Род“.

Виктор Марзук
Виктор Лемор, Виктор Ле Ноар, Виктор 
Тресор... е дрег-кинг изведувач со 
француско-арапско потекло. 

Неговото дело се фокусира на 
родовата конструкција и го соочува 
гледачот со неговите сопствени 
парадокси во рамките на процесите 
на „експериментирање“, притоа учејќи 
ги ритуалите на женственоста и на 
машкоста. Настапува на квир-сцените 
во Бурж (Франција),  Париз, Њујорк, 
Барселона и Мадрид, со познати 
изведувачи, какви што се: Антонија Баер, 
Даен Тор и Орит Ашери.  Учествува на 
бројни институционални и андерграунд 
фестивали. Во 2011 година го собира 
колективот „The Project“ („Проект“), 
основан од женски изведувачи од квир-
сцената, бурлеска и буто-танцот.  



Хелен Би
Буто-танчарка и текстилен дизајнер. 

Извадок од интервју: „За буто-танцот 
првпат слушнав во 1995 година од 
перформансот и работилницата на 
ансамблот Даираку да Кан со ‘Cie En n le 
jour’. Таа година почнав да ја посетувам 
работилницата на Леон Катс-Барил и 
не заминав оттаму. Работев со Карлота 
Икеда, Јошито Охно, Масаки Иуана, Јуми 
Фуџитани, Сумако Косеки. Меѓу 2004 
и 2011 година танцував со Пе Вермирш 
и танцувам за Норма Лој на сцената од 
2006 година, но мојата прва креација 
‘Les Songes de l’arbre’ потекнува од 2002 
година, микс-арт перформанс со Ен 
Саразин, графички уметник, и Роберто 
Робао, музичар.“ 

Во 2011 година почнува да соработува на 
„Како девица“ со Виктор Марзук. Тогаш 
почнува да работи на родови и дрег-кинг 
прашања, и на начините како тоа може да 
го комбинира со својот танц. 

Сака да си поигрува со визуелната 
двозначност меѓу природата и 
уметничките гестови – еден вид природен 
готов производ – за да се разбудат 
сетилата. Доколку просторот го замислите 
како тело, тогаш ќе сфатите како можете 
да придонесете во тој простор да 
израсне текстилна доградба. 



Буто-кинг 
работилница
Политичките репрезентации и постпорнографскиот род,  

идентитет и сексуалност, Хелен Би и Виктор Марзук

24.6  //  сабота  //  12:00 - 16:00  //  Кино Култура

Дрег-кинг работилницата ја истражува 
колективната практика (феминистичка и 
квир) на перформативната конструкција 
на машкоста, телесните и социјалните 
привилегии на машкоста како, и 
ресурсите за политичка акција достапни 
за мажите. На машкоста и ´ се приоѓа 
како перформативен процес на учење, 
како кореографија или како „практика на 
импровизација во рамките на ограничена 
сцена“ (Батлер).  

Учесниците учат да ја перформираат 
„машкоста“ и да експериментираат со 
многубројни употреби на телото, со 
диференцијалниот пристап до јавниот 
пристап и со говорот.  

Основните цели на ваквата вежба се: 

Прво, да се манифестира „конструира-
носта“ на родот. Второ, да се создаде нова 
форма на акција и политичка видливост 
на жените, поинаква од „есенцијалниот 
феминизам“, преку субверзивна 
рецитација на јасни културни кодови на 
машкоста. Трето, дрег-кинг работилницата 
претставува колективен простор за 
еманципирање и извор на политичка 
радост. Со зборовите на Феликс Гатари, 
работилницата претставува вежба по 
„целурана микрополитика“, во обид 
техниките на родовиот перформанс 
колективно да се трансформираат во 
корпорална меморија. 

„Во телото постои таткото, мајката, ветрот, 
инсектот... Нема его, телото е анонимно.“ 
(Хиџиката) 



Боли:  
уметност,  
перформанс  
и болка

24.6  //  сабота  //  17:00  //  Мала Станица

Доминик Џонсон  
(UK)



На сите ни е позната болката, 
од најмало штрекање до 
сериозна повреда или 
болест, па сè до емотивна 
болка. Сепак, тешко ни е да 
ги преточиме деталите на 
нашата болка во зборови. 

Обидот да се направи објект од 
сопствената болка е чест проект во 
историската и во современата уметност, 
од слики на кои се претставува сериозна 
закана, до перформанси со примена 
на самоповредата како формална 
техника. Предавањето е насочено кон 
клучни зборови во уметноста и во 
перформансот и кон тоа како уметникот 
се справува со – и активно го изведува 
– конститутивниот начин на кој болката 
избегнува да биде претставена и да се 
комуницира со неа.

Доминик Џонсон 
е предавач по Перформанс и визуелна 
култура во Школата за англиски јазик и 
драма во Универзитетот на Лондон Квин 
Мери. Автор е на „Glorious Catastrophe: 
Jack Smith, Performance and Visual Cul-
ture“ (2012); „Theatre & the Visual“ (2012); 
и на „The Art of Living: An Oral History 
of Performance Art“ (2015). Се јавува и 
како уредник на пет книги, меѓу кои од 
неодамна „Pleading in the Blood: The Art 
and Performances of Ron Athey“ (2013) 
и на (со Дијадре Хедон) „It’s All Allowed: 
The Performances of Adrian Howells“ 
(2016). Од 2005 до 2012 година неговите 
перформанси, кои се најчесто крвави, 

се прикажуваат низ светот, вклучително 
и на фестивали за перформанс и жива 
уметност во Копенхаген, Љубљана, Рим, 
Торонто, Виена, Загреб и други места  
во Обединетото Кралство, меѓу кои на 
најзабележителниот фестивал „Natio-
nal Review of Live Art“ во Глазгов, и во 
Националната галерија на портрети во 
Лондон во рамките на изложбата  
„Геј-икони“.



Клупски  
перформанс

—

Со локална  

поддршка на:  

Соња Исмаил  

(MKD)

Специјален 

гостин:  

The Mountain  

(NL/MKD)
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24.6  //  сабота  //  00:00  //  Клуб Епицентар

Аереа Негро е мултинаменска,  
долготрајна пејачка, продуцент, диџеј 
и композитор во магична ламба. Токму 
како што не е лесно да се изговори 
нејзиното име, не е лесно да се одреди и 
нејзиниот стил. Сепак, тоа не значи дека 
нејзината музика е непристапна или „тапа“, 
напротив, таа има создадено сопствен 
уникатен пристап, комбинирајќи техно-
рутини, оперски вокали и апстрахиран 
поп. Таа е студиски продуцент, вокалист, 
школувана балерина и диџеј, која 
ја поседува не само сцената туку и 
средствата за продукција.  
Аереа Негро дозволува дисциплините 
што ги применува да се преклопат во 
прекрасно лудило, пробликнато со 
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карактер, итро насочено кон иднината, 
додека со едно прсте сè уште „брца“ во 
традициите на класицизмот. 

Активно настапува од 1999 година, а 
првиот албум, „Arabxilla“, го издаде во 
2011 година на БПич Контрол. Весникот 
„Гардијан“ го опиша како „атмосферски 
хаус- и техно-звук, со доза на вајмарски 
кабаретски интервали и џез-модулации“, 
прогласувајќи го за „божествен“. 
Всушност, потеклото од Венецуела и 
нејзиниот дом во Берлин (со повремени 
екскурзии во меѓувреме) оставиле 
длабок печат на нејзините дела. 

Германскиот весник „Зајт“ исто така ја 
забележа меѓународната привлечност во 
музиката на овој полиглот, нарекувајќи 
ја „диско-есперанто“; парискиот 
„Вог“ албумот го нарече „горлив, но 
истовремено и леден“ и ја спореди 
со Клаус Номи и Грејс Џонс, додека 
американското списание „Магнет“ го 
прогласи за број еден електронски албум 
на годината. 

Од меката на ноќните клубови Бергхајн до 
Оперската куќа во Сиднеј, настапите на 
Аереа привлекуваат нови обожаватели во 
различни средини. Со нејзини зборови, за 
музиката може да се каже дека не доаѓа 
од срцето, ниту од мозокот, туку „доаѓа од 
црниот дроб“. 

По издавањето на албумот „Arabxilla“, 
таа прави ремикси за изведувачи, како 
Мамасита (Клак Рекордс), Шон Џ. Рајт, 
Стереогамус, Алинка (Трајбал и Тврил) и 
Зала (Коничива Рекордс), меѓу другите.

Покрај солистичкиот  
материјал, Аереа Негро,  
исто така, има остварено 
истакнати соработки, како 
на пример долгогодишните 
настапи со Hercules &  
Love Affair. 

За првпат во 2005 година на концерт 
на Antony & the Johnsons во Берлин 
го запозна фронтменот Енди Батлер, а 
неколку години подоцна се придружи 
на нивните турнеи. Аереа подоцна 
соработуваше и на неколку песни на 
вториот албум на бендот „Blue Songs“, 
издаден во 2011 година. Следната година 
го позајми вокалот на три песни на 
Тобијас, за албумот „Bending Over Bac-
kwards“ на издавачката куќа Остгут Тон 
Рекордс. Соработува и има настапувано 
во дуети и со Матијас Агуајо, Мигуел 
Торо, Били Реј Мартин, System of Survival и 
Масимилијано Паглиара.

Со окото на маргините
За време на перформансот во просторот 
на клубот Епицентар ќе биде отворена и 
изложба на квир-фотографии, финален 
производ на курсот за фотографија „Со 
окото на маргините“, под менторство на 
Жарко Чулиќ, Драшко Костовски и Славчо 
Димитров. Автори на фотографии: 
Стефан Богески, Биљана Гинова, Јана 
Тодоровска, Аммар Качар, Никола Велков, 
Афродита Џафери, Орнела Милевиќ, 
Љупчо Петрески, Симона Манчева, 
Ненад Мицов, Елена Петровска.
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Песни за  

декаденцијата,  

луксузот, љубовта  

и омразата

По големото откривање на Фестивалот 
„БеФем“ во 2015 година, мистериозно 
познатата и длабоко токсична Маркиза 
де Сада, декадентен потомок на руски 
револуционери и германски аристократи, 
повторно ќе ги разоткрие најголемите 
свои тајни токму овде во Скопје. Под 
светлината на фенерите и рефлективните 
бранови, публиката ќе ја запознае 
младата, опасна емо-панк воинка, 
сопатничката и штитеничка на Маркиза, 
Џоана Хелмут Кол. Сепак, хармонијата на 
оваа врска е загрозена од привидението, 
супер декадентната ѕвезда Декаденца, 
која во минатото и́ ја уништи можноста 
за филмска кариера на Мариказата. 
Атмосферата ќе биде дополнета со 
музички слајдови од лудиот пијанист  
Фриц Клајн. 

25.6  //  недела  //  20.30  //  Кино Култура



Маркиза де Сада
Фатална заводничка, вонбрачно дете 
на руски револуционер и германски 
аристократ. Се зборува дека во наплив на 
страст го убива љубовникот и сега талка 
по градовите низ Европа во потрага по 
забава. Со сомнителен морал и незаситен 
сексуален апетит, непобедлива е во 
борење со рака, вешта со меч и шампион 
во пиење цело шише апсинт во една 
голтка. Мистериозна и со својствен и 
беспрекорен стил; не се дружи со секого 
и никаде не оди без шоферот. 

Џоана Хелмут Кол
Таа е со непознато потекло, но нејзината 
бојата на кожата открива дека можеби 
потекнува од Средниот Исток. Вечна 
воинка, бунтовник и страстен соколар, 
понекогаш победува, но понекогаш 
и губи. Со тенденција за радикални 
идеологии, секоја вечер се бори со 
рака со морнари во крчмите на секое 
пристаниште. Речиси полусестра на  
Нина Хаген, таа прва стапна низ дупката 
на Берлинскиот ѕид, и затоа се смета 
себеси за дете на револуцијата. Често 
фантазира да живее мирен живот во 
некое шкотско дувло.

Декаденца
Декаденца е производ на голема 
љубов кон сцената, на мјузиклите и на 
величествените диви од Бродвеј и од 
Холивуд, и преживува благодарение 
на големината и покрај минувањето на 
времето. Името потекнува од мјузиклот 
„Кабаре“, од ликот Сели Боулс и фраза 
што е својствна за неа: „Прекрасна 
декаденција!“ Исто така, името 
претставува и суптилна почест за дрег-
изведувачот Дивајн, крупна дама со став, 
стил и веѓи. Со нејзините настапи покажа 
дека дрегот е скапа уметничка форма, 
во која се опфатени сценското движење, 
глумата, сликањето и пеењето.

Пијанистот Фриц Клајн
Измамник и шверцер, го привлекуваат 
радикални сексуални практики и од 
време на време египетска алхемија. 
Пијанист, мајка на машко дете и голем 
обожавател на кабли. Во слободното 
време се занимава со пироманија, а тоа 
дека се родил голобрад е мит. Жените 
велат дека гласот му наликува на Кларк 
Гејбл, додека мажите го презираат поради 
безмилосноста во игрите со карти и 
подвизите на пазарите за стари работи. 
Внатрешниот џеб од палтото крие 
вистинско богатство од занимливости, 
како и отчукувања на советските 
часовници на навивање.
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