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80-ТЕ ГОДИНИ ВО МШДОНСКШ АИКОВНА УМЕТНОСТ

Г-

**.* 
A & K

•. ■ : ' -

■•Wu

4 *'Х

.. . .. ■; :

л. vx-i

IS. I V - <f. V.



80-ТЕ ГОАИНМ BO МАНЕАОНСНЛТА АШВНА УМЕТНОСТ
Изложбата, вана општо насловена, опфана всушност 
ненои тенденции од покомплексните движења во ма- 
недонсната линовна уметност. И тоа оној нејзин дел 
што на свој начин го отсликува ова време, условно 
определено нано постмодернизам во нашата и свет- 
сната уметност, не иснлучувајни ја можноста од неј- 
зино дополнување и корегирање co други имиња.

Македонските уметници влегуваат во осумдесеттите 
години co внесување нови елементи во своите пора- 
нешни творечки настојувања, или пак, што е случај 
co најмладите, се формираат во последниве пет-шест 
години, поцелосно сообразувајќи се co „духот на вре- 
мето“ и co новите појави во уметноста (варијанти на 
„нова слика", инсталации и т. н.) Се работи за ино- 
вации, нои се надоврзуваат на некои поранешни аван- 
гардни предлози во македонсната уметност, и се во
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континуитетот co сродните тенденции од раните се- 
думдесетти години. Тие на специфичен начин, и се 
поубедливо ја означуваат промената во македонската
ликовна уметност во овие години. Новите остварувања, 
кои се во суштина нетрадиционални и неконвенционал-
ни, поттикнуваат на поинакви размислувања, преиспи- 
тување и утврдување на нови естетски критериуми во 
'нашата уметност. Така, не може да се прифати прин- 
ципот според кој основно мерило за критично вредну- 
вање на делото е степенот на негово сообразување 
на одреден клиширан модел во уметноста, создаден 
во други услови, туку оној што го респ.ектира оддел- 
ниот автентичен творечки придонес во општите умет- 
нички тенови на времето. Оттука произлегува нужната 
претпазливост кон пренагласени толкувања и поврзу- 
вања на уметничките појави создадени кај нас и 
оние во светот.

Нашето време е обележано co голема криза и неси- 
гурност, нако време на сложени движења и против- 
речности во животот, co уметност која е во знакот 
на неочекувани пресврти, разновидност и индивидуал- 
ни поетики на еден вид „еклектична љубопитност". 
Добрата информираност и комуникација во денешниот 
свет придонесува за универзализација на уметноста и 
нејзино протнајување. Затоа, не треба да се инсистира 
на „привилегијата на исклучива модерност" туку пред 
се да се обидеме да пронајдеме елементи на можно 
поврзување во контекстот на националната и светската 
уметност ,во однос на историските и понови движења 
во уметноста (видови на експресио1низам, реализам, и 
т. н.), која „секогаш била наклонета кон циклични ре- 
афирмации и ревалоризации на се што во еден миг 
се чинело потиснато" (Јеша Денегри). Меѓутоа, еви- 
дентно е промовирањето на нов сензибилитет co упо- 
требата на нови ликовни средства и експресивност 
афирмирање на нова естетика во македонската ликов- 
на уметност. Покрај тоа што не може поблиску да 
се определат некои заеднични тенденции, и да се на- 
прази поцврста класификација, заради различниот раз- 
воен пат на уметниците и нивно вклучување во 
општата духовна и културна клима, сепак е можно 
да се укаже на ненои заеднички процеси и сродни 
тенденции во уметноста.

1ака, забележливо е настојувањето да се воспостави 
нов „дијалог co минатото" co „почвата“ и пошироко 
сфатена традиција, да се користат непостојани и при- 
родни материјали (естетика на материјалот), средствата
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••и искуствата на масмедиумите (филм и t.ih.). Се ука- 
жува на ефемерниот карактер на создаденото дело,
кое се документира на филм, слајд, видео и тн, афир- 
мирајќи го процесот, и димензијата време и простор,
како суштествени компоненти во создавањето на де- 
лото. Погоа, забележливо е интермедиумското прот- 
кајување и поместување на границите меѓу ликовните
дисциплини,

jjgkt , на
IIнако и трансформирање на сликата во

скулптурата во инсталација, амбиентално
артикулирање на елементите и освојување на просто-

рот. На тој начин, се отвораат нови прашања, од 
практична и теоретсна природа, за (не) уметничкото, 
за убавото и грдото, социјализација или отуѓување на 
креативниот чин, трајното и ефемерното (не) вред- 
ното, границите на естетското и кичот и т.н.

„Новата уметничка практика1' во СР Манедонија пос- 
тепено, не секогаш континуирано и доследно, но се- 
како co обновени сили и се поубедливо, укажува на 
своето постоење како витален сегмент во современата 
македонска уметност и култура, отворен за нови ис- 
куства и сознанија.

Презентирани се дела главно од младата и најмладата 
генерација уметници нои на различен начин се вклу- 
чуваат во актуелните уметнички текови.

Co пластични инсталации, инвентивно разрешени се 
претставуваат Глигор Стефанов, Симон Узуновски и 
Ибрахим Беди кои ја афирмираат чистата пластичност 
вклучувајќи го просторот нако активен чинител во 
обликувањето, co потенцирање на природното и мате- 
ријалот. Во таа смисла Петре Нинолески креира отво- 
рена и згусната структура во неговите скулптури — 
објекти сугерирајќи магичност нап росторот и дожи- 
вувањето. Вујка Радивојевиќ — Бајарово се сеќава на 
детството co необични архаични состави, додека Владо 
Павлески е наклонет кон наративна симболичност во 
претставувањето, робусен и експресивен. Комбинација 
на слика и објект понудија следните автори: Гроздан 
Крстевски _ кој е вешт во манирично предадениот и 
„кадриран" цртеж на актовите, потоа разновидните 
остварувања на групата „О". Драган Петковиќ и Љуп- 
чо Бојаров. Гока Радовановин и Мирко Станковиќ се 
издвојуваат co чистиот концепт на нивната архитек- 
тонско-еколошка „инсталација".

Васил Василев во овие години осрорми•Ш забележлив
циклус на скулптурна еротика и режани цртежи кои 
ја надополнуваат на духовит и сериозен начин, про- 
должувајќи го својот нарантеристичен „естетизиран 
примитивизам" во обликувањето. Манир и фрагмен- 
тарност сретнуваме и во анималните робусни прет- 
стави на Димитар Манев, специфични по строгиот 
цртеж, помалку традиционал!на знаковеност и одмере- 
на фигуративна трансформација. Зоран Малиновски
прави еден вид „концептуализиран1* цртеж, додека 
Сергеј Андреевски маниристички продолжува една кла- 
сична експресионистичка струја. Анета Светиева е мош-
не впечатлива во необичните гротескни претстави кои 
допираат длабоно во човечкото минато и егзистенција, 
како состави co своевидна фигуративна урбана „архе- 
ологија на потсвесното1*. Во контекстот на авторски 
осмислената „нова слика се изделува Томе Аџиевски 
кој „инсталира“ повеќе живо насликани попартистички 
сегменти на профилирани човечки фигури, облекло и 
предели. Тие сочинуваат една интересна целина и на 
ироничен начин проговоруваат за некои гранични сос- 
тојби на духот и уметноста.

Слободан Живковски сугестивно креира необични Ан- 
тропо-анимални претстави кои наликуваат на тотеми 
антени ... Волор^с^^чв^ ^чс^ала^^ чаорав^.а Д^^чо 
^са^ловсв^, кој кореспондира co класичното, потоа 
Игор Митрикески кој создаде живо обоена слика — 
утроба и Симон Шемов co групата соработници.
Меил-артот на Лазо Плавевски и Мирослав Грчев на 
инвентивен начин ги соединува нивните преокупации 
како каракатуристи и другите ликовни и визуелни ис- 
куства и сознанија во предавањето на една специ- 
фична знаковност на пораката.

Видео-артот на Венко Цветнов и Искра Димитриева 
беше составен од снимен материјал комбиниран co 
музика и снимки „на живо“, продолжувајќи ја идеја 
та за еден вид „дијалог co минатото" (икони, фрески) 
грисутен во нивните нолажи.
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