
Изложбата „Можев да ти бидам“ претставува групна 
изложба на фотографи од Република Чешка, кои оваа година 
во периодот од 22 до 31 август претстојуваат во уметничката 
резиденција Арт Поинт Гумно во село Слоештица коja оваа година 
слави 15 години постоење. 

Насловот, како и тематската обработка на изложбата 
доаѓаат од песната на Петре М. Андреевски „Можев да ти бидам“ 
позната уште како и „Пофалба на Демир Хисар“. На изложбата се 
прикажани 27 фотографии создадени во околината на Слоештица а 
инспирирани од погоре споменатата песна на познатиот македонски 
писател, песна која во суштина е и првенствената тематска 
определба за нивното креативно делување. 

На изложбата учество ќе земат девет чешки фотографи: 
Томаш Бонхард, Јана Козакова, Роман Мацек, Ева Морицка, Алена 
Новакова, Шимон Пикоус, Габриела Рехакова и Франтишек Русек 
предводени од нивната менторка фотографката Јана Хунтерова, 
која во моментот работи на својата докторска дисертација посветена 
на фотографијата. Секој од горе споменатите автори на изложбата 
ќе е застапен со по три свои фотографии.

Мр. Јасмина Котевска

The exhibition «I could have been to you» is a group show of 9 
Czech photographers, who are guests of this year›s Artists› Residency 
(22nd - 31st August) at «Art Point - Gumno» in the village of Sloeshtica, 
which, at the same time celebrates 15th Anniversary.

The title of the exhibition and the initial thematic intention for 
the creative work of the Czechs artists comes from the poem of Petre M. 
Andreevski “I could have been to you” also known as “Praise of Demir 
Hisar”. The 27 photos that will be displayed in the exhibition are mainly 
taken in the area of the village of Sloeshtica and other villages i the upper 
Demir Hisar region.

The photographers: Tomáš Bonhard, Jana Kozáková, Roman 
Machek, Eva Mořická, Alena Nováková, Šimon Pikous,Gabriela 
Řeháková and František Rusek are led by their mentor, the photographer 
Jana Hunterová, which currently works on her PhD on photography.
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