
К А Р Т И Ч К И

Мирослав Грчев и Лазо Плавевски





НАКУСО ЗА ПОЧЕТОКОТ НA 
ПРЕПИСКАТА И НЕКОЛКУ 
РЕДА ЗА КРАЈОТ

  Документацијата упатува дека првата кар-
тичка била нацртана на 28 февруари 1983 годи-
на и испратена по пошта на 1 март од Мирослав 
Г., во шестиот месец од неговото војникување 
во битолската касарна. Дали мотивот да му на-
црта картичка на својот пријател бил само обид 
за разбивање на војничкиот чемер, или тоа бил 
крик на млад човек кој помислил дека се наоѓа 
на работ на бездна, ќе остане во сферата на прет-
поставките. Но, на грбот на картичката постои 
запис од кој со сигурност се утврдува главниот 
повод таа да се испрати - со неа испраќачот му из-
разува искрено сочуство на примателот Лазо П. 
по повод еден тажен настан во неговиот живот. 
Иако кореспондентите знаеле за таканаречени-
от “Меил Арт”, па дури во нивните сеќавања не 
се отфрла веројатноста и дека порано разгова-
рале за можноста да развијат јазик за ликовна 
кореспонденција, со голема сигурност може да 
се тврди дека оваа иницијална пратка не содр-
жела намера за проект. Таа била спонтан израз 
на очај и сочуство. Така барем, по свое сеќавање, 
ја доживеал примателот. Неговиот одговор од 
09.03.1983 година недвосмислено покажува дека 

Картичките објавени во оваа книга се необраз-
ложен избор од кореспонденцијата помеѓу двај-
ца пријатели, Мирослав Г. и Лазо П. Вообичаено 
е интимните преписки да се објавуваат постхум-
но, но во случајов кореспондентите се се уште 
меѓу нас. Нивната согласност преписката да се 
објави, се надеваме многу пред нејзиното вре-
ме, го објаснуваат со тези кои очигледно не др-
жат вода. Наводно, според нивното толкување, 
иако се тие живи - за што инаку немаат опстојно 
оправдување - состојбата на нивната свест од вре-
мето на преписката, па дури и ликовниот јазик 
со кој комуницирале, денес се практично мртви! 
Како и да е, оваа индискреција обезбедува голе-
ми предности за истражувачите, зашто најголем 
број на и онака скудните податоци за оваа цртана 
преписка се добиени од сведочењата на самите 
учесници.

 Иако се што остана од кореспонденцијата 
уредно се чува во една папка на темно и суво 
место, не може да се утврди ниту точниот број 
на пратки ниту кога преписката престанува. Со 
сигурност може да се одреди само нејзиниот по-
четок.



примената картичка, барем во ликовна смисла, 
ја доживеал и како фрлена ракавица. Тој имал 
дури и наслов: “Сакаше, еве ти ...”, и во него освен 
приказната за топлината на спомените се содр-
жела и една заднинска порака која требало да се 
чита како “лут мелем на лута рана”. Со амбици-
озниот приод кон изработката на оваа картичка 
Лазо П. цврсто навестува дека кореспонденција-
та ја сфатил како предизвик чие исходиште мора 
да има елементи на проект со компетитивна 
мотивација. Недоволно сигурни сведоштва твр-
дат дека со неозначената порака содржана во 
начинот на изработката на картичката Лазо П. на 
пријателот во војска му соопштува: - Јас сум кон-
центриран, на картичкава работев толку многу 
што ти едноставно тоа во аскер не можеш да си 
го дозволиш,... умри гуштер! Пријателите се раз-
бирале одлично - Мирослав Г. ја примил порака-
та. Доказ за тоа е неговата картичка од 23.03.1983 
година на која е нацртан човек кој пишува (црта) 
држејќи ја перодршката в уста бидејќи има врза-
ни раце. Очигледно е дека војникот го прифатил 
предизвикот да се натпреварува со супериорна-
та цртачка форма на Лазо Г1, но не можел да се 
ослободи од чувството на инфериорност кое низ 
пораката дури сакал да го објективизира. Сведо-
чењата потврдуваат дека тој немал особено висо-
ко мислење за цртачката форма во која се наоѓал 
во тоа време и излезот од невољата, веројатно 
несвесно, почнал да го бара во поместувањето на 
цртачкиот концепт во правец чие исходиште му 
било потполно непознато. Картичката на него-
виот пријател од војска кај Лазо П. не предизви-
кала сожалување, туку разгорување на неговиот 
боречки елан. Имено, според неговите сеќавања, 
концептуалните поместувања во цртежот што 
Мирослав Г. ги правел несвесно, од мака, адреса-
тот ги доживеал како силни удари на рамнопра-
вен противник. Лазо П. продолжил да испраќа 
картички во кои вложувал голем труд и демон-

стрира цртачка перфекција во која се насетува и 
самобендисаност. Желбата за слава станала тол-
ку видлива што тој ја пародира во картичката од 
29.03.1983 година во која пелтечи: 

“с.., с.., слава молам!”

Пресвртницата во кореспонденцијата која ту-
кушто фатила тек и форма, настанала по картич-
ката од 11.05.1983 година на која е нацртана маса, 
отворена фиока и елементи на лик кој се наѕира 
од нејзината темница. Картичката неверојат-
но го вознемирила примателот Лазо П. Во едно 
сведочење, во моменти кога се кажуваат работи 
што не треба да бидат кажани, тој тврдел дека 
кога допрел до идејата на картичката бил убеден 
дека она што пред минута го извадил од поштен-
ското сандаче и го држел в рака качувајќи се кон 
својот стан, е тотално нов јазик, новиот јазик на 
картичките, лична порака, тајнопис. Оваа им-
пресија ги опфатила подоцна и обата кореспон-
денти, иако и до ден денес не постои еднозначно 
објаснување што точно испратил како порака 
Мирослав Г. и како неа ја протолкувал Лазо П. 
Постои сеќавање, иако недоволно јасно, дека во 
обидот за разјаснување на картичката Лазо П. му 
рекол на својот пријател дека фиоката е актив-
ниот заднински елемент - потсвеста. Бескрајните 
толкувачки сеанси лиферувале и изјава, според 
сеќавањето на пријателите во која Мирослав Г. 
му рекол на Лазо П.: - Масата сум јас ...

Како и да е, пријателите сфатиле дека по оваа 
картичка враќање нема и дека кореспонден-
цијата мора да го разработи овој поттик. Тешко 
одредливата вредност на картичката - пресврт-
ница и нејзините постојано лизгави значења не 
биле пречка за кореспондентите - митомани да 
одгледуваат илузија дека се во јасна меѓусебна 
комуникација и дека нивната мисија е да го раз-
вијат немиот јазик со кој општеле.



И тука некаде е крајот на почетокот.

Целата преписка ја карактеризира прилагоду-
вањето на форматот и вкупниот изглед на прат-
ките кон поштенскиот медиум. На почетокот 
форматот бил мал и приближен на вообичаени-
те поштенски картички, што овозможувало ко-
респонденцијата да се одвива регуларно, по по-
шта. Но, од кога барем две картички не стигнале 
на означената адреса (се препоставува дека тие се 
сочувани во тајната колекција на некој прикри-
ен љубител на уметноста, вработен во тоа време 
во пошта), пријателите решиле картичките сами 
да ги транспортираат и да си ги врачуваат лично. 
Оваа промена имала барем три директни после-
дици:

а)  Марката и печатот, знаците на поштенскиот 
медиум, станале интегрален дел на цртаната 
порака.

б) Форматите на картичките на едниот коре-
спондент, според неговото сведочење, сосема 
несвесно, почнале неконтролирано да се зго-
лемуваат.

в)  По врачувањето на пратката пријателите поч-
нале да раскажуваат прикаски поврзани со 
неа: проблеми во реализацијата, технички 
проблеми, како едниот или другиот успеал 
да спаси веќе загубена војна врз хартијата и 
слично.

Приказните во врска со картичките што си ги 
врачувале со време нараснале толку многу што 

почнале сериозно да ја нагризуваат илузијата на 
кореспондентите - на која, инаку, упорно инси-
стираат и ден денес! - за совладан јазик за нема 
визуелна комуникација. За жал, легендите и 
маргиналиите во врска со цртачката релизација 
на картичките станале единствените теми кои 
ги окупирале, та некои познавачи тврдат дека 
кореспондентите токму во нив најмногу и ужи-
вале.

И, конечно, неколку реда за крајот на препи-
ската. Како што рековме на почетокот, точниот 
датум на последната пратка, од повеќе причини 
не може да се утврди. Со време интензитетот на 
кореспонденцијата замирал и полека се свел на 
честитки за Нова Година, а уште подоцна ниту на 
тоа. Од двајцата пријатели не може да се извлече 
рационално објаснување за прекинот на препи-
ската, но долги години подоцна тие се видени 
како во нивните ретки средби неволно, но упор-
но се расправаат за истите проблеми, истите де-
тали и “грешки” за кои се расправале и порано. 
Во тие моменти веројатно чувствувале тегобност 
поради сознанието дека старите проблеми во из-
разот постојано ги враќаат, како некоја расипана 
плоча, кон далечните ментални состојби кои ги 
втурнале во проект на градење на сопствен јазик 
и вредносни модели.

Истражувачкиот тим се надева дека објаву-
вањето на оваа интимна кореспонденција ќе ја 
крене иглата од расипаната плоча и ќе ги потсе-
ти двајцата пријатели да ја обезбедат потребната 
тишина за читањето на немата преписка.

Скопје, јули-септември 2001 Група на истражувачи



Мирослав Грчев, Картичка - 01.03.1983, 17,5x12,5 см., туш и акварел на хартија



Лазо Плавевски, Картичка - 09.03.1983, 21,5x16,5 см., комбинирана ана техника на хартија 

А - проблем   Б - старо пријателство   Ц - прилично ниска температура со повремени врнежи



Мирослав Грчев, Картичка - 23.03.1983. 17,5x12,5 см., туш и акварел на хартија



Лазо Плавевски. Картичка - 29.03.1983, 20x14,5 см., комбинирана ана техника на хартија 



Мирослав Грчев, Картичка - 04.04.1983, 17,5x12,5 см., комбинирана ана техника на хартија 



Лазо Плавевски, Картичка - хх.05.1983, 18,5x16,5 см., комбинирана ана техника на хартија 



Мирослав Грчев, Картичка - 11.05.1983, 17,5x12,5 см., туш и акварел на хартија



Мирослав Грчев, Картичка - 18.05.1983, 17,5x12,5 см., туш и акварел на хартија



Лазо Плавевски, Картичка - 07.07.1983, 19x18,5 см., комбинирана ана техника на хартија 



Мирослав Грчев, Картичка - 29.05.1983, 17,5x12,5 см., туш и акварел на хартија



Мирослав Грчев, Картичка - хх.07.1983, 17,5x12,5 см., туш и акварел на хартија



Мирослав Грчев, Картичка - хх.07.1983, 17,5x12,5 см., туш и акварел на хартија



Лазо Плавевски, Картичка - 20.07.1983, 16,5x25 см., комбинирана ана техника на хартија 



Лазо Плавевски, Картичка - 27.08.1983, 21,5x20,5 см., комбинирана ана техника на хартија 



Лазо Плавевски, Картичка - 05.12.1983, 20x30,5 см., комбинирана ана техника на хартија 



Мирослав Грчев, Картичка - 14.12.1983, 25x15,5 см., туш и акварел на хартија



Лазо Плавевски, Картичка - 22.12.1983,33x20,5 см., комбинирана ана техника на хартија



Мирослав Грчев, Картичка - 12.12.1983, 25x15 см., туш и акварел на хартија



Лазо Плавевски, Картичка - 05.04.1984, 36,5x25,5 см., комбинирана ана техника на хартија 



Мирослав Грчев, Картичка - 12.05.1984,25,5x16 см., туш и акварел на хартија



Мирослав Грчев, Картичка - 08.10.1984, 15,5x25,5 см., туш и акварел на хартија



Лазо Плавевски, Картичка - 09.06.1984, 32x33,5 см., комбинирана ана техника на хартија 



Лазо Плавевски, Картичка - 15.09.1984, 33x34 см., комбинирана  техника на хартија



Лазо Плавевски. Картичка - 11.11.1984, 30,5x44 см., темпера и туш на хартија



Мирослав Грчев, Картичка - 30.03.1985, 25,5x16 см„ туш и акварел на хартија



Мирослав Грчев. Картичка - 12.01.1986, 18,5x26 см„ туш и акварел на хартија



Мирослав Грчев, Картичка - 22.03.1986, 18x25,5 см„ туш и акварел на хартија



Лазо Плавевски, Картичка - 26.03.1986, 37x25 см., темпера и туш на хартија



Мирослав Грчев. Картичка - 30.03.1986,23x22 см„ туш и акварел на хартија



Мирослав Грчев, Картичка - 31.03.1986, 23,5x18,5 см„ туш и акварел на хартија



Мирослав Грчев, Картичка - хх.хх.1986, 23x24 см„ туш и акварел на хартија



Лазо Плавевски, Картичка - 28.06.1986, 34x22,5 см., комбинирана ана техника на хартија 



Лазо Плавевски, Картичка - 16.06.1987, 25x27 см„ темпера и туш на хартија



Лазо Плавевски, Картичка - 21.10.1992, 25x27 см„ темпера и туш на хартија





Безмалу две децении се изминати од почетокот 
на ликовната преписка меѓу Мирослав Грчев 
и Лазо Плавевски, а сепак, значењето на 
нивната комуникација е се уште затскриено 
под дебелата корупка на авторски анегдоти: 
приказни за возбудата и маките, припомнувања 
на големата желба и големите недоразбирања, 
толкувања на доживеалиците искусени во 
заедничкото создавање на Картичките. Меѓутоа, 
овие живописни сеќавањата не треба да ги 
обесхрабрат или одложат напорите за уште 
едно одредување на местото коешто Картичките 
го заземаат во историската супстанца на 
современото македонско ликовно творештво.

Всушност, имајќи предвид дека историјата 
на уметноста се занимава токму со местото на 
нештата и појавите во поредокот на ликовните 
вредности, самиот обид за уточнување на 
координатите од историскиот простор во којшто 
се допишуваат Грчев и Плавевски е неопходно да 
се образложи на барем две критички рамништа. 
Првото е рамниште на студискиот интерес; 
таквата љубопитност извира од потребата за 

историографско согледување на раѓањето и 
развитокот на одделни ликовни медиуми во 
националниот културен амбиент. Второто, пак, 
е рамниште на проблемското раслојување и 
оценка; тој интерес е насочен кон преодните 
појави на изразот и постапката со коишто 
се одбележани одредени општи струења во 
поновиот македонски творечки контекст. 
Самото утврдување на медиумот, на онаа 
специфична техничко-технолошка и изразна 
подлога за којашто Картичките се прикрепени, 
бара голема претпазливост во приодот. 
Првата примка за недоволно внимателниот 
истражувач е ликовната формација на авторите: 
имено, и Мирослав Грчев и Лазо Плавевски 
ја отпочнуваат својата преписка како веќе 
афирмирани и наградувани карикатуристи 
чиишто изведби се излагаат и се објавуваат во 
избори и прегледи со антологиски предзнак. 
Но, иако целата серија пратки е проткаена 
со рутината на една култивирана цртачка 
линија, со богатиот знаковен репертоар на 
графичкото писмо и со множеството ефектни, 

ЗА КАРТИЧКИТЕ И ЗА ИСТОРИЈАТА 
- ЗА ИСТОРИЈАТА НА КАРТИЧКИТЕ



изненадувачки наративни пресврти - медиумот 
на Картичките не е карикатурата. Уште повеќе, 
медиумот на Картичките не е ниту самата 
поштенска пратка, наспроти привлечноста ова 
творечко заедништво на Г рчев и Плавевски да 
се објасни како домашна транспозиција на еден 
отпорано развиен медиум на лингвистичката 
разработка на ликовните кодови од зрелото доба 
на концептуалната уметност.

Имено, и повеќе од очигледно е дека 
содржините на Картичките не се совмесни со 
профилот на истражувањата на јазикот како 
објект и битие, туку важи сосема спротивното - 
тие го преточуваат објектот, тоа што е постоечко, 
во јазички знак. Една епизода од првите 
месеци на преписката во пролетта 1983 година, 
дополнително го расветлува условниот карактер 
на поштенската пратка како медиум на 
пораките. Станува збор за прекин во физичкиот 
канал за размена: една Картичка на Грчев не 
стигнала до својот адресат, односно, останала 
непроследена во институционалниот синџир 
на испораката. Овој инцидент ќе ја измени 
природата на комуникацијата меѓу Грчев и 
Плавевски - врската е обновена и одржувана со 
лично доставување на пратката до примачот. Со 
тоа е нарушен мошне важен дел од изворните 
претпоставки на кореспонденцијата со којшто 
се прифатени конвенциите за Картичката 
како тип на поштенски артефакт: поле на 
сликата и поле на текстот со потпис, адресат и 
адресант, поштенска марка поништена со печат 
и датум, соодветен формат. Наскоро, од сето 
ова, како единствен потсетник на замислата од 
зародишот на медиумската рамка, ќе преостане 
испишувањето на адресата и апликацијата 
или цртањето на поништената поштенска 

марка. Всушност, одвај зачекорени по врвиците 
веќе разгазени од медиумите на знакот, 
Картичките ќе се претворат во знак за Картички. 
Едновремено ќе отпочне и распадот на она 
првично, немо разбирање дека во содржините 
на допишувањето се претпочита поетскиот за 
сметка на комичниот расплет во нарацијата; 
натаму, дека цртачката постапка нема да се 
подреди на барањата на печатена репродукција; 
потоа, дека пораките ќе живеат во просторот меѓу 
личното и интимното, односно, дека Картичките 
ќе се чуваат во прирачна архива од којашто 
напати ќе се црпат и ќе се прегледуваат без 
галериска или графичка опрема; конечно, дека 
тие ниту ќе бидат покажувани, ниту објавени, 
ниту пак ќе се излагаат. Сите овие виртуелни 
пропозици за медиумот на неиспратени 
поштенски картички и необјавени карикатури, 
ќе бидат обезвреднети во продолжението на 
заедничката ликовна практика на Грчев и 
Плавевски. Доволно уверлива илустрација на 
тој процес е природата и приклученијата на 
преписката којашто е водена од половината на 
1983-та и особено во текот на 1984-та и 1985-та 
година. Картичките се објавуваат и се излагаат, 
се третираат како сликарска подлога во 
форматот и постапката, а употребени се и како 
тематска предлошка на ликовна инсталација. 

 Поинаку кажано, тие се само родени, но 
не и одгледани како проблем на јазичките 
истражувања коишто Грчев и Плавевски ги 
чувствувале како продолжение и проширување 
на сопствената цртачката легитимација 
вкоренета во еден индустриски медиум на 
заминување. Накусо, ангажманот на аворите, 
по својата технолошко - техничка основа не ќе 
може да се одреди ниту со некаква синтетична, 
епистоларна форма на карикатурата.



Сосема јасно е дека разрешницата на се уште 
актуелните недоразбирања околу вистинската 
дисциплинарна или медиумска рамка на 
Картичките не може еднозначно да се посочи, 
но исто така е јасно дека предложениот 
одговор мора да биде конкретен. Во тој поглед, 
медиумот на проектот се нуди како најверојатна 
одредница за комуникацијата на Грчев и 
Плавевски. Во стварноста, нивните Картички 
постојат и делуваат во обликот и со содржините 
на проектна документација. Во македонската, 
пак, духовна стварност, Картичките го 
претставуваат, можеби последниот, аналитички 
заснован и модерно ориентиран проект 
помеѓу ненасочените налети и залети на 
постмодерниот сензибилитет во националниот 
културен амбиент на Осумдесеттите. Тука треба 
веднаш да се дообјасни дека заради порозноста 
на програмските настојувања на авторскиот 
тандем, проектот е насочен, но неговото јадро од 
мотиви, намери и цели е крајно неодредено.

              Токму во допирот со строгата неодреденост 
на проектната матрица според којашто Грчев и 
Плавевски ги создаваат Картичките, се отвораат 
и прашањата од проблемското рамниште 
на историографскиот интерес: за изразот, за 
неговата соджина и форма, за споредбените 
согледувања и стилистички заемодејствија. 
При обидот да се понуди смислен одговор 
на таквите прашања, неопходно е да се 
има предвид постоењето на уште едно 
саморазбирливо правило на преписката коешто 
Грчев и Плавевски ќе се потрудат творечки да го 
прекршат. Се работи за ритамот на Картичките,за 
цикличнатa и, во основа, антитетична логика 
на нивното испраќање и доставување, бидејќи 
и самата комуникација на авторите претполага 

некаков однос на напев и одѕив, на предизвик и 
одвраќање, на поттик и реакција. Од таа гледна 
точка, серијата навистина се придвижува од 
извесен цикличен замав, но тоа не наоѓа одраз 
во одржувањето на нејзиниот след. Видливи се 
одделни етапи на еволуција и дисконтинуитет: 
во еден миг, на секоја иницијатива на еден од 
авторите другиот има соодветна вратка; веќе 
во следниот миг, предизвикот може воопшто 
да не се прифати или одговорот да се појави по 
кусата низа на неврзани творечки провокации. 
Оттука, тоа што ги обединува Картичките во 
серија најмалку од се е дијалогот меѓу Грчев 
и Плавевски. Тие меѓусебно не си испраќаат 
дотерани реплики, а се расправаат - тие се 
во остар диспут. Предметот на расправата 
е претворањето на точно одреден дел на 
содржини во знаковен систем. Строго утврдената 
и доследно почитуваната рамка на овие 
содржини ја опфаќа областа на поимите чиишто 
апстрактни вредности не се воопшто, или, пак, 
не се на задоволителен начин конкретизирани 
во знак: пријателство, страв, простор, тема, 
љубов, темнина, осаменост, брзина, топлина, 
недоумица... Расправата на авторите напати 
се разгорува до вистинска расправија меѓу 
предностите на Картичките како орудие за 
производство на знаци и залагањето тие да се 
ползуваат како полигон за оперативна проверка 
на сопствената лингвистичка функционалност. 
По оваа точка и обата автори со вознемирувачка 
жестокост ја бранат својата творечка слобода: 
тезата на Грчев предлага органски концепт на 
чистење на шумот, на она што е редундантно 
за (во) прифаќањето и разбирањето на знакот; 
од своја страна, тезата на Плавевски нуди 
радикална акција со креирањето на безброј 
празни кодни таблици во коишто за било 



кој знак ќе може да се најде соодветно место 
во јазичкиот систем. Слободата на првиот е 
слобода од сето што е одвишно - слободата, 
пак, на вториот е слобода на неограничениот 
избор. Впрочем, токму оние ретки, скоро 
незабележливи почетни разминувања на планот 
на изразот, веќе од крајот на 1985-та и во текот на 
првата половина на 1986-та година ќе нараснат 
до сериозни несогласувања меѓу авторите за 
вистинската природа на нивната метафизика на 
конкретното. Наедно, заслужува внимание и тоа 
дека таквите противречности, ниту Грчев, ниту 
Плавевски нема да се обидат да ги помират во 
дијалектичкото устројство на проектот. Во овие 
процеси најверојатно и ќе треба да се пронајде 
основа за мислењата според коишто земајќи 
ги предвид зафатените содржини, изразот на 
Картичките исцело произлегува од модерниот 
дух.

Од друга страна, кога се разгледуваат 
формалните аспекти однегувани во преписката 
на Грчев и Плавевски, не може да се одбегне 
заклучокот дека Картичките зрачат со особен, 
постојано современ сензибилитет. За да се 
појасни таквиот став, ќе треба некои претходно 
искажани забелешки да се пречујат и со внимание 
да се сослуша дискурсот на анегдоталното. 
Предмет на непосредниот интерес е начинот 
и речникот со којшто Грчев и Плавевски им 
доделуваат работни наслови на Картичките. Со 
тоа, тие привремено го прошируваат и полето 
на идентитетот за своите творби - барем за 
време на нивните критичко-аналитички сеанси, 
коишто се, инаку, неодминлив, ритуален дел од 
врачувањето на пратката. Врз таа основа може да 
се излачат и неколку дополнителни критериуми 
за приод кон Картичките, се разбира, доколку 

е можно да се прифати и образложи една 
претпоставка - дека комуникацијата на Г рчев и 
Плавевски го опишува доменот на содржините, 
додека нивната соработка ја одредува и 
унапредува формата на изразот.

Оттука, изгледа дека во жариштето на 
проблемот се наоѓа формата на нарацијата. 
Поточно, прашањето се однесува на еден посебен 
тип на нарација којшто, во прв ред, се одликува со 
тематизирање на знакот, или, поинаку кажано, 
со тематската артикулација на јазичната игра. 
Така, една серија Картички на Грчев е означена 
со темата на масата, односно, со отелотворениот 
поим на човековото најсовршено орудие. 
Масата во кујната, работната маса или, пак, 
жртвената трпеза, во јазикот на Грчев го имаат 
значењето на исклучително важна био-протеза 
во општествениот живот; масата е единствената 
алатка чијашто функција е неспецијализирана - 
исто како и човековата природа. Интересно е тоа 
што олку проширениот идентитет на серијата во 
ниту еден момент не го замаглува или оспорува 
примарното истражувачко значење на просторот 
во којшто е вцртан тематизираниот знак. Од 
своја страна, препознавајќи го индивидуалниот, 
авторски контекст на тој знак, Плавевски ги 
третира и работнитенаслови на Картичките како 
самостојна творечка референца. На тие наслови 
полага право единствено авторот на нивниот 
изворен контекст. Пратките на Плавевски, на 
пример, во коишто тој ги разработува или игра 
со тематизациите од цртачкиот јазик на Грчев 
- маса, фиока, писмо, темнина, килим - не ги 
преземаат од овие елементи своето име и својот 
поширок идентитет.

Темата на пишаната порака е исто така 



ползувана во давањето работни наслови. По 
правило, пораката е на аверсот, на сликовното 
поле на Картичката и претставува остаток 
од кусотрајното првично допишување меѓу 
Грчев и Плавевски, иако може да биде и парче 
колаж или, пак, едноставна ономатопејска 
транскрипција на некое дејствие. Во недостаток 
на некое посреќно методолошко решение, 
таквите примери 6и можеле најопшто да се 
поврзат со тематизацијата на егзистенцијалното. 
Преобразбата на пишаниот текст во знак и 
неговото последователно читање како тема 
на нарацијата, најчесто е солидно поткрепена 
со графичката, ликовна вредност на исписот. 
Начелно, овие квалитети може да бидат сосема 
неспорни но, тие се редовно несамосвојни, 
поточно, тие се делотворни единствено во 
вкупната ликовна оркестрација на знаците. Во 
крајна линија, тоа е нарација на современоста, а и 
на денешницата - од некогашната истражувачка 
практика до тековната раскажувачка навика.

Тајноговорот е најнепроѕирен во Картичките 
коишто својот работен наслов го добиваат 
како лична реминисценција на авторите, 
како тематизација на интимниот знак, или 
поточно, на знаците од нивната интима: меден 
месец, количка ... Спротивно на претходните 
постапки на формализација, во овие примери 
темата е извориште на знакот, а не толковна 
основа за негово натамошно развивање. Тоа, се 
разбира, не значи дека криптичната нарација е 
исклучив атрибут на грст Картички од обемната 
серија. Напротив, целата преписка на Грчев и 
Плавевски и натаму функционира како ликовен 
дневник полн со белешки на одминатото 
секојдневие, како склад со дотерани метафори 
и недоискажани мисли, како потсетник за 

авантурата на младешкиот интелектуален 
растеж и духовно созревање. Но, сето тоа е 
приказна за авторите којашто им припаѓа на 
инаквите согледувања на нивниот творечки 
ангажман. Досегашното, пак, согледување 
на изразот на Картичките, навестува дека 
тие поседуваат истражувачка содржина, а се 
одликуваат со раскажувачка форма.

Време е повторно да се постават прашањата: - 
кое е значењето и каква улога на македонската 
современа ликовна сцена играат Картичките на 
Плавевски и Грчев? Или, како што би запрашал 
историчарот на уметноста: - кое е нивното место 
на оската на вредности? Одговорите ќе бидат 
јалови доколку доследно не биде исполнет 
еден суштествен предуслов од истражувачката 
постапка, односно, доколку не се уточни 
временската рамка во којашто проектот на 
авторскиот тандем е веќе, ако не довршен како 
процес, тогаш барем заокружен како самодоволен 
и саморазбирлив концепт. Почетокот на 
проектот е непротивречно одреден, како со 
околностите, така и во времето. Почетокот? - тоа 
е една спонтана флуктуација во приватноста на 
Грчев и Плавевски од пролетта 1983-та година; на 
едниот крај е осаменоста поради привремената 
разделба со домот и пријателите, а на другиот 
крај е осаменоста во една трајна семејна загуба; 
Картичките на осаменоста патуваат меѓу Битола 
и Скопје, обновувајќи ја некогашната блискост 
и пријателство. Значи, почетокот на проектот 
е едновремен со почетокот на преписката. Но, 
крајот на проектот и крајот на Картичките не 
се совпаѓаат. Имено, во стварноста, наспроти 
заемно споделеното чувство на авторите дека, 
таму некаде од средината на Осумдесеттите, 
вистинската мотивација повеќе ја нема во 



Картичките, овие пратки ќе продолжат, макар 
и спорадично, да циркулираат скоро цела 
деценија потоа. Методолошки да се втемели 
датумот на крајот врз несигурната почва на 
сеќавањата, претставува неблагодарна задача, а 
давањето условни оценки и носењето рамковни 
заклучоци е недоволно. Во надомест, може да се 
понуди работната претпоставка дека периодот 
во којшто проектот се одржува со доволно висока 
ликовна концентрација, наративно е затворен во 
почетокот на 1986-та година. Предлогот треба да 
ја задоволи потребата од извесна симетрија во 
сликата за настаните, а наедно да остави можност 
за извлекување на кохерентна развојна линија 
на авторската замисла. Всушност, просторот на 
приватноста, од којшто се развиени, израснати 
и однегувани Картичките, во првата половина 
на 1986-та година почнува нагло да пресушува, 
а притоа пресушува и емотивниот извор 
без којшто, очигледно ниту една творечка 
интелектуална конструкција не може да ја 
задржи својата уверливост. Изгледа дека како и 
секој вистински модерен проект и овој потфат 
на Грчев и Плавевски цели кон хоризонтот на 
остварување којшто постојано се оддалечува.

Концептуалниот и техничкиот развиток 
на Картичките ја достига својата највисока 
точка во мигот кога во националниот ликовен, 
а воопшто и културен простор, беспоговорно 
царува постмодерната парадигма и 
структуралистичката анализа. Во тоа време, или 
поточно, во текот на 1984-та и 1985-та година, 
серијата на Грчев и Плавевски непосредно 
остварува уплив врз конкретните состојби на 
духот во Македонија; нивната преписка со 
ликовно толкуваните исечоци од секојдневието 
е неодминлив чинител во засилувањето на 

јазичкиот потенцијал на новиот ликовен израз. 
Можеби уште поважно е тоа што преку своите, 
само навидум скромни пратки, авторите ги 
изнесуваат и ги обработуваат претпоставките на 
една голема синтеза којашто од повеќе причини 
може да се смета за средишна истражувачка 
тема на епохата: Картичките се рекапитулација 
на индустриските медиуми, тие се напор да 
се генерира синтетички код на современиот 
графизам врз искуствата на знаковната нарација 
од карикатурата, илустрацијата, филмската 
анимација, плакатот, фотографијата, стрипот, 
колажот, а се разбира и од сликарството.

Местото на Картичките на Грчев и Плавевски 
несомнено треба да се бара долж главната развојна 
линија на современата македонска ликовна 
уметност. Серијата претставува самосвоен 
прилог кон низата препознатливи белези на 
културниот идентитет, но едновремено е и еден 
од оние цврсти јазли во националната духовна 
потка на којшто се надоврзуваат разновидни 
творечки иницијативи. Конечно, самото 
раскажување на историјата на Картичките, во 
суштина е излагање за Картичките во историјата, 
поточно, во системот на пораки адресирани до 
иднината.

                                                                                                            

       Бојан Иванов



Лазо Плавевски (на фотографијата дес но) е 
роден на 18.11.1954 година во Скопје. Карикатури 
објавува од 1970 година. Останатите податоци 
се небитни но сугерирано му е да спомене дека 
дипломирал на Филозофскиот факултет во 
Скопје, на групата за Историја на уметноста 
со археологија, во 1978 година, што во основа и 
нема некоја подлабока врска со податокот што 
следи -1995 година во издание на Музејот на Град 
Скопје ја објавува “Нема Книга - карикатури 1990 
-1993”.

Самостојни изложби: 1977 - Скопје, Музеј на 
Град Скопје (во рамките на Светската Г алерија 
на Карикатури); 1992 - Скопје, Цртежи за Јане 
и Цена, Музеј на современата уметност; 1995 - 
Скопје, Нема книга, Музеј на Град Скопје.

Работи како кустос во Музејот на Град Скопје.

Мирослав Грчев е роден 1955 година 
во Скопје. Првата карикатура ја објавил во 1967 
година во весникот Остен. Карикатури објавувал 
во повеќе домашни списанија до половината на 
осумдесеттите години. Книга на карикатури 
под наслов Групен портрет објавил 1977 година 
во издание на Студентски збор. Од 1978 година 
се занимава со графички дизајн. Во 1980 година 
ги црта и режира своите два анимирани филма 
Парабола и Црно знаме, во продукција на 
Вардар филм. Во 1979 година дипломира на 
Архитектонсикот факултет и од тогаш активно 
се занимава со архитектонско проектирање и 
урбанизам.

 Денес работи како редовен професор на 
Архитектонскиот факултет во Скопје.



Eлектронски редизајн


