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Мисија на ММЗ 

Нашата мисија е да 
создадеме енергична 
заедница во полето на 
дизајнот, модата и 
занаетчиството, да ја 
(пре)обликуваме улогата 
на културата во 
општеството, како и да 
ги промовираме 
принципите за 
одржливост во 
создавањето на нови 
дела и одржување на 
старите. 
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Македонско Модно Здружение (ММЗ) е 
самостојна културна и едукативна организација 

во доменот на дизајнoт, модата и 
занаетчиството. ММЗ е непрофитна 

организација, а членовите се волонтери и 
креативци од разни дејности. Поттикнати од 

младинската иницијатива во 2014 година, 
здружението го основавме со цел да ги 

поддржиме младите таленти и креативните 
бизниси во државата и пошироко. Здружението 

ги споделува вредностите на македонското 
културно наследство и традицијата, 

инкорпорирајќи ги во своите проекти со 
иновативен и современ пристап. 
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Цели и задачи на здружението 
 

-Афирмација на македонската мода и креативната индустрија;  
-Поттикнување млади таленти и обединување креативци од различни сектори 
поврзувајќи ја модата, уметноста, науката и технологијата; 
-Развој и унапредување на дизајнерската работа;  
-Развивање вештини; 
-Соработка помеѓу македонските модни дизајнери и креативната индустрија;  
-Зголемено вработување и самовработување кај младите; 
-Поддршка за младите креативци; 
-Остварување на програмските цели на Здружението;  
-Организирање семинари, симпозиуми, предавања, конференции и изложби;  
-Издавачка и пропагандна дејност;  
-Вршење други ангажмани согласно статутот, законите и Уставот на РСМ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Вредности и компетенции 
 

-Одговорност кон животната средина; 
-Витален развој; 
-Човекови и младински права; 
-Волонтирање/пракса; 
-Меѓусекторски соработки; 
-Иновација и креативност; 
-Промени во општеството преку модната индустрија; 
-Едукација; 
-Подигање на свеста; 
-Вмрежување во секторите; 
-Организациски вештини; 
-Претставници на РСМ; 
-Промоција на македонската култура и традијција; 
-Истражување во полето на културното наследство, ракотворби и модата 
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Членови и волонтери на 
Македонското модно 

здружение 
 
 
 
Македонското модно здружение (ММЗ) е основано од страна на пет члена, од 
коишто три од нив се креативни жени претприемачи. Сите партнери на здружението 
се одговорни да донесат одлуки, да ги надгледуваат нивните активности и да дадат 
извештај со квантитативни статистики на секои три месеца. 
 
 
 
 

Членови/управници на Македонско модно здружение (ММЗ) 

Име Позиција Време 
Светлана Богова Јовановска Ко-основач 2014 г. - денес 

Ирина Тошева Ко-основач 2014 г. - денес 
Андријана Костова и 
Димитар Петровски 

(Анидими) 
Ко-основач 2014 г. – денес 

Анита Гајтановска Ко-основач 2014 г. – денес 
Благоја Ангеловски Ко-основач 2014 г. - денес 

 
 
 
 

Волонтери на Македонско модно здружение (ММЗ) 

Име Позиција Време 
Јулија Бошевска Волонтер септември – октомври 2021 г. 

Ивана Галева Волонтер септември – октомври 2021 г. 
Марина Трајковска Волонтер април – мај 2021 г. 

Анета Попова Волонтер март – април 2021 г. 
Сара Симоска Волонтер април – мај 2021 г. 

Милан Атанасов Волонтер март – мај 2021 г. 
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Слики од вработени 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Светлана Богова 
Јовановска 

 

Ирина Тошева 

Андријана 
Костова и 
Димитар 

Петровски 

Благоја 
Ангеловски Анита 

Гајтановска 
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Биографии за ко-основачите  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кратки биографии за членовите 
на ММЗ 

Ирина Тошева е одржлив и социјален активен моден дизајнер. Има работено како уредник и 

новинар на модни списанија, како предавач и ментор на во модни академии, и е ментор во ММЗ на 

бројни невладини проекти. Во 2021 г. беше национален победник на „Зелени идеи“, во 2020 г. има 

освоено второ место за најдобар интернет сајт на годината, а меѓу и другите бројни достигнувања ја 

има освоено и наградата „Предводници на Целите за одржлив развој“. 

 

Светлана Богова Јовановска веќе 13 години го промовира креативниот талент на Македонија на 

национално и меѓународно ниво, како извршен директор на Моден викенд - Скопје, а и како ко-

основач и координатор на изработените проекти од страна на ММЗ. Во досегашното искуство била 

задолжена за: менаџирање, проектни и партнерски соработки, евалуација, комуникација, водечки 

повик за акција, работилници, структурирање на целокупната перспектива на менторството 

програма, и др. 

 

Ад Фотографи е фотографски тандем кој преку својот пристап кон работата се обидува да ја спои 

комерцијалната и уметничката фотогафија во едеn модерен производ кој ќе биде применлив и во 

комерцијални, но и во поавангардни цели. Овој македонски бренд речиси десетина години е 

присутен во сите модни случувања и во шоу бизнисот. Со своите способности се ко-осовачи и 

ментори на проектите организирани од страна на ММЗ. 

 

Благоја Ангеловски е филмски режисер, ко-основач и ментор на проектите организирани од 

страна на ММЗ. Досега има преку дваесет години искуство како реализатор за МТВ, шеф на 

техника, монтажер и снимател на К15 и на ТВ Сонце. Има работено и на познати проекти како што 

се Баскерфест, Пиволенд и Вино-Скоп.  

 

Анита Гајтановска е извршен директор на „Lotus Generation“, ко-основач и ментор на проектите 

организирани од страна на ММЗ.  Има преку дваесет години искуство во полето на модата и 

дизајнот. Досега има преку 20 години искуство работејќи на графички и индустриски дизајн, 

илустрација, пост-продукција, дигитална фотографија и на дигитална скулптура. 
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Работилница Open Style Lab (OSL) 
 
Во фокусот на работилницата беше самопрезентацијата на младите, подеднакво индивидуално и како 
во тим, покажувајќи ги и објаснувајќи ги нивните креативни дела од претходните работилници, 
поставувајќи разни прашања поврзани со модата, дизајнот, уметноста и занаетчиството, како и 
добивајќи конструктивни повратни информации за позитивна стимулација и идеи во однос на 
најдобрите материјали и бои што треба да се користат за специфичните облици и димензии. 
 

 
 
Секој од учениците го сподели неговиот личен став за традиционалните носии, орнаменти, везови, 
плетива, дрвенарија и грнчарство, односно како овие елементи се поврзани и влијаеле на нив при 
изработката на современа облека од рециклирани текстилни остатоци, керамички плочки и маски, 
украсни и функционални глинени предмети, како и линијата рачно изработени дрвени чинии за 
сервирање. 
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Непосредно пред онлајн работилницата, ним им беше дадена и задача да создадат колажи што им ги 
одразуваат личните модни стилови. Користејќи ласерски скицирани матрици со форми на телото, 
обезбедени од OSL, учениците ја искажаа својата визија за тоа како можат да ги подобрат избраните 
креации, да ги прилагодат на своите типови на тело и повеќе да соодветствуваат на нивните потреби. 
 
 
За повеќе детали можете да ги посетите: 
Macedonian Fashion Association - Open Style Lab - Facebook post 
Macedonian Fashion Association - Open Style Lab - Instragram post 
 
Или кратките презентациски видеа: 
DISABLE THE LABEL: Open Style Lab 
OPEN YOUR (HE)ART: Open Style Lab 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/macedonianfashionassociation/posts/125307179554320
https://www.instagram.com/tv/CNsj-6rAFMW/?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/watch?v=E9AGYeKN62o
https://www.youtube.com/watch?v=uqdiwHtPdOE


 

10 
 

 
 
  

 
 

Вебинар 
 
 
Овој вебинар беше дел од проектот „Одговорна иднина“ и со гордост бевме домаќини на RFSS 
(Responsible Fashion Series Skopje). RFSS произлегува од збирката настани Модни колоквиуми, основана од 
четири институции: Лондонскиот колеџ за мода, школата за мода и дизајн во Њујорк „Парсон“, ИФМ, 
Париз и Домус од Милано. Ијан Кинг е мисловниот лидер зад организацијата кој во последната деценија 
на настани на Модни колоквиуми пропатува низ различни дестинации на планетата. Што го натера 
професорот Ијан Кинг да го избере Балканот како негова следна RFSS дестинација? Што е тоа што е 
фасцинантно или изненадувачко за балканската мода што тој го откри? 
 

 
 
 
Се отворија теми за тоа што сè е потребно за младите да пристапат и се развијат во овие полиња,  
придобивките и неповолностите со коишто се среќаваат индивидуите во овие индустрии, и што се 
случува кај нив, нивниот пристап, соработка и надминување на предизвиците. Настанот дискутираше и на 
една критична тема во врска со вредноста на занаетите и модата, во однос на образованието и кариерата 
на младите. Цел на истражување беше проценка на занаетчиството и модата на Балканот, па така, во рок 
од шест месеца група модни дизајнери и занаетчии беа повикани да отворат тема и елаборираат за 
иднината на модната и занаетчиската индустрија на Балканот. 
 
 
Двата вебинара можете да ги проследите на следните линкови: 
Ден 1 – Вебинар 1 
Ден 2 – Вебинар 2 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yrcQ_2gh6q4
https://www.youtube.com/watch?v=58AwuVwO5Rw
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Првите вибер стикери со македонски знаковен јазик 
 
Со цел да се поедностави мрежната комуникација помеѓу младите со оштетен слух и говор, но и да 
се им доближи знаковниот јазик на сите други корисници на комуникациската мрежа Viber, 
учениците од државниот центар „Партенија Зографски“ учествуваа во изработка на стикери во 
комбинација од македонски знаковен јазик и текст. 
 

 
 
Во рамки на проектот ,,Одговорна иднина“, изминатиот период во училиштето „Партенија 
Зографски“ беа одржани повеќе работилници за графички дизајн под менторство на Јана Марковска 
од креативното студио „Do More“, на кои учениците со оштетен слух и говор имаа можност да се 
запознаат со основните елементи и принципи на графичкиот дизајн. 
 
Од хартија и молив, до практична работа на една од примарните програми за графички илустрации, 
учениците ги создадоа своите први персонализирани стикери. Работилниците се реализираа со 
логистичка помош од педагогот и толкувач Викторија Волак. За изработка на стикерите е користена 
нова модернизирана дворачна знаковна азбука, изработена од Лазар Ѓиков, поранешен ученик во 
„Партенија Зографски“. 
 

Стикерите може да се преземат бесплатно на следниот QR код: 
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Донатори и поддржувачи 



Македонското Модно Здружение „Концепт моден 
кластер“ (ММЗ) го реализираше проектот „Одговорна 
иднина“. Станува збор за менторски и истражувачки проект во  
полето на инклузијата, занаетчиството и на модата, дизајниран 
за учениците со оштетен слух од државниот училиштен центар 
„Партенија Зографски“ во Скопје.   

„Одговорна иднина“ – RESPONSIBLE FUTURE. 
CRAFTING YOUTH EMPOERMENT 

ММЗ имаше за цел на младите да им обезбеди можности за иднина без ограничувања, 
затоа што сите заслужуваат еднаква шанса да се вљубат во учењето. Група од 30 
ученика работеа со голем број на ментори, професори, уметници, врсници, волонтери 
од заедницата и универзитетски практиканти. Сите реализирани активности беа со цел 
да им се помогне на  младите лица да ги развијат неопходните стручни вештини за 
понатамошно вработување.   

 

Црпејќи инспирација од културното наследство, ММЗ ги развиваше иновациските 
капацитети на  учениците, додека големиот број на практични работилници значително 
помогнаа во градење на  знаењата и нивните вештини.  

 

Реализирани проекти 
во 2021 г. 

Издание 1 | Проект 1 
јануари – јуни 

2021 г. 

Во рамки на проектот 
„Одговорна иднина“, за 
време на едукативните 
работилници за мода, 
младите креативци 

создадоа оригинални, 
уметнички и 

експериментални дела 
врзани со 

традиционалното 
грнчарство, 

современата керамика, 
модерната обработка на 

дрво, продуктниот и 
графички дизајн. 
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Модерната стручна програма им даде стручна основа на учениците, со којашто ќе 
можат да се  насочат кон посакуваното образование или кариера во рамки на 
посакуваната професија. Покрај проектот „Образование за вработување во Северна 
Македонија - E4E@мк“, реализацијата на  активностите беше поддржана и од 
организацијата Open Style Lab, институтот Istituto Marangoni London School и други 
институции и организации, со што дополнително се збогати приказната со многу повеќе 
содржини и квалитет.    

Работилници 
1. Истражување на влијанието на културното наследство во Музејот 
на Македонија 
Целта на посетата беше да ги приближиме до традициите и да им ги пренесеме 
вредностите на наследството, премостувајќи ги минатото, сегашноста и иднината. Еден 
од најстарите национални музеи е домаќин на најголемата етнографска колекција во 
земјата, изложба на традиционална архитектура и историска просторија со оригинални 
резбани предмети. 

Водената посета со превод на знаковен јазик, им овозможи на младите незаборавно и 
извонредно искуство заучење во богата едукативна средина, давајќи им динамична 
можност да ја истражат сопствената љубопитност. 

 

 

 

 

 

При реализацијата на 
сите активности, 

особено работилниците 
за практична обука, 

ММЗ ги  применуваше 
сите безбедносни мерки 

за заштита и 
превенција од COVID-

19. 
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2. Програма за модно стручно образование 
Под менторство на познатата дизајнерка Ирина Тошева и професорот Љубиша Савески, 
ја отпочнавме програмата за модно стручно образование. Програмата е внимателно 
дизајнирана за младите лица со оштетен слух за да развијат вештини за визуелизација, 
способности за цртање, внимание на детали и познавање на материјали, шиење, 
плетење и техники за правење шеми, како и знаење за маркетинг и рекламна промоција, 
што е од суштинско значење за кариера во модната индустрија. 

Потоа им следуваше забавна и возбудлива задача да креираат школски униформи еден 
за друг. Групата млади ја изразија својата жива имагинација и уникатна визија преку 
дезенирање памучни дуксери со логото на проектот како појдовна инспирација. 

 

 

3. Едукација за одржливост 
Растечкиот тренд кон рециклирана и етички дизајнирана облека не придонесува само 
кон ,,позелена” планета. Денес образованието за одржлив дизајн може да претставува 
значителна предност за вработување во креативната индустрија. 

Младите исткајаа оригинални мостри користејќи исклучиво стари текстилни остатоци, 
коишто подоцна ќе бидат имплементирани како финален производ во рамките на 
нивната капсулна колекција. Го ослободија максималниот потенцијал со нула отпад во 
животната средина. 
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4. Техники за традиционално грнчарство 
За време на првата работилница посветена на запознавање со древните техники на 
традиционалното грнчарство, училиштниот центар ,,Партенија Зографски” го посети 
Слободан Столески од селото Вранештица, кој се смета за еден од најдобрите мајстори 
во овој прастар занает. 

Чекор по чекор, учениците ги откриваа тајните за изработка на македонски автентични 
производи од глина. Потоа пристапија кон правењето на нивните први садови и стомни 
со голема љубов, труд и посветеност. 

 

 
 

5. Handbuild ceramics: Body clay prints 
Под менторство на нашата позната керамичарка, архитектка и поетеса Анета Попова од 
студиото LipaCeramics, тие се поврзаа со материјалот на сосема нов начин, 
ослободувајќи го нивниот внатрешен свет. 

За време на работилницата „Handbuilt ceramics: Body clay prints”, на младите им беше 
дадена задача да го користат своето лице и тело да прават отпечатоци на глинени 
плочки, со цел да ја изразат сопствената личност преку уметничка експресија. 
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6. Нови знаеа и практични вештини за обработката на дрво како 
дејност 
За време на првата работилница под менторство на дизајнерката Катерина Трпковска и 
инженерката Деспина Здравкова, тие се запознаа со основите на современата дрвна 
индустрија, односно како тече процесот на создавање на едно парче мебел – од идеја до 
реализација. 
 

Потоа и самите се најдоа во улога на ,,дрводелци”, креирајќи го првин нацртот за 
нивниот прв изработен продукт од дрво, заедно со професорoт по ликовна уметност 
Игор Китановски. По автоматизираната компјутерска продукција, тие со рачна 
доработка му ги дадоа крајните финеси. 
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7. Нови предизвици 
За време на втората работилница под менторство на дизајнерката Катерина Трпковска и 
инженерката Деспина Здравкова, тие претходно нацртаните скици ги претворија во 
оригинална линија на продукти со функционална и декоративна намена. 

Откако секој од учениците ја материјализираше имагинацијата преку индивидуални 
предмети, заеднички им го дадоа завршниот изглед со рачна доработка, односно 
брусење и лакирање на создадените дела, кои ќе бидат презентирани со виртуелна 
изложба оваа пролет. 

 

 

 

8. Mastering the pottery wheel 
Со претходно насликаните цртежи инспирирани од овој антички занает на маса, тие 
постојано си ги заменуваа местата на грнчарските колца, претворајќи ги своите некогаш 
замислени стомни и садови во преубава реалност. 

Учениците беа менторирани од мајсторот за традиционално грнчарство Слободан 
Столески и професорот по ликовна уметност Игор Китановски. На рачно изработените 
производи допрва ќе им ги дадат крајните финеси, пред официјалната презентација по 
пат на виртуелна изложба. 
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9. Ethno clay prints: Handbuild ceramics 
Под менторство на Анета Попова од LIPA Ceramics, учениците од Училиштниот центар 
„Партенија Зографски“ продолжија со активностите за изработка на керамички плочки 
од глина, овојпат со цел да ги подобрат нивните ликовни вештини и да се поттикне 
нивниот афинитет за дизајн. 

 

10. Онлајн работилница, Instituto Marangoni (London) 
Младите беа предизвикани да ги модернизираат традиционалните костими и 
културното наследство преку колажни техники. Комбинираа лични слики на членови на 
семејството во традиционална облека, исечоци од народни носии прикажани во 
македонската кинематографија, како и фотографии од современи парчиња од модните 
списанија. 

Користејќи ја хартијата како ткаенина, лепак и ножици, остатоци од текстил и детали за 
везови, учениците создадоа вистински ремек дела, обединувајќи го старото и новото. 
Секој имаше мошне уникатна и оригинална визија за тоа како да ги комбинира 
референците и да игра со стиловите, притоа оддавајќи почит на нашето културно 
наследство и традиција. Исходот ќе биде вметнат во нивната капсулна колекција, 
којашто е предвидено да биде објавена на крајот на пролетта. 
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Изложба 
Одговорна иднина: Модна колекција и виртуелна изложба на 
учениците од „Партенија Зографски“ 
„Одговорна иднина“ е називот на менторскиот и истражувачки проект што ги обедини 
концептите на инклузивност, занаетчиство, мода и одржливост, за да ѝ понуди светла 
перспектива на оваа група младинци, збогатувајќи им го портфолиото со широк спектар 
на теоретски знаења и практични вештини во полето на креативните индустрии, 
оспособувајќи ги притоа да побараат вработување и максимизираат своите потенцијали 
во рамки на посакуваната професија. 

„Македонскoто модно здружение има за цел на младите да им обезбеди можности за 
иднина без ограничувања, отворајќи ги хоризонтите и будејќи ги вродените таленти на 
секој yченик. Предводени од мноштво ментори, професори, поканети врсници, 
волонтери од заедницата и универзитетски практиканти од разни креативни дејности, 
младинците изминатите шест месеци колективно истражуваа како да ги вкрстат 
занаетчиските и модните референци со личните преференци. Црпејќи инспирација од 
културното наследство од нашето минато, се стремевме да ги развиваме иноваторите на 
нашата иднина, преку програма за современо учење во соработка со Е4Е – Образование 
за вработување во Северна Македонија.“ – истакнува Светлана Богова Јовановска, 
координатор на проектот „Одговорна иднина“. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финалните 

производи може 

да се погледнат 

во каталогот 

„RESPONSIBLE 

FUTURE 

CATALOGUE“ 

Во процесот на подготовка на каталогот учествуваа самите ученици, предводени од Андријана и 
Димитар Петровски од „AniDimi Photography“, како и трите млади дизајнерки задолжени за графиката: 
Дијана Атанасовска, Ана Митреска и Ивана Митреска. 

Заштитни лица на модниот едиторијал се моделите Игор Настески и Бојана Златкова, за чија фризура и 
шминка е заслужна визажистката Марија Лазарова, со палета на бои и линиски форми инспирирани од 
експресионизмот на Петар Мазев, како омаж на еден од најзначајните сликари во нашата земја. 

Како видеограф се потпишува Виктор Стојков, 3Д анимацијата е дело на Ѓорѓи Десподов, а автор на 
музиката е Бојан Филиповски–Gloomié. Дел од „поставката“ се иекспонати од Музеј на Република 
Северна Македонија, чиишто историски артефакти беа појдовен мотив за  учениците од „Партенија 
Зографски“. 
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Преку шоу-рум, изложба, експериментална колекција и сет на 
разговори во Битола и Штип, со онлајн-вклучувања од Штип 
до Њујорк, NoWasteMK истражуваше и дискутираше на теми 
за одржливост, со цел да ги поттикне потребните промени кон 
поодржливо општество и индустрија! 

#NoWasteMK 
„Моден викенд Скопје“ ја поддржува иницијативата за намалување на загадувањето и 
развој на одржливата мода. 

„Живееме во држава којашто отсекогаш имала посебен однос кон одгледувањето и 
конзумирањето на здрава и органска храна од регионот. Можеме ли да ја повториме 
оваа традиција во нашите современи модни навики? Како организатори на настанот, 
нашата визија е да ги едуцираме новите генерации на оваа тема. Темелно да се истражи 
врската помеѓу „бавната храна“ и „бавната мода“ и да се обезбеди увид за тоа како да се 
испреплетат двата концепта и да се добијат најголемите придобивки за иднината.“ – 
заклучува тимот на FWSK. 

 

Реализирани проекти 
во 2021 г. 

Издание 1 | Проект 2 
01.10.2021 г. –    
03.10.2021 г. к 

Визијата на 
NoWasteMK беше да 

обедини различни 
индустрии во 

Македонија со цел да 
создаде ефикасен 

проток на 
креативност во 

различни сектори. 
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#NoWasteMК претставува фузија од физички и виртуелни активности, реализирани со 
грант од CircularDesign Assembly, доделен од British Council со фасилитација од Ellen 
MacArthur Foundation и со поддршка од Британскиот совет во Македонија. 

Активности 
Slow food – Slow fashion вечера 
„Слоу Фуд Македонија“, на автентична вечера, го промовираа светскиот тренд на 
соединување на здрава храна и мода, залагајќи се за одговорен однос кон планетата и 
животната средина. 

Своето видување на концептот го претставија преку храна и отворија можност сите 
заедно да ги пронајдеме точките што нѐ спојуваат. 

За време на вечерата на гостите им беше поставено едно прашање: „Што би било она 
што би можеле да го направите во моментов, придонесувајќи кон одговорна 
мода?“ Некои од уникатните одговори беа искористени во креирањето на програмата на 
Моден викенд, како: „Промена на односот кон шопингот, инвестирање во сезонски 
парчиња облека и донирање облека“, додека други одговори беа „Зголемување на 
побарувачката за прилагодена одржлива облека“ како и „Рециклирање стара облека и 
намалување на потребата од купување нови модни парчиња“. 

 

 

Да ја истражиме 
поврзаноста меѓу 
земјоделството, 

храната и модата, 
погледнувајќи низ 

призма на 
одржливоста, 
циркуларната 

економија и 
локалната култура. 
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Фигитална мода – Phy-digital Fashion 
Преку модни филмови дигитално беа претставенинајновите колекции на учесниците. 
Пред бројните новинари, јавни личности и љубители на убавиот дизајн, своите 
колекции ги прикажаа, како познати имиња од домашната сцена, така и млади таленти 
за кои допрва ќе се слушне. 

„Save us“ 
Колекцијата АНИМА со која се претстави Стефанија Насеска, идејно се темели на 
подигнување на јавната свест за заштита на загрозените ендемски видови на животни 
што живеат во нашата земја, но и крик за заштита на жената од семејното насилство. 
Дел од целата приказна се и детски илустрации на животни кои ја 
симболизираатнаивноста, чистотата и непакостливоста што ја поседува детето. Во 
колекцијата преовладува портокаловабоја, заштитена боја на жртвите од семејно 

насилство и зелена боја – боја на животот. 

Повеќе за ова можете да погледнете на нашето видео 
Stefanija Naseska, collection ANIMA, Fashion Weekend 
Skopje, #NoWasteMK 

 
 

„The Beginning“ 
Kолекција на Евгенија Зафировска инспирирана од апстрактен елемент кој наликува на 
скалила или мал аудиториум, кој е пример за спој помеѓу инфраструктурна функција и 
јавен објект. Архитектурата на иднината може да се гради врз основ на минатото со цел 
да се постигне соодветна флексибилниост, соодветна одржливост и силни врски на 
идентитет. Парчињата од колекцијата и скалите се преплет на дизајн кои ја 
трансформираат перцепцијата на просторот. Уникатен процес во кој што се објаснува 
дека новата ера на луксуз значи да се биде општествено и еколошки одговорен. 

Повеќе за ова можете да погледнете на нашето видео Evgenija Zafirovska Collection "The 
Beginning", #NoWasteMK, Fashion Weekend Skopje 
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https://www.youtube.com/watch?v=0jwzNZsy1zE
https://www.youtube.com/watch?v=0jwzNZsy1zE
https://www.youtube.com/watch?v=CeZG4sDMN8U
https://www.youtube.com/watch?v=CeZG4sDMN8U


 

„Fight or Flight“ 
Хана Зека и нејзиното студио за одржлива и бавна мода – „Fight or Flight“ од 
Приштина, Косово, со најновата колекција WAVELENGTH, која истражува за 
технологијата на носење интерактивна облека. 

Повеќе за ова можете да погледнете на нашето видео Fight or Flight, WAVELENGTH 
collection. 

„Лулу“ 

Модниот бренд КТН, зад кој стои сестринското трио Ангелина, Ива и Сандра 
Китановски, се претстави со колекцијата „Лулу“, која е инспирирана од модерната и 
авангардна парижанка. Користените материјали се со висок квалитет со цел да траат 
подолго. Односно сржта на колекцијата е сплотена со суштината на одржливоста. 

Повеќе за ова можете да погледнете на нашето видео KTN, Collection “Lulu”, 
#NoWasteMK, Fashion Weekend Skopje. 

 
 

„The Cerebrum F/W – 2021/2022“ 
„Son of Salome“ се претстави со колекцијата „The Cerebrum F/W – 2021/2022“. 
„Церебрумот зафаќа најголемдел од мозокот. Составен од две хемисфери поделени со 
централна пукнатина. Ги содржи главните лобуси на мозокот и е одговорен за примање 
и испраќање на информациите од сетилните органи, како и за контрола на телото“. Оваа 
дефиниција е метафорично претставена во колекцијата преку форма, текстура и боја, со 
цел продлабочување на човековото тело и емоции. Крвта и клетките на кожата се 
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https://www.youtube.com/watch?v=XgBkuor4Skg
https://www.youtube.com/watch?v=XgBkuor4Skg
https://www.youtube.com/watch?v=55E-Hsp7MgM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=55E-Hsp7MgM&feature=youtu.be


прикажани преку текстил и рачно плетени и везени детали. Некои од засеците, покрај 
тоа што се инспирирани од обликот на мозокот, одразуваат и органски линии што 
доаѓаат од делови од човековото тело, како што се структурата на коските, градите и 
‘рбетот. Ткаенините се од природно потекло, некои се рециклираат, а некои се целосно 
рачно изработени и рачно плетени. Акцентот на колекцијата е на портокаловата боја 
што претставува оптимизам и големите кроеви што претставуваат разновидност и 
родова еднаквост. 

Повеќе за ова можете да погледнете на нашето видео Son of Salome, Collection “The 
Cerebrum (10th day)", #NoWasteMK, Fashion Weekend Skopje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„The Seven“ 
Со својата последна колекција на шапки „The Seven“, модната дизајнерка Мирјана 
Јосифоска, сосема свесно ги релативизира стандардните конвенции на свесна мода. 
Секое парче во колекцијата е изработено од текстилен отпад од работилници во нашата 
земја. Повеќето од шапките доаѓаат со ремени што се отстрануваат.  Откако ремените 
ќе се отстранат од шапката, тие можат да се спојат заедно и да се користат како шамија. 

Повеќе за ова можете да погледнете на нашето видео Mirjana Josifoska, Collection The 
Seven, #NoWasteMK. 

 
 

 
 

 

25

https://www.youtube.com/watch?v=vG8G8-4A1MU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vG8G8-4A1MU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eV0aR8hqPoU
https://www.youtube.com/watch?v=eV0aR8hqPoU


„Leap Concept“ 
Со моден филм и дигитална презентација, модниот бренд „Leap Concept“ официјално ја 
лансираше најновата колекција. Основан помеѓу Шпанија и Холандија, брендот се 
залага за софистициран дизајн на трикотажа, нагласувајќи ги основните елементи за 
живот со намера да им овозможат на купувачите да ја изградат нивната гардероба 
наместо често да ја обновуваат. 

 

„EUNOIA“ 
Колекцијата EUNOIA што ја претстави LUNΛ ADITEYΛ претставува 11 варијации на 
класичната бела кошула. Мултифункционално парче – парче што може да се носи на 
состаноци и на прошетка низ природата, да го смени изгледот со неколку едноставни 
прилагодувања, како што се отстранување на ракавите или отворање на кошулите, што 
дискретно ја прикажуваат кожата. Деловното парче преминува во удобно парче што 
може да се стилизира за секоја пригода. Копчињата се направени по нарачка од 
дизајнерката и нејзините соработници со помош на 3D-печатење и посебна техника со 
користење на епоксидна смола во комбинација со природни цветови. 

Повеќе за ова можете да погледнете на нашето видео Luna Aditeya, Collection 
„ЕUNOIA", #NoWasteMk, Fashion Weekend Skopje. 

„Х“ 
Модниот дизајнер Роберт Ивановски ја претставува новата колекција именувана „X“, 
која се состои од удобни и разновидни парчиња, лесни за комбинарање и движење. 
Појдовна точка на инспирација за колекцијата е јапонската борбена вештина кендо 
мечување, односно основната традиционална облека (кендоги и хакама).  
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https://www.youtube.com/watch?v=SS2TKFgwBNc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SS2TKFgwBNc&feature=youtu.be


Експериментален моден филм 
„Моден викенд Скопје“ и оваа година ја продолжи плодната соработка со школата за 
уметност и дизајн „Џолев и уметностите”, чии студенти Теа Клинчарова, Верица 
Наковска, Предраг Трајковиќ, Марко Пешов, Андријана Јовановска -Павловски, 
Николина Ристовска, Сара Павловска и Елена Симјановска низ краток експериментален 
моден филм претставија дел од модните колекции и докажаа дека на македонската мода 
и дизајн им претстои светла иднина. 

Повеќе за ова можете да погледнете на нашето видео Академија за моден дизајн Џолев 
и уметностите. 

Биораградливи хулахопки 
„Моден викенд Скопје“ ја поддржува иницијативата за намалување на загадувањето и 
развој одржливатамода. Во рамките на настанот беше претставен експериментален 
проект со биоразградливи хулахопки, обоени со еко – боја од кора од грозје во 
партнерство со брендот „Four Twenty Two“ и „GenLight“лабараторија. 

Повеќе за ова можете да погледнете на нашето видео FWSK & Four Twenty Two. 
Experimental collection/ biodegradable tights, #NoWasteMK. 
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https://www.youtube.com/watch?v=cHWLrUPPt6A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cHWLrUPPt6A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=k9RBGBWq2wE
https://www.youtube.com/watch?v=k9RBGBWq2wE


ACHTUNG BAUSTELLE – Изложба на накит 
Во склоп на „Моден викенд Скопје“ беше претставена изложбата на накит  ACHTUNG 
BAUSTELLE! изработена со електронски отпад од уметницата Маја Стојковска. Маја се 
опишува себеси како модерен ловец – собирач на чисти материјали во непосредната 
околина: на улица, во напуштени визби и пазари. 

Повеќе за ова можете да погледнете на нашето видео Discover the work process by 
conceptual jewelry designer Maja Stojkovska. 

 

 
 

SHOWROOM #NoWasteMK 
Последниот ден беше посветен на eдукација за одржливоста, проследен со 
професионални излагања на темата од претставниците на „Fashion Revolution“ во 
Македонија. 

„Одржливата иднина во модната индустрија бара информираност, свесност и 
отвореност кон одржливи практики. Неопходно е успорување на потрошувачката која 
има тренд на пораст низ годините. Заедно со „FairWear“ и „Utopiic“ доближивме голем 
дел од начините на такво делување и ги изнесовме нашите видувања за развивање на 
свеста во таа насока. Развивме дискусија која ни докажа дека потрошувачите се 
заинтересирани за тематиката и сакаат да придонесат со попаметни куповни навики“ – 
изјави Ана Јакимовска, координатор на Fashion Revolution Macedonia. 
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https://www.youtube.com/watch?v=hz532GcL6T4
https://www.youtube.com/watch?v=hz532GcL6T4


Текстилната трговска асоцијација – Текстилен кластер, Македонското модно здружение 
предводено од дизајнерката Ирина Тошева, советничката за одржлив развој Шарлот 
Вандиерендонк и модната дизајнерка во подем Т*МИТРОВСКА со десетици врвни 
професионалци од креативната индустрија, презентираа успешни примери за системот 
на циркуларната економија во земјата и ги елаборираа предизвиците и можностите за 
нејзиниот развој. 
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На 3 октомври пред платото на Домот на културата „Ацо Шопов“ во Штип, како дел од активностите 
на Моден викенд под мотото #NoWasteMK беа промовирани дел од активностите на проектот 
„Кружната економија како модел за решавање на текстилниот отпад во Општина Штип“. Во првиот 
дел на настанот беа презентирани придобивките од проектот финансиран од Глобалниот еколошки 
фонд , каде збор зеде г. Златко Самарџиев, национален координатор на ГЕФ ПМГ во  РСМ, како и 
координаторот на проектот проф. Игор Јорданов, основач на ИНО ТЕХ КЛУБ Штип. Во дебатата се 
приклучи и Борис Шарковски од Фондацијата за развој на локалната заедница и стави акцент на 
промоцијата на концептот на циркуларна економија и социјално претприемништво. Универзитетот 
„Гоце Делчев“ од Штип како партнер во проектот преку ТТФ ги произведе новите перничиња, 
јорганчиња, шалови и „лејзи бег“ од текстилен отпад од текстилните конфекции во Штип, кои гордо беа 
презентирани од студентките на Технолошко техничкиот факултет под менторство на професорката 
Сања Ристески. 
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072-260-975 

Ул. Македонија бр. 19, 1000 Скопје, 
Република Северна Македонија 

info@mfa.com 

https://www.youtube.com/channel/UCR6hUN57wzMdZMhFWhlZjSA 

https://mk.linkedin.com/company/macedonian-fashion-
association?trk=public_profile_experience-item_profile-section-
card_subtitle-click 
https://www.facebook.com/macedonianfashionassociation/posts/125
307179554320 

https://www.instagram.com/mfa.sk/ 

https://mfa.mk/ 

КОНТАКТИРАЈТЕ НÈ 
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