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Културата на сеќавање како
изострена ликовна форма

портрет

Уметноста на Душан 
Перчинков (1939, 
Скопје) останува 
и натаму едно од 
највпечатливите 

и најдоследни творештва на 
овдешната модерна и современа 
ликовна и културна сцена. 
Повеќе од пет децении, со 
својот непрекинат континуитет 
во уметничката продукција, 
Перчинков предизвикува со 
својот тивок и ненаметлив 
ликовен јазик. Од една страна, 
тој претставува автентичен и 

усогласен сегмент на развојниот 
модернистички процес на 
македонската ликовна и културна 
стварност, а од друга страна со 
своето аналитичко и специфично 
творење и продлабочен однос 
за смислата на уметноста, тој 
отсекогаш се издвојувал како она 
што е нетипично за истата таква 
македонска ликовна хронологија. 
Исто така, мора да се спомне и 
дека неговиот опус, почнувајќи 
од крајот на седумдесеттите 
години на минатиот век, на еден 
мошне суптилен и квалитетен 

начин го динамизирал и 
проблематизирал развојниот 
пат на македонската модерна и 
современа критика на уметноста. 

Три творечки фази поврзани 
со психо-социјална одредница 

Опусот на Душан Перчинков 
може да се подели во три фази: 
сликарство (1963 – 1975), 
графика (1975 - 1985) и графички 
мапи (1985 – 2003). Неговата 
тематска и содржинска практика 
ја карактеризираат нагласени 

Колку што творештвото 
на Перчинков е 
автентичен дел 
од историјата на 
македонската модерна 
уметност, толку тој се 
издвојува од таквата 
ликовна историографија
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геометризирани форми од 
урбани мотиви, „апстрактно-
фигуративни“ структури 
(третирани во изминатите децении 
од асоцијативни описи до чисто 
пластични нарации) измешани од 
природното и урбаното убаво, од 
нивните меморирани претстави. 
Покрај урбаниот контекст, тука 
треба да се споменат и ликовните 
сензации и дела поврзани со 
мотивот на предградието, со 
тематизирање на поимот за 
околина, со чистиот предтекст, со 
карактеристичните копи сено, со 
доживувањето и треперењето на 
пределите, со сонцето, флората 
и водната енергија, кои за  
Перчинков претставуваат клучен 

внатрешен императив. Сите 
овие мотиви и тематизизирања 
ги поврзува една одредница, 
една, да речеме, психо-социјална 
одредница – а тоа е културата 
на сеќавање. Во прашање е една 
наталоженост од одредени 
визуелни впечатоци и доживувања 
од минатото и сегашноста, која 
во согласност со фигуративната 
и асоцијативната преокупација се 
потпира на есенцијалните искуства 
од историјата на апстрактната 
уметност. Сето тоа кај Перчинков 
креира една специфична ликовна 
медитеранска атмосфера без 
географска описност и фактичка 
даденост, еден носталгичен 
копнеж сместен во една 

постисториска определба, едно 
доловување на имагинативното 
во своето доживување како 
изострена ликовна форма. Тука 
треба да се спомене и колоритот, 
што во творештвото на Перчинков 
уште од самите почетоци е 
секогаш одмерен и значително 
редуциран, доведен речиси до 
хроматски ефект, додека самата 
боја  заради истражувачкиот 
карактер на авторот, е на 
ниво - замена за светлината. 
Од 2000 година, Перчинков во 
ликовната јавност се појавува со 
дела од графичката мапа „Дизајн 
за некролог“, каде што ликовно 
се соочува со феноменот на 
смртта и човечката конечност 

како најинтимно прашање. 
Во последниот период, 
Перчинков работи на објекти, 
еден вид ситна пластика, 
интерес пројавен уште од 1981 
година,  за кој како што вели 
самиот, „во прашање е пластичен 
медиум кој континуирано се 
вкрстувал со графичките работи 
и кој ме доближува до изразот 
на чиста пластичност“.
 Со својата строга и дистанцирана 
творечка биографија, Перчинков 
останува исклучителен автор 
во македонската ликовна 
историографија, но и пошироко. 
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