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Соња Абаџиева 
ПРЕДГОВОР

Долг период теоријата на уметноста не убедуваше дека 
природната ограничененост на сликата на две димензии го 
спречува нејзиниот развиток во однос на скулптурата.
Оваа констатација не го исклучува и сликарството на 20. век . 
Примерите на најголемите преставници на модернизмот 
(Пикасо, Дишан, Полок, Дибифе...) се анти-аргументација на 
претходниот став, co елоквентни докази дека структурата и 
феноменот на сликарството се подложни на непрестајно 
менување, дека кодексот е репер за отпор кон нормативното во 
уметноста. Розалинд Краус, му дава виталистичка конотација 
на поимот менување: “...некои нешта, како самата уметност, 
сликарството, скулптурата или ремек-делото се универзални, 
трансисториски форми. Но во овој дух, треба да се признае 
дека животот на овие форми е подложен на постојано 
обновување (renewal), не поинакво од она на живиот 
организам”1
Треба да се нагласи дека историјата на уметноста не ја опфаќа 
само генезата на сликарството, стилските и медијумски 
кодираните структури, темите итн., туку и феноменот на 
менувањето на формите и нивното значење.
Предмет на овој текст се токму модалитетите на непостојаноста 
на сликата, незапирливата желба таа да се менува. Во шумот 
што го создаваат реторичките рефрени за крајот или смртта на 
сликарството (низ целиот свет и низ целиот изминат век), 
зафаќањето co оваа тема, можеби се доживува како 
дисонантно патување по линијата на утопијата. Тезата што ја 
поставувам цели кон формулирањето на исказот дека 
сликарството не само што е далеку од одарот, туку дека 
опстојува, токму поради способноста непрекинливо да се 
приспособува и менува, наспроти црните предвидувања. Сите 
лица на сликарството на 20. век (физичките, 
феноменолошките, значенските) ја потврдуваат неговата 
онтолошка димензија. Полето на сликата е значајно 
опросторено (како и она на скулптурата), било да се работи за 
додавање на нови, сликарски или несликарски материјали, 
редимејди или да се врши “агресија” врз сликата (екстензија, 



бушење, сечење, монтажа, разделување на сликарските 
елементи. Менливоста на сликарството станува доказ за 
неговата неминливост. Децидноста на овој став едноставно се 
поткрепува co несопирливото сакање да се слика. Се додека е 
жива и свежа авторовата желба за создавање на сликарство. 
не треба да се поттура идејата за есхатолошкото. Можеби е 
точно, дека некои форми на сликарството, фиксирани во 
одредени теориски канони , се анахронични, надживеани, дури 
и не-живи, но да се тврди воопштено дека “сликарството е 
мртво", е некоректно и невистинито.

При усредоточувањето врз оваа проблематика во македонски 
контекст вклучувам автори, појави и дела од модерната и 
современата уметност кои отстапуваат од линијата на 
утврдените законитости во оваа сфера , почнувајќи од 
моментот кога во сликарството се иницира процесот на 
неутрализација на спротиставеностите (од типот форма- 
содржина, chiaro-scuro, боја-цртеж, фигура-заднина) и 
следствено, откога прашањата за перспективата и анатомијата 
стануваат депласирани. Без претензии за (ре)валоризирање и 
класифицирање, туку за толкување на појавите на менувањето 
на сликата, текстот и изложбата селектираат и обработуваат, 
пред os, творби кои им бегаат' на правилата на ортодоксното 
сликарство, кои вршат дигресии, slippage (термин на Жорж 
Батај) или ескапизми, експериментираат и истражуваат, 
менувајќи ги односите меѓу основните сликарски категории. 
Оттука, вклучувањето на повеќе дела од некои автори, или 
укажувањето на дела на не многу високо вреднувани сликари 
во Македонија, не означува автоматски и аксиолошка постапка: 
текстот и сликите се само во функција на укажување на 
феномените на промените во сликарството на територијата на 
Македонија.Треба ли да се нагласи колку менувањето како 
категорија е идиосинкратска структура на човекот, посебно на 
творецот во овој ареал, одгледуван под сводот на влијанијата 
на вкрстените култури и колку поимите адаптабилност, 
вештина на спојување итн. го допираат и креативното и 
егзистенцијалното, без разлика дали тоа ќе го дефинираме 
како мимикрија, хибридизација, византизам, бриколаж или 
уметничко мајсторство?



Темата не е толкувана согласно историскиот дискурс, дотолку 
повеќе што стиловите, насоките. движењата, не само во 
Македонија, туку и на Балканот. не се компатибилни co 
хронологијата на истите во Западна Европа и САД, иако и 
самите “стилови” во крајна инстанца, немаат единствена линија 
на еволуција (се повторуваат во одредени периоди, согласно 
севкупноста на цивилизациските менувања). Последователно, 
некои од постојаните категории од историјата на уметноста 
(генеалогија, тема, влијанија, трендови итн.) се изоставени за 
сметка на нагласувањето на феноменолошките и естетските 
(форма, боја, линија, планови, конструкција, површина, 
материја, монтажа...). Истражувањето на формалната страна 
(морфологија, структура, техничко-технолошки процес) 
едновремена co истражувањето на значенската и креативната 
страна (структуралност, реторичност, оптичност, тактилност).
Од методолошки аспект, во основа, оваа расправа за 
непостојаноста повикува на непослушност и од страна на 
толкувачот. Структуралистите Жак Дерида и Ролан Барт не 
подучуваат да не се покоруваме на стереотипи и модели во 
теоријата, туку да користиме се што е во функција на делото, за 
да се доближиме до неговото значење кое е систем на 
“супституции и именувања”. Меѓутоа, ова ендогенетско 
гледиште (уште од времето на Лесинг), колку и да е примарно 
за влегување во корпусот на делото, не е задоволувачко ако 
не се уважат и факторите надвор од делото, на егзогенезата 
(Цветан Тодоров). Социо-културните, општествените, 
психолошките, антрополошките од една страна и релационите 
димензии од друга страна, во соработка co посочените 
формални начела, заедно, од дело до дело, од појава до појава, 
можат да ни овозможат соответно пробивање во суштината на 
феноменот што го истражуваме. Сојузот на овие три модели: 
внатрешниот, надворешниот и дијалогичниот (контекстуалниот) 
не го применувам како догма или “уценување” . Ја претпочитам 
средната линија, што ја заговара Ив- Ален Боа меѓу теоријата и 
антитеоријата, меѓу следењето на трендот и неговото 
заобиколување: на половина пат меѓу идеолошко-политичкото 
и несугерираното, зависно од карактерот на самото уметничко 
дело. Co целосен респект кон неговата автономна градба, 
делото треба да се остави само да зборува, "да не се 
претендира дека го разбираме подобро од самиот сликар , како 



што сугерира Хуберт Демиш. Согласно горепосочените 
принципи, co мерка која не го загрозува интегритетот на 
сликата - по - себе, феноменот на менувањето на сликарството 
го разгледувам низ следните оддели:

1. Неутрализација или изедначување на разликите
2. Елементаризација - радикализација
3. Архи(тектоника) - скулптурална слика
4. Гео-картографија
5. Натрупувања и повторувања
6. Карневализација
7. Ентропија ?

Текстот и изложбата го подразбираат поимот на ескапизмот, во 
смисла на “напуштање на постоечкиот конвенционален систем 
на изразување , бегство од медиумските кодови на 
академизмот.

На кРаЈот би сакала да нагласам дека студискиот карактер на 
овој проект не ја исклучува и едукативната димензија.



ПРЕОБРАЗБИ
Модалитети на македонското модерно и современо сликарство

Појавата на новите движења и индивидуални искази, 
погледнати низ примерите на историјата на уметноста, 
укажуваат на поимот на отпорот или исклучувањето, 
генерирани од идејата да го создаваат новото, имајќи како 
репер некој конкретен стил, мода или автор. Сликарот се 
спротиставува на некој утврден ликовен систем и работи на 
неговото разградување, за да создаде свој. Постапката е 
засновата, од една страна врз желбата да се надмине својот 
претходник или современик и од презаситеноста/исцрпеноста 
на одреден стил, од друга страна. Новопредложениот систем се 
храни од супстанцата на противникот/претходникот, за да може 
да се појави како друг или нов (Матис, на пример, се восхитува 
на Сезан, но работи наспроти неговиот концепт, бидувајќи 
едновремено во постојано ривалство co Пикасо; Раушенберг се 
спротиставува на Ив Клајн и сл.).
Оној момент кога се отфрла репрезентативното во 
сликарството на 19.век, наеднаш се отвора можноста за негово 
онтолошко функционирање. Едуар Мане, во оваа смисла, е 
првиот ескапист од нормата. Неговото оглушување од 
согласието меѓу содржината и формата и профанизацијата на 
темата (се може да биде предмет на сликарското внимание), 
Жорж Батај го наречува "перверзно лизгање”, проседе кое му се 
допаѓа, но кое неминовно го отпочнува патот кон надолна 
линија. Несомнено е дека оваа постапка треба да се разбере 
како ”прв чекор на сликата кон автономијата и откровението на 
нејзината сушност”4, што ја отвора новооткриената можност да 
се биде ослободен од главните вектори на модернизмот. 
Станува јасно, дека ликовната уметност не е привилегија само 
на визуелното и не е случајно што за време на 
импресионистичкото владеење историјата на уметноста се раѓа 
како наука. За да се разбере дигресијата на Мане не помага 
само погледот врз платното. Од друга страна, правилото дека 
тактилното е можно да се претстави само како илузија на 
платното (насликана материјалност) исто така е срушена уште 
пред појавата на енформелот. Во оваа насока оди и тврдењето 
на Фројд, земено како,постулат на модернизмот, дека човекот е 
исправено суштество, кое го гледа светот фронтално и дека 



“треба да заборави дека неговите нозе се во калта”. Она што го 
прават Полок, Дибифе, Фотрие или Ширага во 40-тите и 50-тите 
години е комплетна инверзија на Фројдовиот став, бидејќи овие 
како и други сликари се симнуваат на хоризонталното 
рамниште на почвата. Гешталт психологијата, која апелира на 
кохерентно, завршено дело co почеток и крај, во сликарството 
се преобразува во “осакатено” дело (монохромиите на 
Родченко, графитите на Твомбли, антропоморфиите на Клајн). 
Деструкцијата на сликата и нејзиното полнење co отпадоци и 
редимејди, го иницира прашањето за драстичното менување на 
сликарскиот корпус и диспутите за крајот на сликарството.
Ваквите отстапувања од нормираните предлошки на 
модернизмот се стимулирани и од редица други околности и 
причини. Во текот на целиот век, различни теоретичари и 
филозофи ги лансираат идеите за смртта: смртта на 
идеологиите, на индустриското општество, на реалното1 на 
историјата, на човекот, а за модернизмот и да не зборуваме.

Пред изумот на Дагер, Пол Деларош изјавува, дека 
сликарството е мртво. Ова е поврзано co историската криза 
генерирана од индустријализацијата и нејзиното директно 
влијание врз уметноста (индустриски подготвените бои ја 
прекинуваат претходната пракса на самостојно подготвување 
на сликарските бои; масовното производство го забрзува 
ритамот на работата и ја предизвикува серијалноста како 
форма на изразување). Повторувањето почнува да ја нагризува 
автономната структура на делото, а изумот на фотографијата го 
свртува вниманието од реалноста во други сфери. Самата 
специјализација во работењето, популарно насловена како 
поделба на трудот, предизвикува верига други делби, меѓу кои 
и одделувањето на сликарските компоненти5 како самостојни 
единици (боја, гест, текстура, линија). Машината ја истиснува 
мануелната работа: тубите и тегличките co боја6 се 
попрактични од макотрпното самостојно подготвување на 
боите и грундирањето на платната (Марсел Дишан, на пр. 
тубите ги нарекува прв редимејд). Она што Бодлер го означува 
како фетишизам (помодно обожување на индустриските 
предмети) што го загрозува животот на уметничката форма, 
Бенјамин го формулира како тенка и опасна врска меѓу 
. '.'етничкото и предметот. “Новината која претставува апсолут 



кој ниту може да интерпретира алегорија), ниту да се спореди 
co удопството, стана вистинска пречка во уметноста....Бодлер 
ја виде врската меѓу модата (новото; и смртта, но не согледа 
дека апсолутно новото...беше раководено...од истиот закон на 
пазарот, од постојаното враќање кон истото"'. Во ова смисла, 
терминолошките детерминации на монополскиот систем , 
релевантни на вредноста, стануваат идентични co оние во 
уметноста: реткост, автентичност, оригиналност, единственост. 
На уметничките дела почна да се гледа како на совршени 
фетиши без употребна вредност, но и без можност да бидат 
разменети. He помалку драстичен е случајот co рускиот 
експеримент во уметноста, ставен во служба на општеството и 
идеологијата.
Во ваквите околности не е чудно што и самите автори, сликајќи 
во светот зад реалноста, зборуваат за крајот на сликарството 
(Родченко во монохромиите ја отфрлува стварноста како и 
Малјевич во супрематизмот, Мондријан во решетките го 
елиминира симболното на сликарските компоненти, Дишан во 
редимејдите го деконструира имагинарното). Визијата на кра[от 
им е есенциелно гориво за создавање, имајќи предвид дека 
авангардата живеела од и за митот на радикалните состојби 
(апокалипса, криза, катастрофа, големи теми). “Во 
супрематизмот не може повеќе да стане збор за сликарството 
“И Мондријан бескрајно тврдел, дека неговото сликарство се 
подготвува за крајот на сликарството, за неговото стопување 
во сеопштата сфера на флоскулата “животот како уметност 
или" околината како уметност’9.
Наспроти перманентното чувство за крајот на сликарството низ 
целиот изминат век, уметниците се обидуваат да ги преработат 
звучните периоди од историјата на уметноста и да ги лансираат 
како неоизми , прифаќајќи ја утопијата како алиби за сите 
нивни активности. Процедурите низ кои го менуваат 
сликарството, како и неговото денешно опстојување во 
семожни форми, не е патолошки симптом на неонтолошкото 
мислење на сликата, туку резултат на виталната желба да се 
живее низ сликата. He знам која година Роберт Музил напишал, 
дека, ”Дко треба, се уште, да се појават некои слики, тие нема 
да дојдат оттаму од кадешто очекуваме да дојдат"10, но 
верувам дека неговата интуиција има иднина.



Н ЕУТРАЛ ИЗАЦИJA



НЕУТРАЛИЗАЦИЈА - изедначување на разликите

“To break up the subject and re-establish it on a 
different basis is not to neglect the subject; so it is 

in a sacrifice which takes liberty with the victim and 
even kills, but cannot be said to neglect it”11

“Камелеоните и лигњите ce способни моментално 
да ја пооменат бојата на кожата, што е кај нив 

условено од движењата на пигментните ќелии, 
коишто се стимулирани од визуелните впечатоци, зошто 

ослепените животни не ја менуваат бојата’11

Денес, кога постмодернизмот станува историски, Едуар Мане, 
може да се смета како антиципатор на флоскулата:
“во сликарството е се дозволено”. Нему му го должиме 
исчекорот во слободната зона на номадското однесување. 
Само ако се потсетиме на делото - Појадок на трева - 
совршено јасно ќе ни се откријат сите планови на смело 
прекршување на сликарските законитости: во сликата не е 
испочитувана жанровската дистинкција (пејзажот, мртвата 
природа, актот и жанр- сцената постојат едновремено); 
содржината и формата не функционираат повеќе на ниво на 
посебности (дозволена е било која содржина во било која 
форма). Ситуацијата е идентична и во однос на 
изедначувањето на дискурсите од шпанската, италијанската, 
француската и холандската сликарска емпирија. Следниот 
негов чекор во Олимпија уште понагласено ја неутрализира 
содржината. Но, она што е најрелевантно во случајов е 
израмнувањето значењето на плановите, односно 
нагласувањето на дводимензионалноста на сликата. Без 
разлика на агресивните реакции во средината и времето кога 
овие нови феномени се појавуваат, без разлика на нивното 
дефинирање како почеток на коајот на сликарството или како 
трасирање на лизгањето надолу, од страна на некои 
теоретичари (на пр. Жорж Батај), неопходно е да се нагласи 
сознанието дека проседеата на Мане ја отпочнуваат 
операцијата на ослободување од канонските сликарски 



манифести и ја поттикнуваат творечката мисла и изразност во 
текот на 19. и 20. век. Тогаш, практично почнува бескрајното 
рециклирање на материјалот од историјата на уметноста, 
повторување co кулминација во постмодернизмот. Колку 
повеќе се воздигнува поимот на новото во модерната, толку 
почесто во нејзината историја се сретнуваат примери на контра- 
аргументи. Толем дел од уметноста се повторувал и, се уште, 
се повторува. Концептот за оригиналот е нов и потекнува од 
времето на романтизмот”12. Као составен дел на културата, 
сликарството “треба да се поима во целосниот контекст на 
неговата културна епоха" (Михаил Бахтин). Констатацијата, 
дека сликарствата од различни епохи и од различни 
провиниенции опстојувале /опстојуваат во тесна љубовна врска, 
реферира и на редица други полиња на допирање. Оттука, 
неутрализацијата, иако е форма спротивна на идеалите на 
високата уметност (сликарството против самото себе), ја 
потврдува логичноста на изместувањата на позициите и на 
кохезионите сили меѓу сликарските компоненти. Чинот на 
нивното хиерархиско изедначување е еднаков на губењето на 
разликите и откажување од нивната онтолошка посебност. 
Меѓутоа, она што се случува како еден вид на синтеза на 
ликовните елементи, како што ќе видиме понатаму, се изродува 
во негова анти-теза: радикално одвојување на бојата, формата, 
гестот, линијата, плохата.

Ако се прифатат овие констатации за релативноста на 
апсолутите, лансирани во екот на модернизмот: новост, 
оригинал, чистота (имуност на влијанија), значајно се 
растоварува вградувањето на сите антиципирани ескапизми на 
Мане во микро- климата на македонското модерно и современо 
сликарство. Модернизмот ја населува сликата на македонскиот 
уметник преку директни допири co француската уметност. 
Првите модерни сликари Димитар Аврамовски Пандилов, Лазар 
Личенски и Никола Мартиновски, без разлика дали претходно 
професионално се воспитуваат во Софија, Букурешт или во 
Белград, тие престојуваат во Париз, тогашниот сликарски 
мегалополис, и затоа не изненадува нивното итање да ги 
имплементираат новостите во сопствените слики. Едно од 
најраните платна во македонското модерно сликарство, делото 
Покрај вода (1925) на Пандилов е егземпларно за нашата 



историја, од неколку аспекти: а> отфрлање на тонското 
сликање; б) одделување на потезите: в> изедначување. на 
плановите; г) оставање на големи партии ненасликан грунд, д) 
еднозначност на формата и содржината. И Личеноски и 
Мартиноски, во помала или поголема мера. ја израмнуваат 
разликата меу композицијата и фонот. Сите тројца, заедно co 
Вангел Коџоман, Љубомир Белогаски, Тома Владимирски и др„ 
посочувајќи дека анатомското знаење нема веќе иманентно 
значење за сликата и дека пиктуралниот илузионизам си ja 
одиграл својата улога, ја подготвуваат базата врз Koja идните 
генерации македонски сликари ќе ја менуваат, збогатуваат и 
прошируваат старата релација на антагонистичката поделеност 
меѓу заднината и композицијата, сижето и неговото 
визуализирање, односите меѓу цртежот и бојата, 
перспективата.

Во 1948 година., Борко Лазески - уште еден француски 
■ученик”- изработува две темпери (Апстракција 1 и Апстракција 
2} кои остануваат без референца во културната средина на 
тогашно Скопје, поради познатите Информбировски случувања. 
Сликани co благо отстапување од каноните на ателјето на 
Андре Лот во кое престојувал подолго време, овие први 
апстракции кај нас најочигледно ги анулираат разликите мегу 
предниот план на фигурата и фонот. Сликата е претворена во 
една единствена плоха, од која се наѕираат дел од скали, рака 
и глава на жена, без да означат ништо конкретно. Напротив, 
целата визуелна игра се сведува на колористички 
истражувања, на тонски релации меѓу жолтото, синото и 
зеленото. Центрипетално осмислена, сликата гледа во самата 
себе, наполно отуѓена од референтот.

Особено во педесеттите, една поголема група автори (главно co 
впиено искуство од ликовните академии на Белград, Загреб и 
Љубљана) поинтензивно истапува од конвенциите на 
академското сликарство. Главната ориентација ја усредоточува 
на натамошно нагласување на плошноста на сликата. Тоа е 
период на нагласени полемики за и против апстрактната 
уметност во кои и на теориски и на ликовен план станува јасно, 
дека нема веќе враќање назад. Целосно игнорирање на 
прашањата за поделеностите на плановите и присуството или



Димитар Аврамовски Пандилов, Покрај вода. 1925, масло 
на платно, 25 / 32,5. дат, и сигн.д.л: 1925 Пандилов, соп- 
ств. МСУ, Скопје
Dimitar Avramovski Pandilov. By the Water. 1925, oil on can
vas

Борко Лазески, Апстракција 2, 1948, темпера на хар- 
тија. 25 /17. 6,0, сопств.: МСУ, Скопје
Borko Lazeski, Apstraction 2, 1948, tempera on paper 



отсуството на фигурата забележуваме во сликите на Миле 
Корубин ( Невеста -1968, Го сакам зеленото -1967). Неговите 
пови и последни платна искажуваат доследност на 
сликарството како такво - ставаат знак на еднаквост мегу сите 
оаспоави за сликарските составки.
Самото присуство на фрагменти од реалноста, во комплотна 
врска co задниот план, е знак на отпочнат процес на мв^вање, 
во кој фигурата само формално го означува сентиментот кон 
минатото Друг таков носталгичен елемент, кој заедно co 
првиот создава илузија дека го забавува процесот на 
еманципацијата на феноменолошкото како ентите^ ® 
присуството на една таква конвенција каква што е 
фолклорната традиција. Меѓутоа, овие две навидум слаби 
Уочки се основниот медиум за ослободување на знаците на 
ликовниот идентитет. Оптичката структура на б^о-^ул^ура^ 
упатува на конотации што низ репетицијата на врвмињата го 
изгубиле своето примарно значење. Формите што ги нудат^се 
чиста ликовност, а подлогата на која се поставени е нагласено 
анонимна. Таа емпирија од фолклорот, сама-по-себе 
ослободена од било какви визуелни сугестии на третата 
димензија е всушност отскочна даска за продолжување на 
актот на неутрализација во сликата Ванчо ^в
Протуѓер, Миле Корубин, Димитар Кондовски, Петар Мазев 
ТомаУ Шијак, Ристо Калчевски, Драгутин Аврамовски Иван 
Велков, Вангел Наумовски, членовите на групата БДИСТ^ 
Глигор Чемерски, Илија Пенушлиски, Киро Урдин и ДР_со 
оазлични проседеа ја менуваат физиономијата на сликата 
намерно избегнувајќи да ја мислат како поделеност на планови. 
Некои од нив кога преминуваат во нефигуративните сфер , 
заедно co помладите колеги Родољуб Анастасов, Душан 
Перчинков, Александар Ристетски, Таки Павловски Бла!‘оа 
Маневски, Јован Шумковски, Славчо Сооколовски и други, ja 
оправдуваат аргументирано ориентацијата кон менување на 

В°оИапТраХИитеТ:слики на Ѓоко Матевски се јавуваат мноштво 

планови, решени во тонска скала на студени модри или зелени 
бои (на пат кон монохромијата). Мултиплицираната игра самс> на 
фонот, кому не му S потребна фигурата, е концентрира 
исклучиво врз сликарската појавност (Грчеви 1976).



Миле Корубин, Невеста, 1968, масло на платно. 100 / 
'25, сигн.д.д.: Корубин/68, сопств.: Уматничка галер- 
■- а Скопје

s Korubin, Bride. 1968, oil on canvas

Илија Пенушлиски. Пејзаж, 1977. масло на платно, 
150/100
llija Penusliski. Landscape. 1977, oil on canvas

2рагутин Аврамовски Гуте. Композиција. 1963, масло на 
"латно, 100/49, масло на платно, сигн.д.л.; D 
-./ramovski 1963, сопств. Музеј-Завод, Охрид
j'agutin Avramovski Gute, Composition, 1963, oil on canvas 

Глигор Чемерски. Летен пламен. 1968, масло на 
платно, 129,5 /100, сигн.десно cp.Cemerski 1968, соп- 
ств. МСУ, Скопје
Gligor Cemerski, Summer Flame, 1968, oil on canvas



Илузијата на просторни испреплетувања ни се сугерира на 
сосема поинаков начин во сликата на Благоја Маневски Слоеви 
на искуството (1986). Прекрстувањето на две идентични 
позадини, прегусто исликани и компонирани за да остават 
воздух меѓу нив, создава едновремено симулација на длабина и 
на плохи.
Нивелација има и на ниво на долговремената нетрпеливост и 
борба за хиерархискиот примат меѓу цртежот и бојата. Никола 
Мартиноски е еден од првите сликари кој почнува да црта co 
бојата, создавајќи амалгам co подлогата. Но Димче Протуѓер ја 
утврдува кохезијата меѓу линијата, бојата и заднината 
(Композиција, 1961, Риби 1961)). Веќе во сликите на Мазев не 
може да се следи ред(осле)дот во сликарската постапка, затоа 
што и самиот негов акт на сликање симултано ги реализира 
трите компоненти. Кога во тој конгломерат ќе вклучи и 
несликарски материјали, сликарството на Мазев предизвикува 
кај другите уметници натамошни ескалации во мешањето на 
сликарските составни делови (Женски портрет 1986, Глава, 
1987).

Еден таков пример се “иконите” во инсталациите на Јован 
Шумковски Затворено ехо (1996) и Над површината (1997), 
структурирани во овални целини од пигменти, песок, хартија, 
смола, фотографии и сл. Се што е тука присутно како 
структура, боја, материја итн. укажува на апсолутно спојување 
не само на сликарските основни елементи, туку и на 
несликарските. Останува само неможноста тие да се 
диференцираат. Или пак, можеби, претставуваат предлошка за 
едно друго размислување?

Роже Кајоа ја чита мимикријата уште во првите сликарски 
обиди за бришење на границите меѓу рамната површина на 
платното и она што трѕба да бидо насликано врз нѕго како 
претстава.
Категоријата на неутрализацијата, толкувана во горниот текст, 
необично соответствува на феноменот определен како 
мимикрија. И овде јас не го употребувам како реторичко 
задоволство, туку во неговата суштинска смисла: како 
настојување на творецот да оформува целина co подеднаква 
присутност на себе самиот, на тоа што го создава и на 



Димче Протуѓер, Композиција  Риби, 1961. тем- 
пера на хартија, 100 / 70.
Dimce Protuger, Composition - Fish, 1961, tempera 
on paper

Благоја Маневски, Споеви на искуството, 1986, 
масло на картон, 71 / 93,5, сопств. на авторот 
Blagoja Manevski, Layers of Experience, 1986, oil on 
canvas

Јован Шумковски, Над површината (детаљ од 
инсталација), 1997, пигменти, песок, хартија, 
полиестерска смола
Jovan Sumkovski, Above the Surface (fragment of 
installation), 1997, pigment, sand, paper, polyester 
resin 



средината во која создава, слично на 'крилата на тропската 
пеперуга Kallima inachys кои прилегаат на исушен лист" , за да 
може да го овозможат континуитетот на животот. Жак Дерида, 
мимиката, која во основа произлегува од истиот лексички корен 
како и мимикријата, ја дефинира како автентично “движење на 
вистината”14



ЕЛЕМЕНТАРИЗАЦИЈА-
РАДИКАЛИЗАЦИЈА



ЕЛЕМЕНТАРИЗАЦИЈА - РАДИКАЛИЗАЦИЈА 
Артикулација на сликарскиот елемент

Спротивно на процесот на синтетичкото изедначување на 
сликарските составни елементи , е радикалното аналитичко 
сведување на сликата на еден или два од нејзините елементи 
или на доминација на некој од нив. Овој процес, се разбира, не 
го следи хронолошкиот ред, не е резултат на израмнување на 
опозициите во сликарските компоненти, односно на чистење на 
теренот од илузионистичкиот волумен и сведување на 
претставата на плоха, туку претставува негова симултаност.
Кога се иницира идејата за ‘сакатење на сликата’ на составни 
делови, нужен е ретро-поглед во 19.век. Ако дивизионистите ја 
раскинуваат плохата на точки или ситни потези боја, а Сезан го 
проширува растојанието меѓу потезите, Матис е оној којшто од 
ваквите сликарски гестови создава големи плохи на чиста боја, 
кои во меѓусебниот допир спонтано ја создаваат невидливата 
линија на цртежот.
Матис исто така укажува на квантитетот на бојата што ja 
дефинира формата , а не на квалитетот (во смисла на мешање 
на боите, валерите и илузионистичкото структурирање на 
волуменот). Цртежот под негова контрола се развива во 
сликарски квалитет, кој самостојно, без тонска градација, само 
co дебелината, густината на намазот и насоката на линијата, ги 
постигнува бараните ликовни квалитети. Нереферонтните 
монохромии на Родченко од 1930.( сведени на основните бои) го 
пробиваат патот кон аскетскиот живот на елементот боја. 
Сините платна на Ив Клајн и златните, сребрените и белите на 
Роберт Раушенберг во педесеттите се варијанти на истата 
идеја. Ахромиите и контрастните црно-бели композиции на 
Казимир Малјевич го означуваат обидот да се претстави 
отсуството. Слоевитото творештво на Пит Мондриан, низ 
експерименти, ја докажува апсолутната плошност на сликата. 
Обидувајќи се да го уништи просторот co плановите, a 
плановите co линиите, тој посегнува и по линијата деградирајќи 
ja co непрестајно повторување. Селекцијата на Ад Рајнхард се 
задржува само на комплементарниот однос на две бои, 
положени на две плохи. Фактот што апстрактната уметност 
претставува “лабораторија на истражувања во формалниот 
домен" (Стржемински), не упатува и кон сликарите co материја. 



Тие ја издвојуваат сликарската и несликарската материја и се 
усредоточуваат врз разнородноста на структурите, фактурите и 
на сите оние нерамнини кои го подигаат физичкото ниво на 
сликата, но не влегуваат во забранетото царство на 
просторниот илузионизам, туку остануваат на рамниште на 
дводимензионалната плоха. Модалитетите на лирската 
апстракција и на ташизмот ја редуцираат претставата на 
сликарски гест/потег, на мета ракописи кои само навидум се 
поврзани co суштината на калиграфијата од азиските земји.
Севкупноста на оваа радикализација во сликарските проседеа 
дефинитивно ја укинува репрезентативната функција на 
сликарските компоненти. Ослободени и препуштени сами на 
себе, тие сакаат да ја означат само својата ликовна онтологија. 
Така "Уметникот останува заврзан во сопствените формални 
митови”15. Тие, бидејќи се немотивирани од факторите на 
надворешниот видлив свет, односно не се оптоварени co многу 
означености, му се ставаат на располагање на естетското 
истражување и на задоволството.

Линија и боја = линијабоја
Од ренесансата, се до 19 век, цртежот го задржува приматот 
над бојата. Но ривалството останува до многу подоцна во 
дваесеттиот век. Кубистите први ја раскинуваат оваа врска. Но, 
Матис, и практично и теориски, ги прогласува за еднозначни 
:"Во мојот случај”, вели тој, “да се слика или да се црта е исто. 
Ја избирам количината на обоена површина и ја усогласувам на 
моето чувство за цртеж, какошто скулпторот го обликува 
парчето глина преку модифицирање на првата обла форма што 
ја направил, а потоа од неа ги извлекува своите чувства”16.
Приближно во сличен контекст се движи релацијата на 
линијата и бојата во делата на Мартиноски (На црвен миндер - 
1931/32,Месечарки -1961, Црвена бпуза - 1963), Мазев (Жена - 
1972, Адам и Ева, - 1980), Димче Протуѓер (Композиција - 1961), 
Димитар Кондовски (Самрак -1963, Полиптих 20 - 1977),3латко 
Стефанов (Света слика - 1973, Легенди - 1986), Коле Манев, 
Свето Манев, Жарко Јакимовски и др.. Двете основни 
компоненти се преплетуваат во мрежа што ја блокира 
дистинкцијата на секоја од нив пооделно: цртежот претставува 
еден вид на сликарство изведено на редуциран начин.



Вертикалните обоени линии-плохи во Convictio (1993) на 
Виолета Чауле се во ослободено-заробена врска, која завршува 
во амбивалентно чувство за апстрактно-реална претстава. 
Процедурата на Душан Перчинков во Мотив од предградието VI 
(1972) влегува на извесен начин во системот на Мондриан . 
Цртежот, исцртан врз монохромната подлога (поделена на 6 
оддели) ја симулира перспективата, но останува на ниво на 
сплотување на линиите co големата сина плоха и малите 
обоени ларцели, сите определени за основните бои. За разлика 
од претходнопосочените дела, оваа слика овозможува 
диференцирано читање и на колоритот и на цртежот.
Ваквиот концепт е поредуциран во сликата Не-емпириско 
(1991) на Жанета Вангели. Еднобојната окер површина на 
големиот формат отсликува две сосема различни форми на 
линии: едните произлегуваат од самата курзивна орнаментика 
на структурата на дрвото земено како подлога , а другите се 
отпосле нацртани прави линии. Оддалеку сликата води кон 
монохромијата, од блиску се читаат меките знаци на цртежот. 
Каква е врската меѓу двата базични сликарски фактори во ова 
дело? Би рекла дека s повеќе стремеж кон одделување еден 
од друг отколку тенденција за поврзување.

Следниот чекор кон физичко отцепување на цртежот од 
боените плохи го прави Моника Мотеска во серија слики на 
инсталацијата Големото сино (1996). Проседето на одделување 
отстапува од дотогашните модели на третирање на двата 
сликарски елементи за кои станува збор. Сликата има два 
дела. На долниот се исликани црвени, зелени и жолти плохи, на 
горниот, подигнатиот дел, се наоѓа плексиглас од внатрешната 
страна исцртан co повторување на центрипетално насочени 
потези. Co движењето на гледачот линиите оптички се движат, 
менувајќи ја постојано нивната релација co исликаната заднина. 
Во овој случај фактичката одвоеност на цртежот од сликата, не 
само што не означува разделување, туку напротив, ја прави 
врската тесна, анимирана и возбудлива.
Последните слики на Ристо Калчевски ( Слика 90-98, Слика 98- 
89) и на Петар Мазев (Б - 7 - 1988, Двајца, 1990) ја ставаат 
четката и бојата во апсолутна зависност од цртежот. Сликаат 
co линии чија дебелина, густина и правец постојано варираат и 
го редуцираат платното на динамичните ефекти на линеарните



Никола Мартиноски. На црвен миндер, 1931/32, 
масло на платно, 75 /58. сигн.г.д.: NSMartinoski, 
сопств. Народни Музеј. Белград
Nikola Martinoski, On the Red Sofa, 1931/32, oil on 
canvas

Душан Перчинков, Мотив од предградието VI, 1972, масло на 
платно, 80 /140, б.с,. сопств.: Уметничка галерија, Скопје 
Dusan Percinkov, Suburb Motif VI. 1972, oil on canvas

Жанета Вангели , Не-емпириско, 1991, акрилик на дрво, 250 /
400. 6.С.. сопств. на авторката
Zaneta Vangeli, Non-empirical. 1991, acryllic on wood

Моника Мотеска. Без наслов (Големото сино), 
1996, акрилик на платно и на плексиглас, алу- 
миниумска рамка, 130 /120 / 8, б.с,, сопств. на 
авторката
Monika Moteska, Untitled (The Big Blue), 1996, acryl
lic on canvas and on plexiglass, alluminium frame 



потези. Независно од постапката, сплетот на циркуларни и 
прави линии, завршува во нагласено конвулзивно пиктурално 
писмо.

Тишината во некои елементарни слики на Кирил Гегоски од 
деведесеттите наполно ги освојува скицуозно нацртаните 
пејзажи. Комплетното отсуство на бојата го инвертира 
платното во графички лист, а сликарскиот постапка ја сведува 
на неколку потези co густа пластичност. Многу блиско 
размислување има и во делата на Таки Павловски, меѓутоа за 
разлика од Геговски, пиктуралниот фактор доминира над 
цртачкиот. Графичката линија обично е координирана co фонот. 
Таа ја обележува површината и ја одредува. Оттука линерната 
постапка која е раширена низ целото платно, престанува да 
биде цртеж. Таков е случајот co сликата Напрсната 
шофершајбна на Бранко Гоговски (1990). Неколку слоеви на 
различни по интензитет и дебелина линии оформуваат 
лавиринтска мрежа без почеток и крај, слична на бескрајните 
цртежи-слики на Кит Херинг.
Дефинитивно најекстремното одделување на цртежот од 
подлогата го реализира Драган Петковиќ. Неговите cut-outs 
(Контакт, 1985), исечени од картон и потоа обоени co 
индустриски бои, стануваат мобилни потези, ослободени од 
врската co носачот. Нивната нова врска е ѕидот на кој можат 
независно да се аплицираат - гест во блиско сродство co 
исечените форми на Анри Матис. Идејата на Матис да ги оддели 
формите од позадината, кај Петковиќ се продолжува во намера 
да се долови потегот како ентитет.

Боја и фоома - обоена плоха
Сознанието дека сликата не е повеќе "прозорец на ѕидот” низ 
кој се следи перспективата на екстериерот, го мотивира 
сликарството на Вангел Наумовски кон средината на 
шеесеттите (Визија што лебди - 1968, Предел во воздух - 1967, 
Весела ливада - 1969). Монохромијата на задниот план ја 
анихилира улогата на последниов и служи само како средство 
за да се нагласат обоените (главно co основни бои) форми. 
Колку и да се трудел да го степенува колоритот и да ги повзува 
формите co линии, тие форми-бои постојат самостојно,



^исто Калчевски. Слика 90-88. 1988, масло на 
-латно. 66 / 55, б.с.. сопств. Вера Калчевска, 
Окопје
Bisto Kalcevski, Painting 90-88. 1988, oil on canvas

Драган Петковиќ, Контакт, 1985. комбинирана 
техника (авто лакови, емајл лак, поликолор) на 
картон, променливи димензии, сопств. на авторот 
Dragan Petkovik, Contact, 1985. mixed media

Вангел Наумовски. Весела ливада. 1969, 
масло на платно, 77 / 130, сигн.д.д.; В. 
Наумовски Весела ливада 1969, сопств.: 
МСУ, Скопје
. angel Naumovski, Joyful Medow, 1969, oil on 
canvas 



изделено, лебдат и, против волјата на сликарот, гласно 
упатуваат на говорот на феноменолошкото.

Co помала хроматска звучност се обмислувани и обоените 
исечоци на стилизирани претстави во творештвото на Нове 
Франговски. Движењето на четката не се забележува и 
воедначената мазна, рамна и изедначена плоха на бојата се 
одлепува до таа степен од подлогата што создава впечаток 
како да му припаѓа на некој екстра-корпорален систем.(Во 
собата - 1973, Стаклена градина - 1975). Идејата за редукција 
на елементите на несведливи компоненти (какви што се 
фонемите во јазикот) е отелотворена во циклусот Радоста на 
живеењето (1985) на Драган Петковиќ. Боените форми се 
исечени од картон. “Грундот” е крајно флексибилен и 
променлив: зид, фасада, воздух. Елементаризацијата е крајна 
како буква отсечена од реченица, од синтактичка структура, но 
која сега функционира како морфема.
Веќе споменавме дека умножувањето на една и иста форма, 
знак или линија ја убива нивната автономија. Благоја Маневски 
во Ѕвезди и рабови 9 (1989) гради една таква речиси безбојна 
слика co густи заситени потези. Крајниот лев елемент, еден вид 
на скалесто перфориран сегмент, сликарски е третиран како и 
другите делови, Во секој случај, крајното решение се објаснува 
како темно обоена површина која интегрално се претворила во 
форма, попрецизно во насликан предмет.
Варијациите на помали и поголеми колористички полукругови 
кои го опседнуваат морфолошкиот систем на Душан Перчинков 
во седумдесеттите години (циклусот Мотив од предградието'), a 
подоцна поефектно спроведени во неговите графики, две 
децении подоцна стануваат “свесни” за ограничувачкиот 
простор што го нуди ликовната подлога (платно, хартија) и 
ѕидот и се претвораат во мултиколорни облици во просторот. 
Кога не би знаеле дека авторот е сликар и кога не би биле 
упатени во неговата идеја , без двоумење овие боени дрвени 
елементи би ги сместиле во сферата на објектите или 
скулптурите во боја. Меѓутоа, единственоста на неговата 
ликовна визија недвосмислено го артикулира свесното мислење 
на форматабоја. Треба да се потсетиме дека сликите 
проектирани или мислени како скулптури прво биле модели на 
уметничко однесување на ренесансата. Се разбира, не на овој



Нове Франговски, Стаклена градина, 
1975, масло на платно, сигн. д.д.: Нове 
75, Сопств.: МСУ, Скопје
Nove Frangovski. Green House. 1975, oil 
on canvas

□лагоја Маневски, Ѕвезди и рабови S, 
1989, пигменти, масло, лак / монтажа. 
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Душан Перчинков, Извор VI-VI1,1996, 
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начин и не побудени од истиот мотивски материјал како во таа 
епоха.

Сите испреплетувања на бојата и формата и нивната завршница 
во обоена плоха ја нагласуваат идејата за што е можно 
поуверливото поплошнување на сликата. Дебелиот слој на 
сјајен лак, што како стакло е аплициран врз платната на 
Борислав Траиковски, е еден од доказите на претходниот 
заклучок. Многу пред него Никола Мартиноски, земајќи го 
стаклото за подлога, навестува нешто што ќе се развива на 
друг начин во историјата на македонското сликарство. Сметам 
дека вакви латентни пројави не можат да се поврзат co 
панелските плочи, кои Димитар Кондовски ги избира за носач 
на сликата. Многу повеќе дрвената подлога и припаѓа на 
епистоларната византиска естетика, која во основа ја решава 
перспективата на сосема друг начин од ренесансните мајстори: 
co вертикализација на плановите. Всушност, во новите “икони” 
Кондовски (Полиптих - 1965, Самрак - 1963, Големото сонце - 
1964), се повикува на средновековните иконографски канони 
на овие простори, многу посродни co модерната уметност, од 
илузионистичките решавања на просторот во времето на 
ренесансата.

Само боја 
Полихромија, Монохромија, Ахромија, Контрасти, 

Комплементарност
Мондријан се ужасува од оптичкото мешање на боите 
специфично за дивизионистите, а “чистата боја” за Пол Гоген е 
единствен еквивалент на светлината. Но, оној момент кога во 
својот дневник Анри Матис открива дека сонцето “не може да 
биде репродуцирано, туку дека треба да биде претставено co 
нешто друго, co боја ", никој не можел да ја запре егзалтацијата 
на бојата. Co новата позиција на сликарската површина (како 
не- повеќе - субординиран - дел - на - сликата, туку како 
дефиниран ентитет, геометриски конституиран во хомогено 
поле), се зголемуваат и овластувањата и волјата на колоритот. 
На слободната подлога, карактерот на секоја боја може 
непречено да се артикулира , бидејќи и таа, какошто видовме е 
ослободена од врската co предметот што го “покрива” или од 
штобило друго. Така, бојата станува прашање на интуицијата 



(познато е дека Матис понекогаш сликал co затворени очи за 
да може да ја извлече најавтентичната боја од својата 
потсвест).

Таков случај имаме и во личноста на Петар Мазев - сликарот 
кој не ја потчинува, туку ие потчинет на оваа категорија. Ова 
сликарство (најчесто полихромно, во одредени фази 
монохромно), станува парадигма за неколку генерации сликари 
во Македонија, токму поради тоа што неговата интуиција за 
чувствување на бојата ги потчинува сите други елементи во 
сликата, за да се воздигне на врвот на хиерхиската скала на 
ликовни означености. Сликите кадешто тој се обѕирнува на 
законитостите на медиумот (перспектива, валери, композиција, 
баланс меѓу квалитетот и квантитетот) се негова сопствена 
поука: дека не треба да се потчинува на надворешните и од 
другите поставени правила, туку на својот највисок императив - 
сопствената идиосинкратска коснтитуција. Набљудувајќи го 
светот низ влезот и излезот на хроматскиот феномен, Мазев 
создава сликарски паноптикум на бои во кој има се: линии, 
форми, бои, гестови, намази, текстури, светлина, планови, 
контрасти, композиции, и простори. И затоа, Мазев оправдано 
реагираше на сите дефиниции и етикети co кои критичарите и 
историчарите на уметноста се обидуваа да го кодираат 
неговиот опус. Едноставно, еманирачката енергија на неговото 
драматично и динамично колористичко пијанство, не е можно 
да се скроти во систем на шаблони. Платната Зуј во Раштена - 
1968, Ноќен ллен-1968, Птичји профип-1970, Жена -1972, 
Куртизана -1983 и повеќето слики од последната деценија на 
неговиот живот, ја аргументираат експанзијата и сушноста на 
таа опседнатост.
Магичната моќ на бојата, се разбира, го освојува ликовниот 
простор на повеќемина македонски сликари. Најголемите меѓу 
нив се Пандилов и Мартиноски од постарата генерација, 
понатаму Миле Корубин, Вангел Наумовски, Борислав 
Траиковски, Ристо Калчевски, Глигор Чемерски, Душан 
Перчинков, Илија Пенушлиски, Рубенс Корубин, Слободан 
Филовски од средната и Благоја Маневски, Јован Шумковски и 
др. од помладата генерација. Меѓутоа, другите конституенси на 
нивните платна соработуваат на различни нивоа и начини co 
елементот на бојата.



Кон крајот на педесетите црвениот Портрет на Мазев (1957) го 
најавува неговото дело Црвениот град (1961), а една година 
подоцна и Црвената слика. Како дигресија на неговата 
мултиколорна палета, овие две дела влегуваат во историјата 
на македонското сликарство како први монохромии. Во 
светлината на целосната обоеност на површината и во двете 
слики, појавувањето на структурата на првиот слој (кобалтни и 
окерни тонови) и графемите врежани во материјата, само ја 
нагласуваат уште појасно доминантноста на all over 
распространетата цинобер црвена.
Во серијата монохромни масла на Драган Петковиќ 
(Разурнувачко бело - 1976, Опседнувачко црвено - 1977, Жолто 
- 1978, Структури на портокаловото - 1978-80, Бескрајно сино - 
1979) парадигматично е определувањето само за една боја. Таа 
е слободена од референтноста на стварноста и не повикува на 
асоцијации или метафорички конотации. Посебниот ефект на 
посебната боја е се она што рефлектира како порака од овие 
дела. Ако самата боја како сликарска материја е означувач, 
означеното повторно се сведува на истото, на самата боја: 
нејзиниот интензитет, густина, нијанса. Се друго: структурата, 
фигурата, композицијата, цртежот е протерано од сликата. 
Освен трагите на четката во Опседнувачко црвено 2 (1987), 
гледачот нема друг избор, освен кога ги затвора очите да ја 
доживее комплементарната зелена боја на длабоката 
кадмиумова црвена.
Ваквата радикална селекција (надоврзана на првите 
монохромии на Родченко17 од 1921) долго време се смета за 
недијалектичка, за означувач на крајот на сликарството (“last 
picture") поради раскинувањето co имагинарното, и симнувањето 
на рамниште на реалноста. На “базичниот материјализам" 
(формулација на Жорж Батај), се сведуваат уште 
поексплицитно и монохромните слики-објекти на Јован 
Шумковски (серија Сандаци, Чардаци), на Благоја Маневски 
(дел од циклусот Ѕвезди и рабови) и некои масла на Кољо 
Мишев. Тие се релеватни на оваа материја токму поради 
ослободеноста од идеографското, бидејќи тие самите се идеи 
за предмет- идеограми. Имајќи предвид, дека тие
разработуваат и друга проблематика, ќе бидат разгледувани 
во следните поглавја. Еднобојните подлоги, врз кои 
интервенираат Никола Фидановски и делумно Душан



Петар Мазев, Црвен град, 
1961, масло на платно, 
94,5 / 69, 6,с„ сопств, 
Музеј - Завод, Охрид 
Petar Mazev, Red City, 
1961, oil on canvas

Јован Шумковски, Чардак 1,1989, масло на платно и дрво 
156/237 / 2, сопств. на авторот
Jovan Sumkovski, Balcony 1, 1989, oil on canvas and wood



Перчинков , подразбираат и вклучување на други референтни 
контексти. ТВ конструкциите i1995) на Тони Мазневски ја 
структурираат спектралноста на боите, им даваат 
волуминозност, ги попредметуваат.
Степен погоре во ескалацијата на монохромијата е ахромијата. 
Петар Мазев (иако тоа порано го навестува во сликите од 
неговата т.н. бела фаза), во 1965 ќе ја направи сликата 
Манастирски пејзаж. Нејзината енформелска структура не е 
ослободена од врската co реалноста. Напротив, авторот 
директно се повикува на структурата на белиот манастирски 
ѕид, co трагите на патината наслоена врз него. Белите слики на 
Драган Петковиќ од осумдесетите и деведесеттите, 
истражувајќи длабоко во утробата на нијансите, структурата, и 
чистотата на белата, во суштина за прв пат го разработуваат до 
изнемоштеност исклучиво феноменот на отсуството на бојата, 
Ристо Калчевски во 1981 на белото платно Слика 14-81 
паралелно му го спротиставува црното (Слика 13-81). На тој 
начин ахроматската бела и црната (што ги погребала во 
сликарскиот корпус сите бои) го демонстрира највисокиот 
степен на сликарски аскетизам. Двете слики само заедно 
толкувани го поставуваат единствениот концепт на феноменот 
познат во сликарството како chiaro scuro. Она што е фрапантно 
во оваа двојна слика или слика во два дела е храброста 
светлото и темното (кои го градеа некогаш волуменот на 
фигурата) прво, буквално да се сведат на црно-бело и второ, 
физички да се издвојат. De facto, овој случај што го дефинира 
чинот на една екстремна делба на елементи, останува 
единствена и осамена во историјата на македонската модерна. 
Второто, детално читање на двете слики ни открива два слоја 
на платното. Долниот слој, релјефно обработуван (гравиран co 
филигранско внимание и трпение), не ја демонстрира само 
авторовата професионална загриженост за трајноста на 
сликата, туку и грижата за здравјето на вториот, белиот 
односно црниот слој . Какви ќе бидат звукот и бојата на 
рефлексиите кон внатре и кон надвор на двете не-пиктурални 
“бои”, Калчевски смета дека е прашање на ликовното 
мајсторисување. Всушност, уште во 1966 година, повторно 
Петар Мазев, во Некролог на едно време, експериментира co 
црно-белиот контраст. Две години подоцна, самиот Калчевски 
Сликата 804 ја сведува исто така на светло-темна опозиција1 ,



Антони Мазневски, ТВ конструкции. 1995. масло на дрво, телевизиски кутии, сопств. на авторот 
Antoni Maznevski, TV Constructions, 1995, oil on wood, TV boxex

Ристо Калчевски, Слика 804, 1968, масло на 
платно и дрвени елементи, 133 / 93, б.с„ соп- 
ств. сем. Калчевски, Скопје
Risto Kalcevski, Painting 804, 1968, oil on can
vas and wood elements 



но целото внимание го концентрира на големиот сликарски 
потег што се создава во играта на контрастот.
Една слична состојба се открива и во Ѕропѕиѕ / ѕропѕа на 
Благоја Маневски - сложена градба на црни пигменти co ленено 
масло, лак, бакар и платно. Заситената црна материја, исликана 
низ богатство на орнаментални геометриски резови, ги 
анализира можностите на црното, но зафаќа и во доменот на 
екстензијата на сликата, како што ќе видиме понатаму.
Пред да го завршам овој дел, би сакала да посочам уште на 
една сликарска појава без преседан и без продолжеток во 
македонското сликарство. Станува збор за серија слики 
насловени како Комплементарности (1977 - 1980) на Драган 
Петковиќ, блиски на дискурсот на Ад Рајнхарт. Овде на 
експлицитен начин е извршено радикално издвојување на 
феноменот на комплементарноста, инаку особено драга 
сликарска особеност на импресионистите и дивизионистите.



АРХИТЕКТОНИКА-
СКУЛПТУРАЛНА СЛИКА



Ill
АРХИ(ТЕКТОНИКА) - СКУЛПТУРАЛНА СЛИКА 

Конструкција и опросторување

Кубизмот и неговиот образец за монтажа на сликата, примерите 
на позитивната утопија на руската авангарда, предимството на 
урбаната околина над природната - сите овие продукти на 
новото време - го менуваат старото стојалиште на сликарите. 
Наместо да сликаат во духот на иманентната херменевтска 
обусловеност на медиумот, тие се фаќаат во костец co 
конструирање на дѕлото. Заманата на поимот квалитот co 
поимот квантитет, што Матис го изедначува co плоха, еднаш 
осознаен како независен елемент, тежнее кон натамошна 
индивидуализација. Резултатот на таа замена се претвора во 
можност, прво за непречено компонирање на плохите, второ за 
конструирање. Мазните, воедначени и крајно хомогенизирани 
површини боја стануваат пандан на ситуацииите во 
стварноста. Тогаш, рекоа сликарите, зошто овие елементарни 
целини не би можеле да се вкрстат и co сличните плохи од 
готовите предмети (фрагменти од мебел, рамки, платна, вреќи, 
жици, весници)? Дотолку повеќе што и сликарството и 
скулптурата зазираат од потребата за илузионистичка 
соответност co референтот. Истражувањето co просторните 
одредници - димензиите - во перинаталната фаза на 
модернизмот, го разгорува љубопитстството на сите уметници: 
сликарите или ги нагласуваат двете димензии (Матис) или ја 
бараат третата (Пикасо, Мондријан), скулпторите се сплотуваат 
co плошноста и цртежот (Џакомети), иако во краен случај, како 
што заклучува Стржемински, сите три димензии можат и да 
бидат “фикција, но тоа не значи дека таа е непродуктивна

Во 1967 година Душан Перчинков излага серија слики co 
формална демензија на просторот слична на дијаграмите, 
пресеците, плановите или скиците на архитектите (Предел co 
златни острови, Предел co траги од сонцето, Златен остров, 
Траги од летната ноќ). Нивната хоризонтална структура, 
лазурноста на боите и строгото користење на геометриската 
линеарност упатуваат на нешто што е проектирано да добие 
волуменска стојност, да завземе дел од просторот или да го



Душан Перчинков, Предеп co траги од сонце, 1967, масло на платно, 60 / 120, б.с. сопств. МСУ, 
Скопје
Dusan Percinkov, Landscape with Sun Tracks. 1967, oil on canvas

Димитар Кондовски. Заборавен свет, 1965, ком- 
бинирана техника (темпера, златни фолии) на 
дрво, 80/51, сигн.д.л.:Кондовски 1965. сопств.: 
МСУ. Скопје
Dimitar Kondovski. Forgotten World. 1965. mixed 
media (tempera, gold) on wood

Димитар Кондовски, Дела изложени во постојаната 
поставка на МСУ. Скопје, 1984
Dimitar Kondovski, Works exhibited at the Skopje 
Museum of Contemporary Art Permanent exhibition



артикулира. Опросторувањето на сликарскиот концепт е 
неизбежна иманентност на овие слики. Нема посуштествена 
аргументација за ова тврдење од обоените слики-скулптури на 
Перчинков, што во овој контекст можат да бидат дефинирани и 
како архитектонски конципирани слики.
За овој проблем би било корисно да се потсетиме на 
Мондријановите записи: "Опишувањето на времето и просторот 
во поглед на перспективата е напуштено: сега самата рамна 
површина го спроведува просторниот континуитет...сликата 
денес е архитектурална бидејќи во себе и по себе таа и служи 
на истиот концепт како и архитектурата - на просторот и 
планот - што значи исто нешто но на различен начин”20.
Праобразците на Пикасо и Мондријан насочени кон отцепување 
од големите теми на модернизмот го отвораат ширум погледот 
кон реалниот свет и го поттикнуваат животот на исцртаните 
дијаграми кон непречена просторна екстензија. Првите 
можности за едно такво проширување Пикасо ги согледува во 
феноменот на светло-темното. Скулптуралните елементи во 
сликата уште пред модернизмот , како што е познато, се 
постигнуваат преку колористичко моделирање co помош на 
ефектите на светло-темно. Она што ги прави револуционерни 
Пикасовите асамблажи/конструкции (Гитара, Гребо маска) е 
замената на chiaro-scuro -то сликарски контраст, co релјеф.
Слика 6-67 (1966/7) на Ристо Калчевски, работена на дрвена 
подлога co згаснат краплак и светли умбри, е конструирана од 
дрвени елементи и боја и укажува на тродимензионалните 
ефекти на релјефната структура.
Неколку години потоа, тој макотрпно работи на подигањето на 
физичкото ниво на сликата и експериментира co нејзината 
можна трансфигурација во архитектонска целина или објект. Но 
она што е најсуштествено за ова истражување е умешноста да 
се претстави на најелементарен начин црно-белиот контраст во 
сликарството (Слика 804, 1968).
Релјефните полиптиси на Димитар Кондовски го бараат 
скулптуралното во сликата co повикување на целата 
архитектонска опстановка на светите места во кои верниците 
ја остваруваат средбата co дивинското (црковни ентериери, 
манастирски конаци, иконостаси). Конструирањето на овие 
икони на 20. век, за Кондовски не означува само исцртување 



на претстави-знаци co темпера и злато на панел, туку и 
зацврстување на тој концепт во една друга солидна градба.
Дел од таа поврзаност co средновековните архетипови се 
чувствува и во некои “сакрални” надреалистички слики на Тома 
Шијак од средината на шеесеттите. Во нив доаѓа до 
поместување на некои законитости на иконата. Имено, авторот 
се служи co инверзија: сребрениот оков на иконата од 
маргините го преместува во средината на сликата, co што го 
зголемува пластицитетот на делото. Многу поголема тенденција 
за одлепување на сликата од ѕидот се манифестира во 
неговите релјефни слики/објекти од циклусот Човекот некогаш 
број (1965). Во незаинтересираноста за бојата, вниманието се 
фокусира на архитектонската компактност и оттука сликата ја 
менува својата фрагилна конституција во цврстина на 
своевиден предмет. Во наредните дела (Во чест на столиците, 
1965), релјефната градба се подига на повисоко ниво за да го 
достигне врвот во Мусандрите - творби откинати од 
внатрешната архитектура на македонските куќи. 
Модификациите на овие свети домашни катчиња, во почетокот 
содржат нагласена желба за тактилна и визуелна блискост co 
стварноста, па затоа се сведуваат на спротиставените црно- 
бели релации (чадот е симулиран co црн пигмент, а чистотата 
на ѕидот co индустриска бела боја нанесена од сите страни на 
сликата-објект). Конструкцијата на нео-мусандрите ја запазува 
иманентноста на пиктуралните, скулптуралните, 
архитектонските и дизајнерски посебности во нивната 
синтетичка форма, co тенденција да се создаде тотално дело.

Co употребата на груби структури, вметнувањето на парчиња 
дрво во делото, сликањето врз врати и други тврди подлоги, 
интуицијата го води и Петар Мазев кон опросторување на 
делото. Како сублимација на овие заложби е сликата Крст 
(1971) која реално го превзема форматот на крстот. Потврда на 
идејата за создавање на предмет од сликата, е исликувањето 
на целата рамка на идентичен начин и co единствена намера, 
да ја отцепи од ѕидот.
Сликарот Владимир Георгиевски во некои свои дела го 
вклучува високиот релјеф. Волуминозни човечки фигури 
физички ја исфрлуваат длабочината на сликата во просторот, 
како пандан на познатите пиктурални илузии во неговите 



претходни масла. Чувството за згуснатост на воздухот на 
класичната слика доживува климакс во вистинското 
излегување на пластичните фигури од платната во просторот, 
но сега дефинирани како вајарски продукти. (Циклусот Ессе 
Homo, 2000).
Скулптуралните можности на сликарскиот код се деликатно 
антиципирани, потоа раздвоени и најпосле деконструирани во 
пост-конструктивистичките дела на Јован Шумковски (Бел 
квадрат и полица - 1986, Објект /, 1987, серијата Мали сандаци - 
1988). Нема откажување од пиктуралното, од контрастите, од 
потезите, од линијата, од слоевите од плановите, од рамката, и 
од подлогата. Напротив, нивното присуство е уште понагласено 
зашто се аналитички де-конструирани и поединечно посочени. 
Сега, како збир на слободни единици, Шумковски ги поставува 
во нови релации co остатоците од предмети, најдени во 
ателјето (objets trouves), co песокот и другите материјали. Актот 
на атомизирањето на компонентите кулминира во еден обид за 
друг вид на синтеза. Наизменичното отворање и затворање на 
овие скулптурални слики или објекти ја толкува релативноста 
на самата рамка и ја покренува тезата за нејзината функција во 
спацијализацијата на претставата, но и тезата за статусот на 
самото сликарство како растеглива категорија. Играта co 
рамката не ги актуелизира само прашањата на центарот и 
маргината во самото дело. Она што е посуштествено во овој 
интригантски однос е онтолошката конотација на рамката. 
“...врамената слика предизвикува сензации на 
тродимензионалност. . .на илузија на длабина . Значи она што 
се смета за ивично или второстепено може да се промовира во 
суштинско.
Конструкцијата на платното го тангира и творештвото на 
Благоја Маневски, особено во монохромните дела. Bo Sponsus i 
Sponsa - 1990 и Ѕвезди и рабови 10 -1989, проширувањето на 
сликата се врши на два нивоа: 1) длабење линии внатре во 
самата материја и 2) поделба на сликата на геометриски 
компартименти, различно конструирани, а потоа споени. 
Присуството на бакарни ленти ја нагласува понастојчиво 
третата димензија.
Процесот на трансформацијата на сликата во творба која има 
тенденција да се “откачи” од својот носител, во објектите на 
Драган Петковиќ, еволуира во дефинитивна разделба co ѕидот,



Томо Шијак, Човекот некогаш број 02458, 1965, ком- 
бинирана техника, 45/49, сигн. г.л.: Шијаковиќ/65, 
сопств. Радмила Угриновска Скаловска, Скопје 
Toma Sijak, Men Once a Number 02458. 1965, mixed 
media

Изглед од изложбата на „Мусандри" на Тома
Шијак во МСУ, Скопје, 1968
Exhibition view: Toma Sijak's one man show 
“Musandra" in the Skopje Museum of Contemporary 
Art, 1968

Петар Мазев, Крст. 1971, масло и акр 
лик на платно, 200 / 100, сопств. сем< 
јство Мазеви, Скопје
Petar Mazev, A Cross, 1971, oil and acr 
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(Непрекинатост 1-5, 1977- 1982 и Варијации на зададена тема 1- 
2, 1982). Тоа се 'слики” градени во вид на куќички, а потоа 
групирани во “населби” поставени на под. Сликарските 
седиментации вградени во овие конструкции, ја респектираат 
феноменолошката синтакса. Акрилните минуциозни потези и 
прецизноста на хроматскиот избор, втиснати вдолж телата на 
објектите, ја оправдуваат авторовата решеност да ги лоцира во 
друг контекст без да ја жртвува професионалната доследност 
на сликарството, детерминирајќи го на тој начин и самиот 
простор.
Симон Шемов во1985 година, на падините на Водно ја изведува 
ликовната интервенција Просторно делување на боите. 
Обоените хартиени ленти, лимитирани на елементарни бои, 
наместо на ѕид, лежат на земјата. Нивниот нов контекст е 
природата. Co слична интервенција (Ригеста палета) на Калето 
во близина на МСУ, Шемов го дислоцира внатрешниот амбиент 
на сликата во отворениот простор, завршувајќи го co таа акција 
процесот на “боењето на природата”, отпочнат во 1973 година. 
Во атмосфера на растечка потреба од натамошно отворање на 
сликата кон надвор е реализирана и просторната слика на Игор 
Митриќески (1986). Чинот на влегување во и движење низ 
мултиколорните плохи, линии и текстури на различни 
материјали, отвора можности за вистинско мултисензорско 
доживување на сликата, која си дозволувам условно да ја 
детерминирам како слика-архитектура. Буквално градена во 
просторот, co сликарски и несликарски материјали, но co 
искрено чувствување на сликарските феномени, таа излегува 
од вообичаената ликовна прагма, заземајќи посебно место во 
регистерот на менувањата на сликарството во Македонија.
По овие активности, како да се има впечаток дека нема веќе 
простор за натамошно ширење на медиумот. На изложбата 9 1/2 
во МСУ (1995) Драган Петковиќ ја прави инсталацијата Симбио 
(црни и бели- монохромни - слики, закачени на панои и црн и 
бел пигмент врз подот). Co движењето во делото посетителите 
интерактивно се вклучуваат во творечкиот чин, создавајќи co 
своите нозе подна слика. Интерференцијата на различните 
пигменти се преобразува во нов хроматски состав. Ваквото, 
навидум едноставно проседе ја обогатува сликата co друга 
димензија, но едновремно ја симнува на хоризонталноста на 
рамнината, на нивото на реалноста.



Јован Шумковски, Вертикален објект 
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авторот
Jovan Sumkovski, Vertical Object V, 
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IV 
ГЕО-КАРТОТРАФИЈА

Хоризонталноста - природно бивство на сликата

Основната дистинкција меѓу човечкиот и анималниот свет, што 
ја согледува Сигмунд Фројд во неговата Теорија на сексулноста, 
е во позицијата на телото. Животното интуитивно е поврзано co 
земјата и co допирот, co што се воспоставува релација меѓу 
гледањето и сексуалноста. Исправениот човек го свртува 
погледот “од гениталното кон формата, кон телото како 
целост”. Дефинирајќи ја оваа нова позиција како “сублимација”, 
ставот на Фројд е на ист колосек co гешталт-психологијата. 
Визуелната форма за последнава е апсолутен баланс, 
симетрија, цврстина и интегритет. Подоцна, Жак Лакан, 
фаличката поставеност на човечкото суштество ја вкрстува co 
несвесното и имагинарното, за да го промовира својот master 
signifier” - фалусот - кој за него е “когнитивно единство”, има 
значење на бивство.
Апсолутната паралелност на човекот co фронталноста на 
претставата, е вертикала што ја сече хоризонталата на земјата. 
Ова, нашироко познато сознание, co векови го дефинира 
односот на сликарот кон сликарството. Меѓу другото, 
големината на Пол Сезан се исчитува и во кршењето на оваа 
парадигма. Во сликата Пластичен Купидон (1892), тој го 
претставува подот вертикално, изедначувајќи го co 
вертикалата на ѕидот. Пикасо во 1912 (Мртва природа co 
столица) ја претставува масата, co агол свртен за 90 степени. 
Превртувањето на хоризонталните положби во вертикални 
станува вообичаен манир на сите кубисти. Третирањето на 
сликата како маса на која се пишува или чита - како текст - ја 
анулира перспективата во корист на структурата. Но, 
постапката на Џексон Полок се исчитува без рецидиви на 
академизмот и без двосмислени исправено-легнати позиции 
(применувани во кубизмот). Стивен Најфер и Грегори Смит 
сведочат за еден настан во Њујорк во 1936 година, кога 
познатиот муралист Сикеирос ги подготвувал материјалите за 
една парада, заедно co група асистенти, меѓу кои бил и Полок. 
Според нивниот опис, подот на просторијата во која работеле, 
бил целиот испрскан co слоеви боја. ‘Подот стана место за 
производство и во директна спротивност на вертикалната оска 



на штафелајот во сликарското ателје или спротивен на 
ѕидовите во буржоаските станови односно на високите 
културни идеи на музејот”22. Спомнувањето на оваа епизода е 
во директна корелација co она што се случува во сликарството 
на Полок во четириесеттите. Приземјувањето на сликарството 
како интелектуален гест (да се уништи формата), како физички 
гест (да се следи гравитацијата) и како сликарска постапка 
(сликање co спрејови и co течење на боја од канти), е драстичен 
чекор во менувањето на сликата. Новиот ликовен систем на 
Полок го следат редица сликари од апстрактниот 
експресионизам и енформелот.

Во трансформацијата на оската на погледот имаат влијанија и 
сознанијата во областа на техничкиот напредок и 
далекуисточната калиграфија. Погледот од rope (од авион, од 
фотографски објектив) е паралелен на веќе постоечките 
намери да се редуцираат, елиминираат или деформираат 
сликарските елементи. Да се уништи лонгитудиналниот, за 
сметка на трансверзалниот пресек, може да се сфати само како 
акт на жртвување на гешталт формата во полза на не-формата 
која, бидејќи е неартикулирана, може да биде само 
хоризонтална (кал, отпадок, излачевина). Меѓутоа, сите сме 
сведоци, дека и хоризонтално исликаните/ осмислените слики, 
се поставуваат на ѕидната вертикала. Зафатот не е 
апсолвиран до крај: “...сите претстави дали се видени во 
хоризонтален или во вертикален план - влегуваат во просторот 
на човековата имагинација како исправени: на иста линија co 
вертикалноста на телото на гледачот - фронто-паралелна”23.

Двоумењето меѓу хоризонталните и вертикалните пресеци, во 
македонското сликарство се насетува во сликата Шахисти 
(1928) на Никола Мартиноски. Благо тордираната шаховска 
табла во средината на композицијата, како и хартијата на која е 
поставена, откриваат латентна намера да се изврши ревизија 
на гледањето. Неколку децении подоцна, Мартиноски (Гитари, 
1965) површината на масата како хоризонтала ја става 
паралелно на телото на пијан човек положено на масата. 
Димитар Кондовски (Шаховска табла, 1960), во една 
единствена трансверзална рамнина ги слика портретот, масата, 
шаховската табла и целиот амбиентален простор. Така, 



изометрискиот простор наполно се анулира низ играта на 
плановите и пресеците. Ванчо Ѓорѓиевски (Мртва природа co 
птица, 1958) поставува слична проблематика. Најбизарни 
солуции се случуваат кај Богољуб ИвковиЌ. Софрите и 
Семејствата (I960, 1962) се бесконечна игра на исправени и 
легнати фигури во композицијата. И она што е хоризонтално 
(маса, софра, предмети на софра) и она што е вертикално во 
реалниот свет (членовите на семејството) се поплошнува, се 
сведува на трага од присуство. Наполно се мешаат и поимите 
горе-долу, лево - десно. Доаѓа до комплетна дезориентација, 
намерно соопштена co јазикот на наивната уметност. И 
Софрата на Родољуб Анастасов (1959) е сликана површина 
погледната од rope и повикува на читање - операција својствена 
на текстот.
Во некои слики на Глигор Чемерски (Инстинкт за летање-1968, 
Тетен пламен, 1968) исто така се изместува познатата визура. 
Петар Мазев и кога ги поставува исправените фигури co мало 
искривување на аголот за 30-60 степени, и кога натрупува 
материја, не може да ја избегне испегланоста на претставата. 
(Мазохизам-1980, Куртизана - 1983, Дете во жолт простор-1982, 
Фигури во простор 1985).Голем степен на илузија на 
релјефноста постигнува Иван Велков во Аграфиите (1965) 
изведени co полоковска структура. За разлика од Полок, 
Велков ја “замрзнува” конфигурацијата на густата мрежа 
линии до ефект на стакло. Нема никаков сигнал дека се 
таложеле слоеви боја низ постапката на течење, што ја 
потенцира плошноста, сугерирана кај големиот сликар. Овие 
слики заедно co робустните предели на Александар Ристески 
(8о чест на Хартунг-1964, Ниви, 1968), необичните аеро-визури 
на Ристо Калчевски (Слика 22 - 77, 1977; Слика 43 - 83, 1983), 
густите фактури на Родољуб Анастасов (Посветена на 
браздите, 1966), разлеаната сликарско-несликарска материја 
на Александар Јанкуловски (Растенија, -1960, Без наслов - 
1961)), реферираат на снимања на теренот од високо. Оваа 
формулација го подразбира поимот на дистанцата, кој е тампон 
зона меѓу окото и набљудуваното, ги заматува контурите на 
претставата, ги елиминира разликите, исто како што на мапите 
или дијаграмите содржината се сведува на најсуштественото. 
Гео - карто - графските активности кои овде ги доведувам во 
корелација co спомнатите дела, не се занимаваат само co
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Богољуб Ивковиќ, Семејство, 1962, масло на платно, 
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формализми, туку и co внатрешното значење. Оттука, желбата 
да се “легне" ликовната визура на рамниште на почвата, 
изгледа утописки залудна. Сознанието, дека Полок, 
банализирајќи ја постапката ја “фрла” сликата на земја, не 
може да се прими како отпор кон културата, како што самиот 
тој изјавувал. Едноставно, затоа што вертикалноста на човекот 
не е само физичка положба, туку и прашање на освестувањето. 
Впрочем, позицијата при актот на пишување, кој е секако 
културен чин, е хоризонтална. Она што е наспоредно на 
линијата на земјата не значи автоматски тривијализација. Од 
друга страна, познато е, дека насловите што им ги дава Полок 
на своите дела произлегуваат од творештвото на Шекспир.
Во овој контекст вреди да се ловикаме на согледбите на 
Бенјамин кон крајот на дваесеттите години на минатиот век: 
“Треба да зборуваме за два пресека на светот на 
супстанциелното, лонгитудиналниот пресек на сликата и 
трансверзалниот пресек на некои графички продукти. Изгледа 
дека лонгитудиналниот се однесува на репрезентацијата и ги 
опфаќа стварите..., трансверзалниот пресек е симболички и ги 
опфаќа знаците”24 Прв што прави единство од овие пресеци на 
стварите и знаците е повторно Пикасо, преку претворањето на 
платното во форма на пишување. Во овој гест тој вклучува 
азбучни знаци, како аргумент повеќе за оправданоста на 
постапката.

Повлијаен од начинот на цртање (обединување на идеограмите 
co сликаната претстава) на далекуисточните калиграфи, Симон 
Шемов ( Најобичен летен ден , 1967) го спојува писмото 
(ракопис) co ликовната транскрипција. Вклучувањето на 
јазичните знаци во пиктуралното, консекветно ги следи 
законитостите на калиграфијата, за разлика од припадниците 
на акционото сликарство и ташизмот, кај кои лингвистичкиот 
код е изоставен. Можеби и затоа последниве ја освојуваат 
публиката на естетски, но не и на семантички план. Ова не го 
соопштувам за да му дадам предност на Шемов, туку само за да 
направам дистинкција и да укажам на првиот експлицитен 
пример на сплотување меѓу текстот и сликовното. Додека 
Шемов буквално се повикува на манирите на истокот, Петар 
Мазев (Петровденски пејзаж, 1975) прави симулации на
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калиграфски знаци во внатрешната маргина на сликата, кои 
имаат само декоративна функција.
Во средината на седумдесеттите, текстовите од тетратките, 
писмата, белешките co опомена, рецептите - се она што обично 
се создава и положува хоризонтално како пишуван збор - ги 
преплавува сликите на Танас Луловски (Во чест на 
измислениот лекар, 1975, Опомена пред тужба 1975, Отворено 
писмо 1976). Во овој премин од симболичкиот ред на 
сликарството во оној на цртежот-текстот, платното станува 
подлога за пишување, во напишана страница или лист за 
цртање. Иако хоризонтализацијата е изведена co мајсторството 
на илузијата иманентна на академскиот реализам , таа делува 
корозивно на тој trompe I'oeil, бидејќи станува јазична, 
секојдневна порака, далеку од високите идеали на 
модернизмот.
Трансмедијската структура на овие слики (сликарство-јазично 
писмо) е различна од начините на текстуализацијата на 
сликарството во делата на Жанета Вангели. Изедначувањето 
на буквите co другите симболи во платното (Големата војна, 
1992), е пост-натална фаза на тоа што се случува 1991. во 
Иницијатор 1 : три негрундирани платна кои слободно висат 
едновремено потпрени на земја и на ѕид на два држачи. 
Испишаниот наслов Иниии/ато/з е вертикализиран. Така, како и 
во случајот co Луловски, она што е de facto легнато повторно се 
исправува, повторно се подредува на човечката вертикала. 
Меѓутоа, во Откровението на Св Јован 1 (1993), за прв пат 
природната положба на текстот добива свој адекват во 
поставувањето на делото: двете паралелни ролни поставени 
на под, во својата внатрешност го сокриваат ракописот, 
внимателно насликан на црвената подлога на платното. Овој 
чин на почитување на законитостите на писмото Вангели го 
повторува и во инсталацијата Порта (1994), принудувајќи го 
гледачот да погледне во насока на земјата, ‘ во калта’, како 
што би рекол Фројд. Но ако за овој врвен психоаналитичар 
погледот надолу е изедначуван co нечистотијата, за 
сликарството тој значи ново семантичко исчитување на 
старите правила. Неодбивање да се израмни сликата co земјата 
и да се спореди co “калта” исчитуваме и во споменатото 
мешање на пигментите на подот во инсталацијата на Петковиќ 
- Симбио. Но, враќајќи се повторно на пишаниот збор , би
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сакала да посочам на проектот The End на Тони Мазневски. 
Составен е од текстуално, етимолошко испишување на 
значењето на “крајот” и од структурирање на јазичните 
морфеми The End во скулптурални форми закачени на ѕид. 
Симултаното поедноставување на јазичниот знак и на 
ликовната форма, повикува повторно на блискост co 
неизбежната вертикализација, Но, во основа, Мазневски го 
прифаќа и апсолвира интертекстуланиот модел и излегува од 
клишираниот звук на зборовите.
Сите овие обиди, и метафоричките и буквалните, зборуваат 
главно за безуспешните заложби во припитомувањето на 
хоризонталата, поради неможноста на човекот да го избрише 
од својата свест фактот дека е освестено битие, co наталожени 
слоеви култура во картата на својата мозочна структура.
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V 
НАТРУПУВАЊА И ПОВТОРУВАЊА 

Парцелизација, монтажа на фрагменти

Визуелните и мисловни модели, применувани во научничките 
лаборатории, ја менуваат и сликарската феноменологија. 
Дизајнот на првите проспекти за индустриски произведените 
бои е осмислен како мрежа.
Геометриската организација се чувствува и кај поентилистите 
(во мека форма на натрупување потези). Системот на 
решетката го освојува движењето De Stijl, а особено неговиот 
водач Мондријан. Малјевич и руските конструктивисти 
истотака не остануваат рамнодушни. Прифаќањето на мрежата 
како основен систем на организација, означува деструкција на 
митот за сликата како интегрално тело и негова замена co 
митот за нејзиното поимање како структура.
Пра-моделот на мрежата е прозорецот, тема среќавана низ 
историјата на уметноста. Модерните сликари ја отфрлуваат 
“сликата како прозорец", но не ја отфрлаат и рамката25, чија 
градба ја овозможува циркулацијата во насока внатре-надвор, 
ја опросторува сликата, но едновремено и ја затвора, 
сведувајќи ја на квадратурата на мрежата. Оттука, 
двосмисленоста станува нејзина вистинска природа: сакрална 
(исповедувачка) и светска (лабораториска)), оддалечена и 
блиска, површна и длабока. Симетријата и кохерентноста и 
даваат нереална и вештачка конотација, пресметаност и 
логичност особени за науката.
Во системот на мрежата, хоризонталата и вертикалата не се 
судруваат, живеат во една конгруентна врска, но едновремено 
продуцираат форми на повторување и натрупување. 
Редундантноста како продукт на двете последни категории 
врши ерозија на идентитетот и ги разводнува разликите. A 
кога формите остануваат без функција и значење, ликовното се 
претвора во формална еквилибристика.
Хиперпродукцијата на бои, линии, форми, плохи итн., не е 
единствениот чинител во исцрпувањето на естетските кодови. 
Отсуството на центар или дисперзијата на погледите низ 
прозорчињата на решетката, доволно јасно ја раскинуваат на 



делчиња површината на сликата за да ослободат место за 
дејствување на еден друг вид промена.
За разлика од сликарот-научник кој ја дели сликата на 
компартименти или на еднакви или слични четвороаголни 
формации, името на неговиот заменик кој ја продолжува 
разградбата е бриколор26. Последниот ја деконструира 
целината и акумулира слики, фрагменти, различни ликовни 
ракописи, материјали, предмети... и потоа ги подложува на 
сложени монтажни постапки. Поврзан co материјалите и духот 
на реалноста, бриколорот е ослободен од пресметливоста на 
авторот на мрежите. На неговата витална и флексибилна 
природа, структуралистите (Строс, Брнхајм) и припишуваат 
висок коефициент на креативност. Ослободеноста од калапот 
на мрежната конструкција им допушта на бриколорите да 
влезат без предрасуди во замката на еден нов начин на 
натрупување.

Емпиријата на овие два модели ја подложува сликата на 
натамошни менувања и во Македонија. Урбаниот имиџ ги 
населува платната на Иван Велков од шеесеттите 
(Велеградска импресија - 1960, Акорди - 1961). Репетицијата 
на нееднакви колористички модули создава мрежа на ритми 
блиски на Мондријановата слика New York City. Површината на 
сликата е поделена на нееднакви парцели кои го рушат 
просторот како целина, а линиите, кои се јавуваат при спојот на 
боите, ја разградуваат формата. Трагите од задниот план, кои, 
се уште, функционираат како рецидиви, кај Борислав 
Траиковски (Поглед на светот - 1977, Патеки - 1980) се 
елиминирани. Целото платно станува мозаичка конструкција на 
квадрати или елипси свртени кон внатрешноста на сликата , 
затворени во вртежот на густата материја.
Транспарентноста на мрежата се насетува во некои Нео- 
мусандри на Шијаковиќ, исликани co индустриски бои и 
принципелни во однос на геометриската шема. Но дури во 
платната на Виолета Чауле може да се осети струењето на 
воздухот на релацијата внатре-надвор. Недоследни на строгата 
парцелизација се Мотивите од предградието на Перчинков. 
Делбата на нееднакви (но групирани по сличност) формации 
упатува на дис-ритам во повторувањето.



Зад формалната цврстина на Мрежа I (1978) и Мрежа II (1980), 
Веле Ташовски ја проектира кревката градба на пиктуралното 
поле. Преставата, поради all over поставената мрежа ја 
симулира транспарентноста. И не само тоа. Го покажува и 
амбигвитетот како суштинско обележје на самата мрежа.

Колористичкиот тест на телевизиските екрани, репетиран 
четири пати во сликата Тест IV (1991) на Тони Мазневски, ги 
поврзува споменатиот дизајн на проспектите за бои од 19 век, 
co новите технологии. Останувајќи во сферата на научната 
опција, ова дело содржи две повторувања: тестот како 
репетирање на колористичките можности и четворократно 
умножување на самиот тест. Повторувањето на повтореното ја 
деградира самата претстава и ја води кон ентропија.
Компонирањето на сликата co слики, во тесна релација co 
морфологијата на црковниот ентериер, е главна одредница во 
сликарството на Димитар Кондовски (диптиси, триптиси 
полиптиси). Делото не се појавува во својата интегралност, туку 
во монтажа на помали ликовни структури врз подлогата, како 
во иконостасите. Откинати од меморијата на средновековната 
естетика, преработени во внатрешната творечка лабораторија 
на авторот, тие се сообразуваат co културниот контекст на 20. 
век. Слични претензии соопштува и дискурсот на Петар Мазев 
во нефигуративните дела од почетокот до средината на 
шеесеттите (Изгорен пејзаж, -1962, Бели парцели, Обоена 
слика - 1966). Мазев физички откорнува фрагменти од 
манастирските амбиенти и ги монтира паралелно на различно 
обоените текстури.
Компонирањето на различни стилски изразности (оп арт, 
ташизам, апстрактен и фигуративен експресионизам) во 
циклусот Детски игри, параван 2 (1972/73) на Симон Шемов ја 
сугерира постапката на своевиден pachwork. Различните 
ликовни писма, споени во една воодначена мрежа, го 
повторуваат единствениот формат (квадрат или 
паралелопипед) но не ја повторуваат истата содржина. Меѓутоа, 
мрежата во која се споени го трпи дејството формулирано како 
израмнување на разликите. Шемов уште повеќе го зголемува 
притисокот врз самостојноста на модуларната слика во 
колективното дело Детски игри (1973), реализирано по идеја на 
авторот, но co непосредно учество на неколку сликари. Оваа



Иван Велков, Акорди, 1961, масло на платно, сигн.д.д.: Иван
Велков 1961, сопств. на авторот
Ivan Velkov, Tunes, 1961, oil on canvas

Борислав Траиковски, Поглед на светот. 1977, 
масло на платно, 100 / 80, сигн.д.д.: Б.Траиковски 
1977, сопств.: Уметничка галерија, Битола 
Borislav Traikovski, View on the World, 1977, oil on 
canvas

Веле Ташовски, Мрежа 1, 1978, масло, воал / платно, 130 /185, 
сопств.: МСУ, Скопје
Vele Tasovski, Net 1, 1978, oil, tulle/ canvas



заедничка слика, колку s промоција на пост-модернистичка 
монтажа, толку е и враќање кон постапката позната во 
историјата како cadavre exquis27 Хибридизацијата, како и во 
споменатата надреалистичка техника, се должи на 
непредвидливата ликовна реакција на учесниците.

Структурирањето на формата co боја и co исечоци од весници 
кај Димитар Манев (Без наслов, 1992) е ретроградно 
исчитување на кубистичкиот репертоар, но има значење во овој 
контекст поради честите резови во спојувањето на колажните 
и сликаните делови .
Благоја Маневски ја применува постапка на сликање, кроење и 
спојување на различни симулирани јазици од апстрактната 
уметност. Збирот на фрагментите се монтира во познатиот 
Мондријанов систем на вертикални и хоризонтални пресеци 
(Симултана полифонија 1, Симултана полифонија 14 - 1986). И 
сликите- објекти што ги создава подоцна ја користат тактиката 
на монтажата, но во многу поредуцирани облици.
Ацо Станковски проектира врз едно платно крајно 
спротиставени интертекстуалности (Сликојадецот од 
Автокоманда, Муза, Жена која спие во слики, Витезот, смртта и 
ѓаволот - 1987). Откинатите делови од графити, стрипови и 
слики на големите мајстори, фрагменти од различни жанроови, 
содржини v стилови, создаваат планирана разграденост, која 
пука на шевовите, поради неможноста да биде интегрирана, 
бидејќи е зависна од концептот на авторот и од самата природа 
на бриколажот.
Јован Шумковски не ги става фрагментите во една рамнина и 
драстично го раскинува поредокот на мрежата. Неговиот 
бриколаж ги интегрира во раскината композиција парчињата од 
некогашниот живот на сликата: боената плоха, текстурата, 
делови од рамки, кајли... И како тоа да не е доволно, во 
мозаикот на ликовни фрагменти вклучува и најдени остатоци од 
предмети. Во иконите на неговите подоцнешни инсталации 
реперкусијата од збирот на деловите на сликарството и 
реалноста создава меланж, кој колку асоцира на потопот на 
сликата, исто толку антиципира и некакво идно постоење.
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масло и пастел на платно, 320 / 320, б.с., сопств. 
на авторот
Simon Sarnov, Child Games (polyptych), 1972/73, oil 
and pastel on canvas

Благоја Маневски, Симултана полифонија 
14, 1986, масло, пигменти, хартија, лепак, 
песок / монтажа, 149 / 272
Blagoja Manevski, Simultaneous Polyphony 
14, 1986, oil, pigments, paper, glue, sand I 
montage

Александар 
Станковски, Муза, 1987, 
масло на панел, картон 
и даска, 270 / 120, соп- 
ств.на авторот 
Aleksandar Stankovski, 
Muse. 1987, oil on wood, 
cardboard and pleewood



Сите овие примери на натрупување, разградување и повторно 
монтирање на граѓа , било да се служат co интелектуалниот или 
co сетилниот модел на структурирање, ја одржуваат виталноста 
на медиумот. И што е најзначајно, докажуваат дека 
сликарството е поле на бескрајни откривања.



Карневализација

КАРНЕВАЛИЗАЦИЈА



VI 
КАРНЕВАЛИЗАЦИЈА

Вметнување на тривијални форми и материјали во сликарството

Елитистичката означеност на модернизмот, co текот на 
времето, почнува да отстапува пред притисоците на 
стварноста. По дисолуцијата на симболичкиот ред во сликата, 
таа, како што видовме, се свртува кон реалноста. Тоа значи 
дека, наместо или паралелно на сликаната илузија, во делото 
се вклучуваат реални материјали и предмети. Претставите ја 
губат метафоричката состојка и се прикажуваат во својата 
вистинска голотија: наместо исликано злато, дрво или бакар, 
доаѓа неговата базично материјална супституција - вистинските 
златни фолии, парчиња бакар или дрво. Гитарите и Гребо 
маските на Пикасо (изработени од дрво, платно и жици), 
кубистичките вметнувања исечоци од весници и дадаистичките 
мајсторисувања co материјалите го отпочнуваат процесот на 
лизгање кон стварноста. На 24 август 1924 Мондријан пишува 
дека доаѓа времето”кога, поради промената на животните 
потреби, сликата ќе биде апсорбирана во животот”28. Уметноста 
да биде дел од животот, станува мото и на неопластицизмот. 
Поттикот за прифаќање на реалноста уметниците го наоѓаат и 
во ставовите на Жорж Батај. Неговото опсежно објаснување на 
базичниот материјализам означува враќање кон природноста и 
искреноста во уметноста. “Да бидеш освоен на базичен начин, 
без транспозиција”, како што кажува самиот, е манифестација 
на отпорот кон репресивноста на хиерархискиот ред во 
високата уметност. Неговиот Речник на нови толкувања на 
поимите претставува намерна тривијализација на јазикот (на 
пр. зборот inform се дефинира како “акт на саботажа кон 
академскиот свет”). Тргнувајќи од фактот, дека универзумот е 
безформен, не личи на ништо и нема конзистентен изглед, ни 
дозволува да кажеме дека светот е како пајак или плуканица

Уметниците ја искажуваат подршката на Батај, не само co 
вметнување на базични материјали во сликите, туку и co 
прифаќање на пара-ликовните форми на уличниот дизајн л суб- 
урбаната култура (графити, стрипови, плакати, карикатури, 



поштенски картички, рекламни брошури и флаери, 
илустрации...). И кичот - тој банален ликовен производ - 
влегува во овој круг на интересирања, како спротиставеност на 
добриот вкус на буржоазијата и на nouveaux riches. Впрочем, 
само да се потсетиме, дека и Клемент Гринберг својата теорија 
на формализмот ја гради на опозицијата меѓу модеренизмот и 
кичот. Такви звучни сликари како Фонтана, Ворхол, Полок или 
Џеф Кунс, не остануваат рамнодушни на кичот како пара- 
ликовна форма. Бахтин, постапката на прикрадување и 
вградување на ниската култура во високата, терминолошки ја 
дефинира како карневализација. Меѓутоа, денес, гледано од 
дистанца, можеме да констатираме, дека сите овие спојувања 
на секојдневното co високото, внесуваат свежа течност во 
системот на сликарството, го менуваат неговиот ритам - го 
прават карнален. Ив-Ален Боа , вели, дека токму тие 
тривијални продукти, инкорпорирани во телото на сликата, 
стануваат нејзини “органи” co кои може да се напипа “пулсот” на 
делото.

Парчињата греди, монистрата, нагорените талпи и др., се 
“органите" што го раздвижуваат метафоричкиот слој во 
Изгорен пејзаж (1965) и Композиција II (1965) на Петар Мазев. 
Овие слики се пример за сизија (scission): ја делат површината 
на сликата на два слоја. Едниот е реален (монистрата...), 
другиот е исликаниот. Нужното разногласие што се создава во 
овој допир, укажува на двојниот аспект на хетерономното: 
високиот и нискиот. Меѓутоа што се случува во оваа 
хибридизација? Ниското (парчето од реалноста) го симнува 
нивото на високото (пиктуралното), а високото ја амортизира 
баналноста на ниското. Во размената на овие енергии се јавува 
пулсирањето.30
Родољуб Анастасов ја израмнува разликата меѓу сликарската 
материја и формата. Но бидејќи таа материја е де- 
идеализирана, не може повеќе да ја подражува реалноста на 
претставата. Ослободена од функцијата на репрезентацијата - 
постоечка сама за себе - сликарската материја се спојува co 
редимејди (парчиња кадифе, дрвени или пластични топчиња, 
делови од лажица) и co несликарски материи (Обновување - 
1966, Скопски тињак - 1967, Црвена пустина - 1968).



Соответно на информноста на светот, Александар Јанкулоски 
слика наполно апстрактни слики, користејќи наспоредно на 
маслените бои и песок. струготини, смола. (Растенија - 1961, 
Без наслов -1961). Силната кохезиона врска меѓу материјалите 
од реалноста и вештачките , ја хомогенизира сликата и на тој 
начин хетерономијата е само насетувачка.

Во својата поп-артистичка фаза Томо Шијак наоѓа логика во 
сликањето на обичните нешта од секојдневието и нивното 
поврзување co најдените готови предмети. Во чест на 
столовите, Хиерархиски ред на столовите, Портрет на девојче, 
сите од 1965) се конструирани co тенденција да се “залаже” 
гледачот, да му се понуди максимална илузија. Претопувањата 
на стварното и насликанатото се изведувани онаму кадешто 
двете постоења се во најблиско соседство. Сепак, во времето 
кога овие дела се појавуваат, а и од денешен аспект, 
секојдневното е она што се наметнува како носечки столб. 
Шијак co овие слики-објекти тенденциозно ја елаборира 
сферата на кичот.
Пет години подоцна, Шемов проблематизира една кич-тема, 
сликајќи доследно на овој феномен (О, соле мио, 1970), 
покажувајќи максимална индиферентност кон ваквата 
содржина. Откако Мане во Олимпија ја супституира жената- 
божица co жената-куртизана, или било која друга жена, 
отпочнува процесот на тривијализацијата на сижето во 
сликарството. Оттука и рамнодушноста на Шемов кон 
тематската категорија и хумористичкатата глорификација на 
кичот
Феномените на животот како стереотипи се интериоризираат во 
Разгледницата од град Скопје (1992) на Тони Мазневски. 
Сликаните фотографии на градот, co натпис Поздрав од Скопје, 
како културни продукти на индустријата, се кич- 
содржини/постапки кои се свесно создадени. Кога се има 
предвид дека сепак “кич -објектот не може да биде свесно 
создаден” (Ив-Ален Боа), целта на авторот излегува од оваа 
територија.
Во Тајната вечера во Галерија 7 (1990) Александар Станковски 
воспоставува промискуитетна релација меѓу сликарството и 
фотографијата. Хетерономното (фотографирани личности од 
реалноста), како туѓо или друго, ја поништува елементарната



Петар Мазев, Изгорен пејзаж, 1963, комбини- 
рана техника на панел. 64/117, сопств.: 
Уметничка галерија, Скопје,
Petar Mazev, Burnt Landscape, 1963. mixed 
media

Димитар Манев, Без наслов, 1987, комбинирана 
техника (масло и весници) на хартија, 70 / 87, 
сигн. д.д., Д Манев 87, сопств. Василие 
Лепчевски, Скопје
Dimitar Manev, Untitled, 1987, mixed media (oil and 
newspapers) on paper

Јован Шумковски, Man сандак, 1987, масло. пиг- 
менти, редимејд, дрво
Jovan Sumkovski, Small Case, 1987, oil, pigments, 
ready made, wood



Тома ЦЈијак, Хиерархиски ред на столовите, 
1965, комбинирана техника на дрво, сигни- 
рана д.л.: Sijakovic/65, сопств. семејство 
Јаневски, Скопје,
Toma Sijak, Hierarchical Ordre of the Chairs, 
1965, mixed media on wood

Антони Мазневски. Разгледница од град Скопје, 1992, масло на 
платно, сопств. на авторот
Antoni Maznevski, Post-Carde from Skopje, 1992, oil on
Canvas

Александар Станковски, Тајна вечера во Галерија 
7, 1990, фотографија и масло на иверица. сопств. на 
авторот
Aleksandar Stankovski. The Last Supper In the Galery 7, 
1990, oil and photo on wood



субјективна сушност на сакралното (тајната вечера) и на 
сликарството. Тука ја допираме релативноста на двете 
спротиставени категории: оригиналноста како хомогеност и 
кичот како хетерогеност.
Предраг Урошевиќ си го поставува прашањето за границите на 
овие две поделености, како и прашањето за дозволената 
количина на тривијалност во уметничкото дело. Објектот Bass- 
427, (1993) е акумулација на исклучиво готови предмети - 
вистински материјални остатоци од некое кафанско дружење 
(пепелници, опушоци од цигари, чаши, опаковки од цигари. 
хартивчиња и др.). Обоените штици на кои е извршена 
монтажата на предметите и поставувањето на штафелај во 
изложбен простор, се единствените авторски постапки што го 
оправдуваат баналното во овој колаж на секојдневни случки. 
Но она што е најрелевантно во ова дело е радикалното и 
драстично раскинување co мимезисот , co целосна подршка на 
реалниот материјализам. Така, мртвата природа на Ваѕѕ-427 
станува жива.

Предраг Урошевиќ, Bass - 
427, 1993, реди мејд, боја на 
даски, 250 / 250 / 30, сопств.: 
КИЦ, Скопје
Predrag Urosevik, Bass - 427, 
1993, ready made on wood





VII 
ЕНТРОПИЈА?

Деградација на енергијата, создавање на шумови

Во претходните оддели ги проследивме изедначувањата, 
дезинтеграцијата, повторувањето, пренатрупувањето и 
мешањето на сликарските елементи co звуците на реалноста. 
Севкупноста на овие менувања укажува на дисперзијата на 
центарот, односно на отсуство на хиерархија и го нагласува 
нередот. Последниов, заснован на егализација на 
спротивностите во една супстанца, во која не се распознаваат 
партикулите, означува состојба на ентропија (“Ентропијата е 
студена и топла вода измешана заедно во нецврста млака 
блуткавост”31). Изедначувањето на температурите во млаката 
вода, познатиот американски уметник Роберт Смитсон го 
споредува co мешање на црн и бел песок, во кој, колку повеќе 
се обидуваме да ги разделиме зрнцата на составните бои, 
толку повеќе го продлабочуваме изедначувањето.
Истата ситуација ја добивме во инсталацијата на Петковиќ 
(Симбио) co спојувањето на црните и белите пигменти на подот. 
Згуснатоста на овој неделлив нов спој, којшто ја гуши 
самостојноста на пигментите, го освојува и просторот на 
внатрешното распрснување, на имплозијата.
На сличен начин се распрснуваат и умножените прекршувања 
на сликите во Објект XXII (1985) на Таки Павловски. Создавајќи 
компактна конструкција (две искосени коцки, на кои се 
монтирани насликани платна и огледала како подлога), авторот 
ја користи центрифугалната сила на рефлексиите и ја 
рассадува енергијата на сите страни. Co тоа сликата вградена 
во објектот ја губи субјективноста и компактноста и се стопува 
co просторот, како што светлосните и звучните ефекти во техно 
забавите се спојуваат во некаков визуелен и акустичен 
шум.Тука веќе почнуваме да зборуваме за замена на 
претставата, не за мимезис ( подражавање на стварноста) или 
за имитирање, туку за симулација: создавање на нешто што 
нема веќе никакви сличности co она што се сакало да се 
претстави. Конкретно, во случајот на Павловски, тоа значи



Драган Петковиќ, Симбио, инсталација ( слики масло на плат- 
но и црн и бел пигмент на под), МСУ, Скопје, 1995
Dragan Petkovlk, Simbio, installation (paintings-oil on canvas on 
the walls I black&white pigments on the floor, Museum of 
Contemporary Art, Skopje 1995

Таки Павловски. ОбјектXXII, 1985, монтажа на: а) Патување во ноќта 1974, масло на платно, 101 / 100, б) Талеа, 
1974. масло на платно, 91 / 100. а на 5 огледала, 2 панел плочи, 1 стакло, рам-конструкција, сопств. МСУ, Скопје 
Taki Pavlovsk!, Object XXII, 1985, montage of two paintings: a) Travel in the Night, 1974, oil on canvas, 101 /100 and b) 
Talea, 1974, oil on canvas, 91/100 and of 5 mirrors, 2 wooden plates, 1 glass, frame 



дека неговото платно вградено во објектот наполно ја губи 
самостојноста, симулира нешто друго.

Жанета Вангели во Големата војна (1993), co еден ала Лучио 
Фонтана гест, го сече платното, изедначувајќи го надворешниот 
co внатрешниот простор. Има две толкувања на перфорациите, 
познати од творештвото на споменатиот италијански уметник. 
Едната, поблагата, ги толкува како желба за опросторување на 
сликата, а другата, порадикалната, како деструкција на 
сликата. Всушност, и двете се сведуваат на неонтолошкото, 
имајќи ја предвид неможноста за диференцијација. Во овој 
контекст може да се толкува и сликата Цитра (1969) на 
Родољуб Анастасов, co вграден отвор во средината на сликата, 
низ кој мешањето на силите во и надвор од сликата ја 
укинуваат тензијата во самото дело.
Етимолошки, терминот артикулација (од аг1Јси1иѕ=дел), 
означува поделеност на минимални единици. Она што е можно 
во јазикот (делливоста на секој текст на најмали делови) е 
тешко да се реализира во ликовната уметност. Бојата, како 
течна супстанца, е неделлива, бидејќи е подржана од 
кохезионите сили. Оттука, во творештвото на Јован Димовски 
(Страст -1960, Гнилежи и корења -1961/4) и на Слободан 
Филовски (Сукоб, 1979), течењето на бојата ја нагласува уште 
повеќе ерозијата на сликата и неможноста таа да се 
артикулира како на пр. реченицата во текстот.

Последниве примери, кои ја допираат појавата на ентропијата, 
се најдрастичните показатели на морфогенезата на 
сликарството. Но, дали и вовлекувањето на оваа расправа за 
неговиот завршеток тоа и го означува? Дали може да се вклучи 
една контра-расправа: за привлечноста на непослушноста, за 
хазардните аспекти на сликарството? И оттука, дали може да 
се смета на категоријата непредвидливост? А кога ги имаме 
предвид резултатите од вплеткувањето на авторите во 
високите ризици, во потрага по неочекуваното, дали тука се 
губи, или напротив се засилува индивидуалното? Дали 
институцијата сликарство некаде и од некого е укината, или



Родољуб Анастасов, Цитра, 1969, маоло на дрво,, 42 / 62. сигн.г.л.Анастасов 1969, сопств.: МСУ, Скопје 
Rodoljub Anastasov, Zither, 1969, oil on wood

Јован Димовски, Страст, 1960, масло на платно, 90/110, сигн.д.д.: Dimovski 1960, сопств.
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напротив, сликите не преплавуваат и не напаѓаат од различни 
агли, за да не потсетат дека сликарството пулсира. Дека 
теоријата континуирано зборува за неговиот крај , не значи 
дека го прогласува за неонтолошко. Таа ги формулира и 
прогласува за завршени само моделите на надминатите 
сликарски форми. Толкуте многу сликари, co толку многу желба 
да ја одржат комуникацијата co сликарството, a co тоа и 
сопствената добра кондиција за да можат да го менуваат, е 
знак на енергија која бара да биде вложувана. Ентропијата, 
крајот, деструкцијата, мимикријата можат да бидат само 
манифестациони форми на метаморфоза. Може овие нови/други 
модалитети да не ни се допаѓаат, да не раздразнуваат или 
одвраќаат, може да ни се чинат дека во нив сликарството 
колабира, поради тоа што, се уште, не сме ја искусиле нужната 
дистанца кон нив, но во краен случај, тие ја обезбедуваат 
виталноста на сликарството како посебен ликовен феномен.
Овој текст заедно co изложбата не е глорификација на 
сликарството, туку укажување на жилавоста, истрајноста и 
вештината co кои сликарството си ја обезбедува трајноста низ 
промените.
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RESUME

Sonia Abadjieva

Transformations
Modalities of Macedonian Modern and Contemporary Painting

For a long time, the theory of art was convincing us that the natural 
limitation of painting to two dimensions prevents its development in 
relation to the sculpture. The examples of the greatest representatives of 
modernism are counter arguments of the previously mentioned 
viewpoint, with evident proofs that structure and phenomenon of painting 
are subject to constant transformation, that the codex is starting point of 
making resistance towards the normative in art.

We should underline that history of art does not involve only the genesis 
of paining, the style and media codified structured, topics, etc., but also 
the phenomenon of transformation of forms and their meaning.
The subject matter of this text is exactly the modalities of inconsistency 
of painting, the unavoidable desire to transform it. In the noise the 
rhetoric refrains make on the end or death of painting, perhaps we 
experience the involvement in this topic as dissonant trip along the line of 
utopia. The thesis I put forward strives towards formulating the statement 
that painting is not only far away from its deathbed, rather it exists 
contrary to negative predictions, exactly because of its ability to adapt 
and transform consistently. All faces of the 20th century painting 
(physical, phenomenological and signifying) confirm its ontological 
dimensions. The field of painting is significantly spaced (like the one of 
sculpture), regardless of the fact if this involves addition of new, painting 
or non-painting materials, ready-mades or makes “aggression” on the 
painting. The variance of this phenomenon becomes proof of its lasting. 
The limpidity of this viewpoint is simply supported by the unavoidable 
desire to paint. So far the artist’s desire to produce painting is existent, 
one should not impute the idea on the eschatological. Perhaps it is true 
that some forms of painting, fixed in certain theoretical canons, are 
anachronous and passe, but to say that in a lump “painting is dead” is 
incorrect and untrue. In this regard, as opposed to the permanent feeling 
on the end of painting throughout the last century, the artists try to 
elaborate the important periods in art history and launch them as 



neoisms, thus accepting utopia as alibi for all their actions. The 
procedures they use to transform painting, as its present existence in all 
possible forms, are not pathological symptom of the non-ontological 
elaboration of the panting, rather the outcome of the true, vital desire to 
live trough the pictorial. I am not sure when Robert Musil wrote the 
following: “If it is still necessary for some paintings to appear, they will 
not come out from the place where we expect them to come”, but I do 
believe that his intuition has future.
When focusing on this topic in Macedonian context, I include artists, 
tendencies and works of art belonging to modern and contemporary art 
that depart from the line of established laws in this field, starting from the 
moment when the process of neutralization of opposing things is initiated 
in the art of painting of the type: form - content, chiaro - scuro, color - 
drawing, figure - background and, consequently, when issues on 
perspective and anatomy become irrelevant. Without having the 
aspirations to (re)value or classify, but, above all, to interpret the 
manifestations of transformation of the painting, the text and the 
exhibitions select and treat, first of all, works of art that do not comply 
with the rules of orthodox art of painting, that make digressions, slippage 
and escapisms, that experiment and investigate, thus transforming the 
relations between the basic painting categories. Hence, the including of 
several works of art of some artists, or indicating works of not so highly 
distinguished painters in Macedonia, does not automatically mean also 
an axiological procedure: the text and the paintings only serve to indicate 
the phenomena of changes in the painting in Macedonia.
Do we need to underline how much transformation as category is the 
idiosyncratic structure of man, particularly of the creator in this range, 
nourished under the dome of influences of intercross cultures and how 
much the words: adaptability, skill of connecting, etc., touch both the 
creative and the existential, regardless if we will define it as mimicry, 
hybridization, Byzantinism, bricolage or artistic mastery?
The topic is not interpreted in accordance with the historical discourse, 
Furthermore, the styles, directions and movements, not only in 
Macedonia but also in the Balkans, are not compatible to their 
chronology in Western Europe and the USA, although the “styles” 
themselves do not possess a single line of evolution (they repeat 
themselves in certain periods, pursuant to the wholeness of the 
civilizational transformations). As a consequence, some of the existing 
categories of history of art are left out, so that the phenomenological and 



aesthetic ones be stressed. Investigation of the formal side is 
simultaneous with the investigation of the signifying side.

From methodological aspect, basically, this debate on the inconsistency 
calls for disobedience of the interpreter as well. The structuralists such 
as Jacques Derrida and Roland Barthes teach us not to respect 
stereotypes and models in theory, rather to make use of everything 
serving the work of art, to come closer to its meaning that is system of 
“substitutions and naming”. However, this endogenous viewpoint, 
regardless how it is essential to enter the corpus of the work of art, is not 
satisfactory if one does not also respect the factors outside the work of 
art and the individual act of painting - the exo-genesis. Socio-cultural, 
psychological, anthropological, on one hand, and the relational 
dimensions, on the other hand, in cooperation with the mentioned formal 
principles, together from work to work, from manifestation to 
manifestation, can enable us appropriate penetration into the core of the 
phenomenon that we investigate. I do not apply the alliance of these 
three models: the internal, the external and the dialogical ones, as 
dogma or “blackmail". I prefer to move along a middle line supported by 
Yve-Alain Bois, between theory and anti-theory, between following the 
trend and its circumvention, on half road between the ideological - 
political and the non-suggested, depending on the character of the very 
work of art. With full respect towards its autonomous structure, the work 
of art should be left to speak by itself: “Not to aspire that we understand it 
better than the painter himself/herself” (Hubert Damisch).
According to the aforementioned principles, with a measure that does not 
threaten the integrity of the very painting, I consider the transformation of 
the art of painting through the following sections: 1.Neutralization; 2. 
Elementarization: 3. Architectonics; 4. Geo-cartography; 5. 
Accumulations and repetitions; 6. Carnivalization; 7. Entropy?
This book has an educational significance, as well.
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Монако - 1965; Лондон, Кортина Д Ампецо.Калгари - 1967; Милано - 1968;
Комо, Новара, Париз- 1969; Белград - 1972, 1976;Торонто -1973;
Минхен, Солун -1984
Адреса:, "Порта Љубица”, Охрид

Таки Павловски ( 1939 )
Завршил Академијаза применети уметности 1964. во Белград, С.Р. Југославија.
Самостојни изложби: Скопје - 1970, 1972, 1976, 1977, 1985, 1992, 1994, 1998;
Куманово - 1976, 1985; Аузбург, Штудгарт, Белград - 1987;Париз, Нови Сад, Сомбор - 
1988; Охрид, Струга, Битола.Прилеп, Велес-1992; Струмица- 1995; Истамбул - 1998;
Адреса: Партизански одреди 111/1-10, Скопје

Илија Пенушлиски ( 1947 )
Завршил Академија за ликовни уметности 1971. во Белград, С. Р. Југославија.
Самостојни изложби: Скопје - 1980, 1986, 1987, 1992; Штип - 1987; Струмица — 199;3
Адреса: Орце Николов 96, Скопје



Душан Перчинков ( 1939 )
Завршил Академија за ликовни уметност 1966. so Белград, С.Р. Југославија.
Самостојни изложби: Белград - 1966, 1982; Скопје - 1968, 1975, 1984, 1992;
Загреб- 1987;
Адреса'. Партизански одреди 101/1-9, Скопје

Драган Петковиќ ( 1952 )
Завршил Академија за ликовни уметности 1977. во Љубљана, Р. Словенија.
Самостојни изложби: Скопје - 1981, 1982, 1988; Белград- 1988;
Адреса: Сава Ковачевиќ 11-2/50, Скопје

Димче Протуѓер ( 1920 -1995 )
Завршил Ликовна академија во Софија.
Самостојни изложби: Охрид - 1945, 1948, 1956, 1957, 1995; Прилеп, Битола, Струга - 
1957; Горњи Милановац - 1979; Кавадарци, Неготино - 1980;Скопје - 1956, 1958, 1961, 
1974, 1978, 1986 (ретроспектива); Струга- 1995;

Александар Ристески ( 1937 )
Завршил Академијаза ликовни уметности 1962. во Белград, С.Р. Југославија.
Самостојни изложби: Белград - 1962, 1966; Прилеп - 1963, 1964, 1965, 1995;
Струмица- 1974; Скопје - 1962, 1965, 1968, 1971, 1973, 1976, 1984,1990, 1997;
Адреса: Алпи 15, нас. Бутел 2, Скопје

Александар Станковски ( 1959 )
Завршил Факултет за ликовни уметности 1985. во Скопје.
Самостојни изложби: Скопје - 1980, 1985, 1997; Подгорица- 1984; Загреб - 1986;
Бреда - 1987; Монтреј - 1988; Келн - 1989, 1991;
Адреса: Јани Лукровски 14/6, Скопје

Вељо Ташовски (1949 )
Завршил Академија за ликовни уметности 1979. во Љубљана, Р. Словенија.
Самостојни изложби:Скопје - 1976, 1981,1988, 1993; Љубљана- 1979;
Врхника, Ново Место- 1980;
Адреса: Партизански одреди 72/66, Скопје

Борислав Траиковски (1917 - 1996 )
Завршил Академија за ликовни уметности 1951. во Белград, С.Р. Југославија.
Самостојни изложби: Битола - 1952, 1960,1963,1965,1967,1968,1971,1973,
1974,1979,1980,1982,1983,1984,1985,1991; Прилеп - 1955,1966,1975; Скопје
1960,1962,1966,1974,1975,1980; Струга-1965; Велес-1971; Белград-1976 
Охрид - 1991;

Киро Урдин (1945 )
Завршил Правен факултет во Белград и Академија за филм 1977. во Париз.
Самостојни изложби: Мексико - 1984; Париз - 1986, 1987, 1988, 1989, 1990;
Њујорк - 1987, 1993; Лос Анџелес- 1988; Женева, Стокхолм - 1989; Токио - 1991;
Копенхаген - 1992; Скопје - 1994;
Адреса: 15 Place du Tertre, Paris 18s, France



Предраг Урошевиќ ( 1963 )
Завршил Факултет за ликовни уметности 1987. во Скопје
Самостојни изложби: Скопје - 1988, 1990, 1991, 1992, 1993, 1995, 1997, 1998;
Брус - 1989; Охрид - 1989, 1992; Куманово - 1998;
Адреса: Букурешка 107а, Скопје

Слободан Филовски( 1950)
Завршил Академија за ликовни уметности 1976, во Љубљана, Р. Словенија
Самостојни изложби: Скопје - 1976, 1980:
Адреса: Ленинова 16, Скопје

Нове Франговски ( 1939 )
Завршил Академија за ликовни уметности 1966. во Белград, С.Р. Југославија, 
Самостојни изложби: Бор- 1968; Скопје- 1968, 1971, 1975, 1982, 1984, 1988, 1994, 1998; 
Белград - 1969, 1978, 1984; Рим - 1973; Нови Сад - 1975; Зеница - 1984; Сараево - 1985;
Куманово, Велес, Струмица- 1986; Охрид- 1990;
Адреса: Патизански одреди 111/2-13

Виолета Чауле (1947 )
Завршила Академија за применети уметности 1973. во Париз.
Самостојни изложби: Вржачка Бања- 1975; Фиренца- 1976; Скопје, Загреб- 1981;
Адреса: Коле Неделковски 74, Скопје

Глигор Чемерски (1940 )
Завршил Академија за ликовни уметности 1965. во Белград, С.Р. Југославија.
Самостојни изложби:Скопје - 1962, 1965,1969,1976,1983,1987(ретроспектива),1992, 1994, 
1996,1998; Белград -1965, 1968, 1983; Охрид - 1966; Александрија- 1969; Шел - 197;0 
Кавадарци - 1973, 1983, 1999; Загреб, Будва- 1983; Хаг- 1991; Струмица- 1993;
Париз - 1990, 1991, 1993, 1995; Вашингтон - 1998; Северна Каролина 2000;
Адреса; Партизански одрдеди 93/3-13

Симон Шемов(1941 )
Завршил Академија за ликовни уметности 1964. во Белград, С.Р. Југославија.
Самостојни изложби:Скопје - 1965,1968,1969,1970,1976,1981,1982,1985,
19861990,1991,1995,2000; Струмица - 1970; Братфорд, Лондон - 1972; Единбург- 1973; 
Кавадарци - 1978; Зрењанин - 1985; Њујорк - 1990;
Адреса: Партизански одреди 101/1-10

Томо Шијаковиќ - Шијак ( 1930 - 1998 )
Студирал на Академијата за ликовни уметности во Љубљана.
Самостојни изложби: Скопје - 1946,1952, 1953, 1958, 1962, 1965, 1968, 
1977(ретроспектива), 1996, 1997; Белград- 1958; Ниш - 1962; Куманово- 1967;

Јован Шумковски ( 1962 )
Завршил Факултет за ликовни уметности 1986. во Скопје.
Самостојни изложби: Охрид, Велес, Штип - 1985; Белград - 1988; Скопје - 1987,1990, 
1997; Брисел - 1995; Њујорк - 1998; Стокхолм - 2000;
Адреса: Шпато 13, Скопје
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