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"Останав без работа. И на мојата партија не й се пишува 
подобро".

"Јас сум професионален политичар, по занимање - ама-
тер".

"Дајте ми власт, останатото ќе го земам сам".
"Работата го создаде човекот, партиската работа - биз-

нисменот".
"Кога ќе погледнам подобро, гледам полошо".
"Фатете го крадецот! Ќе ни треба за состав на новата 

влада".

На изложбата, со најмногу дела се претстави го-
динашниот првонаграден учесник, украин-
скиот карикатурист и писател Владимир Ка-
заневски. Исто така, се претставија и познати 
карикатуристи од земјава и од странство -
Германија, Бразил, Франција, Полска, Рома-
нија, Турција, Хрватска, Русија и  други. 

еновиве, рено мира-
ни  от културен цен-
тар "Точка" од Скопје 
беше домаќин на из-

лож бата на карикатури и афо-
риз ми, насловена како "Без 
пар тија, без работа". Бројни 
ав тори на хумор и на сатира 
од земјава и од странство учес т-
вуваа на изложбата и се прет-
ставија со нивните најдобри 
остварувања. Изложбата е 
дел од меѓународниот кон-
курс на карикатури и афо риз-
ми, кој беше спроведен во 
рам    ките на проектот "ЕУ не е 
член на вашата политичка 
пар  тија".

Главен покровител на из-
ложбата беше Младинскиот 
кул турен центар од Битола. 
Ста нува збор за независна, не  в-
ладина, неполитичка и не про-
фитна младинска органи за-
ција, формирана во 1997 г., а 
официјално регистрирана во 
1999 година. Основната ви-
зија на оваа организација е 
развивање на демократското 
општество во кое младите ќе 
бидат носители на прогресот. 
МКЦ Битола е дел од раз вие-
ната културна инфра струк ту-
ра во регионот на Југо источ-
на Европа, и се залага за под-
држување на заживу ва њето и 

обновувањето на културниот 
идентитет во регионот. 

Свесни за кревкиот мла-
дешки културен потенцијал, 
своите визии организацијата 
ги насочува кон обе дину ва-
њето и развојот на креа тив-
ните потенцијали на младите 
луѓе и подигнувањето на ни-
вото на активна пар тици па-
ција во развојот на гра ѓан ско-
то општество. 

Младинскиот културен цен-
тар од Битола бележи бројни 
активности, меѓу кои сè орга-
низирањето културни нас та-
ни (концерти, изложби, про-
моции, дебати, филозофски 
и кино вечери, перфор ман-
си...), потоа едукацијата на 
млади (курсеви, работил ни-
ци, семинари, обуки), како и 
поддршка на граѓанските ини-
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цијативи и кампањи. Пос  ле-
ден успешен проект им е го-
ренаведената изложба. Ина-
ку, на изложбата беа пос та ве-
ни триесеттина карикатури, 
меѓу кои и првонаградената 
од Владимир Казаневски од 
Украина. 

Годинашниот победник, 
Вла димир Казаневски, е еден 
од најреномираните кари ка-
туристи и писатели во Ук раи-
на. Роден е 1950 година во Ле-
бедин, Украина. Во 1973 го-
дина дипломирал на Држав-
ниот универзитет во Краков. 
На бројни државни и меѓу-
народни натпревари освоил 
повеќе од 101 награда, одр-
жани во 28 земји. Неговите 
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карикатури се објавени во 
најпознатите светски весни-
ци и магазини, меѓу кои: "Yo-
miuri Shimbun" (Јапонија), "Iz-
vestiya" (Русија), "Witty World" 
(САД), "Eulenspiegel" (Герма-
нија) итн.  

Што се однесува до прет-
ставниците од Македонија, 
иако во мал број, сепак и тие 
учествуваа. Станува збор за 
познатиот мајстор на ху мо-
рот и сатирата Мирослав Ге-
ор гиевски, и Драгица Уста-
пет  рова. 

Карикатурите беа изло же-
ни на фестивалот "Битола-от-
ворен град", а во иднина ќе 
бидат претставени и во Црна 
Гора, Србија, Албанија, Ко со во. 


