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КОНЦЕПТОТ НА ЗЕРО СЕ ВРАЌА ВО ЧАРШИЈАТА

Годинава во Чифте-амам, ќе биде одржана ретроспективна изложба на
ликовната група

Катерина Богоева 

Во Старата скопска чаршија, спроти во галеријата Чифте амам, во познатата

чајџилница, ресторан „Галерија 7“ повторно се актуелизира постоењето на

некогашната ликовна група ЗЕРО која тука го имаше своето седиште. Групата

беше активна во втората половина на 80 -тите и во почетокот на 90-тите

години од минатиот век и одигра значајна улога во развојот на ликовната

уметност во земјава, секаде каде што авторите го пренесуваа спонтаниот и

неформален начин на восприемање на уметноста. Некогашните членови на

ЗЕРО, Перица Георгиев - Пепси, Ацо Станковски, Беди Ибрахим, Синиша

Цветковски, Зоран Јаневски, Миодраг Петровски, Златко Трајковски - Хинки,

Тања Милевска, Нора Стојановска и други, и денес се препознатливи

авторски имиња кои продолжија самостојно да творат во земјава, но и

надвор од неа. 

Во „Галерија 7“ од средината на ноември минатата година е поставена

изложбата на слики и цртежи на Зоран Јаневски, со што е означен почетокот

на идејата за возобновување на некогашниот творечки концепт на ЗЕРО, да

се создава и презентира уметност надвор од вообичаените клишеа и норми.

„Идејата за возобновување е стара повеќе од една година. Сакаме на

некогашното неформално дружење и творење да му дадеме форма на

здружение, кое можеби и ни фалело, за ЗЕРО да можеше да опстане до

денес.Сакаме да ги бележиме работите кои сегашните членови ќе ги

создаваат, но и да да ја архивираме и постоечката документација на ЗЕРО.

Гледаме дека не само некогашните членови, туку и многу млади, студенти,

повторно почнаа да доаѓаат во Галерија. Сакаат да се дружат, но најважно е

да го најдат во себе изворот на слободното изразување. Ние им го даваме

можеби она што денес е најстрашно,слободата“- вели Јаневски, кој својата

ретроспективна изложба ја опишува како спој меѓу новото и она што го
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презентирал во 1986 -7 година. 

Зоран Јаневски, пред „Галерија 7“ каде пред 25 години беше отворена со

изложба на Мустафа Асим

Изложбата е поставена во просторот каде секојдневно доаѓаат луѓе од

различни возрасти и со различни интереси. Како и некогаш, и сега се пие чај

и се јаде, но пред 25 години тука започнаа да се одржуваат и поетски

читања, се дебатираше за прашања од уметноста, културата, за

општествените движења. Под изложбените паноа сеуште се наоѓаат старите

мурали на ЗЕРО, а во иднина, според најавите, изложбите постојано и ќе се

менуваат, како некогаш. „Планираме да регистрираме соодветно здружение

на граѓани под име „Галерија 7“ и да аплицираме за средства од Градот

Скопје или Министерството за култура, за да ги заштитиме постоечките

мурали, но и останатите сочувани дела на сега веќе етаблираните уметници

од ЗЕРО“, вели Јаневски. Потсетува дека во најактивниот период, групата ги

создаде и муралите во Младинскиот културен центар во Скопје, во ОУ

Тефејуз, во Домот на културата во Штип. 

Семејството Карахасан кое верува во силата на уметноста, сеуште е

сопственик на Галеријата. „Кога ја отворивме чајџилницата, сакавме да и

дадеме нешто плус.Со починатиот сликар Мустафа Асим, дојдовме до идеја

просторот да биде галерија и ја отворивме со негова изложба на графика во

1984 година. Именувана е по седумте простори за изложување“ - вели Адил

Карахасан. Со приказната на ЗЕРО раснел и неговиот син Самир, кој сега

студира графика и е еден од неколкуте ентузијасти за возобновување и

осовременување на некогашниот успешен творечки концепт. И двајцата би

сакале тука повторно да се одржуваат поетски вечери, промоции на книги, а

можеби и да се сликаат мурали.

Новина е што и Министерството за култура со годинешната програма

одвојува и средства за ретроспективна изложба на ЗЕРО, во организација на

Националната галерија. Изложбата ќе има документарно - артефактен

карактер, ќе содржи и поединечни дела на некогашните членови, но и нови,

кои до крајот на годината, дел од нив заедно и би ги создале. 

Скулпторот и сегашен професор на Факултетот за ликовна уметност Беди

Ибрахим, во возобновувањето на концептот на функционирање на ЗЕРО,

гледа можност за спонтано творење на младите, на кои вели дека тоа им

недостасува. “Ние во 1985 бевме спонтано обединети околу проект на

ликовниот критичар Владимир Величковски, кој не покани на учество на

изложбите „Експресија, гест и акција “и „Младите уметници на Македонија“

во Музејот на Македонија. Во работата имавме поддршка од занаетчиите во

Чаршијата и работевме групно, поради што и имавме успех. Успехот на

младите е во групното стартување“.

Статијата е прочитана 2158 пати. 
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Дела на Марко Бутина во Музеј на град Скопје

Бран нацистички филмови на Берлиналето

КОМЕНТАРИ

katerina, 09.02.2009 13:16:17
Bravo za inicijativata na grupata ZERO. A sto se odnesuva do lokalot Galerija, kolku bi bilo prekrasno
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