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Skopje 
Pride 
Weekend 

 2019
Glittering Wounds 
Релации, ранливост, отпор

Викендот на гордоста Скопје 2019 се 
одржува по седми пат, во организација 
на Коалицијата МАРГИНИ и ЛГБТИ 
Центарот за поддршка при Хелсиншкиот 
комитет на РМ. Целта на серијата 
настани во рамките на Викендот на 
гордоста е да создадат простор за, и да 
промовираат, ненормативни форми на 
светоградење, односно релации, афекти, 
идентитетски позиции, телесни стилови 
и сензибилитети, што во рамките на 
хетеронормативното, националистичко 
и неолиберално капиталистичко 
опкружување се означени како 
настрани, изопачени, неуспешни, 
патолошки,чудни итн.

Со носечката идеја зад Викендот на 
гордоста 2019 сакаме да ги истражиме 
и да ги проблематизираме современите 
хегемониски политички имагинации и 
практики на изолираниот, посесивен, 
децизионистички, приватизиран, 
рационален и самодостатен субјект,  
и нивната испреплетеност и конститутивна 
зависност од нормативните рамки и 
репрезентации на родот, сексуалноста, 
расата, класата и неолибералната 
капиталистичка идеологија. Од друга 
страна, целта ни е да презентираме и да 
ги промовираме различни нехегемониски 
светоградечки проекти и историските, 
социјални и политички проживеани 

искуства на настраните и жените, како 
извори на алтернативни социјални и 
демократски хоризонти засновани на 
релационоста, солидарноста, грижата, 
афективноста и трансформативноста, 
отаде идентитетската препознатливост.

Годинашната фестивалска тема 
произлегува од погледот кон историјата на 
квир (настраните) животи како историја 
на солзи. Квир историјата е историја на 
загуби. Историја на срам, исклучување, 
хомофобија, трасфобија, оплакувања, 
страдање, болка, депресија, меланхолија, 
страв и загуба. Сето ова е впишано во 
името – настрани (queer). Она што е 
означено кога реферираме на историјата 
на загуба е телесната изложеност и 
лишувањето од она што претставува 
најсвојствен извор на бивствувањето 
– релациите. Историјата на загуба 
е и поништувањето, прекинувањето 
и бришењето на квир релациите од 
историографијата. Загубата е загуба на 
еднаквиот пристап до релации со и на 
сопственото тело, на телото со светот што 
го споделува и чијшто дел е, на телото со 
целиот спектар на културни означители, 
комодитети и производи на човековиот 
труд. Загубата е загуба на можностите за 
изненадувачко изложување и влегување 
во релации и учество во споделениот и 
заеднички свет. Она што овие загуби го 
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изложуваат е нееднаквата експлоатација 
и насилството врз телесната изложеност, 
што е конститутивна за сите нас еднакво, 
односно како врз нечија телесна 
отвореност е впишана средината во 
која живее. Идентитетот е, одовде, 
ретроспективна рекуперација на телесните 
и психички штети и можности што ја 
рефлектираат цената на општествената 
исклученост или, пак, вклученост, знак 
на неуспешните и остварени релации 
смрзнати во рамките на препознатливоста. 
Следствено, и квир идентитетот не го 
гледаме како израз на вистинско сепство 
и суштина, туку како слика на релациските 
траги, генеалогија на контакти, средби, 
допири и граничења со другите тела и 
како отворена можност за нови и идни 
средби и настанувања.

Одовде, настраноста го означува и 
превртувањето на условите на страдање 
и срам, гордото превредување на 
негативните атрибути и искуства во 
дискурсите и практиките на хомофобија и 
насилство, како и политичкото преземање 
на истите дискурзивни оружја за целите на 
отпор, борба и радикално преозначување 
и одново превоспоставување на 
нормативните хоризонти. Структурната 
позиција на настраните во постојната 
организација на знаење и моќ ги лишува  
од привилегираните модели на 

релациските системи и ги принудува 
настраните да наоѓаат и да создаваат 
нови начини на средби, формирање 
врски, интензивирање на телесни 
зони што вклучуваат изненадувачки 
пробиви на задоволства, организирање 
средби што не се стерилизирани од 
хетеропатријархалните релации на моќ и 
улогите и моделите на конвенционалните 
хетеронормативни и родови релации.

Токму овие историски, општествено 
и политички условени искуства на 
настраните сакаме да ги тематизираме и 
да ги изнесеме како извори за откривање 
на нови политички инвентари и форми 
на субјективитет и грижа, наспроти 
натпреварувачкиот, приватизирачки 
и претприемачки дух и субјективитет 
на неолибералниот маскулинистички 
капитализам и опустошувањето на 
социјалните инфраструктури на поддршка 
и заемна грижа.

Нашите рани светкаат гламурозно, како 
атмосфера на дрег шоу, како празнење 
на електрицитет во допирот на (навидум) 
непремостливи дистанци, како молњи на 
отпорот!

Славчо Димитров 
Куратор на фестивалот

„ Ајде да си признаеме!  
Се разглобуваме и 
разоткриваме едни со 
други. А ако не, мора да  
сме пропуштиле нешто.“

Џудит Батлер – „Precarious Lives“
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7 јуни (петок) 
Официјално отворање на фестивалот 
21:00 ч. 
Музеј на современа уметност 
Траење: 45 мин. 

Акефално 
чудовиште
Acephalous Monster

Рон Ејти (Ron Athey)

Најдобро познат по екстремното телесно 
осакатување, Рон Ејти се занимава со 
трансцендентното и возвишеното повеќе 
од три децении. По „Смртта на Бог“ 
(познатиот проглас на филозофот Ниче 
во исчекување на крајот на религијата 
во западното општество), Ејти верува 
дека една од улогите на уметникот е 
да смислува нови форми на ритуал и 
славење, да го повика светото како 
противотров за празниот индивидуализам 
на современиот живот. 

Во своето ново дело, Акефално 
чудовиште, Ејти се повикува на Акефал, 
обезглавениот маж, кој послужи како 
инспирација за истоименото тајно 
општество на Жорж Батај во борбата 
против нихилизмот и фашизмот пред 
Втората светска војна во Франција. 
Безглавиот или обезглавениот маж 
претставува моќен симбол за радикална 
трансформација, водечка сила во сите 
перформанси на Ејти во кои се залага кон 
спој на човекот и боговите.

Акефално чудовиште е соло-перформанс 
сочинет од проекции, читања, предавања, 
апроприран текст и звук.

Концепт и изведувач: Ron Athey  
Режија: Sean Griffin 
Звук: Opera Povera 
Уметнички директор, маски: Hermes Pittakos 
Перики: Christian Warren Landon, или The Wig Daddy 
Видеографија: Graham Kolbeins 
Светло дизајн: Antígona González 
Видео дизајн: Robin A. Ediger-Seto
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Рон Ејти е икона и културна фигура 
чиишто почетоци во перформансот се на 
почетокот на осумдесеттите години, во 
контекст на андерграунд музичката сцена 
во Лос Анџелес, како дел од дуото со Роз 
Вилијамс од бендот „Christian Death“. Во 
1990 година, за време на епидемијата 
со сида, почнува со изложување 
на индивидуални и групни дела во 
уметнички простори како LACE, PS122, 
Highways, Галеријата „Рандолф стрит“ 
и Институтот за современа уметност во 
Лондон. Неговите три влијателни дела од 
трилогијата The Torture Trilogy всушност 
претставуваат меморијали за сидата и 
природата на заздравувањето – навлегува 
во историските архетипи на религиозното 
сликарство и богопоклонение.
Содржински, делото ја обработува смртта 
и можните начини на лекување. Делата се 
изложени ширум светот во деведесеттите 
години, при што одредени теми, на пример 
таа за христијанските маченици, отворија 
филозофски дебати за природата на 
идентитетот, преиспитувајќи ги границите 
на уметничката практика. Во 2013 година 
беше објавена монографија за неговите 
дела: Pleading in the Blood, уредена од 
Доминик Џонсон.

Во 2005 и 2018 година соработува во 
експериментални оперски проекти со 
сопранистката/музиколог Џулијана 
Снапер, и Шон Грифин, оперски 
композитор. Во 2018 година се случува 
премиерата на Gifts of the Spirit, опера 
создадена од автоматско пишување во 
слоеви во реално време, овозможено 
од Фондацијата „Мајк Кели“ и Музејот 
„Броад“, а одржана во катедрала од 19 век 
во Лос Анџелес. Во ноември 2018 година 
се одржува премиерата на неговото 
соло-дело во PSNY’s Posthuman series, 
Acephalous Monster. Ново дело, резултат 
на соработка со Касилс и Арша Фатима 
Хак, беше промовирано на први декември 
2018 година во „Биосфера 2“, со наслов 
Циклично, презентирано од Музејот на 
современа уметност во Тусон.

За следната година, 2020-та, се 
подготвува преглед на неговите дела, 
куриран и организиран од историчарката 
на уметност и директорка на Школата 
„Роски“, Амелија Џоунс, а ќе се прикаже 
во галерискиот простор „Participant, 
Inc.“ во Њујорк и во други простори, а 
составен од секвенца на сцена, костими и 
фотографии.

„ Не е како мене, повеќе од 
мене е; стомакот му е лавиринт 
во кој самиот се изгубил, ме 
губи и мене со себе, и во кој се 
откривам себеси како него, со 
други зборови како чудовиште“

од „Светиот заговор“ на Жорж Батај
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8 јуни (сабота) 
13:30 ч. 
Супкултурен центар „Shortbus“

Како да се 
биде геј
Промоција на книга на  
Дејвид М. Халперин

Не би било воопшто чудно ако забележите 
дека кога го местиш мебелот на одреден 
начин, изнасилено превртуваш со очите 
во зачуденост, слушаш техно-музика 
или кабаретски музички теми и ги 
знаеш на памет најпознатите реплики 
од филовите со Бет Дејвис веројатно си 
геј. Но, доколку изјавите дека машката 
хомосексуалност претставува културна 
практика и со неа се искажува уникатна 
субјективност и карактеристичен однос 
во мејнстрим-општеството веднаш ќе 
наидете на приговори. Ќе ве обвинат 
дека таква претпоставка е стереотипна, 
смешна, површна, политички неодговорна 
и сомнителна од морален аспект. Светот 
ја препознава машката геј култура како 
факт, но ја негира како вистина.

Дејвид Халперин, пионер во ЛГБТК-
студиите, смело навести дека да се 
биде геј претставува конкретен начин на 
постоење што геј мажите мораат да го 
научат еден од друг за да бидат тоа што 
се. Инспирирано од истоимениот ноторен 
предмет од додипломските студии на 
Универзитетот во Мичиген, каде што 
го предава Халперин, меѓу другото и со 
излив на гневни провокации од страна 
на десничарските медиуми, но и од геј 
печатот, делото „How to be gay“ ја трасира 

Превод: Огнен Чемерски 
Издание: ТЕМПЛУМ 
Промоцијата ќе биде проследена со 
предавање на Дејвид М. Халперин

Огнен Чемерски 
Фотографија: Сашо Димоски
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културната разлика кај геј мажите во 
општественото значење на стилот.

Халперин не се плаши од стереотипите 
кога заклучува дека генијалноста во 
геј културата се наоѓа во нејзините 
најпрезрени карактеристики: естетиката, 
снобизмот, мелодрамата, поклоништвото 
кон гламурот, карикирањето на жените 
и опсесијата со мајките. Увидот, 
дрскоста и непоколебливата критичка 
интелигенција на геј културата, според 
Халперин, можат многу да придонесат кон 
хетеросексуалниот мејнстрим.

Дејвид М. Халперин е класицист; неговите 
први објавени текстови обработуваат 
теми од поетиката од хеленистичкиот 
период и античката грчка филозофија. 
Во моментот работи со историја на 
сексуалноста, лезбејски и геј студии, и 
феминистичка и квир теорија. Халперин 
е и соосновач на списанието GLQ: 
A Journal of Lesbian and Gay Studies, 
автор и уредник на десет книги, меѓу 
кои One Hundred Years of Homosexuality, 
The Lesbian and Gay Studies Reader, 
Saint Foucault, How To Do the History of 
Homosexuality, Gay Shame, How To Be Gay 
и The War on Sex. Ги држи предметите 
„The Culture of AIDS“, „Ancient Greek/
Modern Gay Sexuality“ и „Bad Homosexuals“.

Дејвид М. Халперин
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бојчајлд е уметник чиишто перформанси 
се засноваат на движење, работи со 
импровизацијата како начин на опстанок 
и светотворба во повеќезначниот, 
перформативен простор, каде 
што бидувањето се среќава со 
претставувањето. Непоколеблив/а во 
врска со висцералното искуство на 
визуелните перформанси во живо, докажа 
дека движењето на формата го пренесува 
неодгатливото во сликите и јазикот. Со 
своите перформанси настапува на МоМа 
ПС1, Музејот на модерна уметност во 
Сан Франциско, Музејот на современа 
уметност во Чикаго, Куќата на културата 
(Kulturhuset) – Стокхолм, Музејот на 
современа уметност во Лос Анџелес, 
MOMA Варшава, Музејот „Стеделијк“ во 
Амстердам, Институтот за современа 
уметност во Лондон, Музејот на современа 
уметност „Мигрос“, Музејот на современа 
уметност во Барселона, Биеналето во 
Сиднеј и Бергхајн. бојчајлд има одржано 
турнеи со Мики Бланко, а соработува со 
Коракрит Арунанодчаи, Ву Цанг, како и 
брендот за облека „Hood By Air“.

8 јуни (сабота) 
20:00 ч. 
Кино Култура 
Траење: 20 мин.

Танц на 
раце без 
наслов
Untitled Hand 
Dance

бојчајлд 
boychild

Танцови на раце. 1.000 милувања. Преку 
движењето ги промислувам општествените 
импликации врежани во кореографиите 
на просторот. Кога, како и каде ни е 
дозволено да се движиме. На кој начин 
можеме да се движиме. Импровизацијата 
го овозможува ограниченото движење. 
За повеќето од нас заграденоста е 
позната состојба. Ловот на капитализмот, 
неговиот алгоритамски апетит. Танцот на 
раце претставува нотација, филтрирани 
композиции дури ве обвиваат миговите 
на светот. Скриенa во рацете, световна 
транскрипција на посегот и прегратката. 
Последните осцилации на експресијата, 
милувањето и допирот на телото. Хептички 
дофат. Емпатично напуштање, ефемерно 
предавство. Атмосфера на пораки.
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8 јуни (сабота) 
21:00 ч. 
Кино Култура 
Траење: 45 мин.

Можеби се работи за 
нешто минимално
It could be something very minimal
Кореографија на: Викторија Илиоска, Макс Шмирзиц и Патрик Форо 
Танцот е дел од програмата Уметност, политика, институција, тело на „Локомотива“ и Кино Култура

Викторија Илиоска, Макс Шмирзиц и 
Патрик Фаро се среќаваат на Институтот 
за применети театарски студии, а заедно 
работат од 2017 година. Досега имаат 
поставено три перформанси во рамките на 
истражувањето „It could be something very 
minimal“. Четвртата и петтата инсталација ќе 
се постават во Скопје и Франкфурт на Мајна. 
Преку комбинација на искуството во танцот 
и кореографијата, експерименталната 
електронска музика, дигиталната проекција 
и теоретското истражување, нивните 
дела воспоставуваат длабоко афективни 
простори и односи со публиката. Нивниот 
интерес е разнообразен и променлив, 
иако сепак постојано се навраќаат на 
потенцијалот на телото и телата.

„Можеби се работи за нешто минимално“ 
(It could be something very minimal) е 
насловот на долгогодишната соработка 
на тема перформативно истражување 
меѓу Викторија Илиоска, Макс Шмирзиц и 
Патрик Форо, а ги обработува афективните 
пермутации и модулации на телата и 
просторот. Проектот е фунгален, расте, 
се собира и се реоформува од почеток 
во согласност со барањата на неговата 
средина и вкрстените тенденции на 
неговите составни односи. Се работи за 
субјективното интраактивно бивствување 
во редукционизмот, виртуозноста, 
естетиката, имерзијата, пластичноста и 
евтиното; овој пат со ласерско шоу  
и костими.
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8 јуни (сабота) 
22:30 ч. 
Супкултурен центар „Shortbus“

Љубов, копнеж и 
завештание:  
40 години квир 
служба посветена 
на каузата
Love, Lust & Legacy: 
40 Years of Queer Service 
to the Cause
Проекција на фотографии/изложба на Дел Лагрејс Волкано 
Диџеј-сет: Соња Исмаил

Љубов, копнеж & завештание: 40 
години квир служба посветена на 
каузата е резултат на фотографии 
направени во период од четири децении 
на лица кои егзистираат надвор од 
биполарните бинарности на полот и 
родот. Сликите не претставуваат само 
документи за едно „квир време и место“ 
туку и исконски завештанија на љубовта, 
копнежот и страсната желба да им 
се пркоси на силите што настојуваат 
да нè уништат, не нè почитуваат и 
деактивираат. Од (Кети) Акер до 
(Моџисола) Адебајо, (Барбара) Хамер 
до (Џек) Халберстам, (Исак) Џулиен до 
(Дерек) Џарман, (Пратиба) Пармар, (Пол) 
Пресијадо, (Лесли) Фајнберг, (Зеки) 

„ И јас сум уметник со интересна 
приказна. Некои ќе речат 
дека се работи за гласишта, 
а можеби е и така. Како Хозе 
Муњоз, и јас исто така сум 
познат по перчењето.“

Ахмат, (Ени) Спринкл, (Џејмс) Грин и многу 
други, Волкано ги поврзува и соработува 
со сите нив. Не испуштајте ја оваа ретка 
можност да го искусите висцералниот 
приказ во прво лице на ЛГБТКИ+ 
теоријата преточена во волшебен 
техниколор.
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Дел Лагрејс Волкано е визуелен уметник 
и културен продуцент, работи со телото 
и со идентитетските претстави од 
социјални, политички и лични причини. 
Студира на Институтот за уметност во 
Сан Франциско од 1979 до 1981 година, 
каде што се здобива со магистерска 
титула по фотографски студии на 
Универзитетот во Дерби во 1992 година. 
Меѓу неговите позначајни публикации се: 
Love Bites (1991), The Drag King Book, со 
Џек Халберстам (1999), Sublime Mutations 
(2000), Sex Works, со Беатрис Пресијадо 
(2005) и Femmes of Power: Exploding Queer 
Femininities, со Улрика Дал (2008). Меѓу 
позначајните негови изложби се: Street 
Style во Музејот „Алберт и Викторија“, 
Лондон (1994); Corpus Queer: Тела на 
отпор во Центарот за современа уметност 
„Le Transpalette“ во Бурж, Франција 
(2005); Das Achte Feld: The Eighth Square, 
Музејот „Лудвиг“, Келн, Германија 
(2006); и En Todas Partes: Politicas de la 
Diversidad En El Arte (Everywhere: Sexual 
Diversity Policies in Art), Centro Galego 
De Arte Contemporanea во Сантјаго де 
Компостела, Шпанија (2009); и sh(OUT) во 
Музејот на модерна уметност во Глазгов, 
Шкотска (2009). Изложбата Corpus Queer: 
Тела на отпор беше претставена во 
Музејот на современа уметност во Скопје 
во 2018 година и во Галеријата „Хејвард“ 
во Лондон во 2019 година. Делата 
на Волкано беа прикажани на соло-
изложбата насловена Del LaGrace Volcano: 
A Mid-Career Retrospective во Музејот 
за геј и лезбејска уметност „Лесли-
Ломан“ во 2011 година, а истовремено 
е редовно присутен во академски 
публикации, телевизиски програми и 
филмови за визуелната уметност, квир и 
феминистичката теорија.
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9 јуни (недела) 
13:30 ч. 
Музеј на современа уметност

Квир уметност, 
политика и тела
Разговор помеѓу Рон Ејти и Дел Лагрејс Волкано
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9 јуни (недела) 
20:00 ч. 
Младински културен центар (МКЦ) 
Траење: 55 мин.

Аут
Out

АУТ го обработува преобликувањето на 
една личност за да се вклопи подобро 
во средината; да биде доволно црна, 
доволно стрејт, Јамајчанец... Со цел 
да се предизвика хомофобијата и 
трансфобијата во рамките на нашите 
заедници, АУТ претставува разговор 
меѓу две тела; нова уметност во живо/
танцов перформанс, при што повторно се 
навраќаме на денсхол-музиката и 

го славиме квир, меѓу другото, преку 
горчливиот вкус на портокалите. Со 
прифаќање на личните, политичките 
и културните дисонанции, овој чин на 
самоизразување ја пробива тишината, 
свикува гласови и реконструира движења 
во една подивена мешавина сочинета од 
сеќавања и повторни откривања.

АУТ е создаден со поддршка од Советот 
на уметности на Англија, Театарот 
„Марлборо“, Театарот „Јард“, ИБТ, 
Театарот „Curve“ во Лестер, танцовата 
група „South East Dance“ и Универзитетот 
во Гринич. Добитник на наградата „South 
East Dance ‘A Space to Dance’ Brighton 
Fringe“ за 2017 година. Номиниран 
за наградата „Total Theatre & The Place 
Award for Dance, Edinburgh Fringe“ за 2017 
година.

www.rachaelyoung.net/projects/out

Автор: 
Рејчел Јанг, со Двејн Ентони 
Rachael Young, with Dwayne Antony

Изведба: 
Рејчел Јанг и Марикискрајкрајкрај 
Rachael Young and Marikiscrycrycry
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Рејчел Јанг е наградувана уметница, 
а нејзините интердисциплинарни 
перформанси постојат на границата 
меѓу живата уметност, современиот 
театар и општествено ангажираната 
пракса. Во делата создава простор 
за истражување и славење на 
интерсекционалните реалности и 
за еволуирање на алтернативните 
наративи и форми со цел истите да бидат 
слушнати. Неодамнешното шоу OUT и 
NIGHTCLUBBING наидоа на позитивен 
прием; со OUT ја доби наградата на 
Брајтон за 2017 година South East Dance 
A Space to Dance, и беше номинирана 
за Наградата за танц Total Theatre & The 
Place на Единбург Фринџ. Во моментов е 
на национална и меѓународна турнеја со 
овие две дела.

Малик Нашад Шарпе (р. 1992 г., 
Њујорк) е уметник и кореограф, 
создава перформанси, понекогаш 
и други нешта, под псевдонимот 
marikiscrycrycry, надградувајќи ја 
својата работа врз експериментална 
танцова пракса засeгната со онтолошка 
експанзија, создавајќи нови рамки за 
постоењето (како црнец), со примена на 
кореографската форма како активна 
алатка што на можноста ѝ ја дава 
материјалната функција и субјективитет. 
Делата на marikiscrycrycry претставуваат 
нарушени/уредени светови кои го ставаат 
во центарот маргиналното знаење, 
скриената логика и политички резонантни 
модули со кои се проблематизираат и 
разоружуваат очекуваните погледи. 
Создава кореографии преку кои се 
ставаат во движење условите неопходни 
да се пристигне на друго место, со цел да 
се постигне тврдоглавата слобода. Живее 
во Лондон, и често настапува во театри, 
галерии и фестивали ширум Велика 
Британија и светот. 



 
19

14 јуни (петок) 
21:00 ч. 
Кино Култура

Срамота!
Раскажување 
квир-ūриказни

Модераторки:  
ПичПрич - Румена Бужаровска  
и Ана Василева

Неколкумина раскажувачи од јавната 
културна, политичка и општествена 
сфера раскажуваат кратки приказни за 
телесниот, родовиот и сексуалниот срам 
што 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 се трансформира, исмеаниот 
станува исмевачот – срамот се враќа 
назад кон оние што 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 задушување навнатре во 
себе, експлодираме од смеа.
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ПЕНСИ е уметничкиот и интернет-
лик на Паркер Тилгман, уметник 
со адреса на живеење и работа во 
Берлин. Иако има дипломирано на 
Колеџот за уметности во Калифорнија, 
верува дека подобро функционира во 
финансиски достапни ноќни клубови, 
фестивали, јавни институции за 
уметност и отворени образовни средини, 
наместо во комерцијални галерии. 
Дрегот го перципира како алатка на 
општествената правда и се фокусира 
на промоција на телата и гласовите на 
другите женски, транс и не-бинарно 
идентификувани уметници. Комедијата 
ја комбинира со кампот со цел обработка 
на теми поврзани со ХИВ, белечката 
доминација, мизогинијата, менталното 
здравје и сексуалното насилство. Верува 
дека создавањето на радоста е од 
суштинско значење за да се преживее во 
овој свет.

ПЕНСИ настапува насекаде низ Европа, 
Австралија, Америка, Јужна Кореја и 
Јапонија. Во последните пет години го 
води меѓународно познатато дрег шоу 
House of Presents, вторник навечер во 
барот „Monster Ronson’s“ во Берлин. 

15 јуни (сабота) 
22:00 ч. 
Ноќен клуб „Станица 26“

Дрег шоу 
Берлин-Скопје 
-Белград: 
Pansy, Luna TikTok, Alexander Cameltoe (Берлин);  
Tōkyō de Ville, Naöki Onna, Kaja Mor, Vera Vendetta, Divon Jane (Скопје);  
Karma Geddonia, Golden Orb, Dita von Bill, Lana Vee (Белград), 

и Диџеј-сет на Ивана Драгшиќ
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Исто така, организира дискусии на 
тема сексуално здравје и одговорно 
користење дрога во соработка со 
Praxis Cordes и Berliner Aids-hilfe во 
Германија, Австрија и Швајцарија. 
Од 2015 до 2017 година е основач и 
директор на музичкиот фестивал YO! 
SISSY, дводневен фестивал во Берлин 
на кој имаат можност да учествуваат 
локални и познати квир уметници. Има 
одржувано работилници и перформанси 
на фестивалот „Руртриенале“ во Бохум, 
театарот „Кампнагел“ во Хамбург и 
„Фолксбине“ во Берлин. За делата на 
ПЕНСИ имаат пишувано весниците 
„Гардијан“, „Шпигел“, „Тагесшпигел“, 
„Берлинер цајтунг“, списанието „СПЕХ“ и 
други. Верува дека соработката е клуч 
за иднината на одржливата уметничка 
практика. Мораме да се соединиме... и 
притоа да се изжуркаме.

Професионален шегобиец и шармер: 
Луна ТикТок (Luna TikTok) е наградуван 
дрег изведувач, со настапи во бурлески. 
По премиерата на сцената во Њујорк во 
2013 година, The Tickin’ Time Bombshell се 
стекна со меѓународна слава, ја 
воодушеви и ја заведе публиката ширум 
светот. Со извонредна мешавина од 
поганост, суровост и дива сензуалност, 
Луна плени од повеќе аспекти и не ве 
остава сè додека не се вратите повторно!

Александар Камелтоу (Alexander 
Cameltoe) е најпознатиот нов агент на 
интергалактичката гентрификација! 
Роден во кралско семејство во соседната 
небула наречена Канилингус Максима, 
Александар абдицира и се одрекува од 
правото на тронот во замена за авантура 
и смели, вистински искуства овде на 
Земјата, со цел да се пронајде себеси. 
Неодамна стекнатиот костим од човечко 
месо совршено им прилега, па затоа ќе 
останат подолго време на планетава. 
Се шират гласишта дека Александар 
е лезбејка, но вечерва пред сите вас 
прекрасни луѓе Александар јавно ќе 
сподели дека е Риби! Дел од хобијата на 
Александар вклучуваат подготовка на 
чипс од кељ, одгледување на паразитски 
габи како миленичиња, винтиџ облека и 
уништување на патријархатот.

Александар Камелтоу  
Alexander Cameltoe

Luna TikTok
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Haus of Fauché е првиот дрег колектив 
во Скопје, чија цел е забава и едукација 
низ уметноста. Иако сите членови на 
Haus of Fauché доаѓаат од различни 
средини и имаат многу различни стилови 
на дрег, нивната главна цел е да го 
прикажат под рефлектор сето она што 
општеството го смета како недостојно и 
непристојно. Покрај токсичната структура 
и традиционална позиција на моќ во 
општеството, успеваат да творат и да 
развијат револуционерна субкултура.

Haus of KayGie е дрег колектив од 
Србија кој ја поддржува дрег уметноста, 
модниот стил на Club Kid групата и квир 
културата.  Колективот се состои од пет 
кралици, секоја од нив со уникатен стил 
и вештини: Karma Geddonia,Golden Orb, 
Dita von Bill, Mrs. Lilly Café и Lana Vee. 
Колективот организира локални дрег 
шоуа и квир настани со цел згрижување 
и одржување на сировата квир култура 
во живот и раскош.

Haus of Fauché

KayGie



 
23

Ивана Драгшиќ

По доселувањето во Аеродром, Ивана 
Драгшиќ своето образование го почна 
во МНТ и „Метропол“, а дипломираше 
во „Елемент“, а се има стекнато со 
сертификати и дипломи на неколку 
легендарни катедри во Њујорк и 
Берлин. По летните школи на скопските 
улици, на специјализација влезе во 
„Канал 103“, каде што и денес, по 12 
години, работи на последниот проект 
„ДISKORДIA – можен саундтрак за падот 
на патријархатот“ заедно со Стефан 
Богески. Со поддршка од неколку 
исклучителни имиња од постарата 
бела машка генерација диџеи, а во 
консултација со помладите нестрејт 
и нецис генерации пријатели, таа 
ненаметливо го наоѓа своето место низ 
скопските и другите подиуми.

Нејзините сетови се на работ на 
мејнстримот и маргиналното, со 
освежени хаус класики и најнови хаус 
електро продукции, како и пост-(т)
рап екскурзии. Ивана е носителка на 
титулата мис-интерпретација.



Оваа публикација беше создадена со финансиска поддршка од Европската Унија. Содржините се 
одговорност на ЛГБТИ Центарот за поддршка и Коалицијата МАРГИНИ и не ги отсликува нужно гледиштата 
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