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НЕПРЕДМЕТЕН СВЕТ1

или
ПОЈАВАТА И РАЗВОЈОТ НА АПСТРАКЦИЈАТА 
ВО МАКЕДОНСКАТА ЛИКОВНА УМЕТНОСТ2

Денес веќе не е спорно дека првиот човечки обид во „сликарството“ е апстрактен. Геометриските шарки на каменот 
од пештерата Бломбос во Јужна Африка, датирани пред 73 илјади години, недвосмислено го потврдуваат тоа. Познатата 
Венера од Вилендорф ќе се појави дури 50 илјади години подоцна, а фигуративните пештерски „слики“ во Алтамира 
дури по шеесеттина илјади години итн. Со тоа не сакам да посочам на некаква доминација на непредметната, односно на 
апстрактната уметност над реалистичката, туку овој податок го вклучувам како можен куриозитет или ориентир во времето.

*
Големата уметничка авантура наречена апстракција, започната некаде во почетокот на минатиот век, се чини дека сè уште 

не е завршена. И веројатно никогаш нема ни да биде бидејќи и денес претставува творечки/духовен предизвик за многу 
уметници. Иако во одделни кругови сè уште траат и расправите околу сликарскиот примат во апстракцијата - Малевич или 
Кандински, Мондријан или Марк ... - се чини дека барем завршија расправите дали непредметната, апстрактната уметност 
може да се смета за уметност! Но, без оглед на личните преференции и чувства за, то ест кон апстрактната уметност, останува 
фактот дека таа, апстрактната уметност, ја преврте наглава уметноста, го истумба прифатениот систем на вредности, ги 
измеша редот и поредокот во дотогашните естетски теории. И, секако, ја ослободи уметноста од стегите на предметното!

Иако Кандински го убедувал неговиот галерист Џером Нојман дека ја насликал првата апстрактна слика многу порано, 
таа, за жал, е загубена, но останале неговите дела Без наслов (Прв апстрактен акварел) од 1910, потоа Композиција 6 и 
Композиција 7 од 1913 година како први непредметни, односно апстрактни слики во светското сликарство. Од друга страна, 
и некои укажувања на Малевич упатуваат на тоа дека уште во 1913 година неговото дело Црниот квадрат било родено како 
дел од сценографијата за претставата Победа над Сонцето. Требало само да созрее и да се појави како супрематистичка 
слика на платно со истиот наслов (Црн квадрат, масло на платно, 79,5х79,5 см.) во 1915 година, на изложбата Последната 
футуристичка изложба 0,10 во Петроград (денешен Санкт Петерсбург).3 Така, двете базични крила на апстрактната уметност 
– лирската и геометриската апстракција – се појавуваат во почетокот на дваесеттиот век. Еднаш „родена“, апстракцијата бргу 
ја  завладеала светската уметничка сцена.

Но, тоа е биографијата на апстракцијата во светски размери и има многу малку или воопшто нема допирни точки со нас. 
Иако и кај нас, во едно време, се разгореа духовите околу предимството во асптрактниот третман на уметничкото дело кај 
одделни уметници, при што на сите страни беа лицитирани и уметници и дела. Така, во една варијанта го имаме првенството 
на Александар Јанкуловски – Цане во сликарството и на Борис Николовски во скулптурата. Првиот со делото Растенија 
од 1960 година, вториот со делото Направа 1 од 1967 година.4 Потоа, од истата институција имаме и друга класификација, 
при што (целосно погрешно) една монотипија се определува како енформел (!?), но точно се посочува како едно од првите 

1 Наспроти релативно тесното значење на поимот „апстракција“, поимот „непредметен свет“ во случајов го ценам за поприфатлив како збирен  
 наслов на проектот бидејќи ги опфаќа сите непредметни искази/правци во ликовната уметност познати и под други називи (на пример, енформелот,  
 ташизмот, апстрактниот експресионизам итн.). Од друга страна, бидејќи на изложбата вклучувам и фотографија, мислам дека тој поим поедноставно  
 се согласува и со фотографијата. Сепак, проектот беше пријавен, и одобрен, под насловот „апстракција“ и затоа го задржувам и овој поим.
2 Неопходно е да се напомене дека основата за овој проект е збирката на Националната галерија на Македонија. Само во случаи кога одделни важни  
 дела/автори не беа застапени во збирката, тие беа позајмувани од уметниците или од други институции. 
3 Некои најнови истражувања упатуваат дека шведската сликарка Хилма аф Клинт (1862-1944) е автор на првите апстрактни слики уште во 1907 година.  
 Сепак, потписникот на овие редови го задржува правото на скромно мислење дека тие се не повеќе од   симпатични геометриски декорации.  
4 Марика Бочварова-Плавевска, Мигови во шеесеттите – Александар Јанкуловски/Борис Николовски, МСУ, Скопје, 1997/98  



апстрактни дела кај нас: Ѓорѓи Крстевски, Колористичка варијација III, 1956,5 што значително ја поместува границата на 
појавата на апстракцијата во Македонија. Иако, повторно, останува нејасно зошто се посочува само ова дело, кое е всушност 
дел од цела серија (Колористичка варијација I – V, 1956),6 што дефинитивно го става Ѓорѓи Крстевски во центарот на појавата 
на апстрактниот изказ кај нас. Понатаму, во оваа насока треба да се гледаат и графичките истражувања на Менче Спировска 
од истата 1956 година (на пример, делото Без наслов (годови) и Композиција 2, двете од 1956/57 година.7 Од друга страна, 
прилично неубедливо изгледа и посочувањето на една-две (посткубистички) темпери од 1948 година на Борко Лазески 
како можен првенец на овој израз кај нас.8 Или, на пример, зошто при разгледувањето на појавата на апстракцијата (и 
енформелот) кај нас не се зема предвид сликарството на Петлевски, прво апстрактно, а потоа и енформелно ориентирано 
уште од 1956/57 година? Ваквото разногласие само потврдува дека во македонската историја на уметноста сè уште има 
премногу незавршени работи.9      

Меѓу другото, кај нас дури се поставуваше и прашањето дали воопшто апстрактната уметност „... е нешто што му е 
суштински блиско на сензибилитетот на уметникот формиран на фолклорот, византиското духовно опкружување и, најмногу 
од сè, на елементарното, речиси со ништо посредувано доживување на пејзажот“!(?).10 Како овие „прашања“, дури и со многу 
посилен интензитет, да не можело да се постават и во контекстот на руската уметност во почетокот на минатиот век, од каде 
што „излезе“ апстракцијата?! 

  
Но, оваа изложба и овој текст нема да се занимаваат со определувањето, односно со застапувањето на нечие првенство 

во астрактниот израз во македонската уметност. За тоа нема доволно простор, ни средства. Не мислам дека е тоа неважно 
прашање, но не е важно за оваа изложба. Таа, оваа изложба, сака (уште еднаш) да ја потенцира непредметната уметност (во 
сите нејзини варијации) како доминантен израз (и) во македонската ликовна уметност во втората половина на дваесеттиот 
век, да потсети на можеби подзаборавените македонски уметници фасцинирани од оваа визеулна приказна, чие творештво 
засекогаш останува неразделен дел на македонската уметност. Изложбата сака да упати и на фактот дека дури и денес, во 
поодминатите години на постмодерната и новите медиуми, непредметната уметност е сè уште тука, околу нас и во ателјеата 
на македонските уметници, иако можеби не ѝ посветуваме доволно внимание. А таа сè уште ни се нуди зашто очигледно 
многу нешта ѝ должиме! Или, нејзината приказна сепак не е завршена?

Контекст

Она што мислам дека е важно денес, особено заради помладите генерации на кои времето на средината на минатиот век 
им е многу далечно, е да се разбере контекстот на појавата на апстракцијата во Македонија. Иако, како што вели Кошчевиќ, 
контекстуализацијата во времето и просторот помага во разбирањето на уметноста и покрај тоа, сепак, само делото е трајно, 
а контекстот не е. Но, во нашиот случај контекстот е многу важен за да се разбере „ризичноста“ на непредметната авантура 
во македонската уметност во тоа време. Некому зборот ризик, ставен дури и во наводници, може да му изгледа пресилен, но 
треба да се има предвид дека крајот на педесеттите години на минатиот век, то ест времето на појавата на првите апстрактни 
дела кај нас е само неколку години по завршувањето на социјалистичкиот реализам, официјално завршен со говорот на 
Крлежа на Љубљанскиот конгрес (1952) на писателите на Југославија. Ако се имаат предвид постулатите на социјалистичкиот 

5 Лилјана Неделковска, Енформел: 1959-1966, МСУ, Скопје, 2009, стр. 49 
6 Види повеќе во: Ѓорѓи Крстевски, Фрагменти и вредности, (каталог), Музеј на град Скопје, 2006 
7 Мена Спировска, Ретроспектива, Музеј на град Скопје, 2016 
8 Соња Абаџиева, Антологија на македонската ликовна уметност 1894-1994, МСУ, Скопје, 1994  
9 Тука секако ги вклучувам и прилично нејасните, дури неуки воопштувања, односно идентификации на апстракцијата со енформелот (иако овој е  
 само дериват на апстракцијата), со ташизмот (инаку дериват на енформелот) итн., и нивното често мешање, односно изедначување (особено кај  
 Лилјана Неделковска, фуснота бр. 5) итн.
10 Зоран Петровски, Апстрактното сликарство во Македонија 1960-1990, Музеј на современата уметност, Скопје, 1992



реализам и барањата наметнувани на уметниците во тие години во поглед на нивниот уметнички ангажман, продорот на 
апстракцијата кај нас во тоа време навистина личел на херојски чин!

Се разбира, ништо не доаѓа само од себе, па така и апстракцијата во уметноста. Теренот за нејзината појава бил 
подготвуван речиси цела деценија претходно. Прво, со неколкуте генерации млади македонски уметници школувани во 
ликовните центри во некогашна Југославија и Европа, потоа созревањето на динамичната и (релативно) демократична 
атмосфера во земјата со дејствувањето на ликовната група Денес, расправите и полемиките за и околу нефигуративната 
уметност (Борко Лазески и Димче Протуѓер контра Киро Хаџи Василев) итн. Сето ова создавало услови за дефинитивниот 
исчекор од фигуративните сфери во ликовната уметност кон крајот на педесеттите години на минатиот век.

Од друга страна, а повторно во рамките на контекстите, сите познати неповолности на историскиот развој на македонската 
уметност и култура и нашата неможност временски да се вклопиме во некои развојни тенденции на европската, па и на 
ексјугословенската уметност, полека се губат токму во втората половина на педесеттите години на минатиот век. Поточно, 
ако, на пример, енформелот во европското сликарство (срамежливо) се појавува по Втората светска војна, а е во полна 
сила токму во педесеттите години, тогаш нашето заостанување од, на пример, пет-шест години е незначително. Особено во 
однос на појавата на некои други, претходни стилски формации во Европа и нивното „прелевање“ кај нас. Ако, на пример, 
импресионистичкиот, односно неоимпресионистичкиот дух на Пандилов доцни добри осумдесет години зад појавата на 
импресионизмот во Европа, тогаш појавата на енформелот кај нас е безмалу (со неколку години разлика) едновремена со 
онаа во бивша Југославија и не (пре)многу подоцна од Европа! Односно, ако енформелот во Европа е творечки одговор на 
климата по Втората светска  војна,11 а поимот е „скован“ од Тапи во 1951 година, тогаш Македонија – дури и кога би се земале 
само делата, на пример, на Александар Јанкуловски - Цане како први од овој вид кај нас – временски не доцнела речиси 
воопшто. Или, на пример, ако изложбата на групата EXAT 51 во Загреб во 1953 година се смета како прва изложба на дела со 
апстрактна ориентација во некогашната Југославија, тогаш соодветен пандан кај нас е веќе споменатата група Денес (1953-
1954) и нејзините (нека се и само теоретски) заложби во полза на овој уметнички исказ!

Овде веројатно треба да се споменат и неколку изложби што битно можеле да влијаат врз ширењето на апстрактните 
хоризонти кај македонските уметници: Германска современа графика, Американски апстрактен експресионизам, Хенри Мур 
и други, но и една изложба што многу ретко или воопшто не се споменува - Дидактичка изложба: асптрактна уметност 
(Блок, Пиле, Вазарели, сериграфии), подготвена од Градската галерија за современа уметност од Загреб, а прикажана во 
Скопје во 1958 година во Советот за просвета и култура.  

И колку за хронолошка ориентација во појавувањето на апстракцијата: прво апстрактно дело во хрватската уметност 
е сликата Пафама од 1922 на Јосип Сисел; во српската ликовна уметност Јован Бијелиќ го слика делото Борба на денот и 
ноќта во 1921  година; во Словенија, освен некои рани апстрактни обиди на Јакопич, првото апстрактно дело е Interieur од 
1952 година на Стане Крегар итн.       

11  И, во исто време, уметнички одговор на американскиот апстрактен експресионизам! 



Кољо Мишев, Цртеж I, цртеж, 1991, (НГМ)



Апстракцијата во Македонија

„Сликите што се преводливи и кои 
содржат значење се лоши слики. 
Сликата се претставува себеси 
како недофатлива, нелогична, без значење.“12

Герхард Рихтер 

Може да не се согласиме со првиот дел од исказот на Рихтер, но вториот – оној за недофатливоста, нелогичноста и 
неразбирливоста на (апстрактната) слика – е брилјантен! Апстрактната слика навистина се претставува себеси како 
нешто друго, нешто можеби навистина неразбирливо, но зошто, пак, уметноста мора да биде – разбирлива? Односно, таа 
е разбирлива, дури и апстрактната уметност, но на сосема друг начин од вообичаениот, од очекуваниот, од (можеби?) 
посакуваниот. Непредметната, односно апстрактната слика ни нуди не само еден, туку мноштво аспекти, ни нуди една 
поинаква приказна заталкана можеби во зоните каде што ништо веќе не е толку сигурно, и познато, и препознатливо ... 
Можеби нè прави несигурни за она што го гледаме зашто за реалноста говори со други „зборови“, со поинакви имиња и 
значења!? И, во секој случај, ни ги претставува нештата во нивната  бескрајна разноликост.

Сигурен сум дека, на еден или на друг начин, дел од овие аспекти на асптрактното дело биле присутни во размислите 
и на македонските уметници од почетокот на педесеттите години на минатиот век. Зашто во забрзаното чекорење кон 
достигнувањето на светот, апстракцијата секако била првиот, или меѓу првите предизвици. Односно, кај нас таа беше и 
културолошки и творечки предизвик! Таа, непредметната уметност, во сите нејзини изразни форми бргу стана доминантен 
творечки исказ на македонската ликовна сцена во тоа време. И се одржа до денешен ден, можеби не со таа силина и опфат, 
можеби не со таа бројност на приврзаници, односно следбеници, но сè уште како интересен предизвик, дури и за помладите 
постмодерни генерации.

Или, тезата може да ја поставиме и на овој начин: земајќи ги споменатата серија графики (Колористичка варијација) на 
Ѓорѓи Крстевски од 1956 година како некаков (за сега) појдовен репер и впечатливото дело „Излезот“13 на Благоја Маневски 
од 2015, тогаш оваа 2016 година е јубилејна за апстракцијата во Македонија - полни 60 години! Што е секако убава пригода 
за потсетување на нејзиниот изминат пат.

Се разбира, мора да се потврди валидноста на едно тврдење на Игор Зидиќ од 1968 година14 дека (парафразирано) 
поимот апстракција денес не може да има иста семантичка вредност како во 1910 година, кога апстрактната уметност била 
во нејзината формативна фаза. До толку повеќе, апстрактната уметност денес не може да има ни приближна семантичка или 
каква и да е друга вредност кај нас како кон крајот на педесеттите и почетокот на шеесеттите години на минатиот век! Но, по 
сè изгледа дека ја има истата или барем сличната магична моќ! 

*

Она што можеби треба веднаш да се потенцира е чувството дека македонската апстракција, во сите нејзини изразни 
форми, уште од почетокот па сè до денес, влијае сигурно, самосвесно, автономно. Поточно, сакам да кажам дека, во 
најголем дел, појавата (и развојот) на апстрактната уметност кај нас како да е производ на нужност, а не само афинитет, 
сосема спротивно на (веќе споменатата) дилема дали таа воопшто може да му биде блиска на македонскиот уметник. Зашто, 
кога ги гледате делата на Петлевски (и апстрактните, и енформелните), апстракциите на Аврамовски – Гуте, енформелот 

12 Gerhard Richter: Text. Writings, Interviews and Letters 1961 - 2007, Thames&Hudson, London, 2009, стр. 32/33 
13 Иако ова дело на Маневски е повеќезначно, односно може да се изедначува и со друг(и) концепт(и), сепак мислам дека одлично одговара и како  
 илустрација на најновите дострели на македонската непредметна, односно апстрактна уметност. 
14 Igor Zidić, Apstrahiranje predmetnosti i oblici apstrakcije u hrvatskom slikarstvu 1951-1968, Život umetnosti, 7/8, 1968



на Анастасов, делото Изгорен пејзаж на 
Мазев итн., јасно е дека тука станува збор 
за доживеано нешто, за внатрешен импулс, 
за радикална промена на централната 
појмовна точка, а не за едноставно и 
непретенциозно мешање на формата 
и бојата. Токму како инструкциите на 
Кандински дека кај апстракцијата не 
станува збор за „комбинација на чиста 
боја и апстрактна форма“што, инаку, 
би довела до „дела што се само проста 
декорација соодветна за вратоврски 
и килими“, односно дека „убавината на 
Формата и Бојата не се доволна цел за 
себе ...“!15 

Впрочем, ова целосно се однесува и 
на (условно) првата апстрактна серија 
впечатливи Колористички варијации на 
Ѓорѓи Крстевски, на чистите апстрактни 
по четоци на Александар Јанкуловски – 
Ца не, на енформелните структури про-
излезени од ехото на македонскиот 
предел кај Петлевски, делумно и Мазев 
(во одделни дела) и асоцијативната ап-
стракција на Калчевски и Лозаноски, ис-
тра жувањата во материјата на фонот на 
некои стилизирани фолклорни форми 
кај Велков и Анастасов, во лирските со-
нати на Драгутин Аврамовски –  Гу те и 
Александар Ристевски, во мно   гузначниот 
мон дријановски ге о ме тризам на Пер чин-
ков (кој, на крај, во графиката ќе заврши 
во чисто Ништо!), во иконичноста и „визан-
ти  за цијата“ на сликата кај Кон дов ски ... и 
понатаму кај сите други при пад ници на 
историската апстракција во македонското 
сликарство. Тоа, се разбира, подеднакво се 
однесува и на истражувањето на односите 
на формата и материјата во скулптурата 
кај еден Хаџи Бошков и Грабулоски, во 
„чудните“ етноконструкти на Борис Ни-
ко  ловски, подоцна во органската ап стра-
к ција кај Драган Попоски – Дада, па „то  -
темските“ и современо-архаичните фор  ми 
на Стефан Маневски (подоцна разви ени во 15  Hajo Dϋchting,Wassily Kandinsky 1866-1944, Tachen, 2000, стр. 39  

Благоја Маневски, Хрибла, цртеж, 1994, (НГМ)



интересни ритмизирани „пејзажни структури“), до необичните технизирани слики-објекти на Шијак итн. И, секако, подеднакво 
впечатливите апстрактни истражувања во доменот на графиката на веќе споменатите Ѓорѓи Крстевски и Менче Спировска, 
а потоа и на Драган Биков, Томислав Крмов, Петар Хаџи Бошков, Ѓорѓи Чулаковски – Ѓото, Илија Кочовски, Димче Николов, 
Зоран Јакимовски, Виолета Чауле и други.16

(Овде сакам да потенцирам дека паралелно со појавата на апстракцијата кај нас започнало и нејзиното колекционирање 
во збирката на Националната галерија на Македонија,17 што говори не само за „популарноста“ на овој уметнички правец, 
туку и за активната општествена свест за нејзиното значење!).

 Врз темелите на македонската историска апстракција понатаму се напластуваа нови имиња и нови творечки апликации 
развивајќи ја  „интерпретацијата“ на непредметниот свет во безброј варијанти. Секоја генерација македонски уметници како 
да бараше свое место во ова парче историја: Танас Луловски и неговите вибрантни колористички апстракции што набргу 
ќе преминат во монохромни евокации; Петар Хаџи Бошков ги развива ритмизираните динамични форми; Александар 
Ивановски – Карадаре започнува со нагласено геометризирани апстрактни форми, главно во мермер, но и во пластика, (што 
потоа целосно ќе ги напушти); Димитар Манев впечатливо следи некои од поуките на Кандински; Илија Кочовски  (особено 
во графиката) често суптилно, но и радикално допира граничници на завлегувањето во непредметното; Јордан Грабулоски 
маестрално го развива неговиот минималистички концепт...

Наспроти силната обнова на фигурацијата кон крајот на седумдесеттите и во осумдесеттите години, апстракцијата во 
Македонија, како впрочем и на светската ликовна сцена, со веќе стекнат интегритет, до денес егзистира и се развива сосема 
комотно и според своите внатрешни законитости. Се чини дека таа е постојан предизвик за уметниците од сите генерации, 
меѓу кои некои ѝ се доближуваат, но и ја напуштаат (Борко Лазески, Миле Корубин, Илија Пенушлиски, Таки Павловски, 
Димитар Стојчевски, Јован Шумковски, Жарко Башески и други), додека кај други таа останува перманентен творечки 
предизвик: Томе Андреевски, Насо Беќаровски, Никола Иванов – Балтон, Кољо Мишев, Вело Ташовски, Драган Петковиќ, 
Благоја Маневски, Слободан Филовски, Бранко Конески, Симеон Арнаудов, Татјана Миљовска, Перица Георгиев – Пепси, 
Златко Глигоров, Решат Ахмети, Влатко Миладинов, Симонида Филиповска – Китановска, Сашо Саздовски и редица други. 

Златко Теодосиевски 

16  За жал, поради обемноста на изложбата, графиката овојпат не е вклучена во истражувањето и презентацијата. Тоа ќе остане обврска за друга пригода.  
17  Тогаш „Уметничка галерија Скопје“, основана во 1948 година  
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