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Ч Е К О Р Ш Т О В Е Т У В А – Формирана Групата
‘Денес’

РАЗГЛЕДИ – Седмичен Прилог за Култура и Уметност

Бр. 42 Ноември 1953 година

На 01.09.1953 година петмина сликари: Димче Протуѓер, Борко Лазески, Љубомир Белогаски, Ристо Лозаноски и
Дадид Бафети; тројца архитекти: Славко Брезовски, Ристо Шеќерински и Јанко Константиновски и еден
скулптор: Јордан Грабулоски – одржаа состанок со што и формално го означија почетокот на работа на
Групата Денес.

Оваа група на ликовни уметници  при своето формирање тргна од побудите за слобода на личниот
израз, како и борбата на различни струења  во ликовната област. Врз база на решенијата од Третиот
конгрес на Сојузот на ликовни уметници на Југославија, чијшто  составен дел е и Сојузот на ликовни
уметници на Македонија, кој се оддржа во Мај 1953, во Охрид. Во заклучоците како препорака на
Конгресот до сите ликовни работници од нашата земја стои потребата за формирање на групни ликовни
работници со приближно еднакви естетски погледи. Когресот го потврди она што веќе како тенденција
може да се види во поразвиените ликовни центри (Белград, Загреб и Љубљана), а што во перспектива
треба да се случи и во ликовните центри од нашата земја.

Основна цел на оваа група е: користење на современи ликовни постигнувања од светот за
создавање на наша современа ликовна уметност. За остварување на оваа основна цел групата се
залага недовосмислено за следново:

1. Да организира изложби кои ќе имаат современа и јасна ликовна концепција. Таа смета дека
досегашниот начин на организирање на годишни изложби на Друштвото на ликовни уметници, беше
неправилен, и поради тоа потребна е промена. Изложбите немаа физиономија, а даваа само
формална регистрација на членството. Таквите изложби не дозволуваа сосема природно, афирмација
на пооделни уметници (секој можеше да изложува само по неколку дела), ниту пак афирмација на
различни ликовни струења (делата не беа групирани по приближно еднаквите гледања на авторите,
туку се внимаваше на општиот аранжман). Ваков начин на организирање на годишни изложби е сега
уште повеќе нецелособразен од проста причина што бројот на ликовните уметници во Македонија
веќе е зголемен за три пати, и поради фактот што постојат значајни разлики во погледите на
уметноста. Сето тоа јасно говори дека треба да се организираат групни и индивидуални изложби, а
пак на годишните изложби, покрај нивниот регистрационен карактер треба јасно да се издвојат
делата на авторите кои имаат слични погледи.

2. Групата е за активна борба против застарените ликовни разбирања, а за развивање и создавање на
современ вкус и современа ликовна публика. Таа е за активна борба на различни погледи односно
што побрзо групирање и на други ликовни уметници. Со ваков начин на работа ќе се
искристализираат многу принципиелни прашања, со што би се дала можност за активно и творечко
учество на секого во ова поле на културна и општествена дејност.

3. Групата е за поврзување со останати групи и кружоци во нашата земја коишто се борат за
промовирање на современа ликовна уметност.

4.  Групата е за потесна соработка со архитекти што имаат современи разбирања. Таа смета дека сите
три гранки на ликовната уметност (архитектурата, скулптурата и сликарството) се неделиви и
детерминирани меѓу себе. Особено денес мора да постои таква тесна соработка. Секакво искуствено
одделување и делување е пречка за создавање на современа ликовна уметност. Групата има намера
тоа во пракса да го остварува, со што го потврдува и фактот дека тројца од нејзините членови се
архитекти со современи погледи.
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5. Групата е за постојана внатрешна работа со цел за разрешување на актуелни ликовни проблеми. Таа
смета дека на почетокот членовите на нејзиниот состав треба да се со слични погледи, што е сосем
нормално, а внатрешното ускладување треба да претствавува значајна цел и перспектива која треба да
се реализра на долг рок.

6. Групата е за прибирање во своите редови на активни современи ликовни работници кои што не
членуваат во Сојузот односно Друштвото. Таа е за помагање на оние ликовни работници кои поради
разни прични не може да членуваат во Друштвото односно Сојузот, а се со современи погледи.

7. Групата е за создавање на круг на јавни работници и уметници ( музичари, писатели и др) со цел
соработка и разрешување на современите уметнички прашања и проблеми преку предавања,
натписи, дискусии и слични активности.

На 6 Декември 1953 година оваа група во салата на Градскиот народен универзитет ќе отвори своја прва
изложба со што за првпат ќе биде претставена во јавноста со свои остварувања.
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