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ЕВГЕНИЈА ЗАФИРОВСКА ЈОВАНА ФИЛИПОВИЌ

В
о рамките на прославата на 30 го-
дини од независноста на нашава 
земја и со поддршка од страна на 
Владата на РС Македонија, на 16 и 
17 септември во Музејот на совре-

мена уметност  се одржа настанот ЕКСПО30 
(EXPO 30). Во организација на Ботега Евенти, 
во серијата културни настани кои ни недос-
тасуваа, настан од ваков калибар беше долго 
очекуван од страна на модната публика. Па 
така, со идеја 3 х 10 = 30, гостите можеа да 
ги проследат новите колекции на 10 маке-
донски дизајнери, да се опуштат со музика-
та на 10 македонски ди-џеи и да дегустираат 
производи од 10 македонски производители. 
Како директен учесник на овој настан можев 
да проследам што и како се случуваше низ 
целиот процес.

За нивото на настанот и за прикажаните 
колекции можете да бидете воодушевени 

или да критикувате, но дизајнерите покажаа 
дека македонската независна модна сцена 
постои, континуирано се развива, а нови ге-
нерации допрва доаѓаат. Притоа мојот впеча-
ток донекаде е во ист правец и со изјавите на 
публиката, вклучувајќи ги и тие што можеа 
да го следат онлајн − факт е дека на некој 
начин се исполни двегодишната празнина и 
недостаток на реален, возбудлив, моден на-
стан (Скопскиот моден викенд се одржуваше 
дигитално, па со исклучок на модните след-
беници, од страна на пошироката јавност не 
беше забележана некаква посериозна актив-
ност).

Ботега Евенти, досега познати по органи-
зирање на Соушл гарден и Џентлменс експо, 
овој пат се впуштија во авантура со нас дизај-
нерите и навлегоа во специфичниот систем 
на модниот свет. Како за прв пат би рекла 
успешно и професионално, иако сум сигурна 

ОПШТЕСТВО



октомври 2021 107

дека уште ќе учат и ќе се усовршуваат (модна-
та машинерија не е едноставна). Одлично би 
било доколку го сфатат и го искористат по-
тенцијалот кој сега го имаат во рака, особе-
но поради настанатата празнина која можат 
токму тие да ја исполнат. Но, сепак, најваж-
но е што во комплицирани услови за работа 
успеаја да соберат и да презентираат 10 ма-
кедонски дизајнери кои низ нашата 30-го-
дишна историја оставиле некаков белег од 
почетоците, а сега веќе и низ развојот на ма-
кедонската мода. Комплименти упатувам и 
до учесниците, не беше лесно да се проследи 
која било фаза од работниот процес − набав-
ка на материјали, изработка, проби, музика, 
публика, ревија, стајлинг, финансиски сред-
ства, медиуми и милијарда крупни ситници 
− искрено, мислам дека во оваа невозможна 
мисија дизајнот, кој е наша примарна работа, 
беше најмал проблем. Сите влеговме со осо-

бен жар и желба да го разубавиме градот со 
една фина дизајнерска приказна и културна 
содржина, се надевам дека барем малку ус-
пеавме во тоа. 

Се сметам себеси за основоположник на 
современата македонска мода, па ќе си доз-
волам лична нота во овој текст. Јас заминав 
на специјализација во Париз во 1989 година, 
потоа следуваше Александар Ношпал, а од 
дизајнерите кои во изминативе 30 години 
работеа или сè уште работат надвор од земја-
ва ќе ги споменам Марјан Пејоски, Горан 
Пејкоски, Ристо Бимбилоски и Ивана Коцева.

Настанот беше отворен со проекција на 
кратката верзија на документарниот филм 
снимен по овој повод, а потоа следуваа пет 
ревии на првиот ден и пет ревии на вториот 
ден, не заборавајќи ги и со групна ревија сту-
дентите по моден дизајн од три факултети.

Ревискиот дел на EXPO 30 го отвори ди-
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зајнерот Никола Ефтимов со колекцијата 
„(Лични) деклинации и (емотивни цитати)“, 
следуваше „Лудус“ со „Постродовост IV“, 
Росица Мршиќ со колекцијата „Сонлив пре-
мин“ (Dreamy Passage), Евгенија Зафировска 
со „Почетокот“ (The Beginning) и „Маригуча“ 
со колекцијата „Заборав (Опскурна состојба)“ 
(Oblivion [State od Obscurity]). Вториот ден за-
почна со ревија на студентите од Институтот 
за дизајн и облека на ТМФ при УКИМ, Факул-
тетот за арт и дизајн при Европскиот универ-
зитет и од Универзитетот „Мајка Тереза“ .

Потоа имав задоволство да ја презентирам 
мојата колекција „Пејсаж бр. 22“, па следу-
ваше Силвија Михајловска – „Алшар“ со ко-
лекцијата „РЕ: ЕСЕНС“ (RE: ESSENCE), Митко 
Занов со „ОРИЏИН“ (ORIGIN), Јована Фили-
повиќ со „Луцидни соништа во раскината ре-
алност“ (Lucid dreams in torn realities) и Тања 
Кокев со колекцијата есен/зима 21/22.

Ди-џеите Зоки Бејбе, Бранчез, Флудер, 
Дела, Вишко, Чваре, Соул Кејс, Узун Баба, 
Џон Антонио, Чедо и Соња Исмаил беа му-
зичка подлога на модните ревии, а потоа со 
свои ди-џеј сетови ги забавуваа гостите кои 
дегустираа пијалаци и деликатесни произво-
ди од десет македонски компании во експо 
зоната – Пивара Скопје, Гемак, Мамас фуд 
(Mamas Food), Винарија Тиквеш, Горска вода, 
Витаминка, Бако, Млекара Здравје, Бимилк и 
Прима густо. 

Што се однесува до ЕКСПО 30, би рекла 
дека селекцијата на организаторот даде ре-
ална слика за тоа што се случува моментално 
на нашата модна сцена. Секако, овој бароме-
тар не е комплетен, мора да се каже дека има 
добри дизајнери кои не прикажаа колекци-
ја, сцената не се сведува само на нас 10, а се 
радуваме и на новите генерации кои допрва 
доаѓаат. 
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