
 
 
Природата спои група уметници во Преспа  
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Ликовни уметници, историчари на уметноста, етичари, филолози денеска ќе го 
почнат своето уметничко дејствување во природа во рамките на културната манифестација 
„Авторски низ појавното 4“. Во манастирот „Св. Богородица“ во селото Сливница, Преспа, до 6 
август ќе живее и твори група учесници од различни уметнички области.  
Според в.д. директорот на Народниот музеј од Велес, организатор на проектот, Спасе Перовски, 
оваа изолирана поставеност треба да ги отвори прашањата за односот на уметникот/уметноста и 
природата, субјектот (авторот) и објектот (планината), преиспитувањето на авторското, на 
случајното и на поттикнатото и да се обиде да даде одговори на нив.  
 
- Уметничкото дејствување во природа „Авторски низ појавното“ се реализира веќе четврта година 
по ред, како континуитет на првиот настан реализиран во 2004 година на планината Кадиица близу 
Велес. Секој од настаните се реализира на различни локации низ Македонија и како дополнителен 
елемент е вклучено и влијанието на групата - вели Перовски.  
 
Во Сливница годинава ќе престојуваат уметниците Атанас Атанасоски, Ѓорѓи Крстески, Миле 
Ничевски, Станко Павлески и Спасе Перовски, уметничкиот тандем ОПА - Слободанка Стевческа и 
Денис Сарагиновски, како и филологот Роберт Алаѓозовски, етичарот Кирил Темков и историчарот 
на уметност од Хрватска, Бранко Церовац.  
 
Павлески, кој е еден од основачите и учесник на сите досегашни три манифестации, вели дека 
десетдневното престојување на група уметници на планина е блиско до искуствата на ликовните 
колонии, но самото живеење има смисла на уметност. 
 
- Можам да подвлечам дека „Авторски низ појавното“ е специфична состојба која во самата своја 
рамка го контекстуализира престојувањето на група уметници во природа, нивното дружење, 
запознавањето, откривањето и размената на мислења, и авторското изразување на 
индивидуалитети од блиски, но различни области на дејствување - рече Павлески.  
 
Според него, проектот претставува слободен простор за авторската љубопитност, очекувања и 
исчекување, размена на творечки енергии, изразување и реализација на специфични замисли и 
простор за дишење и впивање на природата, за целосно живеење на самата уметност.  
 
Второто издание на ваквото групно уметничко дејствување се случи во 2005 година како викенд-
престој во манастирот „Св. Архангел Михаил“ во велешкото село Теово. Последен пат „Авторски 
низ појавното“ се одржа пред две години на планината Кадиица близу Велес. Минатата година во 
Куќата на Касапови во Велес се одржа изложба со делата создадени на оваа колонија. 
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