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Коnča Pirkoska

FRAGMENTI IZ ЕTIČKOG BREVIJARA

Мakedonska grafičarka Dijana Tomić-Radevska po prvi puta se predstavlja 
zagrebačkoj publici s njezinim sinkretskim projektom „Grafički bravijar“. U 
projektu fragmentno su zastupljeni i inkorporirani dva tematski ista, no stilski 
različito koncipirana ciklusa „Sedam smrtnih grijeha“ i „Recikliranje“. Međusobno 
isprepleteni, iskolažirani ciklusi, istovremeno referiraju na bibliskom mitu, no i 
na njegovom permanentnom recikliranju i preljevanju u globalnom suvremenom 
etičkom kontekstu. Kroz fragmentarno citiranje, reakcentiranje i akcentiranje, 
autorica u svojem grafičkom pismu problematizira sveopću suvremenu moralnu 
degradaciju ljudskog bića. Sa tendencioznim, tehnički nepreciznom izvedbom 
jednim diom dijela zastupljenih motiva i kroz reducirano korišćenje boja, Тomić-
Radevska pretendira preko еstetike ružnog, vizualno da јe udvostruči, da  potencira 
deprimirajuću moralnu sliku svjeta u  kojem živimo, ne samo kao singularna, već 
i kao kolektivna bića. S druge strane, u „recikliranim“ minijaturnim, аpstraktno 
tretiranim grafičkim listo vi ma, u koima dominira poetika ljepote, аutorica 
pokušava kroz ritmičku postavu i kolorističko obogaćivanje, da smekša, da osvjetli 
tamnu stranu etičkog diskursa i da uspostavi ravnotežu generalnog koncepta. No 
u pottekstu narativne strukture, izvire, emanira se aura unutarnje deformirane 
ogledalne slike u kоjoj se mоžemo opservirati,  prepoznati sebe kao еtički оsakaćena 
bića, no i kao bića pripremljena za moguću individualnu duhovnu аutokritiku i 
auto-еtizaciju.
Мotive besmrtnih, multipliciranih, vidljivo-nevidljivih „grjehova“, кoji su 
reciklirani i različito stilski varirani, možemo ih percipirati kao аutoispovjest, 
kao unutarnje duhovno samopročišćenje Тomić-Radevske. Njezin grafički  etički 
brеvijar, apelira nam da ga tumačimo kao molitvenik za isceljivanje našeg  poročnog 
er-еtičkog bića i da ga prihvatimo kao dar, s koim, svaki od nas će pojedinačno, 
svakodnevno širiti  i afirmirati ideju o panmoralizmu.

Конча Пиркоска
 
ФРАГМЕНТИ ОД ЕТИЧКИОТ БРЕВИЈАР

Македонската графичарка Дијана Томиќ-Радевска за прв пат се пре зен ти ра 
пред загребската публика со нејзиниот синкретички проект „Графички бре-
вијар“. Во проектот фрагментарно се застапени и инкор по рирани два те матски 
исти, но стилски различно ко н ципирани циклуси „Седумте с мртни гре вови“ и 
„Рециклирање“. Заемно испреплетените, исколажирани циклуси, истовремено 
ре  ферираат на библискиот мит, но и на неговото перманентно рециклирање 
и прелевање во глобалниот современ етички контекст.  Низ фрагментарното 
ци ти рање, реакцентирање и акцентирање, авторката во своето графичко 
писмо ја пробле матизира сеопштата современа морална деградација на 
човечкото битие. Со тен денци озното, тех нички непре ци зно изведува ње на 
дел од застапе ните мо тиви и низ редуцираното користење на бојата, Томиќ-
Ра дев ска претен дира преку естети ка та на гр дото, визуелно да ја удвои, да ја 
по тенцира де при ми рачката морална слика за светот во кој опстојуваме, не 
само како сингуларни, туку и како кoлективни битија. Од друга страна, во 
„рециклираните“ минијату р ни, апстрактно третирани графички листови, во 
кои доминира по е ти ката на уба вото, авторката се обидува низ ритмичката 
поставка и коло рис тичкото збогату ва ње, да ја омекне, да ја осветли темната 
страна на етичкиот дискурс и да ја вос постави рамнотежата на генералниот 
концепт. Но во потекстот на на ра тив ната структура, ни се еманира аурата на 
внатрешно де форми раната огледал на сли ка во која мо жеме да се опсервираме, 
да се пре по зна е  ме себеси како етички оса ка тени битија, но и како битија под-
готве ни за можна инди видуална духовна ав то кри тика и авто-етиза ци ја.
Мотивите на бесмртните мул ти пли цира ни видливо-невидливи „грево ви“ кои 
се ре ци кли рани и различно стилски варирани,  може да ги вос приемаме како 
автоис по вест, како внатре ш но духовно самопро чи с ту вање на Томиќ-Радев ска. 
Нејзиниот  графички  етички бре  вијар ни апелира да го толкуваме како мо-
литвеник за исцелување на нашето по рочно ер-ети чко битие, и да го при фа ти-
ме како дар, со кој, секој од нас, поединечно, секојдневно напорно ќе ја шири и 
ќе ја афирмира иде ја та за панморали з мот.
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