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No Man’s Land

The relationship between the “public” and the 
“private”, the “cataphatic” and the “apophatic” 
space is the “No Man’s Land” womb. Its 
primary concern is the structural perichoresis, 
correlation, and juxtaposition of distorted 
yet allusive “iconic” urban landmarks and 
the author’s creations of subjective realities, 
fragmented and dematerialized micro 
locations, geographies, and multicultural 
explorations of form and volume. The 
sublime interplay of interarchitectural 
echoes and allusions allures us to diagnose 
the neuroticisms of our cultures through 
the architectural cryptograms of the 
phantasmagoric “open city” created as an 
eschatological architectural cry/riddle about 
the possibility of liberté, égalité, fraternité in 
toto.
The spectator, entering the tunnel through the 
illuminated “back door” will be confronted 
with images and symbols of the great 
human expectations; a city “recognizably 
unrecognizable”, ephemeral as a “dream 
about a city”, the horrific illusions of  “land 
without borders” extending the invitation to 
immerse oneself into the no man’s landscape.

At this intersection, the neurotic obsessions 
with possession and accumulation meets 
the brave old art of dreaming. What 
quantum of courage does it take to look at 
this architectural mirror? What is the dose 
of will-power needed for one to take up the 
dislocated yet liberating disposition of global 
nomad/migrant or a proud citizen of the land 
that is everyone’s and no one’s? To what extent 
we can claim ownership (if at all) of that 
which we posses? The project does not spare 
the architect and myself as one of its authors 
from self-examination. Do we by “architect” 
mean a socially isolated figure with an insular 
approach focused on the quality and esthetics 
of living or do we accept her as a fellow-citizen 
who has public and private responsibility 
that brings her in addressing crucial social 
issues and offering a vision for their possible 
resolution.

author/curator 
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Ничија земја

Односот помеѓу „јавното“ и „приватното“,  
меѓу „катафатичкиот“  и „апофатичкиот“ 
простор е утробата на „Ничија 
Земја“. Неговиот примарен фокус е 
структуралната перихореза, корелацијата 
и контрапунктирањето на искривените 
но алузивни „иконични“ урбани  
монументи и авторските созданија 
составени од субјективни реалности, 
фрагментрираност и дематеријализирани 
микро локации, географии и 
мулитикултурни истражувања на 
формата и волуменот. Суптилната игра 
на интерархитектуралните еха и алузии 
нè намамуваат да ги дијагностицираме 
невротичностите на нашата култура 
преку архитектонски криптограми на 
фантазмогоричниот „отворен град“ 
создаден од есхатолошкиот архитектонски 
извик/загатка за можноста на liberté, égal-
ité, fraternité in toto.
Набљудувачот, влегувајќи во тунелот 
низ илуминираната „задна врата“ е 
конфонтиран со слики и симболи на 
големите човечки очекувања; град кој 
е “препознатливо непрепознатлив“, 
ефемерен како „сон за еден град“, 
застрашувачките илузии за „земја без 
граници“ кој праќа повик за претопување 
во ничиј пејзаж.

На оваа крстосница, невротските 
опсесии со поседување и акумулирање 
се соочуват со старата добра уметност на 
сонувањето. Колкав квантум храброст 
е потребен за да се погледнеме во ова 
архитектонско огледало? Која е дозата на 
волјева моќ потребна за некој на себе да 
ја земе дислоцираната и ослободувачка 
диспозиција на глобален номад/мигрант 
или на горд граѓанин на земјата која е 
сечија и ничија? Колку е всушност „наше“ 
она што го поседуваме? Проектот од 
себеиспитување не го поштедува ниту 
артитектот и мене самиот како еден 
од неговите автори. Дали под поимот 
„архитект“ се подразбира општествено 
изолирана фигура инсулирана во 
квалитетот и естетиката на живеењето 
или станува збор за сожител кој има 
јавна и приватна одговорност која налага 
отворање на посуштествени општествени 
прашања притоа нудејќи визии за нивна 
можна разрешница?

автор/куратор
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What is the city today, for us? 

I believe that I have written something like a last love poem addressed to the city, at a time when it 
is becoming increasingly difficult to live there. 
It looks, indeed, as if we were approaching a period of crisis in urban life; and Invisible Cities is 
like a dream born out of the heart of the unlivable cities we know. Nowadays people talk with 
equal insistence of the destruction of the natural environment and of the fragility of the large-scale 
technological systems (which may cause a sort of chain reaction of breakdowns, paralyzing entire 
metropolises). The crisis of the overgrown city is the other side of the crisis of the natural world.

Italo Calvino, On “Invisible Cities”, 
Columbia: A Journal of Literature and Art

No. 8 (Spring/Summer 1983), pp. 40-41.
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Today’s architecture became a 
subject of migration and trans-
formation of the identity of the 
city. The culture that every citi-
zen identifies with her own ori-
gin led to the state of unification 
and re-shaping of cities. The cities 
became one big mirror where the 
identity becomes collective in its 
relationship with globalization – 
No man’s land. In this state, the 
man comes to a point of acknowl-
edging the differences of the con-
text. The growth of the cities can 
be compared with the nature that 
surrounds us “the nature is an 
endless sphere whose center is 
everywhere, and whose periphery 
is nowhere” – a picture of today’s 
cities where the defragmentation 
and the repetition of the city’s 
structure reflects the whole in its 
substructures.

In a state of “invisible” borders be-
tween the countries, the cities are 
becoming available to all, being 
a station where passengers freely 
bring the culture of their origin. 
These kinds of migrations of tem-
porary or permanent character 
turn the cities into bodies where 
the care of formation mirrors the 
need of local surrounding. The 
cities become a place – unplace!
Today’s architecture is located be-
tween the separate and the collec-
tive, between irony and honesty. 
The need for separation and col-
lectivity will not go away, but we 
need to face the new approach 
found “in-between”.

“City in the mirror”, where the in-
visible becomes visible, where the 
edges are not margins anymore, 
the man gets a possibility to look 
at its own ontological dimension 
of the city, creating a relation-
ship between the every day’s and 
the exalted, while the mind loses 
the border between the real and 
the unreal. To see the city in the 
mirror and to discover the secret 
dimension of the vertical and the 
horizontal correlation with us is a 
step that means going past real-
ity. The city in mirror is an end-
less manifestation of confronting 
people with Architecture, where 
every person can look at the im-
aginary and invisible city.
What is the city like indeed under 
the thick cover of objects, what do 
they contain and hide? We will 
leave them and continue to travel 
without knowing the answer…

Prof. ALEKSANDAR 
RADEVSKI, 

Ph.D (Architect)



„Што е денес градот, за нас?....

Можеби се наближуваме кон некој момент на криза на урбаниот живот, па Невидливите 
градови се само еден сон кој се раѓа од срцето на неподносливите градови. Денес со 
подеднаква упорност се говори за уништување на природниот амбиент, како и за 
ранливоста на големите технолошки системи, што може да предизвика синџир од 
нарушувања, парализирајќи ги целите метрополи. Кризата на преголемите градови е само 
друга страна од кризата на природата“.

                                                                                                  
Итало Калвино, „Невидливи градови“
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Архитектурата на денешницата 
стана предмет на миграција и 
трансформација на идентитетот 
на градовите. Културата 
која секој жител на градот ја 
поистоветува со сопственото 
потекло, доведе до состојба на 
унифицирање и ре-обликување 
на градовите. Градовите се 
претворија во едно големо 
огледало каде идентитетот 
станува колективен во однос 
на глобализацијата – Ничија 
земја. Во таа состојба човекот 
се доведува во состојба на само 
препознавање во разликите 
на контекстот.  Растењето на 
градовите може да се спореди со 
природата која не опкружува.... 
„природата е бескрајна 
сфера чиј центар е секаде, а 
периферијата никаде“,..... тоа е и 
сликата на денешните градови, 
каде дефрагментацијата и 
повторувањето на структурата 
на градот во подструктури се 
повторува како рефлексија на 
целината. 

Во состојба на „невидливите“ 
граници помеѓу земјите, 
градовите стануваат достапни 
за сите, тие се станица за  
патници кои слободно ја 
носат културата на своето 
потекло. Ваквите миграции од 
времен или траен карактер ги 
претвораат градовите во тела 
во кои грижата за обликување 
ја отсликува потребата на 
локалното опкружување. 
Градовите стануваат место - 
неместо! 
Денешната архитектура се 
наоѓа помеѓу издвоеноста 
и колективноста, помеѓу 
иронијата и искреноста. 
Потребите за издвоеност и 
колективност нема да исчезнат, 
но потребно е да се соочиме со 
начинот на новиот пристап кој 
се наоѓа во тоа помеѓу.

„Град во огледало“, каде 
невидливото станува видливо, 
каде рабовите не се повеќе 
маргини, човекот добива 
можност да ја погледна својата 
онтолошка димензија во 
градот, при што воспоставува 
врска помеѓу секојдневното 
и возвишеното додека умот 
ги губи границите помеѓу 
стварното и нестварното. 
Да се погледне градот во 
огледало и да се открие тајната 
димензијата на вертикалната 
и хоризонталната поврзаност 
со нас е чекор кој претставува 
надминување на реалноста. 
Градот во огледало е бескрајна 
манифестација на соочување 
на луѓето со Архитектурата, 
каде секој може да го погледне 
својот одраз во ликот на тој 
имагинарен или невидлив град. 
Каков е навистина градот под 
таа густа обвивка од објекти, 
што содржат и што кријат? 
Ќе заминеме од нив и ќе 
продолжиме да патуваме без да 
дознаеме....

 
Проф. д-р Александар Радевски

(Архитект)
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