
Хуманитарна изложба од група 
независни автори 
 

Група малди автори кои по Ликовната експедиција одржана во рамките 
на Креативните викенди во с.Лазарополе, имаат за цел да соберат 
финансиски средства кои ке бидат донирани за лекувањето на младата 
хаику авторка Искра Донева. 

ЛИКОВНА ЕКСПЕДИЦИЈА 

Самото наше дејствување и активност во одреден конструиран простор, 
кој повремено се менува, влијае на нас и провоцира одредени ставови, 
ментални слики, негодувања и прифаќања кои знаат да се 
манифестираат во нашите делувања. Егзистирајќи и акумулирајќи во 
една дадена средина која нуди некаков тип на општествени циркулации, 
се случува да се приклониме кон рутинизирани пристапи и активности 
што со тек на време резултира со еден херметизам. 

Притиснати од секојдневните во поголем дел систематизирани практики, 
сметавме дека можеби ни требаат поразлични влијанија, нови визури, 
поразлична општествена стварност, различна социјална корелација, 
различен терен што секако барем на кратко би ја прекинало врската со 
овдешното суштествување. 

Таквата кратка промена претставуваше и еден тест за нашите 
адаптибилни способности како околу секојдневните активности така и за 
ликовните практики. Си го поставивме прашањето: како се размислува 
кога различен мирис се шири низ воздухот, како е кога во ракурсот на 
гледање повеке има зелено октолку сиво, кога единствените информаци 
кои те окупираат се информациите од околината, како е кога си дел од 
еден микрокосмос кој што е различен од претходниот микрокосмос, а 
сепак се дел од еден макрокосмос?. 

Одговорот на таквата провокација ја баравме во користењето на 
материјалите коишто ни беа на дофат. Таквите парчиња веќе беа 
парцијално изградени во една ликовна нарација за која беа одговорни 
времето и атмосферските услови. Нашите сензибилитети одговораа на 
тие дразби, па така издвојувајќи одредени ликовни вредности 
интервениравме дополнувајќи ги во нови ликовни солуции. 



Самите дела колку што претставуваат ликовни творби толку 
претставуваат и експонати од една друга општествена стварност, 
различно функционални во различно време (некогаш врата од шкаф, 
потоа материјал кој собира прашина, после тоа белег на едно време, 
сега слика). 

Локалните импулси на комуникација ја одржуваа сетилната и 
емоционална тензија, па воопшто не беше тешко дел од самата 
атмосфера, да се транспонира во креативните дејствуваања. 
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