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ПРЕДГОВОР

Оваа книга содржи прегледи, студии и есси за со- 
времената македонска ликовна уметност co кои, во раз- 
личен обем, е опфатен периодот од пред Втората свет- 
ска војна до средината на осмата децепија.

Сегашниот избор настојува да биде уште еден при- 
донес во што потемелното согледување на оваа област 
на нашата култура. Вака составен тој, пред се ја до- 
полнува и продолжува претходната моја книга „Откри- 
вања“ („Мисла“, Скопје 1977 год.), која содржи студпи 
и есеи за совремсната македонска ликовна уметност, 
но и за поедини наши творци (во новата книга такви 
текстови, подоцна настанати, не се опфатени).

Но овој избор особено заемно се надополнува co 
во меѓувреме објавените други мои книги: „Совреме- 
ното македонско сликарство“ („Македонска ревија“, 
Скопје: 1981 год. — на македонски,- 1983 год. — на 
англиски) и „Македонското монументално сликарство 
на теми од НОВ и Револуцијата“ („Македонска книга“, 
Скопје 1984 год.). Во овие книги општиот развој на 
нашето ,,музејско“ и монументално сликарство е пооп- 
ширно разгледуван и тоа од сите аспекти.

Меѓутоа, одделни други дисциплини (цртежот) и, 
особено: теоретските согледувања, суштественше тен- 
денции и поедините авторски придонеси во нив, пооп- 
стојно се претставени во некои текстови поместени во 
оваа книга. Тука се наоѓаат и стегнати, координирани 
прегледи на повеќе подрачја во денешната македонска 
ликовна уметност. Во други трудови особено се разгле- 
дува односот на просторот и на пластичните уметности,



вклучително и архитектурата. Претставена е и актив- 
носта на некои ликовни групи, што спорадично или 
исцело е поврзана co Македонија.

Временски текстовите се настанати од 1960 до 1988 
година: тие се мошне ограничен избор од многу пого- 
лем број мои студии и ликовни критики. Некои од обја- 
вените трудви се поврзани co особено важни изложби, 
во чие конципирање и реализација учествувал авторот; 
други се пишувани пред се за поедини научни собири 
или по друг повод, а за да се обработат прашања важни 
или актуелни за осветлување на нашата современа ли- 
ковна уметност. Авторот сака да верува дека сите 
тае и денес ја запазиле својата основна релевантност. 
Се разбира, cine тука објавени трудови се подложени 
на онаа општа судбина на секое искажување за умет- 
носта: да бидат постојано проверувани, превреднувани 
и надминувани од секоја нова етапа во развитокот на 
еден и ист автор — или од општиот непрекиден раз- 
виток на научната мисла за уметноста.

Меѓу поедини текстови има делумно совпаѓање на 
материјата што ја обработуваат: тоа произлегува, пред 
се, од карактерот на некои појави што се темелни од- 
лик.и или потрајни тенденции во современата македон- 
ска ликовна уметност. Меѓутоа, во секој текст надвла- 
дува претставувањето на нови подрачја и граѓа-, па, по- 
ради тоа, ново согледување на некои целини (времен- 
скч, стилски) и на поедини прашања, co настојување 
да се дофати сложеноста на обработениот материјал.

Но најмногу во овие текстови е вградено убеду- 
вањето дека современата македонска ликовна уметност 
има значајна функција во најновата наша нацчонална 
и културна историја. Зашто, без панегирични нскажу- 
вања (no и наспроти cine противречности и дилеми за 
вистинските перспективи на нашиот културен развмток) 
нејзиниот основен двигател е историската преобразба 
на нашата земја. Во последните дсцении таа овозможи 
македонската уметност да се стремц кон својот тво- 
речкм идентмтет и актуелност, во козмополитизмот на 
естетските и стилски текови во светот; и да стане не- 



одминлив дел од сето наше сегашно живеење и основа 
за една почовечна иднина.

*
* *

На крајот, укажувам дека текстовите се објавени 
co исправки на груби пропусти, co подобрувања од 
јазичен, технички и информативен карактер. Некои се. 
поместени како забелешки означени co астерикс (звез- 
дичка). Покрај тоа изработен е и индекс на имиња.

Авторот





ПРЕГЛЕДИ И РАЗВОЈНИ 
ТЕНДЕНЦИИ





МАКЕДОНСКАТА СОВРЕМЕНА УМЕТНОСТ

Co оглед дека се уште*  не е создаден посериозен 
теоретски труд — од карактер на историски преглед 
или естетскоаналитичка студија — за феноменот што 
го претставува современата македонска ликовна умет- 
ност, сите обопштени искажувања за неа се бремени 
co „подводни камења“ на помала или поголема теорет- 
ска импровизација.

Поединечните, акцидентални, пригодни или од тој 
род определби за одделни елементи, творечки особе- 
ности, процеси, личности итн., внатре во оваа област 
на уметничкото творење кај нас, се елементи од мо- 
заикот на обидите да се определиме спрема нешто што 
е дел од формирањето на современото македонско на- 
ционално-културно битие: спрема еден дел од оној го- 
лем потфат, зачнат уште во воружената етапа на на- 
шата револуција, а што се одвива низ сите Сцили и 
Харибди на сложениот историски процес на неспореД' 
ното градење на ново социјалистичко општество и нова 
национална култура. Научно-критичкиот потход коч 
попатнитс определби, интонирани на распонот од наз- 
дравичарски извици, па се до остра пресметка co сите 
недоискажаности, залудности и лутања на ликовното 
творештво во Македонија во повоениот период сега, 
по близу четврт век нивна кумулација — заедно co 
неопходната непосредна ангажирана студија на живата 
ликовна уметничка практика и на нејзините творечки 

*) Сс мисли до таа, 1967 година кога е првпат ојбавен овој 
тскст.



на вистинската физиономија и домените на она што 
сакаме да биде современата македонска ликовна умет- 
ност.

Тука веднаш се исправаме пред редица проблеми. 
Почетната задача на проучување и на научно опре- 
делување на зачетоцито на современо концлпираното 
ликовно творење во Македонија уште во периодот меѓу 
двете војни, веќе беше предмет, меѓу другото, на обем- 
на и сериозна студија која, се надевам, ќе излезе од 
својата анонимност: докторската дисертација на исто- 
ричарот aа уметноста Елена Мацан-Чукиќ*.  Оваа прва 
етапа, меѓутоа, е ослободена од една дилема што го 
следи само повоениот развлток на ликовната уметност 
во Македонија, зашто за претходнлот е во голема мер- 
ка или беспредметна или поинаку поставена: постои 
ли, арII едно доследно објективизирано научно про- 
учување, таква даденост на специфичности — стилски, 
содржлнски, изразни итн., кои го искажуваат постое- 
њето на посебноста, внатре во југословенското ликовно 
подрачје, што може да се нарече современа маке- 
донска ликовна уметност?

Формулирањето на потврден одговор за оваа ди- 
лема е навидум потфат што може да се засновува врз 
солидна аргументација. Рсдлца определувања спрема 
ликовното творештво во Македонлја во повоениот пе- 
риод се токму на ллнија да ги определат и историските 
рамки на слтуацлјата во кои тоа се појавува и специ- 
фичностите што произлегуваат од нив. Од друга стра- 
на, некои особености на процесите во ликовната умет- 
ност кај нас можат да се дедуцлраат или осмислат 
според компарации, сличностл, општоважечки каракте- 
ристикл, co целината на југословенското современо ли- 
ковно творештво; та дурл и co проучување на развој- 
ните особености на ллковната уметност во средини co 
основнл, општл историски условл, сродни co тие на ма- 
кедонскиот етничко-културен амбиент. Така, пред не- 
колку години Ото Бихаљи — Мерин одбележа: „Со- 
времената југословенска уметност ја наоѓа својата пот-

*) Оваа дисертација не е одбранета и остана во ракопис.



Јата развиепа средновеков- на култура, што не попречи нејзините погледи да би- 
дат свртени кон иднината. Таа ги имаше, дури без 
школска точност, преживеано и следено брановите на 
модсрниот уметнички развиток и извесни нејзини прет 
ставници имаат, без секакво сомневање, достигнато ед- 
но светско ниво‘“. Понатаму: „Можно е каноните на 
впзантиеката уметиоет, во формите што се достигнати 
во МакедониЈа и Србија и транспонирани и адаптирани 
на нови аспекти да живеат во современата југословен- 
ска уметност- ДополвувајКи ја оваа иоја 
хаљи — Мерин подвелкува дека, иако модерниот јазик 
на Формата е универзален, секоја уметност запазува 
корени во длабочината на своето време и во пејзажот 
во к°ј е родена. „Меѓу старото и младото се поставени 
мостови на соништата; оттука е разбирливо дека клу- 
чевите на развитокот на животот треба да се бараат во 
фрагменти и во гробови"3.

напис („Националното во современата 
уметлост ) Миодраг В. Протиќ одбележува дека и во 
најекстремните правци проблеснува „прастариот фено° 
мен на содржинска и стилска метаморфоза" па заклу- 
чува дека овој процес може посебно да се следи во 
оврсмената Југословенска уметност: „Развивајќи сс на 

тлото на големо минато, во посебна општествена сре- 
дина, таа ги вппва нивните влијанија на начин на па- 
фгпшрана посрсдност. Соединувањето на старото co 
новото, на националното co општото, е една ол неј 
зините најбитни особини, Меѓутоа, пробле.мот е токму 
И во таа посредност поради која еден одреден инди- 
видуалсн или општ менталлтет и поднебје можат да се 
прспознаат само co исполнување на извеснл претходни 
услови. Секогаш кога не е во прашање опис, илустра- 
I ija, сролклор, се среќаваме co исти тешкотии. Зашто 

конверзијата на една хумана, чувствена или фактограФ- 
ска вредност во формална, пластична врсдност не ‘е

’> Oto Bihalji — Merin: Savremeno jugoslovensko slikar- 
1 ’ ’£“5osla?ja“- Hustrirana revija, 14 sveska. 1957, Beograd.

a) Ибид, 4



лесно да се следи без повеќекратна известеност, без 
можности за споредување на посебното co општото, 
без глобална визија: вистинската смисла на национал- 
ната уметност може да се открие дури во нејзиното 
споредување co општата уметност“ѕ. Зборувајќи, пона- 
таму, за колористичкиот експресионизам во Југосла- 
вија. Протиќ одбележува дека во него, покрај етичкиот, 
е оч.чгледен и етничкиот момент, зашто миогу негови 
припадници често ги локализираат своите симболи и 
медиуми. Така, за Лазар Личеноски вели дека тој сите 
симболи и медиуми ги бара во Македонија, во јабла- 
ните, афионите, ридовите; таква е и улогата на маке- 
донскиот народен вез и на старите пергаменти во кон- 
цепцијата на Србиновиќ, и на Петлевски, Одговарајќи 
на една дилема, Протиќ смета дека многу сликари 
свесно тргнуват кон општото од општото. ,.Во нив- 
пиот израз, и покрај најдобра информираност, не може 
лесно и брзо да се препознае специфичниот медиум и 
повод, co објективно значење. Но во нивниот сензиби- 
литет, во нивниот приод кон крсативниот акт, дури и 
тогаш се чувствува одблесокот на ,една одредена сре- 
дина и култура“* * * 5. Оттука според Протиќ не може да 
се брани ниту раширената теза за „апстрактивниот уни- 
верзализам" на современата уметност, co кој наводно 
се бришат специфичните одлики и разлики — или мо- 
же во сосема мала мера.

Интересно е споредувањето на појавата и на раз- 
витокот на современото ликовно творсштво во Маке- 
донија co феноменот што го претставува таканарече- 
ната Мексиканска ликовна школа. Италијанскиот кри- 
тичар il теоретичар Џулио Карло Арган во еден свој 
есеј („Мексиканската школа“) зборувајќи за модерното 
мексиканско сликарство, откако го скицира неговиот 
развиток и по Револуцијата од 1910 год,, одбележува 
меѓу другото: „Историски, е точно: кој сака да ги про- 
најде, во четирите века на ропство што му следува 
на шпанското освојување, знаците на една ендемска 

<) Миодраг Б. ПротиЛ: Национално у савременој умет-
ности, „Политика", зо декември, 1965.

5) Ибид.



творечка виталност на мексиканското население и, во 
нив, првите никулци на преродбата, треба да ги бара 
во неисцрпната и во експресивната сила на народната 
уметност. Без сомневање, автентичната историја на Мек- 
сико созрева во условите на потиснатите, а не во оние 
на потиснувачите. Во нив се чува и пренесува старата 
спиритуалност, потисната и незгасната“°. Една дефи- 
ниција што може потполно да се транспонлра за слу- 
чајот на македонската национална култура: народното 
творештво на македонскиот народ се јави како полна 
компензација за сите негови реални лишувања од ма- 
теријална и духовна природа во текот на петвсковното 
турско ропство, но и како блескава илустрација за тво- 
речката сила на етничката средина во која е родено. 
Цутењето на старитс уметнички занаети во Македо- 
нија, во нивните вистински домети и вредности, можеме 
да го согледаме само денес. Македонските национал- 
ни носии, везови, ќилими итн., изразуваат рстко коло- 
ристичко чувство обликувано во рафинирани, проуче- 
ни односи и co нагласен ориентален усет за фина ара- 
беска II декоративност. Ширината на формалниот ре- 
гистар на декоративните елементи се должи на дели- 
катни, проучени синтези спроведени врз облиците со- 
гледани во предметниот свет на природата. Богатиот 
јазик на уметничките занаети, елегантната, суптилна и 
ингениозна нивна изразност, е спроведена co просту- 
дирано чувствување на облиците и на нивното твореч- 
ко, логично декоративно преобразување. Еден репер- 
тоар на формални вредности што ќе остане постојана 
присутност во вид на поттик и инспирација и во совре- 
меното ликовно творештво во Македонија.

Во споменатиот есеј на Арган се определува и об- 
ликот во кој се изврши синтезата меѓу традицијата и 
современото во модерното мексиканско сликарство, што 
за него се изразува како двојност на импулси што ја 
раздвижуваат Мексиканската школа, иако се во очи- 
гледна спротивност: „архаизмот, или настојчивото по- 
викување на уметноста на Маите и на Ацтеките, како * 

e) Giulio Carlo Argan: Salvezza e caduta nell’arte moder
ns, Milano, 1964, 237.



извори на митот и непресушен производител на прет- 
стави и модернизмот, како желба да се асимилираат 
сите изразни средства на европските авангарди и, по 
овој пат, да се достигне до фасцинантните и понекогаш 
застрашувачки актуелни митови, тргнуваЈќи од оној на 
механизираната цивилизација. Средбата на спротивнос- 
тите е олеснета и комплицирана, во исто време, од 
современата тенденција на правци и на европски умет- 
ници (на пр. Пикасо) да гледаат во уметноста на ста- 
риот Мексико еден од големите историски корени на 
модерната уметност и на нејзиниот страв од митот и 
од сакралното".7

За конкретната наша ситуација овие заклучоци на 
Арган содржат многу прецизни индикации како да се 
однесеме кон проблематиката што ја поставува раѓа- 
њето и развитокот на модерната ликовна уметност во 
Македонија. Ако е точно дека за многу современи 
правци и за многу современи уметници старите култури 
на Маите и Ацтеките претставуваа извесен вид поттик- 
нувач или катализатор на уметничкото творештво, ед- 
накво може да се третира средновековната уметност на 
Византија и потесно на Македонија. Кандински, еден 
од родоначелниците на апстрактната уметност, според 
современата естетско-теоретска мисла, своите теоретски 
и непосредно творечки потфати ги има офор.мено, во 
голема мера, во контакт co руското народно творештво; 
и одделно co средновсковната руска уметност на икони. 
Од друга страна, очиглсдно е дека стилот co строгп 
контури, солидната облина на формите и иепостоењето 
на пластични интенции во нашите византиско-маке- 
донски фрески од средниот век; желбата површината 
на сликата да се претвори во еден израз и нс само 
во едно просто ехо на животот, мораа да бидат по- 
блиски до сите југословенски, особено до македонските, 
современи уметници отколку поуките на ренесансата.

Сметам дека и на примерот на македонското по- 
воено ликовно творештво е можно формулирање на 
една теоретска претпоставка: доколку културата во со-

7) Ибид, стр. 237



цијализмот биде навлстина плод на дезалиенација, на 
повраток на човекот кон неговата битна општестве- 
ност, тоа ќе биде придобивка на творечклот напон на 
личноста во кореспонденција co нејзлната човечка за- 
едница во рамките на традлцијата, националната или 
преднационалната.

Во еден свој есеј, вршејки своевлдна длабинска 
мисловно-емоцлонална сондажа во комплексот пробле- 
ми II дилеми што му го поднесува нему прашањето на 
современото македонско сликарство, Глигор Чемерски 
одбслсжува: „Заборавајќл го еднаш, по големите сред- 
новековнл монументални стлловл ч по топлата апсо- 
лутност на уметноста на лконата, која почна да се де- 
генерлра под барокни влијанија, за да лсчезнс во блут- 
кавата замазнетост на зографите, чувството за пласти- 
чен говор и израз на жлвотните феномени, Македо- 
нија ја зачува чувствителноста на окото, чувствителнос- 
та за бојата и драмските хармонлл уште во фолклорот 
и така го зачува во колсктивното творештво врзано 
за секогашнлот жлвот, нагонот чија реализација беше 
оневозможувана во текот на пет вековл“. Па, откако 
одбелсжува дска прифакањето на европсклот сстетски 
лдеал дојде во лсто време кога и прлфакањето на 
европското разблрање на жлвотот, Чемерски лстакну- 
ва: „Тешкотијата што ја чувствувам кога зборувам за 
македонското сллкарство мислам дека во многу е ло 
следица на тоа што како такво, како стлл, не го гле- 
дам. Она што е македонското сллкарство денес (1962 
г.), поседува многу конфузни зблркл, лндлвлдуални 
крлзл л лутања, половлчнл рецепти за „пздиференци- 
раноста на својата ллчност прсрано зблсна во сандаче 
за скапоценостл, а она што е најдобро во него се зач- 
нува во тешкл и мачни расклни на сллкарите co неар- 
тлкулираните крлтериумл на средлната . . ,“8.

Иако дилемата постол, сега по бллзу четврт век 
творење, македонската ликовна уметност содржи нс- 
сомнено јасни особеностл што беа уочени л од југо- 
словенската и од странската критика прл неколку из- 

ѕ) Глигор Чемерски: Знаци обновљене душе, „Данас“,
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ложби на македонски уметницл во разни европски зем- 
]и: Италија, Франција, Германија, Англија.9 Македон- 
склот ллковен амбиент наследи низ творештвото на 
„неколку ликовни уметницл што се појавија во псри- 
одот меѓу двете војни неколку задоцнети варлјантл на 
постимпреслонизмот, незрел фовизам, експреслонлзам, 
полуконструктивлзам, неиздиференцлрани и измешани 
co некол нејасни стремежл на сентиментално-социо- 
лошко сликарство“ (Г. Чемерскл). Овој ликовен, изра- 
зен инструмент лребаше да изнајде во себе сили на 
новите општественл и духовнл вредностл да им даде 
објектлвлзлрана, реалистичка форма. Проткаенл co 
прлзвуци на посочените стллскл инфллтрацил на не- 
колку правци настанати во овој век, ликовните лска- 
жувања на оваа група уметници од постарата генера- 
ција ќе останат како документ за доблестите, ограни- 
ченоста л заблудите на едно време. При проучувањето 
на ликовното творештво на Македонија во повоениот 
период неопходно е да се нагласи дека врската меѓу 
старата генерација co нејзлниот вака определен ллко- 
вен бревијар и средната генерација е лзвршена повеќе 
co логиката на ситуацлја во нашата земја, отколку co 
некое подлабоко испреплетување на влијанлја и на пот- 
тици: зашго естетсклте концепцлл и влзлл на помла- 
дите ликовни творци, прлпаднлцл на генерацијата што 
уметнички се оформи по војната, беа поставсни на една 
дистанца содржана во цело едно ново разблраље и чув- 
ствување на современоста во животот и во уметноста.

Наспоредното навлегување во ллковниот жлвот на 
Македонија на таа млада генерација ллковни уметници 
и одвивањето на една внатрешно логлчна еволуцлја на 
естетските концепцлл л хорлзонтл на југословенската 
уметност што македонсклот уметник ќе гл преземе 
формирајќи се како творец на ликовнлте академии во 
Белград, Загреб и Љубљана, но и нлз судрување co 
тле академизирани стилскл поуки, го претставува ин- 

и) Види меѓу другото, прикази на изложбите на ДЛУМ 
во Скопје. Белград, Загреб, Лзубљана; на групни и поединечни 
изложби во земјата и во странство: во Дижон, Париз, Лондон, 
Рим, Сан Марино, Нирнберг, Штутгарт итн.



струментот на овој постепен пресврт на ликовниот ја- 
зик на македонското подрачје, приближно зачнат кон 
1953—54 година. Тогаш настана период кога постепе- 
ното активирање на младата генерација ја донесе и 
разновидноста на нејзините стилски настојувања: на 
распонот од симболично-поетскиот реализам co импре- 
сионистички акцснти, до фовистички, експресионистич- 
ки, надреалистички и кубистички тенденции и изрази. 
Ова своевидна стилска однсејада на ликовните творци 
од повоената генерација во Македонија не е предизви- 
кана co спсктакуларнн обиди да се влезе во орото на 
меѓународната ликовна берза. Тоа е пред се патетичен, 
мачителен, но и тврдоглав напор, co силата на на- 
собраните поттици, стремежи и љубов за автентично 
уметничко говорење, да се достигне до обликување 
своја, индивидуализнрана уметничка изразеност која 
наедно ќе биде носител на сите ознаки на одредена 
прецизна историска ситуација и амбиент, но и потпол- 
но вклучена во модерната ликовна клима. Овој после- 
ден белег е природна, реална и од животот се повеќе 
осмислена појава.

Општествените и општодуховнитс рамки на умет- 
ничкото творештво во Југославија и во Македонија во 
последните дваесет години, можеа во крајна консек- 
венца само поттикнувачки да влијаат за вакви настоју- 
вања: co реалниот историски модернизам и револуцио- 
нерност на сложените процеси во современото југосло- 
венско општество и на духовното, одделно на уметнич- 
кото творештво, му е дадена внатрешна смисла и тол- 
кување, колку и во одредени моменти да постои над- 
ворешна неускладеност меѓу општата општествена на- 
соченост и одделни творечки резултати. Поради тоа, 
прифаќањето на современи ликовни настојувања и 
правци (особено поради нивните „космополигски“ ка- 
рактерлстики и димензии) е пред се резултат и одговор 
на дадени внатрешно мотивирани потреби: на сложе- 
ната идејно-естетска проблематика да и се изгради со- 
одветен, современо-ликовен изразен инструмент; притоа 
одделна улога игра, помалку свесно отколку спонтаното, 
несвесното чувствуваље на умстникот, дека во ,.револу- 



ционирањето" на уметничкиот израз во крајна линија 
доаѓа до искажување, до надвладување, ако не некоја 
имагинарна „револуционерност11, тогаш барем Тенден- 
ција кон новото како негација на старото; во уметноста 
тоа секогаш е изразено како творечка негација и однос 
спрема старите, историски надминати содржини и 
форми.10

Во Македонија историскиот момент што го живе- 
евме во повоениот период значеше — значи и натаму 
—- постојана пресметка меѓу заслабени, но се уште до- 
статно наметливи рецидиви на суштински и формално 
надминати историски ситуации: во нашиот случај изра- 
зенл во одредена провинциска конзервативна реакција 
на се што е природно, вистинско или вештачко посега- 
ње во општата европска современа ликовна ризница; 
спротивставуваље на веќе подвлечената страсна, оправ- 
дана насоченост да се премавне, co суровата, историска 
драма на македонскпот народ наметната објективна и 
релативна културна ретардација. Треба да се нагласп 
дека и во тој акт на продирање во туѓи духовни региони, 
културната опрема на ликовните уметници од нашето 
поднебје често беш повеќе резултат на природната об- 
дареност, сензибилност и индивидуален напор, отколку 
производ на богато изнијансирана интелектуална оп- 
становка. Совладувањето на овој расчекор меѓу личната 
насоченост и постојните рамки што се зафатени co не- 
прекинат процес на менување и на ширење, во прак- 
тиката се повеќе се изведуваше безболно: зашто оп- 
штата југословснска културна ситуација претставуваше, 
co своето предничење пред состојбите во македонскиот 
амбиент, логичен и реален поттик. Солидната професи- 
онална образованост на редици македонскл уметници, 
нивните се поинтензивни контакти co светските оства- 
рувања во самата земја и надвор од неа ги опремија co * 

I» Во веќе цитираната книга Џ. К. Арган ја искажува 
токму мислата дека модерните уметнички авангарди суштин- 
ски се поврзани co револуционерните историски настани на на- 
шето врсме >i заемно коинцидираат.



достатен културен и ликовен багаж при навлегувањето 
во творечката авантура,

За мене е разбирлив интересот и неопходноста да 
се изврши брзо, понекогаш изнасилено усвојување на 
културни и уметнички вредности, остварени и одгледу- 
вани во средини co понапреднат современ општ култу- 
рен и уметнички подем: тоа е белег на растежот на 
сите области на духовната надградба во Македонија во 
текст на двете последни десетлетија. Меѓутоа, оваа на- 
соченост неопходна во сиот повоен период не ја обез- 
личи македонската култура и уметност: како што не 
успеа да ја повреди целосноста на нејзината физионо- 
мија едно понагласено национално културно самозадо- 
волство, што да с придружено од некритичен однос кон 
своите вистински вредности и резултати.

Сегашната состојба на ликовната уметност во Ма- 
кедонија бремена co сите белези на општиот историски 
процес што го истакнав, го наметнува заклучокот дека 
последните години беа период на натамошно изграду- 
вање физиономијата на современиот македонски лико- 
вен израз: во смисла на творештво co се понагласени 
оригинални, често автохтони белези, co естетски и ли- 
ковни карактеристики што го придружуваат раѓањсто 
и обликувањето на еден македонски ликовен амбиент 
co се поЈасно пропилирани особености. Toi има стана- 
го интсгрален дел на југословенското ликовно подрач- 
]е, не само во географско-политичка, туку и во суш- 
тинска смисла. Ј

Македонската ликовна уметност сега ја поседува 
ТРеТ"Ра 6и “«’““ентално-сш.еходли,, 

аспекти, што, впрочем, Југословенската и странската 
критпга и го докажува во практика. Непрекидното зго- 
лемување 6Ројот на ликовните уметници, обемот и ква- 
литетот на творсштвото на неколку истакнати индиви- 
дуалности меѓу нив (особено од редовите на сега срсде- 
ната и на најмладата генерација), ги упатија тековите 
на македонската ликовна уметност кон афирмација шго 
е во постојано настојување да добие југословенски при- 
знанија и свос место во југословенските ликовни кон- 
стелации и да продре зад границите на нашата земја 



Во овие услови настанаа одделни ликовни изрази чии 
кваллтети значат овладување не само на високо профе- 
сионално рамнлште, туку и силен зафат во регионите 
на целосниот лзраз и обллкување. Прлтоа, во македон- 
ската ликовна уметност се прекршуваат најголем број 
тенденции и правци на современото светско ликовно 
творештво, co разбирливи задоцнувања, посебности итн. 
Напоредно co фигуративната уметност: во широклот 
распон од неколку варијанти на реаллзам co слмболи- 
чен или експресионистички призвуци, па се до надреа- 
лизмот, маглчнлот реаллзам и новата флгурација, по- 
голем број ллковнл уметнлцл во Македонлја ги бара- 
ше модалитетите на својот лзраз во доменот на апстрак- 
тната уметност, нонфигурацијата, енформелот и оп-ар- 
тот. Забележани се л појави на настојувања блиски до 
оп-артот и новлот реализам. Истовремено, што е пра- 
шање од посебна важност, колку прлнципиелно, исто- 
рлско-естетско, толку и од нацлонален аспект: на ли- 
це се појави на се попродлабочено зафаќање во ши- 
роката пластлчна традицлја на Македонија — на рас- 
понот од средновековната ллковна уметност до најви- 
соките домени на нашето фолклорно богатство. При- 
тоа, присутна е и атрактлвноста на самата географско- 
пејзажна физиономија на Македонија. Во сите овие 
односи кон своето подрачје, уметнлкот од средната и 
нај.младата генерација свесно или спонтано го еллми- 
нира еле.ментот на романтично-битово-лдлллчнл насто- 
јувања, туку поттлците ги асимилира и творечки пре- 
создава во современ ликовен израз.

Предвлдувањата л екстатични искажувања во пог- 
лед на кој и да е дел од духовното творештво кај нас, 
па така и на македонската ликовна уметност, можат да 
бидат јалова работа. Меѓутоа, си дозволувам да заклу- 
чам дека објективното проучување на тенденцилте созре- 
ани во македонската ликовна уметност и општите прет- 
поставки во кол таа се развива, покажуваат дека се оп- 
равдани очекувањата за натамошен расцут на оваа об- 
ласт на македонската култура.

Културен живот, 1967



СОВРЕМЕНА МАКЕДОНСКА УМЕТНОСТ: 
СЛИКАРСТВО — СКУЛПТУРА — ОБЈЕКТ14 — (1969)*

В О В Е Д

Изложбата што под овој наслов скопскиот Музеј 
на современата уметност и ја прикажува на југословен- 
ската ликовна публика, најпрво во Белград а потоа и 
во другите градови на нашата земја, е остварена во 
рамките на мошне плодната соработка која веќе не 
колку години постои меѓу нашата установа и Музејот 
на современата уметност во Белград. На неговата жел- 
ба да ја унапредува меѓурепубличката соработка и да 
овозможи приказ на врвните дострели на современата 
македонска ликовна уметност, треба да и се заблаго- 
дари за реализацијата на оваа ллковна манифестација.

Оваа изложба е резултат на двегодишната работа 
на нашата установа. Нејзината физиономија ги изра- 
зува настојувањата решавачкиот критериум за прика- 
жување на дадена уметничка личност да биде улогата 
која таа ја има во современата македонска уметност. 
Во изборот на експонатите тој критериум значи, пред 
се, примена на естетските вреднувања: однос спрема 
делото како одраз на даден историски момент, co та- 
ков ликовен израз што во себе ги вклучува современи- 
те ликовни настојувања и во уметнички облик кој има 
своја естетска довршеност и вредност. Од друга стра- 

* Изложбата под наслов: Современа македонска уметност, 
е одржана во Белград, Загреб и Сараево во 1969 година, во ор- 
ганизација на Музејот на совемената умегност од Скопје.



на одбрани се дела кои треба да ги изразат најзрели- 
те уметнички моменти, апогеи во творештвото на од- 
делни уметници. Поради таа тенденција кај повеќето 
уметници опфатени co изложбата, извесно ретроспек- 
тивно прикажување на нивното творештво секогаш е 
коригирано од ова битно барање. Во изложбата се со- 
држани 80 дела, што настанале во еден временски за- 
фат од 1930 до 1969 година. Co тоа се настојувало да 
се разреши еден посебен проблем. Прво, на југословен- 
ската публика да и се овозможи во оваа, во суштина ан- 
тологиска колекција на дела, да ги види и остварува- 
њата што се дел од уметничките врвови на најистакна- 
тите уметници од предвоената генерација. Потоа, врз 
основа на тоа, да се прикаже вистинскиот, естетски, 
уметнички континуитет на современото македонско ли- 
ковно творештво; да се индицираат битно уметнички- 
те корени, извори, традиции на денешниот момент на 
оваа уметност.

Во повоениот период еден одреден број изложби 
и ги прикажа на југословенската публика отсварувања- 
та на македонската ликовна уметност и овозможи из- 
весно следење на нејзиниот развиток. Така до 1969 го- 
дина во Белград, Загреб, Љубљана и Марибор беа ор- 
ганизирани неколку изложби на ДЛУМ (1953, 1954, 
1957, 1058, 1959, 1963). Прикажан е и одреден број са- 
мостојни (понекогаш ретроспективни) и групни излож- 
би на македонски уметници. Особено биле запазени на- 
стапите на групата „Мугри“. Конечно на сите три до- 
сегашни Триенала во Белград, секогаш учествувал из- 
весен број македонски уметници. И фактот дека, барем 
во Белград, развојот на македонската уметност бил кон- 
тинуирано следен и валоризиран, влијаеше на компо- 
зицијата на оваа изложба. Таа е, главно, составена од 
дела што настанале по 1960—1962 година, а најчесто 
во последниве години, кога настапува созревањето, по- 
силното уметничко профилирање на повоената маке- 
допска ликовна генерација. Тоа се и дела кои ,во нај- 
голем дел, не се прикажани во Белград, или се созда- 
дени во периодот на подготовките за оваа изложба.



ПРЕДВОЕНА ГЕНЕРАЦИЈА

Кон крајот на дваесеттитс години од нашиот век 
во Македонија се појави првата група ликовни уметни- 
ци школувани во современата смисла на зборот Тоа се- 
Димитар Пандилов Аврамовски, Никола Мартиноски и 
- азар Личеноски. Пандилов во 1927 година во Скопје 
ja прикажал својата прва самостојна изложба, co која е 
ознзачен историско-симболичкиот момент на почетокот 
на современата ликовна уметност во Максдонија. Инте 
ресно е дека сите тројца спомнати уметници, таа иста, 
1927 година, излагале на една групна изложба во Скоп- 
je, а потоа сите отпатувале за Париз на понатамошно 
професионално усовршување. По двегодишен престој 
во Париз, Пандилов долго работел и живеел во Буга- 
PHja, Личеноски се до крајот на Втората светска војна 
престојувал во Белград, а Мартиноски во Скопје и 
Крушево. Последните двајца во периодот меѓу двете 
светски војнп потполно органски сс вклучиле во бел- 
градскиот ликовен круг како членови на групата Об- 
лик , а во Белград и други градови приредувале са.мо- 
стојни изложби и учествувале на многу групни изложби 
во земјата и во странство. Во текот на триесеттите го- 
дини во ликовниот живот на Македонија постепено се 
вклучиле сликарите.- Вангел Коџоман, Томо Владимир- 
ски, Љубомир Белогаски, Василие Поповиќ — Цицо и 
други, а единствениот вајар од таа предвоена генера- 
ција е Димо Тодоровски.

Општите состојби во Македонија меѓу двете свет- 
ски војни ги условиле посебностите во развитокот, умет- 
ничката ориентација на творештвото, естетските" диле- 
ми и отстапувања на првите македонски уметници. 

остоел еден основен проблем: судирот меѓу нивната 
уметничка свест и амбициите, формирани во средини 
co поволна општа духовна атмосфера и повисоко ниво 
на поттик за уметничко творештво — и сплетот на ис- 
ториските услови за живот и работа во македонската 
средина на тоа време, оптоварени co тешки социјални, 
национални и културни проблеми на една заостаната 
балканска земја.



Сите четворица, припадници од оваа најстара гене- 
рација, застапени на оваа изложба, имаат свој карак- 
теристичен уметнички и стилски индивидуалитет.

Пандилов во Франција прифатил извесни формал- 
по-стилски бслези на импресионизмот. Во периодот до 
крајот на Втората светска војна ликовното движење на 
уметникот е нагласено во климата на еден сензуалис- 
тички и сентиментален однос спрема темата (пејзажи, 
често co човечки фигури во некој работен напор, мрт- 
ви природи итн.). Тоа е сликарска постапка која дели- 
катно и co извесно лирско чувство ги поставува танките 
слосви речиси скициозно, растресито третирани светли 
бои; тие го асоцираат колористичкиот спектар на бал- 
канското подрачјс. За Пандилов обидот да ја прилаго- 
ди својата „неангажирана11 постапка co мотивите од 
народно-ослободителната војна и социјалистичката из- 
градба, беше проследен co големи творечки дилеми. Co 
својата емоционална непосредност тој во рамките на 
тие настојувања успеал понекогаш да постигне една 
интимистичка варијантд на таа нова тема. Потоа Пан- 
дилов се обидувал низ старите мотивски шеми да ја 
пронајде и својата поранешна уметничка личност. На- 
порот вродил co резултат во извесни дела од повоениот 
период, што претставуваат квалитетен континуитет co 
неговото поранешно творештво.

Освоен од ликовната атмосфера на Париз кон 
крајот на дваесетите години на нашиот век, Маритино- 
ски во предвоена Македонија тврдоглаво настојувал, 
наспроти отстапувањата од внатрешна уметничка при- 
рода, да следи една естетско-стилска линија на особен 
скспресионизам: тргнувајќи од поуките на Пикасо, Мо- 
дилјани, Сутин, Кислинг и други, тој експресионизам се 
повеќе во себе ја вовлекувал „аромата11 на поднебјето, 
доживувал една „балканско-македонска преформација". 
Таа го направила поживотен, посуров (иако не му ја 
одзела болната, манирична елеганција, рафинираноста 
и морбидноста на некои негови стилски урнеци). Мар- 
тиноски е нагласено концентриран на една основна те- 
матска рамка: малиот човек од македонската средина, 
мотиви на социјална беда, особено прикажување на ли- 



кови од средината на Циганите, подигнати често на сте- 
пен на монументални и патетични претстави на „мај- 
ки“; потоа македонски ентериери, ласцивни сцени од 
дното на општеството итн. По војната Мартиноски на- 
стојувал да ја следи идејно-естетската еволуција на ју- 
гословенската уметност, обидувајќи се да ја спои co 
својот поранешен стилски јазик. По 1950 година по- 
вторно преовладува трајната тематска преокупација на 
уметникот. Поранешниот експресионистички замав во 
последните години е изразен низ фаза на динамично, 
скоро гротескно деформирана форма и низ пресилна 
колористичка агресивност; потоа во последниот период 
тој се втопил во поголема изразна смиреност, во пого- 
лем стремеж кон донекаде наместена монументалност.

Личеноски впечатоците од Париз (Пикасо, Лот, 
Утрило итн.) ги асимилирал како оперативни поуки, кои 
постепено ги елиминирал од своето понатамошно тво- 
рештво. Некои трајни особини на ликовната постапка 
на овој уметник ги карактеризира стремежот co сли- 
карски средства да се транспонира материјалната и 
етничка структура на македонскиот амбиент, преку 
еден битно сензуалистички и колористички однос. Бо- 
ите најчесто се нанесувани во пастуозни слоеви, без 
деликатни нијансирања, често co спонтана или намер- 
на непосредност и небрежност. Преокупација на Личе- 
носки е и човекот во штимунгот на некоја работна ак- 
ција (претстави на рибари, бачила, долапи, дрвосечи 
итн.), која е, главно, производ на емоционалниот инте- 
рес за тој мотив и за човечкото. И за Личеноски пе- 
риодот по војната значеше фаза на тешко приспособу- 
вање на оваа претходна ориентација кон новите исто- 
риски околности. Потоа повторно се свртел кон својот 
битен ликовен индивидуалитет, кон поранешните моти- 
ви настојувајќи тематски да ги прошири (афионски 
полиња на пр.). Самата ликовна постапка претрпела 
еволуција во смисла на поголема изразна екстровер- 
тност, co намалување на внатрешната експресија и до- 
пуштање на извесна квалитетна дигресија.

За Тодоровски скулптурата е секогаш чувствителна 
концентрација на човекот, на неговата судбина и исто- 



риски активитет: возбудата пред херојското, снажното 
и монументалното го условило ликовното движење 
на овој уметник. Неговата склуптура е вознемирена, 
создадена co силни, масивни, робусни, поретко мирни 
и интимни облици. Во предвоениот период и во текот 
на војната, таа скулптура само повремено опфаќа моти- 
ви од националната историја. Во повоеното творештво 
на уметникот таа е негова прсовладувачка преокупација. 
Ликовите и епизодите од националната историја се тре- 
тирани co скулпторски јазик кој се движи во рамките 
на карактеристичните стилски ознаки: далечни сеќава- 
н>а на Бурдел, Роден, Мештровиќ, Аугустинчиќ, пора- 
нешни фази на Бакиќ — воопшто на експресионизмот 
(„коригиран“ co реалистичко-симболички и лирски на- 
стојувања). Скулптурата на Тодоровски повремено оп- 
фаќа и некои поуки од кубизмот,- таа меѓутоа трајно 
останува надвор од обидите за прифаќање на некои 
совоеменп постапки.

ПОВОЕНИ ГЕНЕРАЦИИ

Новите историски околности на повоениот период 
овозможија, во рамките на една млада национална кул- 
тура, да се создадат услови за динамичен развиток на 
македонската ллковна уметност. Скопје стана центар на 
ликовниот живот на Македонија.

Припадниците на повоената генерација се школу- 
ваа на академиите во Белград, Загреб и Љубљана. Тоа 
во македонскиот ликовен живот внесе една посебна 
разновидност, вкрстување и развиток на различни вли- 
јанија, правци, стилски ориентации. Како и предвоена- 
та, дел од првата повоена генерација, која ги заврши 
своите студии околу 1950 година, беше опфатен co сис- 
темот на идејно-естетските принципи кои воопшто го ка- 
рактеризираа првиот повоен период во југословенската 
уметност. Меѓутоа, таа генерација ги прифати и подоц- 
нежните настојувања: почитување на творечката слобо- 
да, стремежот внатрешната револуционерна суштина на 
едно време, неговите нови духовни и историски хори- 



зонти, да се вообллчат co современи ликовни средства. 
Оваа тенденција е многу посилно изразена кај уметни- 
ците кои влегоа во ллковниот жлвот на Македонија во 
времето од 1952 до 1954 година, во моментот кога и 
во ова подрачје е создаден амбиент што можел да при- 
фати некои нови естетски разбирања и настојувања.

Кон средината на пеесеттите години таа нова ге- 
нерација на уметници внесе во Македонија академски 
усвоени поуки од фовизмот, експреслонлзмот, некои 
одлики на кубизмот и конструктивизмот, магичниот ре- 
ализам и надреаллзам. До 1960 година овој стилски 
мозаик полека се развивал, прифаќајќи дополнителни 
стллскл ознакл. Веќе тогаш се чувствува и лзвесен стре- 
меж структурата на даден ликовен систем, преземен од 
некој друг туѓ, духовен, културен круг, да се обликува, 
„коригира", транспонира низ еден однос спрема плас- 
тичниот амбиент на нацијата. Околу I960, во Македо- 
нија постепено продирале некои тенденции на апстрак- 
тната уметност. Тоа беа обиди сродни на лирската ап- 
стракција и ташизам. „Укинувањето“ на флгурата, на 
предметот, значеше за повеќето македонски уметнлцл 
— наспроти, во првлот период, згорнични, нетвореч- 
ки прифакања и дилеми — можност за ослободување 
на личните, уметнички потенцијали за асимилација на 
една актуелна ликовна клима што тие ја чувствувале 
како попрлспособена кон современата историска и ду- 
ховна ситуација.

Следниот период од 1960—1962 до 1969 год. го 
карактеризира ликовниот жлвот co уштс ползразсно 
обликување на блтните карактерлстикл на современата 
македонска ликовна уметност. Тоа е перлод во кој ма- 
кедонските уметницл порешлтелно и посмело ги при- 
фаќаат актуелните движења во југословенската л свет- 
ската ликовна уметност. Меѓутоа, таа „операцлја" сс 
обавува co повлшен критичкл став прл пристапот кон 
даден ликовен феномсн и co стремеж кон една повисо- 
ка ликовна култура. Посилно се искажанл настојувања 
та да се оствари слнтеза меѓу сегашното чувствувањс 
на пластичните феномени — сллкарскл л скулпторски 
— и едно попродлабочено, крлтлчко преземање од пла- 



стичниот репертоар на традицијата, средновековните 
фрески и икони (воопшто од ликовниот „бревиар11 на 
Медитеранот и Ориентот, од фолклорот итн.).

Во последно времс полека се прифатени и влија- 
нијата блиски на новата фигурација, неодадизмот, поп- 
артот, фантастиката итн. Пробиваа и нови двлжења во 
рамките на нонфигуративната уметност од „постенфор- 
малистичкиот" период: варијанти на „пуризам”, систем- 
ска, геометриска апстракција, конкретно сликарство, 
потоа влијанието на новата „визуелна клима“ (дизајн, 
современа архитектура итн.). Во некои остварувања при- 
сутен е и обидот за укинување на границите помеѓу 
традиционалната поделба на сликарство и скулптура, 
создавање на композитни пластични објекти, каде што 
се чувствува средбата меѓу сликарството, вајарството, 
архитектурата и применетата уметност. Овие стремежи, 
во непосредната пластична постапка, често се манифсс- 
тирале co амбивалентноста на своите први обиди, co 
интерференција на разни спротивни настојувања: осо- 
бено поради свесниот или спонтан обид во поранешна- 
та стилска матрица да се втиснат постапки кои и се, 
понекогаш, дијаметрално спротивни. Конечно, послед- 
ниве години ги карактеризира појава на нај.младата ма- 
кедонска ликовна генерација. Нејзините творечки стре- 
межи стилски се движат во рамките на наспомнатпте 
особености на сегашниот миг на македонската ликнов- 
на уметнсст.

♦ * *

На оваа изложба се прикажани дела на 16 слика- 
ри од повоената генерација. Мошне индивидуалните и 
особени изрази на овие уметници не овозможуваат пре- 
цизна класификација во пошироки стилски системи. 
Поради тоа освртот на нивните прикажани дела е ба- 
зиран врз само индикативно групирање според некои 
најгруби елементи.

Првата група би можела да ги опфаќа делата што 
се создадени во амбиентот на апстрактната, нонфигу- 



ративна уметност, co сите оние варијанти во кои, како 
што е Behe нагласено, таа се појавува во Македонија.

Димитар Кондовски, последните години најдослед- 
но го оствари во своите дела стремежот icon синтеза на 
внимателно одбрани секвенци од духовно-естетскиот и 
пластичен репертоар на средновековната уметност — 
и оние облици на нонфигуративна и асоцијативна умет- 
ност, што на тоа традиционалистичко ткиво можеа да 
му овозможат современа ликовна кохезија. За Кондов- 
ски ова сликарство: изведено како сложени асамблажп, 
композитни, деликатни колористички и формални 
структури е сублимен степен на долготрајна денатура- 
лизација на разновидни визуелни податоци и естетско 
„филтрирање“ на ликовниот јазик, co цел уметничкото 
дело да стане автономен естетски феномен, единство 
на нефигуративни геометриски симболи и декоративно 
разбрани разновидни асоцијативни пластични елемен- 
ти. Тоа се состави што потсетуваат на култни, сакрални 
објекти: низ нив постојано се провлекува едно совре- 
мено чувство на уметникот, неговата внатрешна потре- 
ба духовниот ритуал и естетиката на овие дела да се 
вклопи во актуелното ликовно движење, во медитатив- 
но и скептично сфакање на светот.

За Петар Мазев Македонија е супстрат на силни 
емоционални доживувања. Во неговиот ликовен систем 
пластичната традиција на нацијата се пробива во една 
преносна смисла. Мазев повеќе го возбудува необич- 
но суровата, контрастна драматика на географската 
структура на земјата, здивот на минатото и патината 
што е втисната во нејзината материја, во старите згра- 
ди и предмети. Нему му е блиско чувство за ефектите на 
материјата карактеристични за некои дела на Тапиес, 
на Бури и поранешните дела на Берник. Меѓутоа, се- 
гашниот апстрактен натурализам, на Мазев содржи 
стремеж за воздржување од нагонска експресивност, 
ускладување на материјалните податоци во строги си- 
стеми, во рамките на скоро монохромни слики. Најно- 
вата фаза на Мазев излегува од порано веќе мошне 
асоцијативната материја на неговите дела и се движи 
кон необични лластични агломерации, co помала или 



co поголема фигуративна довршеност, тематска „чит- 
ливост“.

Поранешната робусна експресивност, колористичка 
и формална вознемироност, Александар Ристески ја 
вклучил во своите сегашни нонфигуратпвни дела, соз- 
дадени во духот на извесен апстрактен натурализам, 
апстрактен пејзажизам. Вознемирената материја на не- 
говата агресивна фактура се кондензира во тие Дела 
во површини што многу непосредно асоцираат на не- 
кои природни особини на македонскиот рељеф.

Ристо Калчевски co многу постапен и рационален 
процес, го развива своето сликарство од енформелис- 
тички структури во дела што искажуваат напор, во 
фаза на повисока стилска и ликовна култура, да се 
овозможи органски завршеток на претходното движе- 
ње. Последните остварувања на Калчевски изразуваат 
грижлива анализа на секој елемент на еден пластичен 
состав: на неговите колористички гами, на фактурата, 
на поедини „несликарски" детали, на композицијата и 
т. н. Тие слики содржат интерференција на апстрак- 
тниот натурализам и на асоцијативните, рељефни до- 
датоци. Низ нив се обликува едно посебно чув- 
ство ра бесконечноста и возбудливоста на просторот, 
се создава атмосфера на чудна тишина, мир на нео- 
бични, речиси ,,астрални“ пејзажп, паралелно co се по- 
голема строгост во изразните средства: сведување на 
палетата на структурата на речиси монохромни по- 
вршини, co деликатни „рсл-сфвч" нијанси и ненамет- 
ливи звучни акценти во нив.

Кај Родољуб Анастасов сите поранешни движења 
во неговите дела: од романтично-нонфигуративна, асо- 
цијативна и енформелистичка ориентација, се „втопија11 
во слики што на ова поранешно ткиво внимателно му 
ја додаваат комбинираната поука на актуелните дви- 
жења: на новата фигурација, ни поп-артот, заедно co 
новото чувствување на предметноста и речиси класи- 
цистичката грижливост во обработката на платното. 
Поради тоа атмосферата на неговите дела содржи воз- 
држана содржинска драматика, потисната траума, те-



гобно чувство, асоцијативна сила на темниот колорит 
и на поедини детали на композицијата.

Драгутин Аврамовски навлезе во фаза кога на пора- 
нешните енформелистички и асоцијативни структури на 
неговите слики полека се збираат во своевидни „сим- 
ооли“ и „знаци“. Нивниот формален јазик комбинира 
облици што потсетуваат, паралелно, на некоја технич- 
ка, механичка сфера и на предмети од традиционал- 
ниот, речиси фолклорен амбиент. Воедно во тие дела 
се чувствува силно влијание од графичкото творештво 
на уметникот.

На овие насгојувања доста им се блиски, а осо- 
оено поради во основа сродниот претходен развиток 
најновите дела на Иван Велков. Површината на него- 
вите слики, заедно co елиминирањето на поранешните 
пастуозни слоеви, „се осветлува“ и се кондензира во 
форми што содржат некои индикации на геометриска 
шематазација и стилизација. Таа е пропратена и co 
претенциозна довршеност на сликата.

Сликарството на Душан Перчинков претставува 
нов момент во современото македонско сликарство 
Kaj овој млад уметник интересен е паралелизмот на 
остварувањата во духот на два основни содржински и 
стилски системи. Првиот од нив креира еден чуден 
имагинарен, магичен свет, изразен во необични, ли- 
ниски и колорисгички фино обликувани констелации 
на предмети и површини. Вториот тек на неговото сли- 
карство, особено во последните дела, следи една стил- 
ска линија која произлегува од геометриската апстрак- 
ЦИ]а, конкретното сликарство, синтетизмот, „естетизи- 
Рани“ моменти на поп-артот, на дизајнот.' Тоа се де- 
ликатни, чисти, геометриски прецизно разрешени, ви- 
зуелно „читливи**  и прегнантни форми: тие се вкло- 
пени во благородна колористичка хармонија, која про- 
излегува од нашата современа урбанизирана и тех- 
ницизирана „иконосфера“.

Овој циклус на тенденции го завршува и дијалек- 
тички го развива Томо Шијаковиќ во своите сложени 
пластични „објекти". Поранешните стилски движења 
(енформелот, спојувањето на традицијата и на новата
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фигурација, неодадаистичкл слики-рељефи, првите тра- 
диционалистички ,,мусандри‘‘), останаа присутни во нив 
како естетско „сеќавање“, посреден момент на една по- 
висока ликовна и стллска култура. Сегашните троди- 
мензионални дрвени „мусандрл" на Шијаковиќ, ллчат 
на необични „долапи“, што се обллкувани co формал^ 
на чистота, хармоничен распоред на геометриски ли- 
пидарно обработени детали: мазнл и вдлабнати повр- 
шини, разновидни материјални пластични додатоци, од 
предмети често произведенл во серии; а колористич- 
ката обработка, co користењето на индустрлска боја 
и технички средства за нанесување на истата, го до- 
полнува во својата потрага по елеганција и рафинман 
асоцијативниот, „лудичкиот" и „оптикален“ систем на 
овие состави.

Втората група содржи дела чија општа ознака е 
извесно понагласено поаѓање од фигурата, од карак- 
терот на ликовните елементи што попрецизно го на- 
вестуваат предметот во најширока смисла на зборот.

Спасе Куновски веќе една деценија обликува хер- 
метичен, имагинарен свет на „метафлзичка" носталги- 
ја и скепса, навестува посебни „надреалнл11 ситуации. 
На сосема објектлвизирани појави, предмети и пое- 
диности, тој им дава интонација на непознато, скриено, 
магично. Куновски настојува внимателно цртачкл об- 
работениот свет на необични марионетски, сомнабулни 
ликови N фигури, поставени во простори каде што 
владеат чуднл односи и композиции на предметл, да 
го опфати co атмосфера на неодредени претчувства, 
безизлезност, престанок на движењето. Фактурата на 
неговите сллки трага по хармонични тонскл преодл на 
студената колористичка скала.

Ванчо Горѓиевски се движи во своето флгуратлв- 
но сликарство по ллнлјата на нагласена, тенденциозна 
заинтереслраност за драмски, експреслвно доживеани 
егзистенцијалнл состојбл на современлот човек. Тој Ha
nop порано блл следен co поголемо внимание за блтно 



пиктуралните моменти на своето сликарство (прва по- 
ловина на шеесетите години), за да се препушти по- 
доцна на поголема, емоционално и колористички горч- 
лива, трагично-симболична изразност.

Богољуб Ивковиќ успеа во една фаза од своето 
сликарство да ја обликува специфично доживеаната ат- 
мосфера на амбиентот на родниот крај. Содржински, 
тоа се дела полни co тежок, горчлив, судбински фата- 
лизам: тие носат чувство на бескомпромисна потчине- 
тост на една егзистенцијална ситуација. Тоа е светог 
на македонското село, сета негова сурова животна фак- 
тура, која Ивковиќ ја транспонира низ масивни, арха- 
ично-популистички обликувани визии на луѓе, животни, 
предмети. Колористичката транспозиција на тој рура- 
лен амбиент, неговиот фолклорен „штимунг", Ивковиќ 
го изразува co темни, земјани бои, низ кои се провле- 
куваат одблесоци на звучни акценти, треперења што 
ја зголемуваат драмската атмосфера на сликата.

Глигор Чемерски, сиот обземен од некој „пан- 
теистички“ немир, трага по носталгично доживеаниот 
свет на митологијата и на легендите, испреплетени co 
лирски сеќавања на родниот крај, на детството и co 
интелект отворен за треперењата на природните фе- 
номени. Сегашната творечка етапа на младиот умет- 
ник како да ја укинува поранешната еуфорична содр- 
жинска клима, воведува атаосфера на драмска возне- 
миреност, стремеж кон херојски, речиси барокни и 
романтични впвнувања. Ликовно тоа е вознемирена, 
експресивно расчленета фигурација, кохезија на ствар- 
ното и нестварното, co поголема пиктурална култура и 
подлабока, воздржана колористичка експресивност.

Симон Шемов ликовно ја следи линијата блиска 
до напорите на Чемерски: препуштање на убавините 
на природата, сензуалистичко чувствување на енергиите 
што го раздвижуваат органското и неорганското постое- 
ње на материјата; чувство на заемност, испреплете- 
ност на „живата“ и на „мртвата11 природа. Ше.мов е 
сега опиен од звучни, бои, co често јаки, сурови акцен- 
ти; тие се „распарчени“ во немирно, кривулесто повле- 



чени потези или се поставени во пастуозни слоеви, во 
контраст co мазните, еднолично обоени површини.

Ана Темкова носи поинакво чувство за родниот 
крај, за неговиот духовен и материјален амбиент. Co 
романтичен младешки занес, co желба што повеќе да 
објави од својата личност, Темкова креира дела во кои 
ликовите на мажите и жените ја прифаќаат нејзината 
чувствителна деликатност, но и стравот од скриените 
тајни на светот, некое тивко чувство на осаменост. 
Своите бои ги доживува сетилно, а тие често се дели- 
катно и рафинирано ускладени; додека елегантната 
издолженост и морбидност на фигурите и на ликовите 
на Темкова содржи угледување на некои актуелни дви- 
жења во фигуративното сликарство.

Вангел Наумовски, единствениот „наивец“ на оваа 
изложба, денес создава сликарство што содржи голема 
лрофесионална рутина и минуциозна разработеност на 
еден тематски циклус. Фантастичните предели, консте- 
лациите co необична форма и површина, содржат сил- 
на асоцијативност на, некоја визија од народните ле- 
генди, како и од подводниот свет на Охридското езеро. 
Низ тоа се провлекува необична, речиси еротска сетил- 
ноет, вклопена и во питорескниот колористички мо- 
заик на делата на Наумовски.

* * ♦

Од повоената генерација на оваа изложба е при- 
кажана група од пет вајари.

Боро Митриќески ја изразува, co својата трајна 
преокупација — човечката фигура, емоционалната, 
спонтана, експресивна сензибилност. Тој го гледа плас- 
тичниот состав на вајарското дело како последица на 
процесот на рационализација, симболизирање и на мо- 
нументалното чувство за формата. Преку тоа уметник- 
от настојува на своето дело да му го предаде автен- 
тичниот печат на својата импулсивна уметничка при- 
рода. Скулптурата на Митриќески во своите здржани 
димензии трага по суштински и изразителни форми, 
по складните односи на масите,- фактурата, пак, тој ја 



обработува co нагонскл стремеж за втлснување на сво- 
ја човечка, физичка присутносч*.

Борис Николоски поминал низ циклус на различно 
доживеана фигурација: во последната фаза таа го де- 
формирала л го компонирала обликот co хипертро- 
фирани деталл, мешајќи го угледувањето на некои 
плкасовскл склуптури co другл симболлчко-надреалис- 
тлчкл моментл. Движењето продолжпло co стремежот 
вајарското дело да бидс склоп на елементарно обрабо- 
тени масл, чиј формален јазик, карактеристичната об- 
работка и вметнување на некои детали многу непосред- 
но асоцпраат дека се инспирирани од руралнлот ам- 
бленг: од неговата фолклорна особеност, од предмети 
што решаваат некол неговл егзлстенцијалнл потребл.

Стефан Маневски тргнува од чувството дека секоја 
пластика значи материјална кондензација на една опш- 
та, најчесто симболична лдеја. Напуштајќи ја флгу- 
рата co степенеста редукција л апстракцлја на нејзлни- 
те деталл, Маневски денес создава пластики што облл- 
куваат необичен свет на сложени предмети, алузил на 
тотемл, фетлши, на некои сакрални, култни објекти 
Материјалите за нлвната композиција се метални пред- 
метл, одпадоцл на нашата механизирана цивилизација: 
Маневски ги обработува, суптилизира, речиси сликар- 
ски ја дотерува нлвната фактура, внесувајки го преку 
тоа духот на традицијата, елементи на органското на 
благородното, на свеченото.

Петар Хаџи Бошков пред својот сегашен уметнлчки 
миг поминал нлз мошне сложен стилски развлток. Не- 
гова општа особлна е потрагата по пластичен израз 
кој најпотполно би ја изразлл постојаната еволуција 
на естетската свест на уметникот. Во еден претходен 
момснт (1963—1965) тие движења создале необичнл ме- 
гални структури: форми што и во најскромни димензии 
стремеле кон една синтеза на вајарско-архлтектонски 
принципи, а од друга страна кон вкрстување на асо- 
цијации на фигура, симболични објекти и алузли на 
градежни, урбанистички детали.

Најновлте дела на Хаџи Бошков, создаденл во раз- 
новиден метал, ја содржат духовната и визуелна кли- 



ма на сегашниот историски момент. Тоа се облици што 
изразуваат едно ново чувство за просторот, матери- 
јата, енергијата,- ги спојуваат органските импулси, из- 
гледот на механичкитс постројки и претчувства за не- 
кои можни „вонземни“ форми.

Јордан Грабуловски во поголемиот дел од своето 
творештвото ориснтиран кон монументалната пластика, 
последните години премина преку еден интересен ево- 
луционен циклус: прво промислено поедноставување и 
стилизација на некои форми од природата, а потоа 
симболично-геометриска деформација и преустројство 
на човечката фигура. Делата прикажани на оваа из- 
ложба настојуваат co редукција на деталите да го све- 
дат пластичниот облик на „минимални форми“. Нив- 
ната лапидарност, едноставната градба, можноста да 
се постават, да се амбиентираат во просторот, нивната 
,,индустријализирана“ колористичка обработка, го из- 
разува напорот да се одговори на некои актуелни двл- 
жења во современото вајарство.

Секој антологиски избор изразува еден одреден 
естетски став. Според тоа, ова е само еден од можните 
видови на претставување на современата македонска 
ликовна уметност: затоа на изложбата не се застапени 
неколку уметници чие творештво и припаѓа на нејзи- 
ната поширока панорама. Во извесни случаи отсут- 
носта на одделни уметници е резултат на околности 
што не зависеа од организаторот.

На изложбата не се застапени и оние уметницн по 
потекло Македонци, кои живеат и творат во Белград 
и Загреб.

Физиономијата на изложбата е условена и од от- 
сутноста на некои ликовни дисциплини, како што се 
графиката, цртежот и таписеријата. Се надеваме дека 
во една друга пригода ќе бидеме во можност да го 
претставиме и тој дел од творештвото на македонските 
уметници, каде што тие исто така постигнале сериоз- 
ни ликовни резултати.



40 ГОДИНИ МАКЕДОНСКО ЛИКОВНО 
ТВОРЕШТВО*

ИСТОРИСКИТЕ ХОРИЗОНТИ НА МАКЕДОНСКАТА 
ЛИКОВНА УМЕТНОСТ

Оваа изложба на современата македонска ликовна 
уметност во повоенлот период, има основна цел на 
свој начин да укаже дека значајните историски одлуки 
на Првото заседание на АСНОМ (2. VIII 1944 год.) 
претставуват за македонската култура и уметност те- 
мелник на нивниот натамошен развиток во коренито 
изменети услови. Тие овозможија и македонското ли- 
ковно творештво да се остварува како структура во која 
се сосредоточени сите решавачки епохални придобив- 
ки на НОБ и Револуцијата: во смисла (првпат во исто- 
ријата на македонскиот народ) на слободно изразување 
на својот национален и културен идентитет, а во со- 
образност co радикалните општествени и политички 
промени во нашава земја, што се изразија како сложе- 
ни II динамични историски процеси.

Така, во наредниот период по Првото заседание 
на АСНОМ, дојде до вклучуване во Народноослобо- 
дителната војна на неколку македонски уметници од 
предвоената генерација, како и на повеќе млади по- 
четници и аматери во ликовната област. Нивното мно- 
гувидно ангажирање во воените единици и во фор- 
мите на културно-уметничкото дејствување што тогаш 

* „40 години Македонско ликовно творештво". (Каталог), 
МСУ, Скопје 1984.



таму се развива (уредување на весници, изработка на 
графики, цртежи, карикатури, плакати, сценографии 
итн.), беа од исклучително значење и за натамошниот 
развој на македонската ликовна уметност.- претставу- 
ваат логична историска алка на поврзување на нашето 
предвоено co повоеното ликовно творештво.

Присуството на неколкумина наши уметници во 
Агитпропот на Главниот штаб на народноослободител- 
ната војска на Македонија (В. Поповиќ — Цицо, Д. 
Тодоровски, Т. Владимирски, Н. Мартиноски, 3. Бла- 
жиќ) овозможи да дојде и до првата средба (ноември 
1944, год. Прилеп) на која тие се договорија за низа 
важни прашања за развојот на ликовната уметност кај 
нас во идниот период. Тука се поставени темелите на 
идното Уметничко училиште, на Друштвото на ликов- 
ните уметници на Македонија (формално основано во 
јануари 1946 год.), на основање институции од областа 
на ликовната уметност итн. Според тоа,- уште во објек- 
тивно воените услови на работа, без оглед на фактот 
што Македонија до крајот на 1944 година беше целос- 
но ослободена, почна процесот на една интензивна и 
плодотворна работа во областа на ликовната уметност. 
Така целиот нејзин повоен развиток е впечатлив до- 
кумент за еден непрекинат растеж и расцут, втеме- 
лен врз историските услови во кои се развиваше сета 
наша национална култура во последните децении. Це- 
лосната преобразба на сите области на нашиот опште- 
ствен живот, особено се одрази во сферата на умет- 
ничкото творештво.

Револуционерната, епохална авангардност на опш- 
тите процеси што го движеа сето наше општество им 
дадс внатрешна смисла и пејјспектива и на сите раз- 
војни тенденции во современата македонска ликовна 
уметност. Остварувајќи ја на дело внатрешната смисла 
на принципот за слободата на сето духовно творештво 
кај нас, македонските уметници постојано создаваа co 
свест за особената улога што им ја додели историската 
стварност на нашето време. Оттука преку нивните де- 
ла во Македонија се одвиваше еден динамичен, неми- 
рен и нерамномерен пресврт: конечното преминување 



од предворието на модерната уметност — во уметност 
која сака да биде вистинска визија на нашето време, 
да ги содржи неговите белези и да се изразува co ja- 
зик што е соодветен на една современа естетска свест. 
Ова, според мене, најдобро се изразува во стремежот 
да се воспостави двојна творечка комуникација co два 
основни извори на творечката инспирација: прво, co 
нашата традиција и co нашето вистинско национално 
битие и, второ, co современите текови на ликовната 
уметност во светот. Апогејните, ѕвездените точки на 
нашето ликовно творештво често се постигнати токму 
тогаш кога критичкиот дух и талентот на нашите 
уметници успеваат преку вакви настојувања или на- 
двор од нив, да дадат свој вистински придонес во 
општите светски движења. Зашто како краен резултат 
на сиве овие стремежи е стварноста дека постои едно 
обемно и диференцирано творештво, чиј национален и, 
што е поважно, творечки идентитет, е вистинската ис- 
ториска мисија што ја извршија македонските ликовни 
уметници во своите најдобри остварувања. Од Скопје 
до Париз, Атина, Рим, Лондон, Александрија, Анкара, 
Грац, Њујорк, Сао Паоло итн., полека се изградува 
свеста за постоењето на една неспектакуларна, но co 
многу свои одлики автохтона уметност. Така што денес.. 
наместо поранешниот обид за „творечко достигање на 
светот“ (М. Б. Протиќ), современите македонски умет- 
ници се чини дека се повеќе имаат сили да му по- 
нудат на светот свој автентичен придонес, кој допрва 
ќе треба да ги открива своите вистински ликовни ди- 
мензии.

Но денес е јасно и тоа дека постои особена по- 
врздност на етапите и генерациите на нашата умет- 
ност. Оваа изложба, составена речиси од антологиски 
дела, може да не потсети дека веќе во своите почетоци 
современата македонска уметност беше носена од една 
група несомнено даровити автори. Меѓу нив се изде- 
луваат некои личности чие дејствување значи не самс 
формален придонес, поради фактот дека се вклучиле 
во историјата на нашето ликовно творештво кога тоа 
се раѓаше: нивната вистинска улога најмногу се из- 



разува во обидот за неговото извлекување од една за- 
костена, заостаната ликовна ситуација наследена од ве- 
ковите. Всушност, оној премин што понапред го спом- 
нав од вакво едно наследство во реалноста на совреме- 
ната ликовна епоха е, пред се, заслуга на таа наша прва 
предвоена генерација. Но таа историска улога е во 
функција на нејзиното вистинско уметничко значење, 
за нас и за ликовното творештво во Југославија. Врз 
тоа се засновува и творечкиот континуитет на предвое- 
ната co повоените наши ликовни генерации: тој суш- 
тински се воспостави — не како груба хронологија, 
туку во оној момент кога младите максдонски умет- 
ници, почнувајќи од петтата деценија наваму, ќе го 
достигнат оној степен на творечко осознавање, co кој 
постепено, целосно ќе се сродат co современата епоха. 
Така прекинот предизвикан во периодот на социјалис- 
тичкиот реализам ќе се надмине кога „модерната" во 
предвоената и новата естетска и пластична насоченост 
на творците формирани по војната ќе се најдат обе- 
динети во борбата за принципот за слободата на тво- 
рештвото.

НЕКОИ РАЗВОЈНИ ОДЛИКИ HA СОВРЕМЕНАТА 
МАКЕДОНСКА ЛИКОВНА УМЕТНОСТ

Овој олку сложен и богат период за македонското 
ликовно творештво на ХХ-от век, овојпат можеме да 
го претставиме во некои негови најсуштествени развој- 
ни одлики. И тоа преку разгледувањето на одделни 
ликовни дисциплини во кои тоа се изразуваше.

Сликарство
Сите настојувања на уметноста во Македонија во 

првите повоени години (1945—1950 год.) се стремса 
револуционерните историски процеси произлезени од 
Народноослободителната војна, револуцијата и изград- 
бата на земјата, да добијат своја соодветна ликовна 
објективизација. Co прецизна идејна насоченост, оваа 
тематика во првиот повоен период ликовно беше пре- 



давана во реалистичка форма, условена и од претход- 
ниот стилски развој на првите македонски уметници: 
Л. Личеноски, Н. Мартиноски, Д. Пандилов, В. Ко- 
џоман, Т. Владимирски, В. Поповиќ-Цицо, Љ. Белога- 
ски, К. Караџа, но најмногу од естетиката на соција- 
листичкиот реализам. Ним им се приклучија и некои 
помлади уметници кои врќе до 1950 год. почнаа да 
учествуваат во ликовниот живот на Македонија (Ла- 
зески, Протуѓер и друти). Школувани во Скопје и на 
академиите во земјата и во странство (Софија, Париз), 
во текот на шестата деценија во нашата уметност се 
вклучуваа првите македонски повоени генерации. Тоа 
беше време на длабоки преобразби на ликовната умет- 
ност во цела Југославија, поврзани co стремежот кон 
слободата на уметничкото творештво и co настојувањс 
суштината на една значајна историски епоха да се 
вообличи co современи ликовни средства. Повоените 
македонски сликарски генерации постепено го проши- 
руваа својот стилски интерес, во што делумно ги сле- 
деа и постарите уметници (особено Мартиноски). Тие 
први промени се очигледни прво во форма на поетски 
(Коџоман, Протуѓер) и „импресионизиран" реализам и 
сезанизам (Пандилов, Лазески, Белогаски), што се пре- 
образуваше во повеќе варијанти на фовистичко или 
експресионистичко изразување: во делата на Б. Лазе- 
ски, Р. Лозаноски, Т. Протуѓер, Б. Траиковски, П. Ви- 
димче, М. Корубин, П. Мазев, В. Горѓиевски, Т. Ши- 
јак, Н. Мартиноскм, делумно на В. Коџоман. Поната- 
мошниот развој, особено од средината на деценијата, 
посмело се движеше кон усвојување на посткубистичк^ 
конструктивистички и надреалистички тенденции, што 
често се наоѓаат во делата на повеќе уметници од сите 
генерации. Нив ги синтетизираше co својата монумен- 
тална фреска Б. Лазески (1952—1956 год.) давајќи му си- 
лен поттик на нивниот понатамошен развиток. Во вто- 
рата половина на педесеттите години П. Мазев гра- 
деше слики co посткубистички, механицистички и над- 
реалистички карактеристики. Во истиот тој период С. 
Куновски постепено го оформуваше својот надреали- 
зам, проткаен co елементи на магичен и метафизички 



реализам. Здружување на аглест експресионизам и еле- 
менти на византиска стилистика се забележува во тво- 
рештвото на Т. Шијак, некогаш и co извесни надреа- 
листички „инсинуации**.  Разновидни варијанти на пре- 
плетување синтетични фигуративнл форми co ,.мета- 
физички ситуации" се среќаваат кај В. Горѓиевски, Д. 
Аврамовски и Љ. Маринковиќ Пенкин. Преку геомет- 
риско упростување на формите И. Велков дојде до 
специфична декоратлвна посткубистичка стилизација 
на композициите, доближенл и до атмосфера на сим- 
болизмот il надреализмот. Co постојано поедноставува- 
ње на мотивите, co ликовно упростување на формите 
потпрено на Модилјанл, Пикасо и византиската умет- 
ност, Д. Кондовски се стремеше кон синтеза на тради- 
цијата и модерен израз. Експресионизам втиснат во ар- 
халчно-монументални форми на несмасни, грубо по- 
едноставени тела (човечки, животински) и предмети, 
градеше Б. Ивковиќ.

Кон крајот на деценијата, покрај стремежот за из- 
наоѓање некои специфични национални стилски беле- 
зи, во македонското сликарство се појави настојување 
за прифаќање разновидни апстрактни ликовни правци 
Покрај лзвесни обиди на Р. Лозаноски. Д. Аврамовски, 
Р. Калчевски и Р. Анастасов во духот на ллрската ап- 
стракцлја и енформелот, во овој перлод се изделуваат 
творбите на О. Петлевски. По конструктивистичката и 
фазата на „нефигуратлвен“ надреализам, Петлевски 
градеше енформелистичко сликарство обземено co био- 
лошките состојби на матерлјата, co „стемнети" емо- 
ции што се втиснати во деликатната, на мсста релјеф- 
на фактура на неговите слики co предимно темнозем- 
јени бол. Ова негово творештво ќе гл поттлкне подоц- 
нежните настојувања на некол неговл колеги кои жи- 
веат во Македонлја. Каллграфска истенченост, коло- 
рлстлчка живописност, речлси „народски" широка има- 
гинацлја, го одликува наивното сликарство на В. Нау- 
мовскл. Во наредниот период, co претенциозен рафлн- 
ман на изразувањето, тој ќе навлезе во фантастиката, 
надреалното и еротското сликарство, изделувајќи се од 
тековите на југословенската наивна уметност. За шес- 



тата деценија е врзана и појавата на неколку ликовни 
групи. Првата од нив е „ДЕНЕС“ (1953—1955 год.), 
што особено придонесе за пробивот на современ лико- 
вен израз кај нас, на идејата за демократизација на 
уметноста и на стремежот кон синтеза на архитектурата 
и други пластични дисциплини. Такво сродно значење 
за дефинитивно прифаќање на модерни правци имаше 
групата „Мугри“ (1960—1961), а се до денес постол и 
групата„ВДИСТ“ (1955 год.).

Развојот на апстрактното, особено на сликарството 
co материја, се поизразениот интерес за рафинираната 
и богата ликовна традиција, за градење на иов однос 
спрема физичкиот и социјалниот амбиент на Маке- 
донија, ја карактеризираат првата половина на седмата 
деценија. Таква синтеза на елементи од византиското 
сликарство и фолклорот co некои форми на постку- 
бизмот и апстрактниот геометризам (co постепена де- 
коративна шематизација на решенијата како „апстракт- 
ни лкони“), го означува творештвото на Д. Кондовски. 
Co поголемо присуство на фигурални елементи тоа е 
забележливо и во некои тогашни слики на Т. Шијак. 
Вакви настојувања следи се до денес и И. Велков (co 
стилско технолошка разновидност), нагласувајќи инспи- 
рации од фолклорот и декоративни предмети co блес- 
кав колорит.

Претплетување на традицијата и модерен сензиби- 
литет, П. Мазев постигна во некои дела co строга ор- 
ганизација на просторот, co грижливо „енформелистич- 
ка“ обработка на понекогаш целосно монохромни фак- 
тури (бела фаза“, 1964—1966 год.). Своевиден „апстрак- 
тен пејзажизам11 ги карактеризира експресивно напна- 
тите слики на А. Ристески и подоцнежните дела на П. 
Мазев. Поделлкатни се истражувањата на О. Петлев- 
ски во лстиот тој период (минуциозна разработка на 
фактурата, откривање на носталгија за „внатрешните“ 
простори на духот); на Р. Калчевски, co стремеж кон 
прегледни групирања на асоцијативно-нонфигуративнл 
парцели во сликите; на Р. Анастасов, преку градење на 
апстрактно-сугестивни состојби, грижлива „старинска" 
обработка во прлгушен колорит итн.



Во средината на седмата деценија се појави постен- 
формелното сликарство co здружени карактеристики на 
геометриска и системска апстракција. Поттикнати од 
новите урбани простори, допуштајќи пробиви во оваа 
тенденција на некои „естетизирани" моменти од мор- 
фологијата на поп-артот, ваквите настојувања најдобро 
ги изразуваат грижливо градените дела на Д. Перчин- 
ков. Во втората половина на седмата деценија се јави 
стремеж за обликување технички се попрецизно изве- 
дени „објекти", како синтеза на сите ликовни дисцип- 
лини. Така Т. Шијак изработи оттогаш до последните 
години, прво некои неодадаистички и поп-артистички 
дсла, а потоа голем број свои „мусандри" и „неому- 
сандри“: конструктивистички состави — сандаци, во се 
поразновиден материјал (дрво, пластични материјали, 
метатлни лимови, стакло) кои подоцна (од другата по- 
ловина на осмата деценија наваму) достигнаа висока 
технолошка перфекција и разновидии колористичко- 
визуелни решенија. Во извесна смисла сродни настоју- 
вања во крајот на седмата деценија се забележливи во 
некои дела (слики — релјефи) на Р. Калчевски.

Од друга страна, кон средината на седмата деце- 
нија неколку тогаш млади сликари внесоа и други 
настојувања. Емоционално, нивните дела се врзуваат 
за родниот крај, за детството, за светот на легендите 
и митовите, а ликовно се потпираат на комбинација од 
„некогашни" и современи форми на фигуративното 
сликарство: новата фнгурација, поп-артот, експресио- 
низмот, надреализмот, ововековната фантастика. Нај- 
изразито оваа тенденција ја изразуваа во почетокот ми- 
лозливите, поетски решенија, а потоа немирно искрше- 
ните, барокно и епски расфрлените во просторот чо- 
вечки и анимални форми на Г. Чемерски, втопени во 
атмосфера на некој егзистенцијален трепет. Полириски 
се сродните ликовни решенија на И. Глигорова,- доде- 
ка С. Шемов, постепено, неспоредливо повеќе ќе го 
нагласува афинитетот за иронично-зајадливиот карактер 
на англискиот поп-арт, здружен co никои аспектм на 
детската лпковна игра, и co слободна манипулација па 
стиловите.



Тогаш почнаа да дејствуваат и некои други сликари. 
Така Н. Франговски по период на експресионистичката 
расчленетост на облиците, го насочи своето сликарство 
кон комбинација на поп-артот и геометриската апстрак- 
ција, стремејки кон крајно синтетичен формален и ко- 
лористички израз. В. Ташковски ја гради се до денес, 
преку постојана разработка на сложени ликовни фор- 
мули, својата комбинација на надреализам, научна фан- 
тастика, елементи од речникот на масовните визуелни 
комуникации (стрипот, итн.). К. Ефремов обликува па- 
тетично-симболистичка варијанта на надреализмот. Овој 
правец, преку повремена комбинација co магичниот и 
метафизичкиот реализам, најдоследно го развивашс во 
текот на седмата и наредната деценија (co зачестени 
слементи од новата фигурација и поп-артот), С. Ку- 
новски. Извесни експресионистичко-асоцијативни дела 
на Б. Траиковски и П. Видимче, што продолжуваат не- 
кои тенденцил од нивното претходно творештво, често 
навлегуваат во доменот и на своевиден апстрактен 
експресионизам.

Се изделуваат фигуративните пасеистички ностал- 
гично-интимни ситуации во творбите на А. Темкова; и 
некои грижливо, педантно контраверзно сликани и „ме- 
тафизички“ поставени творби на Т. Јанчевски, кој тво- 
ри од петтата деценија.

По 1970 година многубројни околности (економ- 
ски, социјални, политички, идеолошки) поттикнаа зна- 
чајни процеси во современото македонско сликарство и 
вајарство. Најсуштествено е дека тие предизвикаа за- 
бележливи промени во поетиката на одделни наши ис- 
такнати уметници. Co нив мошне понастојчиво се по- 
ставија прашањата за вистинскиот карактер на нашето 
вградување во актуелните стилски движења. Во некои 
од овие настојувања често на најрадикален начин се 
преиспитуваат некои од темелните карактеристики на 
сето дотогашно ликовно творештво,- а се оспори и 
потребата на самото уметничко ликовно дело. Од друга 
страна, еднакво беа карактеристични за овој ист пе- 
риод во светската уметност и разновидни пројави на 
сосредоточување на ликовното дејствие на што no- 



сугестивно визуелно предавање на мотивот, во „нат- 
превар“ co техниката и резултатите на современите ме- 
ханички средства: co фотографијата и слајдот во боја.

Прифаќајки ги нив во овој динамичен процес на 
осовременување на македонското сликарство, траеја и 
некои тенденции од претходниот период. Така, да ре- 
чеме, варијанти на енформелот добиваа белези на нов 
вид апстрактен пејзажизам или сликарство-сликар- 
ство, во се попречистените дела на О. Петлевски и Р. 
Калчевски; апстрактен експресионизам и натурализам 
е вткаен во изразителните дела на А. Ристевски, Б. 
Траиковски, П. Видимче итн. Поздржана, култивирана 
постапка што се движеше од синтеза на геометриска 
апстракција и елементи на визуелните комуникации 
(1969—1971 год.) до „синтетична фигурација" (1972— 
1975 год), изградуваше Р. Анастасов; а Г. Матевски и 
М. Корубин (по 1980 год.) го доведоа своето наратив- 
но сликарство до нагласена дотераност во разновидно 
изведени асоцијативно-геометризирани парцели. Д. Пер- 
чинков се стреми кон многувидна анализа на деталите 
на своите „пејзажни11 мотиви, вткаени во визуелно 
прегледни, а композиционо мошне сложени слики: тука 
се здружени модерен пластичен сензибилитет и меди- 
теранска чувствителност. Поранешните слики на Т. Лу- 
ловски се движеа од лирска апстракција до крајно по- 
едноставени состави (хоризонтални низи од точки, 
цртички), врз понекогаш монохромни површини, па по- 
тоа до постепено враќање до грижливо изведена пред- 
метност. Кон форми на лирска апстракција припаѓаат 
некои поранешни дела на Н. Фидановски-Кочо, а по- 
тоа слики на други млади уметници: С. Филовски, И. 
Аризанов, И. Кочовски и други. Комбинација на 
аморфни и организирани структури спроведува Т. Пав- 
ловски; додека сликите на И. Пенушлиски се лпрско 
здружување на фигурални, асоцијативни и апстрактни 
пејзажни исечоци,

Соединувањето на насилно раскинати фигурални и 
апстрактни форми, co постојано „преминување“ од ед- 
на во друга постапка, ги карактеризира сликите на П. 
Мазев од последната деценија. Co низа индивидуални



белези сродни му се експресионистичко-фантазмогорич- 
ните остварувања на Г. Чемерски. Во зона на ангажи- 
рано, патетично барокнв-експресионистичко и симбо- 
листичко сликарство спаѓаат творбите на В. Георги- 
евски.

Педантно, „старинско“ сликање на тегобни, песи- 
мистички ситуации, ги карактеризираат творбите на Б 
Николовски. Други фигуративни тенденции откриваат 
Ж. Јакимовски и С. Манев (разновидно спојување на 
надреализмот и органско-асоцијативнц форми). Посо- 
времсни настојувања се забележуваат кај младиот сли- 
кар Р. Корубин, кој по „класицистичката" фаза повре- 
мено се насочува кон радикален или фотореализам. 
Тоа се белези на творбите и на Р. Анастасов по 1975 
год., градени од впечатливо кадрирани и изведени си- 
туации и детали на урбаните средини, co постепсно 
внесување моменти на метафизично и фантастично сли- 
карство. Т. Луловски co уште „постудена" постапка на 
грлжлива обработка на мотивите (светот на секидневни 
„тривијални" предмети или ситуации), внесува горчлив 
и критичен тон во своите дела, што допираат и до не- 
кои концептуалистички настојувања. Co се поголема из- 
ведбена „фотографичност1* ваквите стремежи ги следи 
Н. Франговски; а сроден ликовен ангажман им е бли- 
зок на В. Ташковски, К. Манев и други. Така К. Фида- 
новски создава фантастично-надреални ситуации co рс- 
чиси наметлива дотераност. Се изделуваат обидите на 
С. Шсмов, кој развива смело и духовито вкрстување на 
некогашни и сегашни стилови, се до фотореализмот. 
Всушност некои појави на постмодернизмот, како озна- 
ки на тенденции што значат нов однос (слободно ко- 
ристење, преиначување на контекстот) кон сите изми 
нати стилски епохи (вклучително и кон модерната умет- 
ност), беа воочени и определени кај нас (навистина, без 
да им сс даде ознака на постмодернизам) уште пред не- 
колку години. Тоа е особено видливо токму и во моите 
анализи на творештвото на С. Шемов по 1970 год: под- 
влечен е неговиот стилски „номадизам" низ уметноста 
на минатото и на сегашноста, co користење оттаму на 
„цитати“, на одделни формообразувачки позајмици во
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своите дела (неговитс „паравани", „витрини1* и „трип- 
тиси“ од последниот период).

Моменти ка активен однос кон некогашни или ак- 
туелни стилски движења, се забележливи кај П. Мазев 
и Г. Чемерски: но co многу понагласена експресионис- 
тичка, надреалистичка и кубистичка формално-стилска 
насоченост — и без таа сатирична, зајадливо-цинична 
интенција на Шемов, туку co нагласување на жестокос- 
та и драматичноста на ликовниот израз.

Често разгледувана во рамките на општи прегледи 
на сликарството, таписеријата во Македонија според 
својата физиономија навистина (освен извесни поинак- 
ви истражувања) е сообразена co тековите на сликар- 
ското творештво. Оваа ликовна дисциплина имаше не- 
воедначен и засега, се уште нерамномерен и ограничен 
развој. Откако се појави по шестата деценпја (творби 
на Л. Личеноски, Д. Протуѓер, Д. Коцо и други) низ 
миогу осцилации во обемот, квалитетот, стилската и 
технолошката обработка, таписерија во Македонија се- 
пак успеа да оствари извесен број дела што можат да 
се споредуваат co позначајни остварувања во другите 
области на нашата ликовна уметност. За македонската 
таписерија, така, е суштествено дека некои истакнати 
автори: Д. Коцо, М. Спировска, Д. Стојановски, Д. Мил- 
јановски, Р. Петрова — Малкиќ, размислуваат за мож- 
носта во неа пред се да се оствари синтеза меѓу пот- 
тици од минатото и современите истражувања во југо- 
словенската и странска таписерија. Така, Коцо промис- 
лено гради ликовни состави во кои фигурални, живо- 
тински, растителни и разновидни предметни структури 
се преобликувани, деформирани и стилизирани co на- 
гласена смисла за изразени архаично-симболични иска- 
зи. Co повеќе нагласуварве на декоративниот и ,.при- 
менет“ карактер на таписериите (создавајќи и таписе- 
рИИ — амбиенти), на инспирации од фолклорните сфе- 
ри се потпира и Спировска. Построги и поскржави се 



решснијата на Д. Милјановски, каде што инсинуации 
на „некогашни11 стллки говори се предаденл и во здр- 
жан колорит.

„Новата у.метничка практика“, како оперативно-ра- 
ботна ознака, пред се вклучува настојувања во кои ли- 
ковното дело или е „укинато", или е резултат на над- 
минување на некогашни ликовни процедури; или ги 
здружува hub co други видови уметничко, парауметнич- 
ко и неуметничко дсјствување. Се користат поради тоа 
разни „сиромашни" материјали, потоа низа нови израз- 
ни влзуелни медлуми (фотографлјата, фллмот, видеото) 
што доведува често до композитни, слнтетлчки акции, 
изведени по правлло во неконвенционалнл, „алтерна- 
тивни“ формл, простори итн: отгука е можна нивна 
разновидна класификацлја, при што овојпат ги прет- 
ставуваме во заеднички преглед, без оглед на нивните 
видовл. Појавата на некои стремежи во доменот на 
„новата уметничка практика", беше силно зависна од 
историските специфичностл на нашата културна и умет- 
ничка ситуација. Така, во Македонија (по 1970 год.) сс 
појавлја особено оние формц на концептуалната умет- 
ност, co кои авторот на дадена акција може појасно да 
го изрази својот етлчки или социјален ангажман: отту- 
ка некои од .,хиперреалистичките“ слики, а особено 
една „слика-објект“ од 1983 год., на Т. Луловски, мо- 
жат да се вбројат во оваа категорија. Опсесијата co еко- 
лошката катастрофа, co судирот меѓу природата и све- 
тот на артифициелното, создаден од човекот, како и 
co убедувањето дека творечкиот субјект треба насекаде 
да „војува11 co грдото (во урбаната и природната сре- 
дина), се карактеристични за разновидните „естетизан- 
тни“ интервенции на С. Шемов, придружен во тоа од 
Н. Фидановски и други (почнувајќи од почетокот на 
седумдесеттите години па се до денес). Објектите-инста- 
лации на Г. Стефанов во Кавадарци, Скопје лтн. (1981 
— 1982 год.) се просторни привременл конструкции co 
разновидни „евтинл“ отпадни материјали. Некои други 



настојувања од овој вид, на пример на С. Узуновски, 
беа изведени како сценично компонирани инсталации- 
-амбиенти во урбани простори итн. Покрај тоа, во 1973 
год. беше изведен мултимедијалниот сликарско-вајар- 
ски, музички, танцов итн. „настан“ во ателјето на сли- 
карот П. Мазев; во 1978 групното исликување на голе- 
мото платно пред Филозофскиот факултет во Скопје; 
во 1983 год. акцијата „Стог“, замислена од И. Грабул 
и соработниците, а во 1982 год. разновидни интервен- 
ции во просторот и амбиентално-процесуални дејствија 
пред Музејот на современата уметност; конечно, одр- 
жана е ретроспективна и презентативна манифестација 
на ,.нскогашни“ и активни „концептуални" и други деј- 
ствија во Домот на младите во Скопје во 1984 година.

Графика

Современата графика во Македонија нема некоја 
побогата традиција. Нејзините зачетоци во предвоени- 
от период (Мартиноски, Лазески) се мошне скромни. 
Во првиот период по ослободувањето графичкото тво- 
рештво се сведе на одделни експресионистички и не- 
мирно деформирани графики (линорези, во темно-свет- 
ло и колор) на Н. Мартиноски. Потоа, од средината на 
шестата деценија графиката во Македонија бележи по- 
интензивен развиток, што се содржи во зголемениот 
број на авторите: Р. Лозаноски, Д. Протуѓер, Ј. Марин- 
ковиќ-Пенкин, П. Мазев, Д. Аврамовски-Гуте, М. Спи- 
ровска, В. Ѓорѓиевски, П. X. Бошков, Б. Барутовски и 
други; потоа во стилската разновидност на нивните дела 
(рудимертарна стилизација, експресивно-архаично по- 
едноставување, доближување до кубистички, надреалис- 
тички и апстрактни решенија), како и во извесно про- 
ширување на 'гехниките. Значително внимание на оваа 
ликовна дисциплина и посвети Аврамовски, а Барутов- 
ски, освен во извесен период на своето творештво, ис- 
цело сс оддаде на графичката уметност. Меѓутоа, гра- 
фиката во Македонија по извесен подем во крајот на 
шсстата и во почетокот на седмата деценија, се одвива- 



Ills без особени достигнувања. Во периодот по земјо- 
тресот во Скопје (1963 год.), а особено во неколку по- 
следни години, меѓу другото co заслуга на годишните 
графички изложби организирани од НУБ „Климент 
Охридски“ во Скопје, графичкото творештво од Маке- 
донија доживува поинтензивен развој. Зголемен е бро- 
јот на уметниците кои постојано или повремено, исклу- 
чително или напоредно co своето сликарство и вајар- 
ство, создаваат и во областа на графиката. Co тоа се 
прошири скалата на стилските и техничките особенос- 
тл на овој вид творештво кај нас. Д. АврамовскиТуте 
преповторува различни видзии комбинирани техники 
1пто подблгб време и припаѓаат на апстракната графи- 
ка, предадена во композиции на наизменично декора- 
тивно стилизирани делови и партии што навестуваат 
понеодредени состави. И неговото творештво и твореш- 
твото на други македонски автори од сите генерации, 
ги следи главно едновремените движеља во македонско- 
то сликарство и вајарство. Така, поврзување co карак- 
теристики на енформелот, co постепено воведување но- 
ви графички решенија во комбинирани техники, на 
различен начин се забележува во графиките на Д. Би- 
ков и Т. Крмов. Попрефинет цртеж, попрегледно обли- 
кување на асоцијативно-нонфигуративните состави, се 
карактеристични за графиките на Р. Калчевски и на мла- 
диот Т. Димчевски. Д. Перчинков ги пренесува во боен 
сито печат белезите на своето сликарство: промислена 
апстрактно-геометриска обработка на мотиви од при- 
родата, разновидни и деликатни колористички решени- 
ia. Co некои карактеристки на своите графики (co пове- 
ќе доближувања до елементи на поп-артот) на овој кон- 
цепт му се блиски одделни дела на В. Гранка-Чауле. 
Интерес за фигурација co различна насоченост: од од- 
вај насетливи состави, преку симболично-надреални ре- 
шенија, до хиперреализам, се среќаваат и во поновата 
македонска графика. Д. Малиданов обработи (во лито- 
графии, дрворез, акватинта) повеќе мотивски циклуси, 
усовршувајќи го својот графички израз што се движи 
од поизразито експресивни до силно редуцирани дета- 
ли. Сликарите Г. Чемерски и С. Шемов во боен сито 



печат ги пренесуваат своите сликарски настојувања. Не- 
големиот графички опус на К. Танчев-Динка е насочен 
кон истражувања блиски на масовните визуелни кому- 
никации II психоделпчното сликарство. Б. Барутовски 
упорно се придржува кон силно (до шаблон и скица) 
архаично-декоративно стилизирани состави co ангажи- 
рана тематика (војна, логори, темната страна на живо- 
тот). Вајарот П. Хаџи Бошков подолго време ги истра- 
жува ефектитс на енергични, силно расчленети и искр- 
шени „траги“ на некои ритмички експанзии во просто- 
рот.

Една група најмлади графичари (некои живеат на- 
двор од Македонија) поцелосно се вклопува во совреме- 
ните движења во југословенската графика. Така, Б. Ун- 
ковска во сува игла и бакропис префинето транспонира 
сугестии од пластичната традиција, барајќи оригинал- 
ни стварно-нестварни решснија на мотивите (портрет, 
акт). Т. Атанасов во „класични" техники и co изразита 
линија, обликува масивни, хипертрофирани човечки 
фигури. Ѓ. Чулковски-Гото во комбинирани техники 
гради композиции од прецизно геометриски обликува- 
нл II аморфни површини, понекогаш co видливо допад- 
ливи колористички решенија. Усет за деликатен гра- 
фички ефект, сведен само на некои неодредени нон- 
фигуративни состојби, го карактеризира досегашното 
графичко творештво на тројца други млади уметници. 
Најрафинирани резултати. обележени co некоја скржа- 
ва, но мошне култивирана обработка на „непрепознат- 
ливи“ и „неатрактивни“ детали, ги постигнува Д. Нпко- 
лов во етканица и акватинта. Блиски му се стилските 
постапки на Б. Димовски, а повеќе настојува на цврсти 
органско-механицистички состави на 3. Јакимовски.

Скулптура

Следејќи го развојот на сето друго ликовно тво- 
рештво во Македонија, се изградува и современата ма- 
кедонска скулптура. Таа е претставена од личности што 
имаат своја дефинирана физиономија. И тие во сво- 



јот развој беа условени од движењето на естетско-стил- 
ските процеси кај нас. Догматските постапки на соци- 
јалистичкиот реализам, влијаеја и на македонската 
скулптура. Оттука и нејзиниот развој е поинтензивен 
дурп во педесеттите години, благодарение на радикал- 
ните историски промени во општествениот и уметнич- 
киот живот. Тие придонесоа за демократпзација и осо- 
временување на македонската скулптура, како соодвет- 
ност на нејзините уметнички структури co тие тогашни 
епохални движења. При крајот на шестата деценија мо- 
же да се зборува за вклучувањето на нашата скулпту- 
ра во тековите на југословенската уметност. Во седмата 
деценија ваквите тснденции ike бидат развиени, уште 
повсќе што доведе до поголема стилска и техничка раз- 
новидност во оваа област. Творечкото созревање овоз- 
можи i-i нашето вајарство поселективно и покритички 
да се однесува спрема традицијата и кон странските 
поттици, за да ги обедини во пооригинални остварувања. 
Од овој период натаму одделни македонски вајари да- 
ваат поизразит придонес во развојот на југословенската 
уметност. Специфичностите на развојот на нашата 
скулптура се паралелното постоење на видови академ- 
ско вајарство, скулптура на слободната форма и скулп- 
тура-предмет. Првиот македонски вајар Д. Тодоровски 
во своето камерно и споменично творештво ги обедини, 
карактеристиките на реалистичката скулптура (протка- 
ени co елементи на импресионизам, експресионизам и 
кубизам). Сродни беа истражувањата на Б, Аврамова во 
периодот до почетокот на седмата деценија. Б. Митри- 
ќески, надминувајќи ја оваа ориентација, од крајот на 
шестата деценија ја истражува едноставната експресив- 
ност на разновидно монументално упростени форми на 
човечкото тело. Во даден период, вакво стилизирање и 
поедноставување на антропоморфните облици се забе- 
лежува и кај Ј. Грабуловски, П. Хаџи Бошков, Б. Нико- 
ловски. Co своите синтези на форми извлечени од ар- 
хаичната, експресионистичката и кубистичката скулп- 
тура, В. Василевски оформи во Македонија специфич- 
на форма на „примитивна" и „племенска" скулптура,- 



тој во поновите творби се повеќе се ослободува од овие 
настојувања во корист на појадровити надреалистички 
насочени остварувања. Блиски му се архаично-русги- 
калните настојувања на Б. Чушков и А. Светиева, која 
во последните истражувања co смислено користење на 
колористички и иронично-фолклорни детали, се вкло- 
пува во некои современи истражувања на постмодер- 
низмот. Влијание на „новиот реализам" се гледа во 
творбите на А. Ивановски-Карадере, заинтересиран не 
само за поединечни фигурални решенија туку за созда- 
вање „ситуации11 што се движат меѓу жанровска и со- 
циолошка опстановка, Фигурација co надреалистички 
елементи, а потпирајќи се и на дадистички искуства, 
се забележливи во творбите на О. Милиќ. Скулптурата 
на слободната форма овозможува појави на творби co 
асоцијативна, органска и апстрактна поставеност, потоа 
co елементи на минимал-артот, геометризам и конструк- 
тивизам. Така, П. Хаџи Бошков во низа материјали 
(метал, теракота, синтетички маси, лиен бетон), развива 
во последните, години стилски речник што користи кон- 
структивистички, динамични, расчленети форми. С. Ма- 
невски, како и П. Хаџи Бошков во претходните фази, 
а едновремено co него и Н. Беќаровски, прво облику- 
ваше од метални отпадоци објекти сродни на некои 
култни предмети. По 1970 год., Маневски ја нагласува 
својата инспирација од современата механичка цивили- 
зација, често co комбинација на разновиден материјал 
и индустриски користена боја. Д. Попоски-Дада, co по- 
ранешното творештво се вградува во некои од традици- 
оналистичко-симболистичките стремежи на македонско- 
то вајарство. По 1970 год. во мермер и бронза, уметни- 
кот гради форми во кои изразот е понекогаш сведен 
на мошне едноставни показатели, кои функционираат 
како сугестии за органски или неоргански состави, сим- 
болистички или „метафизички" поттикнати.

Специфични форми на скулптура-објект (речиси 
истовремено co сродните истражувања на Т. Шијак), 
мошне едноставни, co минимална пластична изразност 
и технички педантно обработени и обоени, Ј. Грабул 
создаде во крајот на седмата и почетокот на осмата 



деценија. Најновлте негови истражувања го доведоа 
до специфични органско-механицистички структури из- 
лиени во бел цемент, што авторот ги користи како еле- 
менти за создавање своевиднл просторни амбиенти. 
Двата конструктивнистички објекти (дрво, стакло) на 
Т. Шијак и објектите (обоена пластика) на П. Хаџл 
Бошков изведени за Биеналото во Венеција во 1978 
год., припаѓаат на овој круг истражувања. Од друга 
страна, дрвените „објскти-направи" на Б. Николовски 
од седмата деценија се насочени кон користење на фор- 
ми извлечени од предмсти користени во руалната сре- 
дина. Понапред ги спомнавме (во разгледувањз на „но- 
вите правцл“) интервенциите во просторот на Г. Сте- 
фанов, што се негов орлгинален придонес во некои од 
овие истражувања на македонската скулптура.

Монументална уметност

Современата македонска уметност настојуваше по- 
војната се повеќе да го насочи својот интерес кон за- 
фати што ги надминуваат досегашнлте ограниченл 
функции на ликовното творештво. Во Македонија се 
одвива процес на вклучување на ликовнлот уметник во 
обликување на низа современи простори и амбленти во 
кои се одвива работната и жлвотната реалност на со- 
времениот човек; илл, особено во досегашниот период, 
за означување на значајнл настани и ллчности од на- 
ционалната историја. Овие настојувања добија во по- 
следните две децении значително поголем замав, како 
co зголемениот број творци, така и co прошлрениот 
стилски спектар и нараснатите творечки амблции. Па- 
ралелно co интимната пластика, поради постојниот оп- 
штествен поттик интензивно се развиваше споменич- 
ката скулптура. Изработени се голем број монументал- 
нл скулптури и релјефл, спомен-белези и блсти, што се 
остварувања на многу македонски и други вајари. Меѓу 
оние најкарактерлстлчни реализации, настанати по 1960 
год., спаѓаат некои творби пред се на Ј. Грабуловски- 
Грабул: на Партизанските гробишта во Скопје (1965 



год.), во Гевгелија (1969 год.) и, особено монументално- 
то амбиснтално-архитектонско-вајарско дело Спомени- 
кот во 'Крушево (коавтор архитект Искра Грабул 1974 
год.): наречен „Македониум", овој амбиентален споме- 
ничен комплекс покрај скулптура и архитектура опфа- 
ти витражл (Б. Лазески), керамички декоративни обое- 
ни платна (П. Мазев) итн. Цслата структура на споме- 
ничниот амбиент е спроведена co симболистички прл- 
менети „прлмарни структурл“ во просторот и некол 
антропоморфно-органски состави во тематсклте релје- 
фл поставени во објектот. Споменкостурницата во Ти 
тов Велес (1979—1980 год.) е обид за синтетичка инте- 
грација на просторно обликување, доминацлја на цен- 
трална органско-растителна симболична градба (автор 
вајарот Љ. Денковиќ, соработник архитектот С. Субо- 
тин) и монументална сликарска-мозаична-интервенција 
во внатрешноста на објектот (П. Мазев). Трет комплек- 
сен објект од споменична природа, с Споменикот на 
слободата кај Кочани, чии авторл се сликарот Г. Ч“- 
мерски (кој ги лзработл и големите мозаични сценл) и 
архитектот Р. Раѓеновлќ. Оваа архитектура-скулптура- 
слика co карактеристиките на својот состав, сугерира 
метафора за некогашни градбл-крепостл.

Покрај овие споменички комплексл се изделуваат 
поединечните споменични статуи-скулптури на некои 
автори. Така, на пример, скулптурата на Климент Ох- 
ридски во Скопје од 1972 год. на П. Хаџи Бошков. Тој 
е автор и на Споменикот на партизанските бригади во 
Рамне (1977 год.), Словенија: во овие творби co блага 
илл силна експреслонистлчко-кублстлчка поедноставе- 
ност и монументаллзацлја на маслте, се постигнати јад- 
ровитл пластични искази. Во богатото творештво на Д. 
Тодоровски веројатно е најлмпресивно неговото споме- 
нично остварување на Мечкин Камен кај Крушево од 
1983 год.: робусна, „бурделовскл" инспирирана коло- 
сална маса, во динамлчно-грчевлто движење. Сродни се 
истражувањата на Б. Коневски во споменлкот на Гоцс 
Делчев кај Струмлца, на паднатлте борци кај Песи- 
обрци итн.



Силен е развојот и на монументалното сликарство 
По првите остварувања (1950—1954), Б. Лазески ја из- 
работи својата голема фреска (225 т-, ,.НОБ во Маке- 
донија" (1951—1956 год.,) уништена во 1961 год.) син- 
теза на посткубистички, епски, мажествени, експресио- 
нистички, византиски и надреалистички решенија. Д. 
Кондовски и П. Мазев во 1967 год. (Железарницата во 
Скопје) остварија свои апстрактно-декоративни (Кондов- 
ски), односно фигуративни експресионистичко-симбо- 
лични (П. Мазев, co С. Шемов) дела. Т. Шијак во 1970 
год. го изведе својот конструктивистичко-дизајнерски 
богато колориран „тотален“ ентериерен амбиент (Скоп- 
је, зграда на Градската конференција на ССРНМ). По- 
тоа следеа многубројни мозаици и фрески изведени во 
Скопје (А. Темкова, Д. Перчинков, В. Георгиевски, П. 
Мазев, Г. Чемерски, М. Корубин, Б. Лазески итн.), во 
Т. Велес (Б. Лазески, П. Мазев), Прилеп Б. Ристески, 
Б. Лазески), Кичево (Б. Лазески Гостивар (Чемерски), 
Кочани (Чемерски) ХЕЦ „Тиквеш“ (М. Корубин) итн. 
Додека подоцнежните дела на Лазески (1972—1982 год.) 
ги продолжуваат истражувањата од шестата деценија, 
впечатлив е придонесот на П. Мазев и Г. Чемерски во 
монументалното сликарство, особено co големите сим- 
болични, епски мозаични композиции, co истата анга- 
жирана тематика како и кај Б. Лазески (П. Мазев во 
Споменкостурницата кај Т. Велес 1979/80; год.; Г. Че- 
мерски во ХЕЦ „Вруток“ кај Гостивар 1975/76 год. и 
во Споменикот на слободата, Кочани 1981 год.). Тоа се 
синтези на модерни настојувања (експресионизам, пи- 
касовски инспирирани кубистички моменти, кај П. Ма- 
зев и Г. Чемерски, инспирации од Леже и non, арт 
главно кај Г. Чемерски,- влијание на нашата и другата 
традиција кај обата итн.). Префинет усет за здружу- 
вање на релјефни и сликарски обоени нефигуративни 
состави открива С. Маневски во Стопанската банка во 
Скопје. Неколку наши сликари (С. Куновски, К. Танчсв 
Динка и др.) спроведоа свои интервенции во некои кул- 
турни и угостителски објекги co големи масла и плат- 
на; додека Д. Кондовски изведе повеќе творби (Гости- 



вар и Скопје) на симболични или други мотиви во фор- 
ма на ѕидни дрвени обоени панои итн.

Сметам дека оваа скица развојни одлики на денеш- 
ната македонска уметност покажува дека во нив не по- 
стои некаква „провинциска затвореност“ или „избрана 
ретардација“. Потпирајќи се врз револуционерните про- 
цеси што се одвиваат кај нас, македонските уметници 
поврзаноста co светот ја разбираат не само како пасив- 
но прифаќање, туку и критичко однесување спрема ту- 
ѓите остварувања: она што се усвојува да не биде само 
,.естетска контаминација“ co туѓото, туку одбирање во 
него, она што навистина соодветствува на нашите ак- 
туелни историски потреби, на целонсото осмислување. 
на македонското национално битие — а само преку 
создавање творби што ќе бидат автентичен придонес 
во светската ликовна уметност.



ЗА ЦРТЕЖОТ ВО МАКЕДОНИЈА

Овој текст е замислен како размислување за само 
некои општи белези и одделни индивидуални придоне- 
си во цртачката уметност на Македонија од XX век.

Пред се, сметам дека согледувањсто на функција- 
та и значењето на цртежот во овој период, покажува де- 
ка тој се јавува како неодминлива претпоставка за сета 
граѓа на македонското современо ликовно творештво; 
и, поради тоа (наспроти доссгашниот однос кон црте- 
жот кај нас), дисциплина што овозможува понијанси- 
рано и попродлабочено согледување на развојните од- 
лики и уметнички достигања во оваа област на маке- 
донската култура.

Се разбира, такво нешто ја овозможува самата при- 
рода на цртачкото творештво: неговата многувидна уло- 
га во сите етапи на создавањето и во сите области на 
пластичните или визуелни умстности; можноста co цр- 
тежот понепосредно да се предадат суштинските ди- 
мснзии на визуелната култура на една средина; однос- 
но: остварениот степен на сензуално прифаќање, инте- 
лектуално согледување и цртачко обопштување на бит- 
ните каракгеристики на нејзиниот физички простор, на 
нејзиното биолошко, социјално и духовно постоење1.

1 Примери за такво разбирање на цртежот кај нас, сепак 
ги има. Пред се, доказ е самата цртачка практика на многу на- 
ши уметници од сите генерации, што често претставува рамно- 
правен, значаен или определувачки момент во сето нивно ли- 
ковно творештво. Потоа, повремениот напор оваа. дисциплина да 
■се користи за разрешување на некои актуелни состојби во од- 



Наедно, цртежот (на сите нивоа, од сите видови, 
за сите функции) е ликовна дисциплина што допушта 
најнспосреден увид и во уметниковото битие, во вис- 
тинската природа и целите на неговите творечки стре- 
межи и можности. Па поради сето тоа развојот на оваа 
ликовна дисциплина кај нас можеби поверно го от- 
крива степенот и карактерот на нашето вградување во 
видовите на современото визуелно мислење и изразу- 
вање; ни овозможува да ја проверпме актуелноста и 
смислата на формите во кои ние визуелно-графички ја 
дефинираме својата слика за нашата епоха. И колку 
во неа можат да се насетат претпоставките на планетар- 
ната и наша — тукашна, регионална — човечка пер- 
спектива или „судбина112.

Тргнувајќи од тие теоретски претпоставки (што 
важат за целиот naiu ликовен амбиент) голем дел од 
денешната цртачка уметност во Македонија се чини сѕ 
уште несообразен co белезите на своето време и без 
суштествено значење за изградувањето на соврсмената 
визуелна култура на нашата средина. Причината е, ве- 
ројатно, во карактерот на уметничките стремежи на 
знатен број наши ликовни творци. А за тоа, сметам, 
постојат извесни социолошки и културолошки објасну- 
вања, пред се.

Во предвоениот период специфичните и неповолни 
околности во кои се појави и се развиваше нашата ли- 
ковна уметност, сепак не попречија во творештвото на 
таа наша прва генсрација да почне преминот од предве- 
рието на модерната епоха — во уметност, која (co сво- 
дслни етапи од развојот на нашата уметиост (дејствувањето на 
групата ,,Денес“). Доказ се и зачестените изложби на цртеж 
кај нас, особено преку напорот на НУБ „Климент Охридски". 
Цртежот, од друга страна, е неопходен момент, основио израз- 
но срсдство II во голем број дејности што имаат уметнички или 
друг карактер: во карпкатурата, плакатот, илустрацијата на 
книгата итн., преку кои силно се чувствува во нашиот културен 
амбиент.

2 За определба на цртежот како нацрт-проект на целото 
човсчко дејствување за да ги обезбеди условите на своето по- 
стоење I, градење на својата судбина, е карактеристичен текстог 
на Џулиот Карло Арган „Проект и судбина" (видете: Giulia 
Carlo Argan, Studije iz moderne umetnosti, Nolit, Beograd 1982).



ите најдобри остварувања вклучително и цртачките) 
веќе сакаше да се вгради во своето време и преку рам- 
ките на националниот амбиент. Натамошниот тек на 
нашата уметност, насочен пред се кон усогласување co 
значајните историски промени што следеа по војната, 
се засновуваше врз коренито изменети социјални, поли- 
тички, идеолошки и естетски претпоставки. Суштестве 
-но е дека преку нлв во последните децении постепено 
се прошируваше можноста творецот да ги одбира сво- 
ите изразни средства пред се според сопствените духов- 
ни и уметнички цели: односно, се помалку да се подве- 
дува под притисоци што би го насочувале дури карак- 
терот и видот на неговите стилски определби. Тоа соз- 
даде мошне појасен (што не значи хармоничен, усогла- 
сен, безконфликтен) однос меѓу уметничкото творештво 
и општествените околности во кои тоа се создава: ба- 
рем се укина можноста причините за некои неповол- 
ни процеси во нашата уметност да се бараат исклучи- 
телно надвор од уметниковото битие и потесната сфе- 
ра на ликовниот живот (карактерот и активноста на 
здруженија на уметници, на институции од областа на 
ликовната уметност, критичарската и научна мисла и 
практика итн.).

Така духовната и творечка немоќ на цртачкиот 
израз на одделни македонски автори најчесто се должи 
на личната ,.попустливост“ спрема (претпоставенитс) 
„барања на средината", при што се импровизира некое 
согледување за нејзината податливост да прифати са- 
мо дадени. ликовни процедурп. А всушност се одбегну- 
ва ангажманот за на соодветен начин да се кажат по- 
стојано менливите, поинаквп или нови појави во наше- 
то денешно историско постоење: да се „совладаат" co 
една модерна (пред се ликовна) свест и да се „преве- 
дат“ во на нив рамноправни, актуелни цртачки соста- 
ви. Навистина, некои творци се стремат барем кон про- 
фесионално совесно и култивирано применување на 
традиционалните изразни средства. Па дури користе- 
њето на некои надминати ликовни постапки може да се 
прифати како потреба за нивно „преболување1* во раз- 
војот на нашата ликовна уметност (некои појави на 



симболизмот, сецесијата и !сл.). Меѓутоа, во македон- 
скиот цртеж се видливи и други движења. He се одбег- 
нува ризикот да се истражува надвор од некои конвен- 
ции, од веќе конституирани цртачки операции; се при- 
менуваат се понагласено оние кои произлегуваат од ак- 
тивио и постојано преиспитување на сопствениот однос 
кон светот во кој се постои, а што може да создаде 
услови за соодветен творечки ангажман и напор во 
неговото современо ликовно толкување.

Тука треба да се подвлече еден факт: дека општа- 
та физиономија на повоениот ликовен живот во Маке- 
донија — без оглед на понеповолниот третман и по- 
малиот интерес за цртежот — можеше да дејствува са- 
мо поттикнувачки за ваква една насоченост на цртач- 
ката уметност во Македонија3. Зашто (поради отворе- 
носта на нашата култура) на различни начини (колку 
тае да се по обем и вид ограничени) присусгвото или 
сознанијата за современи ликовни правци во светот, 
непрекинато навлегуваат во нашиот ликовен амбиент. 
Од вакво укажување не произлегува дека се очекува ав- 
томатско, еднонасочно, пасивно прифаќање на туѓи 
уметнички истражувања и резултати, туку критички, ав- 
торски пристап кон нив; и избор (на правци или ли- 
ковни постапки) соодветен пред се на сопствените тво- 
речки цели — но поради тоа подобен да се вгради и 
во целиот наш духовен простор, зашто само така може 
да учествува во дефинирање на некои нашп денешни 
национални, културни уметнички стремежи4.

з Мислам на многубројни изложби, наши и странски, не- 
кои од врвен професионален и уметнички интерес. Одделно е за 
одбележување и богатата колекција на Музејот на современост 
во Скопје што се однесува на цртежот и графиката. Од друга 
страна, сите други ликовни манифестации видени кај нас, a 
потоа бројните студиски патувања и усовршувања на нашите 
уметници во странство, дозволуваат еден ваков заклучок.

» „Уметничките насоки на една средина по правило не 
произлегуваат нужно само од неа самата; често се во знак на 
општите дви-жења преобразени и селекционирани co нацонал- 
ни и субјективни чинители и потреби. Зборувајќи, на пример, за 
една национална уметност често мораме да зборуваме и за вли-



Вакви настојувања се забележливи кај повеќемина 
македонски уметници од различни генерации. He пре- 
небрегнувајќи го никако тој поширок придонес за мо- 
дерен лпковен израз, овојпат lie приведам само некои 
најкарактерлстлчни примери за него во досегашниот 
развој на цртежот во Македонија.

Така пред и по војната тој прлдонес е очивлден во 
значителен дел од исклучително обемното и разно- 
впдно (според настојуваљата и вредноста) цртачко тво- 
рештво на Никола Мартиноскл. До 1941 годлна Мар- 
тиноски изгради co своите цртежи еден од најзабележи- 
телните блокови во југословенската социјална умет- 
ност* * * * 5 5.

Социјалните мотиви во творештвото на Мартино- 
ски се негови интимни творечкл определувања но и 
дела што ја допираат прсдвоената социјална ситуација 
во Максдонија и посебно во Скопје. За делата co co- 
цијални мотиви на Мартиноски можеме да се изразу- 
ваме пред се како за ллковна вредност, иако уметник- 
от често ја подредуваше својата цртачка обработка на 
императиви произлезенл од страсно или, поточно: емо- 
тивно ангажирано определување спрема даден мотив 
разработен во одделни негови дела. Оттука потребата 
формално-стллските решенлја на Мартлноскл нагласе- 
но да го материјализираат ова е.мотивно соопштувањс 
на уметникот. Порадл тоа во неговите творбл проби- 
ваат моменти на афектација, пренаглассна изразител- 
ност: немирна, танка проблвна линија смело го пре- 
образува мотивот co низа лзобличувања.

Оваа е, впрочем, таква постојана структура во тво- 
рештвото на Мартиноски, co која тој се открлва како 
еден од најизразитите експресионлстл во целокупното 
предвоено југословенско тврештво (веќе тогаш градено 
co многу елементл на посткублзмот, на искуства од Пи-

јанијата на странските опшги и посебни појави и школи. Така 
разбрана, секоја национална сторија на уметноста изгледа како 
да подготвува поглавје на утрешната светска историја" (Miodrag
В. Protic, Oblik i vreme. Nolit, Beograd 1978 god.).

5 Видете: Борис Иетковски, Социјални мотиви у ствара- 
лаштву Николе Мартиноског до 1941 године, Зборник за ликовну 
уметност, 12, Нови Сад 1976 год.

5 За македонската уметност 65



касо, Грос, Модилјани, Сутин итн.). Овој дел на тво- 
рештвото на Мартиноски, вклучен во социјалната умет- 
ност, нс се појави како случајна или краткотрајна епи- 
зода кај нсго: тоа с најчесто едсн интуитивеи-сензуален 
однос, смотпвно доживување на стварноста и човекот 
во неа, како објект на тоа што го посат врсмето и на- 
станите што го опкружуваатг’.

Таков е односот на Мартиноски и во малубројните 
цртсжи од 1944 год. на мотиви од HOB: co енергично 
водена, спокојна, одмерено тенка линија, предадени се 
фигури и ликови на партизани co здржана монументал- 
ност, непатетична достоинственост и решителност.

Особено важна стапа за творештвото на Марти- 
носки и за сета наша повоена уметност претставуваат 
многубројни негови цртежи од првата половина на шес- 
тата децснија. Во нив е отворен нов пристап кон ан- 
гажираната тематика. Нивната поетика одново (по пе- 
риодот на социјалистичкиот реализам) заснована на 
смело, впечатливо пршменувани експресионистички, 
посткубистички, надреалистички и традиционални еле- 
менти (co повторни доближувања до Грос, Пикасо, Ша- 
гал, византиската у.метност итн.), се јави кај нас како 
вовед во тогашниот ослободувачки порив кон новото1. 
Co ваква повеќеслојна стилска поставеност овие цртежи 
бса најсоодветното искажуваље на Мартиноски за етич- 
ките, социјални или политички предизвици на тоа вре- 
ме. А низ многу од нив, тогаш и подоцна често блика 
нездржана еротика. Овој неизнасилен модерен однос 
кои мотивот (задржан во одделни цртежи на Марти- 
носки до неговата смрт) како творечка програма ќе 
биде следен од неколку други истакнати македонски 
уметници, особено од седмата деценија наваму. * 7

• Борис Петковски, Значењето на цртачкото творештво на 
Никола Мартиноски од шестата деценија, Годишен зборник на 
Филозофскиот факултет, Скопје, 1979/80 год.

7. Тоа е време кога почнаа значајни промени во македон- 
ската v.MCTHOCT, засновани врз се посилна демократизација на 
општсствениот и кулгурниот живот, врз се поширокото отвора- 
н>е кон светот, па така и кон многу современи ликовни правци 
во светот;



Пред тоа, за развојот на цртежот во Македонија 
важна етапа претставува и дејствувањето на групата 
„Денес“ (1953—1955)8. Определена за демократизација 
на ликовниот живот, за осовременување на нашата 
уметност, за синтеза на уметностите итн., Групата осо- 
бено внимание му посвети на цртежот како дисциплина 
во која ваквите нејзини цели ќе се изразат побрзо и 
понепосредно. Оперативноста иа вакви определби лес- 
но се согледува кај членовите кои имаа таков однос 
кон цртежот: Борко Лазески, Димче Протуѓер, Дими- 
тар Кондовски. Ристо Лозаноски, Божин Барутовски it 
Боро Крстевски. Нивната (тогаш скромна) стилска про- 
грама опфаќаше разновидно преиначуваље на академ- 
ски реалистички постапки: декоративно-линеарна сти- 
лизација и шематизација (Протуѓер); или посурово, по- 
грубо поедноставување на мотивот (Лозаноски); дове- 
дување на формите до аглести, геометризирани, пост- 
кубистичко-експресионистички состави, особено разви- 
ени (во голем број студии и картони) во врска co зада- 
чи од монументлното сликарство (Лазески); осцилации 
меѓу овие постапки co поврсмено понагласено кубис- 
тичко-конструктивистичко изразување (Крстевски); ,,до- 
терување* 1 на мотивот co елементи инспирирани од Мо- 
дилјани и Мартиноски (Кондовски); изразување co мека, 
заоблена, „отпуштена11 линија (Грабуловски) итн. Овие 
цртежи, без оглед на согледливите стилски недорече- 
ности и ограничените творечки резултати вградени во 
нив, значеа тогаш несомнен придонес во натамошната 
насоченост на сета наша уметност кон нови ликовни 
изразни средства.

Неколку уметници од различни генерации: Петар 
Мазев, Глигор Чемерски и Симон Шемов, кои му се 
блиски на уметничкиот менталитет и на значењето што 
го имаше цртежот за Мартиноски, се и самите (барем 
во одредени фази на своето творештво) определени за 
експресионистичко изразување,- и пред се во таа општа.

в Видете: Борис Петковски, За групата „Дснес“ (1953 — 
1983) во: Денес 1953 — 1983. Уметничка галерија, Скопје, 1983 
ѓодина, стр. 24—44.



смисла се надоврзуваа на него. А одделни меѓусебни 
творечки блискости сепак не го потиснуваат нивниот 
(нагласен) авторски идентитет.

Петар Мазев развиваше (од шестата деценија на- 
ваму) во своето сликарство разновидни видови на екс- 
пресионистичко изразување, co основна фигуративна 
или апстрактна опрсделба. Во истиот тој период умет- 
никот го градеше и своето цртачко творештво, co сро- 
ден стилски развој. Така и цртежите на Мазев од по- 
следните неколку години се логично и специфично за- 
окружување на неговите општи ликовни истражувања.

Притоа, градени врз елементи од апстрактниот екс- 
пресионизам, на искуствата на групата КОБРА, во нив 
уметникот понагласено ја развива функцијата на гестот: 
тоа може да биде танка лента или широки појаси што 
напати се претвораат во аморфни, еднообразно или 
повеќе-бројно колорирани партии. Цртежот тука се из- 
вива како змиести, спирални, искршени геометризира- 
ни или густо испреплетени линии. Мешаљето на тех- 
ники и изведбени „алатки" го потсилува и довршува 
стремежот да се постигнат богати и расчленети плас- 
тични состави. Во некои од нив визуелната привлечност 
веројатно е поврзана co емотивната „отпуштеност“ и 
оптимизам, co сугестиите за некакви атмосферски или 
пејзажни состојби. Сите цртачки решенија на Мазев 
можеме да ги поврземе co веќе спомнатите негови 
стилски афинитети, при што не треба да се заборави 
и кубистичкото искуство. Но некои од цртежите по- 
веке се доближуваат до творештвото на Едуард Пињон 
и на Андре Масон. Во таквите цртежи на Мазев се 
предадени збиени, јадровити, набабрени форми, co асо- 
цијации на некои неодредени биолошки состојби. Се 
нагласува извесен барокно напнат ритам во градењето 
на композицијата, често здружен co некои карактерис- 
тики на „апстрактниот“ (или органски) надреализам 
(Масон, А. Мишо)9. Овие цртежи на Мазев се усогла- 
гени и co поновите движења (од крајот на осмата де-

S Видете: Борис Петковски, Дснешното творештво на Пе- 
тар Мазев, во: Мазев Петар (1971 — 1982), Скопје, Уметничка 
галерија, 1982.



ценија наваму): во нив, најчесто преку „новиот експре- 
сионизам“, се изведува „обнова на сликата“, односно co 
надминување на изделеноста на претходното и актуел- 
ното во денешното у.метничко творештво, се врши обид 
за прераснување на идеолошко-естетските рамки на мо- 
дернизмот (во постмодернизам) или исклучителноста и 
бескомпромисноста на „историските авангардп (во 
трансавангарда).

Од седмата дсценија наваму се развива цртачкото 
творештво на Глигор Чемерски, co сите карактерисгич- 
ни поенти на неговиот уметнички израз: мисловна. фи- 
лозофска, но и емоционално повишена здруженост co 
родното поднебје; судрување на претстави за митски, 
легендарни и историски настани, сентиментални споме- 
ни за „некогашното11 — co активна свртеност кон се- 
гашноста, кон антрополошката, колективна и индиви- 
дуална, судбина на човекот. Тоа прво беше откривање 
на милозливи, поетски и возвишени визии, а потоа 
мачнината на постоењето и темните бездни на еросот. 
И во цртежот е вградена необичната фигуративност 
(опирање на ар-брутот, на Леже, Пикасо, Пињон, Ma
con, на Византија) родена во сликите на Чемерски: таа 
е вознемирена, драматично експресионистички и барок- 
но изобличена, и пропиена co особена животност и чув- 
ственост. Co таков пристап уметникот ја изедначува 
важноста на органското и неорганското постоење на 
материјата. А низ сите творби на Чемерски е вткаен 
судирот на Еросот и Танатосот. Умирачките каракте- 
ристични за Македонија: војните, колежитс, робување- 
то, земјотресите сс дел од иконографската програ.ма на 
Чемерски, вткаена во минијатурни скици па се до го- 
леми студии и картони за монументални дела. Коло- 
ристички звучните гвашеви и други цртачки постапки 
Чемерски ги гради од детали што ги гмечи, изобли- 
чува co испресечена, аглеста, разјадлива и грчовито 
расфрлена линија. Па елементите на сакралното, чудес- 
ното, фантастачното и несекојдневното често добиваат 
аспекти на моиструозни, призрачни визии.

Како и кај Чемерски, „воскрснатите богови" на 
природата, невидливите сили што струјат во структу- 



рите на мртвиот и живиот свет; вители на енергија 
што во парчосан ритам штедро растураат „жешки“ 
бои; насилно расчекнати форми, вознемирен потег на 
цртежот, тоа беа внатрешните и надворешните мани- 
фестации на некогашнитс цртежп (седма деценија) на 
Симон Шемов. Тогаш и тој се чинеше како „паитеист“ 
(наслов на некои негови дела) заталкан co своите мла- 
дешки поетски соништа во емоционалната асептичност, 
во технологизираната и прагматична атмосфера на на- 
шата епоха. Потоа во ракописот на Шемов (што мо- 
жсше да се чини и нсопитсн, недефиниран) се проби 
стремежот кон тенденциозно соединување на тие дис- 
танцирани зони на уметниковото време, можсби како 
потреба за хомогеност и стабилност на сопствената 
личност. Од седумдесеттите години наваму голем број 
цртачки истражувања на Шемов произлегуваат од про- 
ектантско-изведувачка матрица што сака да дефинира 
co денешни стилски искажувања специфичен интелек- 
туален концепт: тој во нашата цивилизација не гледа 
ништо така девствено и привлечно како детскиот свет, 
што е исткаен од чудесна фантазија и ведрина, но и 
од смеа, шега и подбив co светот на возрасните. Ше- 
мов ги претвора тие согледувања во цртежл составени 
од секвенци co неодадаистичка, поп-арт, концептуална, 
хиперреалистичка и постмодерна насоченост. Co нив- 
ното постепено вовлекување, мотивот придобива иро- 
нично-подбивно составена визуелна поента-ребус, што 
треба да се „прочита“ од цртачките состојби на Ше- 
мов. Систематичноста, среденоста, речиси геометриска- 
та прегледност на некои знаци — детали, бива неоче- 
кувано судрена или заменета co аморфни, квази-ап- 
страктни итн. детали. Притоа Шемов го користи ко- 
лажот, а внесува и типографско-графички моменти, ги 
меша (покрај стиловите) цртачките техники, материја- 
лите на подлогите итн.

Според возраста и школувањето Димче Коцо и при- 
паѓа на предвоената генерација, но огромниот дел на 
неговото вајарско, сликарско и цртачко творештво е 
создадено по 1944 година. Цртежите на Коцо (од сед- 
мата деценија наваму) внесуваа оригинални решенија 



во нашата уметност како индивидуален придонес за 
некои темелни стремежи во оваа дисциплина: афинитет 
за експресионистичко и надреално-симболистичко из- 
разувањс, за промислен однос кон минатото. Малеч- 
ките цртежи на Коцо и co мотивите (селото, човечкото 
секојдневие, историјата, митологијата, пределите на 
фантазијата) и co графичката оформеност се допираат 
до рустикално-архаични и традиционални инспирации 
(елементи од антиката, средновековната и ориентална- 
та уметност). Коцо најчесто се изразува co гола ли- 
нија, што повремено ја доплнува co одделни засенчени 
површини. Слободно, течно но не и анархично водениот 
потег понекогаш остава изразито искршено, остро раз- 
јадена трага, а другпат мека, грациозна и арабескна 
контура. Од тоа произлегуваат маси co аглести дсфор- 
мации или заоблени масивни форми, co промислена 
преобразба на човечки и животински тела.

Творештвото на Вангел Наумовски е пред се ре- 
зултат на нездржан и решителен стремеж да се развие 
докрај — co еден автодидактичен напор, своја фан- 
тастична и сензуалистичка ликовна визија. Сите досе- 
гашни определби за неговото творештво, почнувајќи 
од квалификувањето како наивна уметност, па потоа 
дилемите што подоцна се појавија околу суштината на 
нсговиот стил, добиваат второстепено значење. Нау- 
мовски мошне доследно го развиваше своето ликовно 
изразување, постепено надминувајР.и ги сите елементи 
што се должеа на почетната неопитност или на разбир- 
ливите дилеми во поглед на вистинската смисла на сво- 
јата уметност. Всушност, Наумовски (како и неколку- 
мина негови овдс споменати колеги) често се претста- 
вува како уметник кој ја продолжува, во една нова 
историска културна етапа, традицијата, сета логика на 
„изведување" и „обработка11 на народното творештво: 
како да ја наследил таа чудесна и неисцрпна фанта- 
зија на кажувањето (co збор, co ликовни знаци) што го 
определува неговиот однос спрема светот. Наумовски 
се обидува да го разбере светот како една пантеистпч- 
ка и еуфорична визија, co преплетување на вешто и 
тенденциозно одбрани „можни“ и „неможни" ситуации. 



Тука еднакво се наоѓа причината на таа „дионизиска", 
еротска и оптимистичка атмосфера на неговата умет- 
ност. Во цртежите (изведени co туш, акварел, молив) 
бликаат, разновидно преобразени, издолжени, истенче- 
ни, извиткани форми (човечки, на имагинарен расти- 
телен и предметен свет) разместени во сложени, анти- 
класични композиции. Спомнатиот оптимизам во црте- 
жите на Наумовски се доближува до психоделичната 
уметност, полна co верба во животот и постоењето. 
Меѓутоа, во поновите цртежи на Наумовски речиси со- 
сема ќе исчезнат препознатливи (порано дури портрет- 
ни) фигурални состави. Калиграфската изработка, до 
претенциозност истанчената линија, црна или обоена, 
вградена во цветовидно снопје, во мрежести или спи- 
рални, концентрични групирања, претставува нов раз- 
воен момент за Наумовски: доближувањето до ориен- 
талното, крајното и сецесионистичко искажување, не 
е ниту програмски појавено ниту е тоа еклетичко здру- 
жување, туку доказ за натамошен напор да се усовр- 
шува и облагородува сопствениот израз, независно од 
неговата податливост за поширока рецепција.

Продолжувајќи ја во нов вид насоченоста кон не- 
кои од веќе посочените форми на надреалистичкото и 
фантастично творештво во македонскиот цртеж, некои 
уметници во оваа дисциплина постигнуваат повпечат- 
ливи резултати отколку во другите делови на своето 
творештво.

Така, Васко Ташковски напоредно co своето сли- 
карство (одамна определено во фантастичната умет- 
ностј, го развива и своето цртачко творештво. Во прет- 
ходните етапи (од крајот на седмата до крајот на ос- 
мата деценија) во творбите од обете дисциплини Таш 
ковски внесуваше згустени ликовни програми: тешко 
одредливи, аморфни состави во надреалистичко-фан- 
тастични опстановки, каде што co се погрижливо из- 
ведени претстави и детали од некогаш препознатливи 
предмети, појави или делови од биолошки сотсојби во 
„земниот“ амбиент, се мешаат други чие порекло може 
(метафорично) да се поврзе co космички, физички не- 
дофатливи сфери. Ликовната обработка во овие соста- 



ви се врзува за елементи на научно-фантастичната илу- 
страција, стрипот, плакатог. А секогаш содржи став- 
поента што искажува одреден ангажман на уметнпкот 
(за планетарни проблеми: војна, еколошката состојба). 
Но, за разлика од неговите слики (во кои множество- 
то на живописни информации може да ја задуши ефи- 
касноста на ликовната порака), во цртежитс од послед- 
ните години Ташковски применува посоодветна лнков- 
на постапка. Тие се замислени како сложени ко.мпо- 
зиции, но во кои има помалу визуелни податоци: цртач- 
ките состави се чинат неодредснл пејзажи—боишта, 
депонии или вкрстувагве на геолошки состојбп co пред- 
мети или детали (градежни и други) од човековиот 
амбиент. Секој детал е изведен co танка, пајажинеста, 
или мрежеста структура, ликовно доследно конципи- 
ран и co модерен сензибилитет.

И во цртежите на Доне Милјановски се чувствува 
вриеж од противречни настојувања. Неговите цртачки 
констслации што условно се произлезени од стремежи 
и изведбени постапки сродни на тие на Ташковски, по- 
некогаш содржат пренагласено „раскажан" податок, 
што може да ја наруши стилско-графичката хомоге- 
ност на делото. Во други случаи, порафинираниот из- 
бор на детали II поистанчениот усет за нивното орга- 
низирање, придонесуваат да допре до нови процедури 
на цртачко изразување: во некои негови творби огра- 
ничениот број елементи за обработка е доведен (co ла- 
бораториски грижлива линеарна изведба, до едностав- 
ни стереометриски форми; co мали изместувања на 
вообичаените односи на вакви тела во просторот, се 
создава напната, поинаква, речиси „метафизичка" или 
надреална опстановка.

Се изделуваат во ваквите настојувања во македон- 
скиот цртеж, но им се доближуваат во дадени момен- 
ти во рамките на други актуелни ликовни правци, по- 
новите цртежи на Родољуб Анастасов и Танас Луловски.

По 1975 година Анастасов сс понагласено ги обра- 
ботувашс мотивите од своите цртежи во рамките на 
радикалсн или хиперреализам. Променетата морфоло- 
гија на изразувањето (произлезена главно од фазата 



на „синтетичка фигурација“ на Анастасов (19/2 1975 
год.ј се поврзува co промената на мотивите што умет- 
никот ги обработува сега. Зачестија пред се надвореш- 
нпте урбани прсдели, co подвлекување на^нивните про- 
сторно-архитектонски опстановки како амбиент на фи 
зичкото и социјалното постосње на современиот човек' 
доминира артифициелната (градежно-архитектонска) ма- 
са) произведена од човекот; додека тој е присуген како 
дребнави, безлични силуети групирани во различни по- 
соки. А овие прикази најчесто се видени како од не- 
која вистинска точка што наметнува специфична ракур 
си. Како да се навестува некое специјално набљудува- 
н>е скриено и што не мора да биде дооронамерно 
спрс.ма човекот: можеби се тоа електронски системи 
 земни, стратосферски, козмички или нскос „незем- 

но“, дури и „метафизичко11 надгледување на човеко- 
виот простор. Веќе порано (од крајот на седмата де- 
ценија во сликите) зачестија кај Анастасов оораоотка- 
та на портети и автопортрети, co инцизивно физичко- 
психолошко предавање на ликовите. Во последните го- 
дини интелектуално-емоционалната клима во цртежите 
на Анастасов се менува кон уште поизразпта напнатост, 
предизвикана, се чини, од социјални и еколошки при- 
чини. Наедно, градењето на мотивите co мешање на 
разновидни алузии за нешто „нередовно" во доближу- 
вањето на инаку обични предмети, придонесе за по- 
јава на опстановки co метафизички или фантастични 
ситуации. Овие грижливо, но сспак емотивно градени 
цртежи на Анастасов, (развивани во циклуси) се по- 
врзани co општите сродни движења во светот.

Танас Луловски во раните седумдесетти години из- 
всде решителна редукција на ликовните знаци, нивна 
супремација како носители на информација за реални- 
от, материјален свет (1972—1974 год.): се беше дове- 
дено до прегледно систематизирани „минимални" де- 
тали (цртички и точки) поставсни во хоризонтални или 
цИК цак редови-, лишени од надворешна изразитост и 
чувствителност. Потоа, прво преку грижливо преда- 
дени честички од биолошката сфера, Луловски се на- 
сочи кон хиперреализмот. Секојдневни, навидум банал- 



ни нешта што го опкружуваат уметникот во неговиот 
домашен амбиент, како и предмети преку чие привид- 
но надворешно спокојство и едноставност, всушиост, 
може да пробијат во личниот интегритет на уметникот 
разни „вознемирувања“ од современата социјална или 
антрополошка ситуација — станаа објект на сликар- 
ството II цртежот на Луловски. Така и некои негови 
слики се влзуелно сведени на црно-бело линеарно из- 
ведени мотиви. Применувајќи фина, танка линија co 
блага „старинска" инспирација (Дирер, да речеме), Лу- 
ловски постигнува стегнат, јадровит цртачки исказ (на- 
пати горчлив, критичен во својата порака, особено кога 
нешто ја засега личноста на уметникот). Се поголемо- 
то ограничување на елементите од кои се состои мо- 
тивот (освен во некои автопортрети и портрети отсуст- 
вува и непосредното присуство на човекот), е придру- 
жено од впечатливо техницистички-фактографско сов- 
паѓање на цртачката постапка co предметите што ги об- 
ликува: co можност да се сведе резултатот на тој про- 
цес на гола надворешна илузија. Во некои слики и 
цртежи на Луловски, во кои извесни настани од жи- 
вотот на уметникот се искажани co „исцртување“ на 
предмети и букви што тоа го соопштуваат, постои блис- 
кост co концептуалната уметност и летризмот, но без 
изнасилување на филозофски или социолошки момен- 
ти за сметка на ликовниот состав.

Грижливата организација на творбите како најсо- 
одветно откривање на сопствените идеали за духовни- 
те и визуелни вредности на просторот во кој се поса- 
кува остварување на сопственото постоење, е основна- 
та смисла на цртачкото творештво на Душан Перчин- 
ков. Co методологијата што ја применува уметникот 
(од средината на седмата деценија наваму) секој по- 
стигнат степен во обликувањето на ваквата цртачка за— 
мисла, претставува логична иако независна етапа кон 
оваа цел. Поради својата рационална градба цртежите 
на Перчинков не поднесуваат професионална небреж- 
ност, ниту неконтролиран и неопределен израз на умет- 
никовиот сензибилитет. Тој се стреми да создаде цртач- 
ко ткаење од грижливо усогласени детали co линеарна 



геометричност и повремена промислена обоеност. Од 
носите на вакви парцели откриваат специфична ком 
позициона логика, произлезена од некои варијанти на 
нонфигуративната (геометриската и системска апстрак- 
ција, сликарството на „острите рабови“) и понови ви- 
дови на фигуративната уметност. Ваквиот цртачки сис- 
тем на Перчинков опфаќа пред се различни изгледи 
на денешната урбана организација, тој нов технички, 
индустриски и архитектонски пејзаж. Но во своите дла- 
бочини личноста на Перчинков содржн лирски впеча- 
тоци, тивка носталгија прсд прпвлечноста на сончеви- 
те предели или за спокојството на мирните приградски 
предели. Систематичноста на распоредот иа благо алу- 
зивните елементи за вакви инспирации, понскогаш сс 
само како екран што остава да се пробиваат и некои 
трсвоги во интимитетот IIа уметникот. Оваа сложеност, 
техницистичка дотераност на „минималните пораки" во 
цртсжите на Перчинков несомнено се совпаѓа co совре- 
мениот сензибилитет.

Меѓу младите уметници неколкумина одгледуваат 
цртеж што се врзува за поранешни стилски периоди: 
барокот, симболизмот и надреализмот (Р. Корубин, С. 
Маневски)10. Други истражуваат начини на изразување 
што се потпираат на поновите ликовни движења, меѓу 
кои спаѓа и Слободан Филовски, Како и неговите сли- 
ки, цртежите на Филовски се чинат остатоци од кревки 
раскинати материјали. Меѓу честички co неодредени 
форми расфрлени низ просторот се провираат танки, 

io Може да се постави прашање дали кај овие и некои 
други уметници (Владимир Георгиевски, Павле Кузмановски итн.) 
постојат стремежи сродни на таканаречените анахронисти или 
хипсрманиристи (афирмирани особено на венецијанското ли- 
ковно Биенале во 1984 година). Лично сметам дека сите овие 
македонрки уметници до такво доближуваље co постарала и по- 
понова фигуративна традиција се дојдени во согласност co con- 
ствените творечки определби, без програмирано сообразување co 
нскои текови на ликовната уметност во Европа. Меѓутоа, тоа не 
значи дека не ја „насетиле" таа ориентација кон „некогашното" 
сликање и како поопшта тенденција во последните години, што 
може да ја зацврсти нивната индивидуално појавена стилска иа- 
соченост.



обоени линеарни траги. Овие аморфни, нежни ликов- 
ни сосгави на Филовски се обработени co визуелна пре- 
гледност на цртачкиот ракопис, стилска доследност 
(лирска апстракција во основата) и модерен сензиби 
литет.

Co овие неколку цртачки опуси се согледува дека 
во нив беа навлегле извесни поттици од концептуал- 
ната уметност.

Појасна определба за неа се открива во дејству- 
вањето на младиот Глигор Стефанов. За посебно од- 
бележувањс е неговиот промислен обид, изведен во 1982 
год. (Пазин) и 1983 год. (Скопје) co таканаречената 
„линеарна интервенција“, Основното ликовно изразно 
срсдство — линијата, преку акција што спонтано се 
одвива зачува некои елементи на традиционалните по- 
стапки; а, наедно, цртежот ги надмина co едно ново 
освојување на просторот. Цртежот така станува инстру- 
мент за оперирање во даден амбиент како негова под- 
лога, при што co разни ,,додатоци“ голата цртачка 
трага се дополнува co семантичко-визуелни ефекти. 
Покрај тоа, Стефанов во духот на таканаречената „ана- 
литичка линија“ на неодамнешните движења на ликов- 
ната уметност, знаковно-јазично ќе соопшти некои свои 
согледувања, анализи и дилеми околу ваквата нова 
функција на ликовното изразување.

Неколку вајари дадоа одделен придонес во раз- 
војот на македонскиот цртеж. Во голема мерка нивните 
цртачки остварување се поттикнати од нивното вајар- 
ско изразување, но без еднообразно и површно сов- 
паѓање.

Така, во последните години Јордан Грабуловскн 
развива во цртежите мошне неочекувани состави, што 
делумно се поврзани co неговите понови вајарски твор- 
би: во цртежите нивните стегнати, лапидарни органско 
механицистички маси замислени во средени, неагре- 
сивни '.композиции, се заменети co динамични, речиси 
„футуристички11 пробиви во просторот; па од нивната 
густа II немирна испреплетеност се создаваат фанта- 
стични, вознемирени визии. Понекогаш преовладува и 



извесна епска, свечена нота и 'силни контрасти на свет- 
лото и темното.

Таков е односот и на поновите цртежи на Стефан 
Маневски кон нсговото вајарско творештво. Во црте- 
жите тој само повремено внесува градби или детали 
вклучени во неговото вајарство, а што имаат механи- 
цистички или антропоморфни белези. Маневски ги ком- 
понира цртежите така што во разновидно нијансирани 
или еднообразни земјано-окерни основи, да се вметнат 
партии што цртачки извлекуваат некоја визуелна и 
духовна јатка на делот. Иако едноставни, ваквите ин- 
тервенцип (аморфни или благо геометризирани пар- 
цели) содржат прикриена напнатост и фина алузија 
за некои недоречени состојби.

Цртежите на Драган Попоски-Дада многу се по- 
сродни co неговите творби од последната децснија. Јад- 
ровити облици што се потпираат на модерна анализа 
и синтеза на органски и технички состави, сугерираат 
едно сгилски богато и актуелно ликовно размислување.

Насо Беќеровски настојува во делумно сродни со- 
стави (co поголем акцент на биолошки структури), да 
внесува детали или сцени што соопштуваат некои со- 
цијални или историски настани. „Двојазичноста“ на 
ваквите сложени цртачки искажувања, не може да ја 
наруши стилската хомогеност на неговите поранешни 
цртежи, co оглед на нивната дискретност и семаптичко- 
изразна лапидарност.

Поновите цртсжи (1981—1984 год.) на Васил Васи- 
лев се оформени како висечки колажи-објекти. Тие се 
совпаѓаат co последните вајарски истражувања на умет- 
никот во скулптурална еротика, но наедно се обрабо- 
тени според својата посебна дисциплинатна логика и 
посебност. Групи човекоподобни фигури или делови 
на човечко тело: недовршени машки и женски актови, 
бисти, ерогени зони, екстремитети итн., се предадени 
во провокативни и нагласени позиции, скратувања, и 
составувања при што често се комбинира цртачка про- 
цедура co колаж. Рудиментарната, намерно груба и 
мажествена скспресивност на формите, е соопштена co 



усет за пластична синтеза на разни модерни стилски 
насоки.

Повторувајќи ја желбата co овој текст да се при- 
ведат само некои стожерни одлики во развојот на ма- 
кедонскиот цртеж и на оние индивидуални придонсси 
што се чинат најистакнат дел во напорите за освоју- 
вање на современи творечки изрази, сметам дека е не- 
опходно уште еднаш да ја подвлечам потребата од те- 
мелно истражување и прстставување на овој дел од 
нашата современа ликовна уметност.

НУБ „Климент Охрндски“, Скопје 1985 (Каталог)



СОЦИЈАЛНИ МОТИВИ ВО МАКЕДОНСКАТА 
ЛИКОВНА УМЕТНОСТ ДО 1944 ГОДИНА

УВОД

Присуството на социјалната тематика, односно на 
■социјалните мотиви во македонската ликовна уметност 
пред 1944, год. несомнено е условено од низа околнос- 
ти II претпоставки, во кои таа се развиваше во овој пе- 
риод. Интересот да се проучи оваа појава постои одам- 
на, а се должи не само на потесните потреби поврзани 
co проучувањето на развојот на нашата уметност: пра- 
шањето за причините на појавата на социјалната умет- 
ност во југословенскиот ликовен живот воопшто пред 
Втората светска војна, е изразено мошне широко.

Така се придеденп низа изложби во повоениот пе- 
риод речиси во цела Југославија, во кои на разновиден 
начин, преку цела скала начелни опредслби и поне- 
посредни цели, е прикажувано и проучувано творештво- 
то co социјални белези’. По тој повод се печатени тек- 
стови во каталозите за тие изложби, а југословенската 
стручна и научна мисла ова прашање го разгледуваше 
и во се поголем број публикации, во кои феноменот 
на социјалната уметност е често опстојно и критички

> Меѓу поголемиот број ќе ги приведам изложбите: Anga- 
zirana Umetnost u Jugoslaviji 1919—1950, Slovenj Gradec 1969 
—1950; Nadrealizam-Socijalna umetnost, MSU, Beograd, 1970 
(bo обете ce изложени дела на македонски уметници и објаве- 
ни текстови за нив од авторот на овјо напис); Критичка ретро- 
спехтива Земља", Загреб, 1971. 



проучуван2. Bo нив понекогаш, малку или повеќе, е 
опфатено и македонското ликовно творештво што може 
да се поврзе co поимот на социјалната уметност. Оваа 
проблематика, и кај нас, иако во мпогу помал обем, 
co специјално подготвени изложби — пошироко или не- 
посредно поврзани co прашањето на социјалната умет- 
ност, на ангажираното творештво општо земено, по- 
тоа во одделни написи и студии, исто така е разгле- 
дувана3.

Овој текст е уште еден обид во натамошното освет- 
лување на причините за појавата на социјални мотиви 
во македонската ликовна уметност и за видовите во кои 
тие се изразуваа кај нас.

ОПШТЕСТВЕНАТА СИТУАЦИЈА ВО ЧЕТВРТАТА ДЕЦЕНИЈА

Како што е укажано, проблематиката на социјал- 
ната уметност има свои релации co историските окол- 
ности на времето во кое таа се појави. Основно е дека 
во социјалната уметност се постави прашањето за смис- 
лата и улогата на уметноста, за нејзината функција во 
борбата на напредните сили во светот и кај нас за ме- 
нување на постојната историски ситуација.

Според тоа, појавата на теоријата за „естетичкиот 
социјален радикализам"4, е условена не само од опре-

т к™гиЈе на: Миодраг Б. ПротиД, Српско сликарство XX 
века, I—II, Београд, 1970, Jugoslovensko slikarstvo 1900—1950 
Ве°?Ла<а’ 1973; 11 на: ЛазаР ТрифуновиД, Српско сликарство 1900 
—1950, Београд, 1973.

Таква беше изложбата: Социјални мотиви во делата на 
македонските ликовни уметници (1922—1944). Од текстовите ќе 
ги приведам: Борис Петковски, Видовите на ангажираноста во 
македонската ликовна уметност, Разгледи, 9, ноември 197'- Исти 
Никола Мартиновски 1903—1973, МСУ — Скопјс, дскември 1975 

Јануари 19/6, исти Социјални мотиви у стваралаштвх' Николе 
Мартиновског до 1941, Зборник за ликовне уметности 12 Матипа 
Српска, Нови Сад 1976. Во студии за други наши уметници од 
предвоеннот период (Поповпќ-Цицо, Коџоман, Тодоровскп. Ли- 
чеиоски) се обработени и нивни дела co социјални мотиви (види 
понатаму). '

i Види: Миодраг Б. ПротиД, Српско сликарство XX века 
II, Београд 1970.
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делбата на уметноста за нов вкус и нова естетска насо- 
ченост туку, пред се, до објективните политички, ско- 
номски и културни состојби во светот и Југославија. 
Крајот на третата и целата четврта деценија на целиот 
овој простор е исполнет co тешки превирања и судири.

Особено е важно дека преку некои од тие социјал- 
ни, политички и идеолошки потреси се раѓаше диле- 
мата за судбината на целото човештво, вклучително и 
на неговата култура и уметност. Големата Октомвриска 
револуција во Русија, чија победа доведе до појавата 
на првата социјалистичка држава во светот — СССР и 
до изградбата на една нова култура и уметност во неа,- 
големата економска криза и страотните последици од 
неа за огромни маси население во целиот свет, a co 
особено тешки последици за состојбата на работнич- 
ката класа; граѓанската војна во Шпанија и реакцијата 
на интернационалните бригади за одбрана на демо- 
кратијата во неа против фашистичката и нацистичката 
интервенција,- постепеното пробивање на фашизмот во 
Европа, се до нападот врз Полска (1939 год.) и поче- 
токот на Втората светска војна итн., итн. тоа се некои 
од елементите што ја обележуваат оваа епоха, во која 
се појави и во светот и во Југославнја, оној вид на 
уметничкото творештво што се означува co поимот со- 
цијална уметност.

Треба да се нагласи дека состојбата во Југосла- 
вија во истиот овој период е исто така мошне тешка и 
сложена. Од самиот овој почеток Кралството на Срби- 
те, Хрватите и Словенците се претвори во политички 
режим, co кој нашата земја заличи на една голема тем- 
ница на сите југословенски народи и народности.

Поради таа сурова социјална реалност на предво- 
ена Југославија, оваа земја беше исполнета co судири 
па нееднаквите во класна, национална, економска и по- 
литичка смисла. Таа состојба мораше во предвечерието 
на Втората светска војна да ја поттикнс мислата и ак- 
цијата на одделни уметници и посредно или непосред- 
но да го обои нивното дело. Во Југославија оваа поја- 
ва доби различни видови и интензитет, во зависност од 
специфичните услови на одредени подрачја и култур*  



но-уметнички центри. Тие беа условени и од претход- 
ниот историски развој, што доведе до нееднаквост во 
достигнатиот степен на уметничкото творештво,- оддел- 
но на неговата оспособеност да ги прифаќа соврсмени- 
те текови на европската уметност.

Вообичаено е кај нас да се укажува дека социјал- 
ната уметност во Југославија се развиваше под двојното 
влијание на Москва и Парлз5. Влијанието на Москва, 
се разбира, во смисла на проблв во нашата земја на 
идеите поврзани co Октомвриската револуцлја и на 
авангардната уметност што се развиваше во СССР во 
првите години од постоењето на оваа прва социјалпс- 
тичка држава. Потоа настапи период на потполна до- 
минација на само една догматски поставена естетика 
на социјалистичкиот реализам. Неговите опредслби се 
понастојчиво пробиваа во Југославлја во текот на чст- 
вртата деценија и беа прифатени од напреднлте умет- 
нички кругови, особено од оние кои беа членови на. 
КПЈ или блиски до неа. Нагласениот догматизам, огра- 
ничените творечки хоризонти и преголемата прагматич- 
ност на целитс на социјалистичкиот реализам, предиз- 
викаа реакција кај еден дел од левата интелигенцлја 
кај нас, која сметаше дека може да и се служи на 
идејата на комунизмот и на револуцијата без да се 
изневерат идсалите на самата уметност и нејзината 
суштина.

Влијанието на Париз се изразл како стремеж да 
се прифатаг нскои од појавите во француската умет- 
ност на четвртата деценија што значеа одредена реак- 
ција иа авангардните појавл и правци во претходнлот 
период. Тоа бешс своевлдно „враќање кон реалноста“, 
односно обнова на фигуративната уметност заснована 
на класлчните традиции, а понекогаш co извесни со- 
цијални, хуманистички или етичкл елементи.

Меѓутоа, како што беше укажано, соцлјалната 
уметност во Југославија се развлваше и во зависиост 
од претходниот историски развлток на одделни наши 
подрачја. Така, интересот за социјалниот ангажман и

ѕ Миодраг Б. ПротиЛ, н. д„ 330—333. 



функција на уметноста беше особено изразен во Хрват- 
ска преку дејствувањето на напредната ликовна група 
„Земја“ основана во 1929 год6. Групата имаше мошне 
прецизно определена програма, јасна и ангажирана 
идеолошка ориентација: проширување на класната 
свест, укажување на контрастите на едно општество 
кое не можеше да ги реши ниту националните ниту со- 
цијалните проблеми, но co определба дека таква уло- 
га групата можс да ја исполни само ако нејзиното тво- 
рештво остане — уметност. Оттука, „Земја“ бараше и 
соодветни изразни средства, настојувајќи модерната сен- 
зибилност да ја здружи во некои искуства на старата и 
новата европска уметност (од Бројгел и Бош, до Грос, 
Дикс и Мазарел). Од друга страна, белградската гру- 
па „Живот“ основана 1934 год„ имаше поинаква ори- 
ентација кога станува збор за ликовниот израз на ед- 
на напредна уметничка акција. Таа се бореше за непо- 
среден ангажман на уметноста, прифаќајќи како фор- 
ма она што и традицијата на европскиот класичен и 
естетиката на социјалистичкиот реализам може да го 
понуди за таква една цел7.

v групата „Земја“ беше составена од ликовни уметници 
(меѓу кои К. ХегедушиД, Л. Јунек, М. Детони, Тиљак, Поструж- 
ник, Табаковиќ, Аугустинчиќ и др.) и архитекти: тие претста- 
вуваа несомнено левичарска, репрезентативна и стилски мошне 
хомогена група, во која доминираше личноста на Хегедушик. 
„Земја“ приреди повеќе изложби во земјата и во странство, се 
до иејзината полицпска забрана во 1935 година. На нејзиннте из- 
ложби, благодарејќи особено на залагањето на Хегедушик, поч- 
наа да излагаат и сликари — селани, од кои ќе се оформи Хле- 
бинската школа на наивната уметност на чело co Иван Геиера- 
лиќ Иако блиска до КПЈ, поради своето специфично, модерно 
разбирање на ангажираната уметност — „Земја" дојдс во судир 
co догматската ориентација на званичната партиска левица.

- групата „Живот“ дејствуваше илегално во Белград, под 
непосредното влијание на КП. Таа не приреди ниту една излож- 
ба- своето настојување за создавање борбена уметност и дела 
co социјална содржина, сакаше да го реализира преку излож- 
бите IIа други организации, на пример, на Друштвото „Цви;ета 
Зузориќ". „Живот" беше составена од сликарите Горѓе Андре- 
евиќ Кун, политички и идеен водач на групата,, Р. Живановиќ 
_  Hoc, теоретичар и критичар, Мирко Кујачиќ (неговата из-



СИТУАЦИЈАТА БО МАКЕДОНИЈА ДО 1944 ГОДИНА

Меѓу двете светски војни историската ситуација во 
Македонија беше мошне сложена. Незакрепната од ра- 
зурнувањата иа неколку тешки воени судири (двете 
балкански и Првата светска војна), оваа земја и по 
1918 год. бсше подрачје каде што се вкрстуваа хегемо- 
нистичките интереси на балканските држави. Поради 
тоа, македонскиот народ ниту во новоснованото Крал- 
ство на Србите, Хрватите и Словенците не го постигиа 
својот национален интегритет и самостојност. Тој беше 
практично и „de jure“ едноставно „укинат“: беше пре- 
творен во население на „Јужна Србија", изложен иа 
систематска денационализација и експлоатација, лишен 
од секоја можност за посебен национален, културен и 
уметнички развиток.

Положбата на Македонија посебно се влоши co во- 
ведувањсто на шестојануарската диктатура во 1929 го- 
дина. Апсолутистичко-диктаторскиот режим продолжи 
да ја зголемува националната нееднаквост и да го по- 
тиснува македонскиот народ и другите народности во 
Македонија3. Тогаш почна п големата економска кри- 
за. Таа ја опфати цела Југославија и мошне тешко се 
одразп на економските состојби во Македонија. Позна- 
то е дска во сите нејзини места, а особено во Скопје, 
кое во тоа време стана седиште на Вардарска бановпна, 
значително се зголеми бројот на невработените; доде- 
ка целокупниот општествен живот на овој град беше 
под ударот на таа голема стопанска рецесија. Во исто 

ложба во 1932 се смета за почеток на социјалната уметност во 
Србија), В. Пипсрски, Д. Бераковиќ, Г, Теодоровиќ и др. Во 
1935 е направен обид на поврзување co „Земја“, во време на 
нсјзината изложба во Белград. Групата придонесе за организи- 
рањето на првата „бојкоташка“ изложба (1936) на Техничкиот 
факултет во Белград: таа беше насочена против политиката на 
..Цвијета Зузориќ" спрема уметниците (на неа учествуваше и 
Мартиноски). На втората изложба во 1937, наречена Салон на 
нсзависните, учествуваше Коџоман, а на една друга и Тодоров- 
ски (последиа ваква изложба е одржана во 1940). Co апсењето 
па Kjti групата „Живот“ престана да работи.

8 Институт за национална историја, Историја на максдон- 
скиот народ, НИП „Нова Македонија", Скопје 1969, 71. 



време, сите настојувања за промена на ваквата ситуа- 
ција наидуваа на големи рспресалии и прогонувања на 
напредните сили

Оттука е разбирливо што сите социјални нееднак- 
вости добиваа во Македонија необична рел)ефност и 
тежина. Оваа неразвиена, заостаната земја, co мала и 
се уште неоформена работничка класа, бешо зафатена 
co процесот на непрекинатото осиромашување на це- 
лото нејзино население, притиснато од бедата и незна- 
сњето. Тие моменти одделно се согледуваа во положба- 
та на некои народности и етнички групи кои живееја 
во Максдонија, како на пример Ромите. Поради тоа 
може да се заклучи дека секидневната „социјална пано- 
рама“ во оваа земја, а одделно во Скопје, претставува- 
ше предизвик за совеста и повик за ангажирањс на се- 
која етичка, интелектуална и уметничка акција. Оттука, 
е логично да се прстпостави дека и појавата и специ- 
фичниот карактер на оној вид ликовно творештво во 
Македонија во текот на четвртата деценија и потоа. 
co белези на социјална уметност, односно co мотиви 
извлечени од социјалната стварност на оваа земја, беа 
спонтано условени од општата историска ситуација нз 
овој период кај нас.

Од друга страна, крајната заостанатост на сите по- 
драчја на општествениот живот особено тешко се одра- 
зија врз културата и уметноста во Македонија. Поради 
целите на својата политика, режимските сили кои ја 
диктираат денационализацијата на македонскиот народ, 
претворањето на Македонија во полуколонијално по- 
драчје, сепак допуштаа да се развиваат одделни по- 
драчја на научниот, културниот и уметничкиот живот3. 
Така, веќе во третата деценија се основани Филозоф- 
скиот факултет (во Скопје 1921 год.), а нешто подоцна 
и Скопското научно друштво и Музеј Јужне Србије. 
Работеше и Народниот театар, кадешто пред војната 
беа изведени и првите драми напишани на македонски 
јазик (од В. Иљоски, А. Панов, Р. Крле): во нив се от- 
криваше дел од нерадосната стварност на македонска- 9 

9 ИНИ, н. д., 56—58.



та средина во предвоениот период. Така и овие инсти- 
туции, без оглед на основните мотиви за нивното ос- 
новање, co работата на одделни прогресивни интелек- 
туалци, професори иа Филозофскиот факултет, писате- 
ли, новинари, режисери итн., одиграа одредена пози- 
тивна улога во испитувањето на македонската култура, 
етнологија, економските прилики, уметноста итн. Скоп- 
ското научно друштво и Филозофскиот факултет об- 
јавуваа свои публикации, во кои се наоѓаа голем број 
сериозни научни прилози co различна тематика. Поч- 
нувајќи од крајот на третата деценија се појавија и не- 
колку списанија, меѓу кои најдолго се одржа „Јужни 
преглед". Наменето да ја спроведува политиката на вла- 
дејачката класа и на големосрпската пропаганда во Ма- 
кедонија, ова списание сепак придонесе за поттикнува- 
н>е на некои области од културата и уметноста во Ма- 
кедонија. Така во „Јужни преглед“ се објавени повс- 
ќе прикази, критики и информации за уметниците од 
нашата прва предвоена ликовна генерација.

Што се однесува до ликовниот жлвот во Скопје до 
крајот на третата деценија, тој беше крајно ограничен, 
неорганизиран и стихиен. Состојбата нешто се измени 
по враќањето на Никола Мартиноски и Лазар Личено- 
ски од Париз кон крајот на 1928 год., односно во поче- 
токот на 1929 година10. Во Скопје постојано живееја 
сликарите Мартиноски, Томо Владимирски, Василје По- 
повиќ-Цицо и Михајло Шојлев (освен во времето на 
школувањето и специјализациите во земјата а извесно 
време si Личеноски (тој од 1929 година живееше во 
Белград, но остана постојано поврзан co Македонија); 
повремено доаѓаа поради разни причини (на пример 
изложби) Ванѓел Коџоман, Љубомир Белогаски, Димо 
Тодоровски и Кирил Караџа. Подолго или пократко во 
Скопје престојуваа и уметници од други краишта, како 

io Во третата децснија во Скопје се организирани неколку 
групни изложби: 1922; 1924 (,.Лада“ од Белград). 1927 (.Јужно- 
србијански уметници"), 1930 („Облик“ од Белград); како и само- 
стојните изложбн на македонските уметници: Пандилов (1927), 
Личеноски (1927, 1929) и Мартиноски (1929—1930) на кои имаше 
и дела co социјални елементи.



на пример: ж. Крапина, П. Бибиќ, Ж. Влајниќ, 3. По- 
повиќ, С. Хоџиќ, Ѓ. Теодоровиќ и др.

Во текот на четвртата деценија во Скопје се при- 
редени повеќе групни и самостојни изложби на маке- 
донски и други уметници, како и на повеќе професори 
и наставници во скопските училишта и гимназии. Осо- 
бен придонес за развојот на ликовната уметност во Ма- 
кедонија даде Друштвото на пријателите на уметноста 
„Јефимија"11. Друштвото приреди повеќе изложби a 
повремено се обидуваше да ги помогне и финансиски 
некои од нашите уметници при нивното школување. 
„Јефимија11 организираше и неколку „усни новини“ 
што често имаа во својата програма точки co нагла- 
сена критичка политичка поента. Во некои од овие при- 
редби учествуваа и македонски ликовни уметници, co 
изработка на карикатури и цртежи (Мартиноски, Попо- 
виќ- Цицо, Тодоровски).

И Друштвото на ликовните уметници од Вардарска 
бановина дејствуваше извесно време во истиот тој пе- 
риод11 12. На неколку негови изложби учествуваа и од- 
делни македонски уметници.

Во Скопје пред Војната се повеќе се чувствуваа на- 
стојувањата и дејствувањето на напредните сили, пред 
се на КПЈ, за активен политички и кригички однос 
спрема ситуацијата во Македонија, решеноста на ак- 
ција и напор таа откорен да се измени. Тоа беше из- 
разено и во работата на еден број комунисти, на леви- 
чарски или напредно ориентирани интелектуалци. Така 
некои од нив, во различен степен и под разни окол- 
ности, непосредно го следеа раѓањето и првиот период 
на развојот на современата македонска ликовна умет- 

11 Друштво пријатеља уметности „Јефимија". е основано 
во 1930 година. Покрај ликовни изложби, Друштвото развива- 
ше активности во областа на литературата, музиката итн. При- 
редуваше и предавања и „усни новини". Без оглед на некои 
свои карактеристики, интересни за тогашниот режим и неговите 
цсди, „Јефимија" несомнено спроведи и низа корисни активнос- 
ти за македонската култура и уметност.

12 Друштво ликовних уметника Вардарске бановине е осно- 
вано во 1930 година. Прв негов претседател беше Никола Ми- 
хајловиќ.



ност, соработувајќи co нејзините први пионери. За раз- 
војот на Мартиноски, а делумно и за некои други на- 
ши уметници (Личеноски, Владимироски, Поповиќ-Ци- 
цо), одделно с важно дејствувањето на д-р Душан Не- 
дељковиќ, а во извесна смисла и на д-р Франце Мессс- 
нел и д-р Петар Слијепчевиќ, кои беа професори на 
факултетот во Скопје. Од друга страна, Недељковнќ, 
а потоа еден дел од скопските писатели, публицисти и 
јавни работници, меѓу кои посебно треба да се истак- 
не Растко Пуриќ, обработувајќи некои општествени и 
скономски проблеми на предвоена Македонија или од 
литературата и филозофијата, понекогаш ги илустри- 
раа своите творби co дела (цртежи, графики) на маке- 
донските уметници: тоа се најчесто специјално подгот- 
вени репродукции co социјални мотиви13. Недељковиќ, 
Месеснел, Пуриќ, Слијепчевиќ, J. Костовски, Т. Маие- 
виќ и други, живеејќи во Скопје, објавија повеќе на- 
писи, есеи и рецензии за првите македонски ликовни 
уметници. Како и низа други критичари од Југославија 
и странство, тие често укажуваа, а особено во врска co 
делата на Мартиноски, како во македонската уметност 
се искажува не само некаков неангажиран однос кон 
земјата и луѓето, туку и тажната, горчлива и темна со- 
цијална фактура на предвоена Македонија. Мислен.ата 
на оваа критика понекогаш се вообличени како луцид- 
Ш1 определби за особената ликовна физиономија во де- 
лата на Мартиноски или Личеноски, особено од нив- 
ните творечки почетоци. Паралелно co тоа во Македо- 
нија се одвиваше пробивот и на одделни сознанија за 
социјалната уметност што се развиваше во Југославлја 
и во странство.

Ова создаваше одделни претпоставки елементи на 
„социјалното" да сс јават како тема на интерес, мотив

is Покрај книгите на Р. Пуриќ („Наличја", 1934 и „Работ- 
нички Југ“, 1937), Мартиноски ги илустрираше и книгите на д-р 
Д. Нсдељковиќ („Књижевно Иивтинство и Виктор Иго“, 1937) и 
на Јован Ѓорѓевиќ („Лице и наличје културтрегера Југа“, 1937); 
додека В. Поповиќ-Цицо ги илустрираше книгите на Цеко Сте- 
cjjaHOBMh („Мата тегљач“ 1933 и „Пиринчана поља", 1940). 



и содржина на работата на еден дел од творештвото на 
македонските уметници пред 1944 година.

Интересот за социјалните мотиви во македонската 
ликовна уметност се совпаѓа и co појавата на една ан- 
гажирана, борбена социјална поезија и кај првите пред 
воени македонски писатели. Така, дел од поетскиот 
свет на Коста Рацин, преточен во стихови што силно 
непосредно и драстично ја изразуваат неговата твореч- 
ка и револуционерна ангажираност за преобразба на 
тогашната македонска стварност, се наоѓа напати изра- 
зен и во повеќе дела на македонските ликовни умет- 
ници.

Неразвиеноста на нашата средина, специфичните 
услови во кои се развиваше македонското ликовно тво- 
рештво во разгледуваниот перпод, условија во Маке- 
донија да не се оформат сите карактеристики на соци- 
јалнага уметност. Тешките противречности на нејзини- 
те историски околности, не можеа да најдат целосен из- 
раз и во ликовното творештво: освен во творбите на 
Мартиноски, тие само згорнично, посредно се уочувани 
и предавани. Во Скопје не можеа така да се создадат 
услови за основање на групи на напредни уметници, 
како што тоа беше случајот во Белград, Загреб и дру- 
ги места, а што имаа јасни идејни и естетски определ- 
би — поточно речено, програми за уметничко и опш- 
тествено дејствуваље. Видовме дека во Скопје пред Вој- 
нага практично постојано живееше само еден уметник 
co вистинско јутословенско значен>е и co способност до 
крај да ги изрази преку своето творештво своите разби- 
рања и стремежи: тоа беше Мартиноски. Значи, не 
можеше да стане збор за таков вид здружено органи- 
зирано дејствување како во Словенија, Хрватска, Срби- 
ја или дури во Босна и Херцеговина.

Од друга страна, а тоа е чссто проблем и за мно- 
гу поразвиени ликовни средини, тешко е да се издели 
вистинскиот, „чистиот" вид на „социјалното“ во делата 
на македонските уметници: често е невозможно „соци- 
јалната порака" да се издели од она што е стремеж 
за питорескни, етнографски или слични настојувања. 
Појавата на ваков однос кон нашата тогашна лсторис- 



ка стварност, ja критикува во еден свој напис и Н. 
Аџем, укажувајќи дека сосема спротивен, суштински 
поинаков е ставот само на МартиноскиЧ Особеноста 
на социјалните мотиви во предвоената македонска ли- 
ковна уметност е и тоа дека тие најцелосно, најопреде- 
лено ја откриваат социјалната проблематика кога се 
поврзани co елементи од животот на тогашните нај- 
долни делови на населението во Македонија: Ромите, 
Муслиманите, просјаците, беспризорните. Овие мотиви, 
впрочем, привлекоа и некои други уметници кои повре- 
мено живееја во Македонија и во третата деценија, a 
и подоцна.

Во времето на Војната ситуацијата на македонски- 
от народ беше под знакот на безмилосната, тешка фа- 
шистичка окупација на Германија, Италија и Бугари- 
ја. Особено бугарсклот окупатор презеде низа мерки 
за потполно уништување на секоја можност за слободен 
развој на македонската нација, на македонскиот јазик, 
за самостојна македонска национална култура. Жесто- 
ките репресалии на кои беше изложен секој оној во 
Македонија кој на каков и да е начин се спротивставу- 
ваше на оваа политика, не само што не го уништи, ту- 
ку уште повеќе го засили отпорот против бугарскиот 
окупатор.

Според тоа, социјалната ситуација во Македонија 
во времето на Војната не само што не се измени туку 
несразмерно се влоши. Оттука, останаа и сите претпо- 
ставки, заедно co желбата за отпорот против окупато- 
рот, да се појавуваат и натаму социјални мотиви во ма- 
кедонската ликовна уметност. Инаку, во текот на Вој- 
ната творештвото на македонските уметници, кои фа- 
шистичкиот режим се обидуваше да ги вклучи во сво- 
јата пропагандно-културна политика во Македонија, 
значително се намали. Тогаш настанаа дела во кои не

" Нихад Аџем, Изложба Николе Мартиноског, „Луч“, бр. 
1—2, Скопје 1938: Аџсм укажува дека Мартиноски е прв сликар 
кој па максдонскзта стварност и пристапил „со отворсни очи“, 
co .,сочувство за братот-печалбар и напуштените деца-улични 
скптници", без фолклорни детали, како вистинско реалистичко 
слпкарство. 



се достигнати вредностите на предвоената ликовна про- 
дукција кај нас.

♦ * *

Свртувајќи се кон творештвото на одделни наши 
уметници, треба да се повтори дека секој од нив на 
различен начин, co нееднаков интензитет и ангажман 
ги обработуваше социјалните мотиви во своите дела.

Секако дека дела co социјална проблематика нај- 
многу има создадено Никола Мартиноски (1903—1973 
год.). Тие кај него најчесто се обработени co специ- 
фичен пристап и настојување. Социјалните мотиви во 
твореипвото на Мартиноски се откриваат пред се како 
широка скала ликовни искажувања за многубројни еле- 
менти од животот на луѓето и средината во која тој 
живееше и твореше. За делата на Мартиноски co соци- 
јални мотиви можеме да се искажуваме пред се како 
за ликовни вредности, иако уметникот често ја потчи- 
нуваше својата уметничка обработка на императиви 
произлезени од страстно емотивно ангажираното оп- 
ределување за определено тематско подрачје, разрабо- 
тено во одделни негови дела. Мартиноски се школува- 
ше во Букурешт (1920—1927 год.) и Париз (1927—1928 
год.). Во Париз тој презеде многу стилски и естетски 
белези на Париската школа и воопшто на експресио- 
низмот. Извесни социјални елементи во делата на Мар- 
тиноски се јавуваат веќе во текот на студиите („Мрзе- 
ливиот Стојка“, 1925 год., „Глава на романски цига- 
нин:‘, 1926 год.), а понагласено во крајот на третата 
деценија, во некои слики и цртежи co експресионистич- 
ко-кубистички карактеристики („Шах“, 1928 год., „Бес- 
призорни", 1928 год., „Младинец co фес“, 1929 год.). 
Во тскот на четвртата деценија Мартиноски многу по- 
определено го изразуваше својот однос спрема моти- 
ви co социјални белези. Така тој ја изрази својата ви- 
зија за „социјалното дно“ на Скопје и на Солун во се- 
рија поединечни фигури или групни композиции, по- 
врзани co проблемот на проституцијата. Стилскиот ја- 
зик на овие дела е изграден од елементи на експреси- 



онизмот, францускиот и германскиот, како и извесни 
кубистички и конструктивистички постапки (маслата: 
„Во кафеане I", „На дното", 1932 год., „Порок“, 1932 
год., и др.). 14 некои дела co религиозно-симболички 
претстави од тоа време (1930—1932 год.) содржеа не- 
каква чувствителност за човечкото страдање и судбина 
(„Вечниот распнат син<!, 1930 год.).

Во ликовите од циганските предградија на Скспје, 
во мотивите „мајка co дете“, на поединечни и групни 
портрети, Мартиноски во текот на првата половина на 
триесеттите години мошне често ја нагласуваше преку 
тие бедници не само нивната животна, туку и социјал- 
ната поставеност. Еден дел од критиката во Југослави- 
ja, како што тоа го направл во еден свој напис Душан 
В. Црногорчевиќ* * * 15, укажуваше дека Мартиноски и при- 
паѓа на социјално ангажираната уметност, што наводно 
го пренебрегнува проблемот на формата и, поради 
идејата, го жртвува ,,убавото“.

Точно е дека co стилските одлики на некои слики, 
цртежи и илустрации изработени во 1933 и 1934 година^ 
Мартиноски значително се доближи до постапката на 
едновремените остварувања на некои уметници во Ју- 
гославија (од групата „Земја“ во Хрватска; на браката 
Тоне и Франц Краљ во Словенија) и странство (Грос, 
Дикс, Бен Шан итн.)!в.

Во втората половина на четвртата деценија стил- 
скиот јазик на Мартиноски постепено се движеше кон 
една реалистичка ликовна постапка. Тој стануваше се 
позадржан, заедно co нагласување на психолошките и 
социјалните елементи во претставените ликови. Нај- 
чести мотиви во делата на Мартиноски во тоа време 
се претстави на просјаци, носачи, беспризорни, слугин- 

18 Dusan V. Crnogorcevic, Povodom izlozbe ,,Oblika“ u
Zagrebu, Kronika, 10. V. 1933, 7.

1S Карактеристични ce цртежите на Мартиноски во кни- 
гата „Наличја" на Пурик: тоа се епизоди од пролетерската 
стварност, што ги поврзува co текстот полн co податоци за теш- 
ката економска и социјална положба на тогашна Македонија. 
Линијата е нагласено експресивна, стилизирана до деформација 
на формите. Co такви белези е и маслото „Мајка co дете“, 1934 
(Музеј на град Скопје).



ки, сирачиња итн. Обработувајќи ги преку многуброј- 
ни цртежи и слики, Мартиноски се повеќе беше сме- 
тан од тогашната критика како напреден уметник, co 
развиено чувство за социјалната ситуација на своите 
модели. Ова беше особено нагласувано во периодот од 
1938 до 1941 година”. Во тогашните остварувања на 
Мартиноски се ломалку има настојувања за деликатни 
и милозливи решенија. Уметникот како да сака во сво- 
ите дела да ја пренесе тогашната ситуација кај нас и 
во светот, која беше исполнета co навестувањата за не- 
миновноста на Втората светска војна и чувството дека 
човечката личност е изложена на нови искушенија и 
страдања. Тоа усогласување меѓу општата атмосфера 
II состојбата на неговиот дух co ликовната физиономи- 
ја на делата, се изрази кај Мартиноски во форма на 
една здржана, доста студена реалистичка постапка 
(„Стариот просјак", 1938, „Мајка co дете“, 1940 итн.)1Ѕ.

Поинаков е случајот co творештвото на Лазар Ли- 
ченоски (1901—1964 год.). Овој уметник во себе откри- 
ва несомнен интсрес за своето, подрачното, локалното 
— co обид од тој однос да се извлече специфичен од- 
нос кон „националната“ тематика^ во неа спонтано и 
логично се јавуваат и одредени социјални мотиви. Спо- 
ред тоа, тие кај Личеноски се откриваат како посред- 
на, нелзнасилена заинтересираност за суштествено ег- 
зистенцијалната и етничката ситуација на нашето под- 
рачје во предвоениот период. И самиот запознат во 
својата младост co тешкиот труд за одржување на соп- 
ствениот живот, Личеноски трудот го чувствува како 
инструмент за победа и на природата и на „невидли- 
вата“, неоткриената, „засолнета“ социјална стварност. 
Кај овој уметник се открива симпатија за трудот во не-

17 Така во 1937 година настанаа илустрациите во спомна- 
титс книги на Пуриќ, Недељковиќ и Ѓорѓевиќ: предадени се co 
сигурен, впечатлив реализам сведен на тенка, изразна линија. 
Од таа година е и сликата „Мало ерменско емигрантче", модел 
<>д Солун, од ерменската емигрантска колонија.

is Во овие масла (во јавни и приватни колекции) е нагла- 
сена речиси карикатурална деформација, психолошка безна- 
дежност и наметлива социјална порака. 



говата рудиментарна форма што станува често основен 
мотив на неговите дела19.

Така, покрај пејзажи и мртви природи, Личеноски 
има обработено низа карактеристични мотиви-. нив ги 
гледаме на примср во маслата „Долап“, 1937 год., „Ри- 
бари“, 1936 год., „По риболовот", 1938 год., „Харавач", 
1938 год., „Јанче-Хан во Скопје", 1934 год., „Бачило“ 
(повеќе варијанти од 1934 година и натаму), „Селски 
нотабилитети на галичка гозба“, 1936 год.; како и пор 
трети на „занаетчии", „мајстори", „дрвари“ (масло и 
цртеж од 1938 год.) итн. Во ситс овие дела — групни 
или поединечни претстави итн., јасно е и социјалното 
потекло на претставенитс личности. Во основа тоа е 
нашата селска, руралпа средина. Личеноски има про- 
најдено и карактеристична обработка, што речиси е 
внатрешно сообразена co карактерот на ваквите моти- 
ви: како да ја открива нивната ..нееманципираност“, 
едноставноста, издржливоста, робусноста, снаодливоста 
итн. на луѓето од својот роден крај. Личеноски приме- 
нува еден рудиментарен, изразит, доста ,,несмасен“ цр- 
теж. Тој претпочита исто така да се чувствува потегот, 
трагата на раката врз платното, преку кој предава из- 
разит, „неизмазнето“ поставен колорит: тој одбегнува 
рафинирани, деликатни постапки, ја подвлекува експре- 
сивната сила, нагласеното спротивставување на боите 
Според тоа, социјалните мотиви кај Личеноски се по- 
веке една „апотеоза на трудот“, во која често се откри- 
ва колку човечката личност е длабоко потчинета на 
една неодминлива животна потреба20.

1« така во написот: М. М., Рад као мотив уметности. „До- 
лап“ Лазар Личеноског, Радник, 24. IV. 1958, авторот одбележу- 
ва: „Човекот при вртењето на долапот престанал да биде она 
што е-тој е работна снага по силата на приликите, поради не- 
маштија, употребен е за таква тешка работа... Човеког на 
сликата ,,Долап“ на Лазар Личеноски настаната 1937 себе си се 
подредил на тоа тркало, се впрегнал за од тесниот канал co 
часози да црпи вода за напојување на пространите полиња што 
пе се негови туку туѓи, можеби сопственост на човек кој нико- 
гаш не ги видел.

bo Трудог остана трајна опсесија на Личеноски, сб до по- 
следните години на неговото творештво: тој и симболичио го 
предаде во еден ѕиден мозаик настанат по Војната.



И кај Вангел Коџоман (1904 год.) среќаваме по- 
стојан интерес за родокрајното и локалното. Како и 
Личеноски II Коџоман преку него посредно ја допира 
социјалната проблематика во предвоена Македонија. 
Социјалните мотиви во неговите дела се изразуваат во 
неколку варијанти. Главно ги среќаваме како ангаж 
ман да се предадат луѓето од нашата средина, при што 
Коџоман настојува да ја определи нивната физичка, 
психолошка и социјална поставеност. Карактеристични 
се во таа смисла неговите масла „Ноќниот чувар“, 1935 
и ..Охридски полјак“, 1937 год. Моделирани co нагла- 
сување на цртежот, co јасно определување на контури- 
те на формите, co доста детално обработување на фи- 
зиономиите, облеката и психологијата на овие ликови, 
Коџоман ненаметливо ја сугерира и нивната социјална 
положба: на луѓе „од дното“ на тогашната охридска 
социјална стварност. Такви се и неговите други дела, 
а особено маслата „Каменоресци“, 1936 год., потоа 
„Долап“ од 1940 год. и др. Тука, сродно како и кај 
Личеноски, трудот, напорот за одржување на голиот 
живот е нагласен така што да се навести и одредена 
социјална проблематика на „актерите11 во овие компо- 
зиции на уметникот21.

Несомнено е дека Димитар Пандилов-Аврамовски 
(1899—1954 год.) исто така повеке открива едеп сенти 
ментален и емотивен однос кон човекот и кон неговиот 
труд, отколку што сака да подвлече некоја специфична 
социјална ангажираност. Меѓутоа, точно е и тоа дека 
неговиот интерес за подрачното, своето, доведува до 
определување и на некои социјални елементи. Така е 
познато дека Пандилов некои свои модели ги одбира 
ше меѓу оние што се или на дното на социјалната хи- 
ерархија или кои и припаѓаат на селската средина, од 
KOja и тој произлезе. Во таа смисла карактеристични се 
неговите дела уште од третата деценија, како што се 
на пример маслата „Циганче“, 1923 год., „Просјакиња", 
1926 год., предадени co еден веке опитен, здржан реа- 
листички јазик co стемнет колорит. Потоа, од крајот на 

21 Види и: Љубица Дамјановска, Вангел Коџоман, Ката- 
лог на ретроспективна изложба, МСУ, Скопје 1976.



третата деценија наваму, Пандилов кој ќе живее прво 
во Франција (1928), а потоа се до 1943 во Бугарија соз- 
даде голем број дела co претстави на луѓе во работни 
акции. Во нив повторно е прикажан трудот во таа ед- 
ноставна, рурална средина, при што Пандилов се повр- 
зува co елементите на една општа „балканска ситуа- 
ција“ што дејствува како некаков изедначувачки мо 
мент: сепак можеме само условно да ги „трансферира- 
ме“ творечките настојувања на овој дел од неговото 
творештво како карактеристични и за нашата македон- 
ска социјална ситуација. Тоа е ликовен јазик што сен- 
тиментално, идилично, co своевиден здржан импресио- 
нистички манир ja засега само фактурата на животната 
ситуација на своите личности, без драматика или ан- 
гажман од некој друг карактер22.

Кај Томо Владимирски (1904—1971 год.) за разли- 
ка од другите наши уметници од предвоената генера- 
ција интересот за човечката фигура е помал. Оттука се 
јавува и ограничената можност кај Владимирски да се 
открие интересот за сферата на социјалната пробле- 
матика, дури и на посреден начин како кај некои други 
негови колеги. Најмаркантно интересот за социјалното 
се открива во едно масло на Владимирски од 1940 год,- 
„Портрет на работник”. Оваа слика, настаната во кра- 
јот на предвоениот период: во момент на најзаострени 
дилеми за судбината на тогашното општество, за зем- 
јата, за луѓето исправени пред веќе почнатата војна, 
на нагласени социјални разлики, како во извесна смис- 
ла да ја воопштува таа специфична атмосфера. Извед- 
бата открива сувопарна опсервација, предавање на мо- 
делот преку ограничен репертоар на детали. Облеката 
(изветвена, избледнета), ликот на работникот, предаде- 
ни се co тврд нагласен цртеж, скржава гама на студени, 
зеленикаво-маслинести бои, денес доста избледнети. 
Оваа невпечатлива ликовна постапка ja подвлекува и 

22 Главнн мотиви на Пандилов како и во третата („Жет- 
варски", 1926) и во четвртата деценија се луѓе во работна ак- 
ција на нива или во поле: „Товарење на снопови“, 1936, „Жет- 
варки", 1935, „Вршидба". 1936, „Одмор на нива“, 1937 итн.
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психолошката и социјалната карактеристичност на пре- 
дадениот лик2Ѕ.

За Василие Поповиќ-Цицо (1914—1962 год.) карак- 
теристично е дека најголсмиот дел од неговото тво- 
рештво и бешс посвстен на карикатурата. Покрај тоа, 
Поповиќ-Цицо доста рано почна да се занимава и co 
илустрација на книги. Така, уште пред своето вистин- 
ско професионално школуваље (првите поуки ги доби 
од Н. Мартиноскл), Поповиќ-Цицо ја ллустрираше co 
графики во текстот и фотомонтажа на корицата кнл- 
гата „Мата теглач" од Цско Стефановлќ објавсна 1933 
година во Скопје. Претставите на „Печалбари1*,  „Дрва- 
ри“, „Работнлци" итн„ овде се предаденл co еден ру- 
диментарен, суров цртачки јазик, co извесна драмско- 
симболичка наклонетост на Цицо; низ нлв се провлеку- 
ваат повеќс технички недоречености и несмасна, екс- 
пресивна деформација на формите. Фотомонтажата е 
мошне инвентивно решена, го сугерира контрастот Me
ry една градска и селска средина. Оваа книга ја откри- 
ва и отвореноста на Цицо, уште тогаш, за одредена ан- 
гажираност во еден вид социјална проблематика. Од 
наредната година често се јавуваа нсговите кроки-црге- 
жи и карикатури во скопскиот весник ,,Вардар“. Низ 
нив се опфатени личности кои беа во одредени момен- 
ти на тие предвоени години во фокусот на актуелните 
настани во Скопје. Во 1935 година Цицо соработуваше 
и во хумористично-сатиричниот белградски весник 
„Оковани јазавац“. Во него тој објави, на пример, по- 
литички карлкатури co жестока, сатирична поента про- 
тив проблвањето на италијанскиот фашизам во Абиси- 
нија и др. Покрај голем број карикатури што на одре- 
ден шегоблен, неагресивен начлн ги предаваше лич- 
ностлте од повеќе социјални средлни во тогашното 
прсдвоено Скопје, Цлцо изработл и повеќе карлкатури 
на истакнати личностл од тогашниот светски политички 
живот. Тие се објавувани во скопскиот предвоен печат, 
на пример, во „Глас Југа“: тоа се ллкови на Рузвелт, *

23 Види и: Борис Петковски, Социјална уметност у Маке- 
донији 19-30—1950 (во: Надреализам- Социјална уметност), МСУ, 
Београд 1969.



на кнезот Коное, на јапонскиот министер за надво- 
решни работи, Мацуока итн., во кои постигна некои 
цртачки вредности и карикатурално-сатирична убедли- 
вост, што не ќе ја надмине и во многу од своите ло- 
доцнежни политички карикатури.

Стилистиката на предвоената карикатура на Цицо 
не може директно да се поврзе co некој туѓ поедине- 
чен изразен систем. Меѓутоа, основните инспиративни 
поттици на Цицо се условени од општата клима во ка- 
рикатурата на предвоена Југославија: вклучувајќи ја 
тука и „ведетата1* Пјер Крижаниќ, еден од професори- 
те и пријателите на Цицо, таа се изразуваше во стре- 
межот за јасно, прецизно визуелно дефинирање на 
хумористичното соопштување. Припаѓајќи и на прогре- 
сивно ориентираната карикатура во тоа време, твореш- 
твото на Цицо во оваа област без оглед на карикату- 
ралните и гротескни елементи, во основата се изразува 
co реалистички ликовен жаргон24.

И двајцата други, тогаш сосема млади уметници, 
се доближија до некои моменти на социјалната проб- 
лематика во своите почетнички ликовни остварувања. 
Сликарот Борко Лазески (1917 год.) уште во текот на 
школувањето во Белград подпадна под влијанието на 
уметниците собрани околу групата „Живот“. Опфатен 
co нивната идејна програма, Лазески настојуваше co 
ликовни средства да ја искаже таа своја определба. Од 
средината до крајот на предвоениот период тој изра- 
боти повеќе цртежи и подготви мапа на графики co 
мотиви од тешкиот труд на малите луѓе и на охрид- 
ските рибари. Тие се предадени co извесна монументал- 
ност, робусност и експресивност што ја навестува тен- 
денцијата на неговите дела од повоениот период, Дим- 
че Коцо (1910 год.) исто така ја почна својата уметнич- 
ка кариера пред војната. Зачуван е еден негов акварел 
од 1939 година („Каменоресци"), во кој скицозно и не- 

24 Види и: Борис Петковски, Животот и творештвото на 
Василие Поповиќ-Цицо, Каталог на ретроспек. изложба, МСУ, 
Скопје 1973. Во 1940 година Цицо ја изработи и илустрацијата 
за книгата на Ц. Стефановиќ „Пиринчана поља“, co подвлечен 
социјален пристап.



наметливо е сугериран тешкиот труд на една група ра- 
ботници.

Творештвото на вајарот Димо Тодоровски (1907 
год.) во годините пред Втората светска војна (од кое 
речиси ништо не е зачувано), ве!<е содржеше и белези 
на социјалната уметност. Веројатно е дека сето негово 
тешко детство и младост, неговото познавање на бедата 
и принудата да се одржува co физичка работа, беа ос- 
новните претпоставки за тоа25. Co делата од почетокот 
на своето творештво Тодоровски открива неизнасилено 
сочувство за „обичните11, „малите луѓе“, за она што е 
секојдневно присутно во нивното физичко и социјално 
постоење. На сдна изложба на Друштвото на уметници- 
те во Белград во 1937 год., беше изложено неговото де- 
ло co карактеристичен наслов: „У берзи рада у Скопл>у 
нема кревет за спавање за мене за Рагип Мустафа"2'’. 
Во оваа претстава на безработни Тодоровски ја вклу- 
чил сета горчина на човечка безнадежност и своето 
чувство за социјалната правда. Во ова време (веројат- 
но 1938 год.) настанаа и други некои дела co жанрови 
и социјални аспекти: „Жена чисти ѓубре“ („Жена без 
лебед“), „Продавач на весници", а кои сега не постојат. 
Сите овие творби на Тодоровски бга co минијатурни 
димензии, co форми што се предадени преку едноста- 
вен, рудиментарен вајарски јазик, co некои белези на 
скицозност, лиричност, кревка несмасност.

Како што е познато, некои од македонските умет- 
ници го задржаа својот интерес за социјални мотиви и 
во текот на Војната.

Тоа е највидливо кај Мартиноски, кој продолжи да 
ги обработува своите модели од трошните скопски 
предградија во повеќе слики и цртежи. Меѓу нив се и 
маслата „Продавач на весници11 (веројатно од 1942 год.) * V, 

rs Види: Антоние Николовски, Творештвото на современи- 
от македонски скулптор Димо Тодоровски, Културно наследство
V, Скопје 1974, 61—64.

2в Slavko Batusic, Umjetnost u slid, Zagreb 1964, 612.



и „Коледари11 (веројатно од 1941 год.). Во обете, а осо- 
бено во „Коледари", Мартиноски применува каракте- 
ристична постапка: го нагласува своето сочувство за бе- 
дата на претставените ликови, co укажувањето на си- 
вилото на нивната егзистенција преку необично скржав, 
студен колорит; co подвлекување на изветвената облека 
и co милозлива, но психолошки нагласена деформаци- 
ја на ликовите и издолжените фигури на децата.

Војната од април 1941 год. co фашистичка Герма- 
нија за Поповиќ-Цицо се заврши co неколкумесечно 
заробеништво во три концентрациони логори. Тука тој 
создаде галерија на ликови на професионални и ,.ре- 
зервниФ офицери на бившата југословенска војска, кои 
се најдоа во заробеништво заедно co него. Тоа се око- 
лу 80 цртежи-карикатури (молив, молив во боја, аква- 
рел), предадени co фини физиономски и карактеро- 
лошки опсервации. Овие остварувања на Цицо треба 
да се сметаат како еден од највпечатливите и најиз- 
ворнитс документи за резултатите од потополниот по- 
литички, државен и морален пораз на предвоениот 
кралски режим на Јутославија. Се до своето вклучува- 
ње во Агитропот на Главниот штаб на НОВ (во есента 
па 1944 год.) Цицо создаде повеќе карикатури и на ли- 
ца од својот социјален амбиент.

Сликарот Михајло Шолјев (1887—1972 год.) ја из- 
работи во периодот на Војната сликата „Питач“ (по 
1941 год.). Делото е обликовано co скромни ликовни 
средства: внимателен цртеж, претпазлпво применет во 
опишување на деталите (ликовите на претставените лич- 
носги, архитектурата), здржан, „посно“ поставен коло- 
рит co што се создава една тажно-сентпментална оп- 
стаповка.

И Тодоровски продолжи во времето на Војната да 
создава жанр-сцени, како и поединечни фигури co со- 
цијални белези: „Гледачка“, („Питачка"), „Расправија" 
(„Тепачка"), „Берачка на тутун“, „Ќеманеџија11 (слте 
зеракоти, веројатно од 1942—43 год.). Во овој период 
се појавија и композиции co понагласени експресивни 
и драмски белези: „Илинден" (гипс, 1942—43 год., 
уништен) и „Бегалци“ („Галичани“, гипс 1942—43 год.). 



во кои e повпечатливо нагласена и ангажираноста на 
уметникот за една специфична тематика.

Во 1943 год., а особено во втората половина на 
1944 год. најголемио тдел од македонската предвоена 
ликовна генерација (Мартиноски, Цицо, Тодоровски, 
Владимирски, Лазески, Коцо и др.), како и неколку по- 
млади нивни колеги (некои од нив тогаш одвај го поч- 
нуваа свосто творсштво), се вклучија во Народноосло- 
бодителната војна. Така настанаа дела што се поврзани 
со таа херојска епизода на нашата историја: тие дела 
несомнено содржат низа одлики на претходното тво- 
рештво ма наиште уметници, особено на она co белези 
на социјалната уметност (јавувајќи се, всушност, како 
негов логичен, дијалектички развој), но имаат и низа 
свои специфичности. Поради тоа, сметам дека е попра- 
вилно тие да се разгледуваат или како одделна етапа 
(како што тоа, впрочем, се прави во југословснската на- 
ука) или како увод во наредииот развој на нашата 
уметност во псриодот на социјалистичкиот реализам 
(1945—1950 год.).

ЗАКЛУЧОК
Наспроти неразвиеноста на условите за нејзииото 

целосно афирмирање, несомнено с дека појавата, ши- 
рењсто на „репертоарот“ и развојот на ликовната об- 
работка на социјалните мотиви во македонската лпков- 
на уметност до 1944 год., се поврзува co некои белези 
на социјалната уметност од тоа исто време во Југосла- 
вија и во странство.

Очигледно е, исто така, дека социјалните мотиви 
трсба да rii оценувамс и како неразделен дел од ссто 
наше ликовно творештво во тој период. Интсресот за 
социјалната проблематика: се разбира, нерамномерно, 
co различен успех, често го откриваме како важен мо- 
мент од општиот развој на нашитс уметници како тво- 
речки личности и интелсктуалци. Ова е особено нагла- 
сено во богатото п разновидно дејствување на Мартн- 
носки: тој, a II други наши уметници, иако во помала 
мерка (Тодоровски, Цицо), се повеќе стануваа свесни 
за вистинските причини на животната и социјалната 



судбина на своите претпочитани модели. Личноста на 
Мартиноски и на некои негови колеги се отвораше за 
стремежите на напредните сили во Југославија и на 
уметноста што тие ја поддржуваа во борбата против 
поредокот во бивша Југославија. Од денешна перспек- 
тива, а опирајки се пред се на самата стварност на нив- 
ната пластична обработка, многу дела на Мартиноски 
се чинат несомнсно едни од најкарактеристичните ос- 
тварувања на социјалниот реализам во сето предвоено 
југословенско ликовно творештво'27.

Поголемиот број на делата co социјални мотиви на 
други наши уметници, а и низа дела на Мартиноски, 
повеќе се условени од еден несомнено искрен, емоти- 
вен II сочувствен однос кон нашата национална средина 
и нејзината социјална ситуација: кон луѓето од ова на- 
шс подрачје и нивните едноставни, тешки животни 
судбини. Социјалната поента често се преплетува co 
етнографски елементи — или co сцени од напорниот 
труд на човекот во нашата земја (Личеноски, Панди- 
лов, Коџоман, Тодоровски). Видовме дека овјо момент 
продолжи и во времето на Војната, предизвикан, од- 
носно условен од натамошното драстпчно влошување 
на сета национална и социјална ситуација во Македо- 
нија.

Социјалните тепденцип во нашата ликовна умет- 
ност неизнасилено ке се слеат co творештвото од вре- 
мето на Народноослободителната војна и Револуцијата, 
а во извесна смисла и на социјалистичкиот реализам. 
Несомнено е дека разновидни аспекти на современата 
социјална проблематика ке се јавуваат во ликовнитс 
дела и подоцна: како мотив на нашите уметници тие 
ќе го следат општиот стилски и пластичен развој на 
нивното творештво во наредните децении; односно: ак- 
туелната социјална проблематика lie биде се повеќе 
предавана co современи ликовни средства.

Гоцпшен здорник, Филозофски факултет, Скопје 1977

~~ Види поопширно за овој дел од творештвото на Марти- 
носки во: Борис Петковски, Социјални мотови и стваралаштву 
Николе Мартиноског до 1941 године, Зборник за ликовне умгт- 
ности, ГЛатица српска 12 (Нови Сад 1976)



ЛИКОВНОТО ТВОРЕШТВО во нов 
НА МАКЕДОНИЈА

1. Увод
Досегашните проучувања на ликовното творештво 

настанато во текот на НОВ, покажуваат дека тоа за- 
зема значајно место во општиот развој на уметноста 
во Југославија. Резултатите од овие согледувања се из- 
ложени во различни публикации. Во некои од нив е 
претставено и творештвото на македонските ликовни 
уметници поврзано co HOB.1 2

И во Македонија, исто така, се објавени повеќе 
текстови co различно ниво на обработка на ова пра- 
шање: има трудови што значат скромен обид за не- 
говото поопшто претставување; други, претставуварќи 
го творештвото на одделни уметници-учесници во НОВ, 
ги обработуваат и оние дела што се однесуваат на овој 
период.® Конечно, објавени се повеќе ииформативни 
текстови за одделни уметници, интервјуа и сл„ во кои 
станува збор за нивниот творечки придонес во HOB 
итн. 1 2

1 Boris Petkovski, Socijalna umetnost u Makedoniji 
1930—1950, bo Nadrealizam — Socijalna umetnost, MSU, Beo- 
rad, 1969; Ljubica Damjanovska, (Македонија) во: Jwgo- 
slovenska umetnost u narodnooslobodilackom ratu 1941—1945, 
MSU, Beograd, 1975; истите текстови ce печатеии и во: Revolu- 
cionarno slikarstvo, Spektar, Zagreb, 1977.

2 Борис Петковски, Животот и творештвото на Васи- 
лие Поповик—Цицо, МСУ, Скопје 1973; Исти, Никола Марти- 
иоски 1903—1973, МСУ, Скопје 1975/6; Соња Абаџиева д II- 
митров а, Борко Лазески, Македонска книга — МСУ, Скопје, 
1979.



Ho, и покрај тоа, ликовното творештво поврзано 
co HOB во Македонија остана се до денес недоволно 
пручено, систематизирано, обработено и критички вред- 
нувано. Пропуштено е и согледувањето на некои под- 
рачја: на пример делата и, воопшто, ликовната актив- 
ност на македонски борци во затворите на окупаторот, 
а одделно: видот на ликовните прилози во печатот на 
НОБ итн.

А не можеме да бидеме задоволни ниту co сите 
досегашни напори (преку многубројни изложби, текс- 
тови итн.) за согледување на оваа материја во цела 
Југославија. Сепак: општиот однос кон сета уметност 
и ликовното творештво настанато во време на НОВ 
доживуваа постојана еволуција. Суштествено е дека де- 
нес навистина е јасно колку тоа претставува еден ва- 
жен и пресвртен историски период и за вкупниот на- 
тамошен развој на уметноста во Југославија. Пред се, 
ликовното творештво настанато во НОВ се јавува како 
идејно-естетско продолжување на предвоената социјал- 
на уметност. Така, мнозина уметници кои пред војната 
и припаѓаа на оваа ориентација или и беа блиски ста- 
наа учесници во НОВ: тука, во тие исклучително теш- 
ки услови, тие често го продолжија своето творештво 
врз отпорано здобиените искуства. Нашата уметност 
настаната во НОВ е и дел од сето она творештво соз- 
дадено во Европа, како уметност на отпорот против 
фашизмот.3 Конечно, оваа наша култура и уметност 
поврзани co борбата против окупаторот, учествуваа и 
во пресвртните историски процеси на нашата Рево- 
луција.4

ѕ Види каталог на изложбата Arte in resistenza in Europa, 
Galleria d’arte moderna, Torino, 1965.

! Така Стипе Шувар одбелсжува: .,Не можеме ни култу- 
рата mi уметноста од Народноослободителната борба, како пре- 
свртпа секвенца на настапувањето и одот на Социјалистичката 
револуција во нашата земја, да ги расветлиме надвор од согле- 
дувањето на континуптетот на револуцијата во нејзината севкуп- 
ност, во времето и просторот, а посебно надвор од согледува- 
њето на континуитетот на духовната креација во нашето ко- 
муиистичко движење1* (Stipe Ѕ u v a r, O kontinuitetu kulturne 
politike nasega komutiistickoga pokreta, Oko, 25. VI—6. VII 1981).



Треба да се одбележи и тоа дека разликите во 
предвоениот развој на ликовната уметност, а особено: 
различните услови за развојот на НОВ во одделни де- 
лови на Југославија, беа причина, ттокрај многу срод- 
ностп, и за нееднаквите резултати и белези на ликов- 
ното творештво од овој период.

2. Карактеристмките на ликовното творештво во НОБ 
на Македонија

Во проучувањето на ликовното творештво во НОВ 
на Македонија настојував да го согледам ова прашање 
од еден поширок агол.

Пред се, истражсни се повеќе видови на користење 
на ликовната и применетата уметност за потребите на 
НОВ и Револуцијата. Ваквиот пристап требаше да овоз- 
можи поцелосно согледување на една специфична деј- 
ност, во исклучително непогодни услови што наложуваа 
нови и неочекувани задачи и проблеми.

Секој придонес во ова област е разгледуван без 
да се пренебрегне врсдносниот критериум. Сепак: мош- 
не поважни ми се чинат сите напори да се даде свој 
творечки придонес за HOB, co оние скромни знаења, 
способности II искуства co кои се располагало во тоа 
време: во зависност од нивото на претходната профе- 
сионална подготовка и искуство; но и од поранешните 
политички определби и сознанија. Така, карактеристич- 
но е за македонското ликовно и применето творештво 
настанато во НОВ, дека голем дел од него с создадено 
од лица што дотогаш беа само делумно подготвувани 
за некои задачи бо оваа област. Поединци токму в ' 
НОВ ќе добијат поттик да го развијат својот талент по 
ослободувањето, (Т. Ивановски, Р. Лозаноски, М. Ко- 
рубин, А. Ивановски, Д. Този, Ј. Симонче, Р. Попов- 
ски, Ј. Грабул, П. Видимче, Н. Този итн.).5

Општо земено, ликовното творештво поврзано co 
HOB на Македонија е зачнато и во еден период е раз- 

» Љубица Дамјановска, Ликовното творештво и 
Револуцнјата, Културен живот, 9, Скопје, 1981.



вивано од личности што не и припаѓаа на нашата 
прва предвоена ликовна генерација. Таа понепосредно 
се поврза co новата тематика почнувајќи од втората 
половина на 1944 година кога неколку уметници што 
и припаѓаа се вклучија во НОВ: главно, во Агитпро- 
пот на Главниот штаб на НОВ и ПО на Македонија 
во село Горно Врановци (В. Поповиќ —• Цицо, Т. Вла- 
димирски, Д. Тодоровски, 3. Блажиќ); или во други 
единици на народноослободителната војска (Н. Мартп- 
носки, Б. Лазески итн.). Тоа е причината за рслативно 
помалиот број ликовни дела создаден во Максдонија 
во текот на НОВ.

Co еден дел од НОВ на Македонија е поврзано 
името II дејствувањето на сликарот Бранко Шотра од 
Херцеговина. Тој беше еден од уметниците кои уште 
пред 1941 година својата уметност ја потчинија на ре- 
волуционерните задачи, а и во новите услови на вој- 
ната, ја претпочитаа својата револуционерна и поли- 
тичка дејност, за сметка на своето ликовно творештво.5а

Овој период на ликовното творештво во историјата 
на современата македонска уметност претставува би- 
тен предуслов за идниот развиток на новите генерации 
македонски умстници, служејќи како врска co уметнос- 
та од предвоениот период, особено преку мошне изра- 
зенмот интерес за обработка на социјални мотиви, co 
повоеното ликовно творештво. Делата што се однесу- 
ваат IIa HOB во Македонија, настанати понекогаш на 
самото место каде што се одвивала борбата, претста- 
вуваат најавтентични ликовни сведоштва — документи 
за Револуцијата. „Тие искрспо се проткаени co дожи- 
веаното и непосредио се аигажираат за обработените 
мстлви. Овлс творби се јавуваат како интимна потреба 
ликовно да го искажат она што во моментот ги вооду- 
шсвило или возбудило уметниците — борците. Кај нив 
е забслсжлива тендснцијата кон наративност и анег-

5;' Свето Серафимов, Уметноста треба да зборувл зa 
нсшто. Браг-ко Шотра за проблемите на лпковната уметност, Но- 
ва Македонија, 16. VI 1957; Радован Папиќ, Хуманист и 
револуционер, Борба. 28. V I960; Страхил Гигов, Сеќаззања, 
llama книга, Скопје, 1976.



дотика, надополнета co искрен и непосреден приод кон 
мотивот, предаден co лирско-дескриптивен, реалистич- 
ки или експресионистичко-синтетичен ликовен лзраз. 
Заради недостиг на време и материјал од овој период 
главно се зачувани цртежи (најчесто co молив и туш), 
поретко графики, и тоа во најпримитивниот облик во 
гехниката на дрворсз (поточно: линорез или гуморез, 
м.з.); илустративен и пропаганден материјал, а мошне 
малку — акварели, темпери и масла. Тоа што е спа- 
сено од виорот на војната, денес се чува во неколку 
установи во земјата (Историски музеј на СРМ, Умет- 
ничка галерија и МУС во Скопје, Воениот музеј во 
Белград и др.), кај самите автори или во оставината 
на покојните уметници. Повеќс десетици цртежи, ка- 
рикатури, сосема мал број слики, пропаганден мате- 
ријал и плакати и сл. настанати во овој период го 
претставуваат ликовниот фонд на Македонија поврзан 
co НОВ.““

3. Видовите на ликовното творештво 
во НОВ на Македонија

Целокупната оваа активност можеме да ја поде- 
лиме на неколку основни видови ликовно творештво 
поврзано co HOB на Македонија.

1) Творештво на воени и политички затвореници

Досега нашата историја на уметноста само делум- 
но го проучи ликовното творештво настанато во гер- 
манските заробенички воени логори, но не и во затво- 
рите на непријателот (италијанскиот и бугарскиот оку- 
палор). Тоа се дела на лица што создавале не како 
слободни борци, туку како затвореници: некои од нив 
беа осудени на смрт — и само нивниот висок морал и 
решителноста да се надвие свеста за речиси иминент- 
ната егзекуција, им даде сила да се занимаваат co ли- 
ковно творештво.

вЉубица Дамјановска, н. дело.



Уметнички сведоштва од овој блок имаме во не- 
колку варијантл.

Први се (и хронолошки) остварувањата на Васи- 
лие Поповиќ — Цицо (1941—1962). Веќе оформен ли- 
ковен уметник (карикатурист, цртач, илустратор, сце- 
нограф) уште пред војната, Поповиќ — Цицо беше за- 
робен во април 1941 од Германците и помина повеКе 
месеци во неколку воени логори (Либек, Хоенфелс и 
Нирнберг). Тука во својот цртачки блок тој создаде 
циклус наречен „од логорот“, co седумдесет и осум ка- 
рикатури (цртежи и акварели), co ликови на офицери 
од бившата југословенска војска. Тие се горчлив до- 
кумент за едно неславно време од нашата историја, 
предаден co истанченото чувство на Цицо за зајадлив 
хумор и одбележување на карактеристични детали..7 
Уметникот извесно време (1944) е интерниран и во еден 
работен логор во Бугарија, каде исто така нешто малку 
работи. Од крајот на август 1944 година, Цицо се наоѓа 
во Агитпропот на Главниот штаб на Македонија во 
селото Горно Врановци.

Втората епизода во овој вид ликовно творештво е 
поврзана co двајца млади другари: Владимир Петров 
Мацанов — Мичо (1920—1944 год.) и Абдурман Усеин 
— Абдуш (1921 год.), кои долго беа затвореници во 
скопскиот областен бугарски затвор (есен 1941 — есен 
1944 год.), меѓу другото — и во ќелијата на смртта. 
Рано и трагично загинатиот Мацанов беше од оние 
напредни македонски младинци кои уште во гимна- 
зиските години се определија за линијата на КПЈ. Ма- 
цанов веднаш се вклучи во народноослободителното 
движење: беше учесник во првиот Скопски партизан- 
ски одред уште во 1941 година. Како таков е уапсен 
и осуден на смрт. Мацанов беше самоук, немаше ни- 
какво систематско ликовно образование. Зад него ос- 
танаа (некои се загубени) цртежи co молив настанати 
во затворот (1942—1943), co претстави на сопствениот 

" Види во: Борис Петковски, Животот и творештво- 
то на Василие Г1опови11-Циио, МСУ, Скопје, 1973.



лик и ликовите на своите другари затвореници.* * * * 8 Абдур- 
ман Усеин, пред војната текстилен работник и самоук 
во цртежот, уште тогаш поврзан co КПЈ и заедно co 
Мацанов учесник во првиот Скопски партизански од- 
ред, остави исто така сведоштва за времето поминато 
во ќелијата на смртта.9 Тоа се повеќе цртежи, главно 
портрети на негови другари (некои од нив беа потоа 
обесени); или co изглед на некое катче од затворот. 
Цртежите на обајцата се школски, рутински изведени, 
но co извесна илустративна опитност. Инаку, во овој 
затвор политичките затвореници успеаја да организи- 
раат информативно-политички, образовни и културни 
активности.10

Од крајот на 1942 год. до неколку месеци во 1943 
год. (до бегството), во италијанско-албанскиот затвор 
во Тирана е затворен и стружанецот Стеван Несторов- 
ски, бивш ученик на Резбарското училиште во Охрид. 
Несторовски е уапсен како член на Месниот комитет 
на КПЈ во Струга. Во тиранскиот затвор тој активно 
се вклучил во политичко-воспитниот и културниот жи- 
вот на политичките затвореници: меѓу нив беа II мно- 
гумина Македонци, Срби, Албанци итн. Тука, co уште 
еден колега, Несторовски ја уредувал „сцената11 во про- 
сторијата каде што се одржувале театарските и хорските 
приредби на затворениците. Изработлл и поголем пор- 
трет на Ленин, симболот на пролетаријатот (срп и че- 
кан) итн. Направил и неколку малечки цртачки бе- 
лешки — скици, co претстави на некои важни настани 
во затворот: подготвување и обиди за бегство, стре- 
лање на петмина млади политички затвореници во зат- 

ѕ Види: Беа, загинаа, останаа. Спомен-книга на загинатите
во НОВ и жртвите на фашизмот — Скопје, Скопје. 1969,- Дучо
Кранго, 550 дни во ќелијата на смрзта, издание на авторот,
Скопје, 1961; Јован Павловски, Кажувања, Тетовр, 1979.

о Види: Дучо Кранго, н. дело, заб. 8; Јован Пав- 
л о в с к и, н. дело, заб. 9, 27—34.

io Види н. дело на К р а н г о и П а в л о в с к и.



ворот.11 По војната, откако според нив направи пого- 
леми цртежи co туш, Несторовски ги уништи првобит- 
ните слики. Сите овие дела се работени co рудиментар- 
на, несмасна линија, во некаков наивистички манир.11 12

За одбележување е и дејствувањето на битолските 
политички затвореници. Во текот на 1944 година тие 
издадоа во затворот три броја на „ракотворниот11 вес- 
ник „Наш пат“. Низа текстови и илустрациите изведс- 
ии co цртежи (туш, туш во боја, акварел и сл.) се дело 
на Драги Тозија. Од него е и неголемиот цртеж во 
туш co едноставна претстава на ликот на Тито, а ра- 
ботен според една малечка фотографлја.

2) Творештво во окупираните градови

Еден број ликовни дела поврзани co HOB сс на- 
станати во илегалните услови на окупираните градови.

Така, веќе спомнатиот Стеван Несторовски во 1941 
год. изработил мала слика — релјеф во дрво, co прет- 
става на „Поробена Македонија". Од делото е сочу- 
вана само рамката, co малечка симболична претстава 
на територијата на Македонија, во вид на жена co сел- 
ска носија. Средниот дел (според сочуваната фотогра- 
фија) претставува во плиток релјеф изведена фигура на 
жена co распуштена коса, застаната врз топ и ги кине 
оковите на рацете.13 Во 1941 година друг ученик на 
Резбарското училиште во Охрид, Димче Протуѓер, го 
изработи во овој град летокот co симболичен цртеж 
против агресијата на Германија врз СССР. Летокот не 
е сочуван. Друг стружанец, политичкиот активист Вла- 

11 Том е Буклевски, (Патувања до денот, Кочо Рацин, 
Скопје, 1963) спишувајќи го животот, борбата и дејствувааето 
на политичките затвореници во тиранскиот фашистички затвор, 
покрај другото, укажува на нивната културно-уметничка работа 
и на некон настани што станале и тема на цртежите на Несто- 
розски. За овие активносги, за својот живот и бегство од затво- 
рот има дадено повеќе изјави и С. Несторовски.

12 Види: Љ. Баткоски, НОБ — основна преокупација, 
Нова Македонија, 27. III 1968: Аноним, Првиот печат на ЦК 
КПМ, Нова Македонија, 26. XI 1977.

Рамката и фотосот се сопственост иа авторот.



до Малески, изработи во првата година на окупацијата 
албум — тефтер co фотомонтажи. Тие го претставу- 
ваат револуционерното минато на Македонија, некои 
фотоси од животот во СССР, как повик на акција што 
треба да ја продолжи револуционерната борба, борбата 
против фашистичкиот окупатор. И овој материјал нс е 
сочуван. Еден од многуте напредни прилепски младин- 
ци (член на СКОЈ од 1938 год.) берберскиот работник 
Ангеле Иваноски беше и сликар аматер. Пред војната 
и потоа еден од неговите главни интереси беа соци- 
јалните мотиви. Како илегален активен соработник на 
народноослободителното движење во Прилеп, Ивано- 
ски даде свој придонес и co некои дела чии мотиви 
беа директно политички ангажирани. Веќе во крајот 
на 1941 година или почетокот на 1942 година, Ива- 
носки ја изработи скицата според која подоцна напра- 
ви и поголема слика, co претстава на „Нападот на бу- 
гарската полициска станица во Прилеп" настан што го 
означи почетокот на оруженото востание во Македо- 
нија (11. X 1941 год.). Покрај тоа, Иваноски гп на- 
слика (1942/43 год.) и сликите „Испраќање на син во 
партизани" и „Политички час“, што сега не постојат. 
Фотографирани, овие слики на Иваноски служеле како 
пропаганден материјал на прилепската народноослооо- 
дителна организација.14

Кон овој блок можеме да ги приклучиме, условно, 
и остварувањата, настанати во Белград, на Лазар Ли- 
ченоски (1901—1964 год.): тоа се неговите слики од 
1941 год. „6 јануари 1941“ и „Портрет на Андон Ду- 
ков“ (сликар, првоборец, загинат во Февруарскиот по- 
ход 1944 год.).

3) Партизанско творештво

Најобемно и најзначајно е ликовното творештво 
настанато во партизанските одреди на Македонија. Тоа 
с создадено, исто така, од непрофесионалци, но и од 
првата македонска школувана генерација.

1*  К с е н и ј а Г а в р и ш, Ангељѕ Ивановски, Нова Маке- 
донија 2. XI 1961



Првите дела од овјо карактер се настанати кон 
крајот на 1943 година. Меѓу нив сигурно спаѓа (наста- 
ната на Шар Планина) графиката (лино-гуморез) на 
Бранко Шотра co ликот на Тито.1Ѕ Тоа е едно од де- 
лата што Шотра ги создаде вршејќи одговорни вогно- 
политички должности во НОВ на Косово и Македонија 
(1943—44 год.). Тој направи и скици co мотиви од пар- 
тизанскиот живот и борбите, според кои по војната из- 
работи повеќе графики. Придонес од Шотра се и по- 
веќето илустрации на весници, вињети и слично,- а тој 
co изработи и едниот од печатите на Главниот штаб на 
НОВ и ПО на Македонија.15 * * 18 Други печати: за Глав- 
ниот штаб, за ЦК КПМ и др. изработи Стеван Несто- 
ровски, настојувајќи на одредена стилска дотераност.

Најголемиот дел и најразновидни творби поврзани 
co HOB на Македонија се настанати во 1944 и 1945 го- 
дина. Во тој период разраснувањето на народноосло- 
бодителното движење, значително зголемување на НОВ 
и ПО на Македонија, победоносниот 6д на македон- 
ските бригади што до крајот на 1944 год. ја ослободија 
целата територија на Македонија, како и настојувањето 
на воено-политичкото раководство да го подготви и ор- 
ганизира уште во текот на самите борби, не само по- 
литичкиот, туку и културниот живот во единиците и 
во Македоннја, создадоа услови за мошне пошироко 
развивање и на ликовното творештво поврзано co HOB 
и Револуцијата.

И во овој период се истакнаа лица што дотогаш 
немаа некое формално ликовно образование. Меѓу нив

15 Користефи една фотографија на Тито од 1942 година,
Шогра наместо линолеум употребил гума од опинок за матрица 
на оваа своја графика, а отиснувањето го извршил веројатно 
или co обична лажица или co гу.мен цилиндар. Се чини дека тој 
израобтил уштс еден лик на Тито во северна Грција (Nada 
Ѕ u 1 с a, Reproduktivna grafika i grcrficari u NOR-u, Vesnik 
Vojnog muzeja JNA, Beograd, 1962; Аноним,Првиот портрет на 
Тито во Македонија, Нова Македонија, 7. VII 1979).

1® Шотра го изработил и ликот на Киро Миљовски, врз 
внатрешната страна на гумена кабаница што сега не постои 
Воопшто, се чини дека тој малку работел ликовни дела додека 
престојувал во Максдонија.
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особен е придонесот на самоукиот сликар од Битола, 
Тоде Ивановски. Како борец на Втората македонска брл- 
гада, од почетокот на 1944 год. натаму Ивановски соз- 
даде повеќе малечки цртежи како дневник на борците 
и борбите на неговата бригада. Обземен од тие ли- 
кови („Мојот другар Стојан“, „Другарката Лена“, „Трај- 
че >зд Прилсп", „Другарот Пурин“, „Горган“, „Цвета“ 
цртежи co туш, 1944 год.), Ивановски ги предава co 
цртежи во кои доста вешто ја совладува анатомијата, 
ги предава ставовите на фигурите co убедливи ракурсп 
и сл. Сето тоа дејствува како скицозна и доста типи- 
злрана илустрација. Во одделни групни композиции 
(„На Пајак Планина“, „Од заседа", „Бомбаш" и други 
цртежи co туш, 1944) Ивановски вешто ја „режира“ 
сцената, ја нагласува динамиката и карактеристичните 
движења.17

Во летото на 1944 година се настанати низа дела 
(дрворез, цртежи, акварели) на Ангеле Иваноски, рабо- 
тенл како слободни ликовни остварувања, а и за потре- 
бите на весникот „Народен војник“, во кој голем дел 
од нив бса вклучени како илустрација.18

Од септември 1944 год. натаму создадени се низа 
карикатури и цртежи на Василие Поповиќ — Цицо 
кога тој се вклучи во работата на Агитпропот на Глав- 
ниот штаб во селото Горно Врановци (тука веќе е А. 
Ивановски, а нешто подоцна и 3. Блажиќ, Т, Влади- 
мирски, Д. Тодоровски). Во тие карикатури е претста- 
вен амбиентот и личностите на раководните воено-по- 
литички тела, а и на самиот Агитпроп: карикатурите

t? Љубица Дамјаноска, н. дело> Менде Иванов- 
с к и, Цртежи од НОВ. Прва. самостојна изложоа на Тоде Ива- 
новски, Нова Македонија, 14. I. 1958. Овој автор го нагласува 
влијанисто на Андреевиќ—Кун, Мартиноски и Караматијевпќ врз 
Т. Ивановски, што е тешко прифатливо co оглед дека тој во 
тоа времс најверојатно воопшто не го познавал нивното тво 
рештво.

is Тоа се цртежите „Илија Топаловски nee", „Стража" ски- 
ца на печатницата во Евлоец; акварелот „Нивната куќа во село 
Бурилец"; графиките „Пренос на ранетите", „Пренос на panel 
борец", „Борба co тенкови во Дебар", „Борба за Дебарца", „На- 
роден војник" N др.



„Другарот Абаз“, „Генадије“, „Мане Чучков“ (туш и 
акварел, темпера и молив, сите од 1944 год.), „Владо 
Малевски", „Методија Андонов — Ченто“ и др. (молив 
1944 год.), „Агитпроп на Главниот штаб на НОВ и ПО 
на Македонија“ (туш на хартија, 1944 год.) итн. Сите 
карикатури се разрешени co веќе разработениот манир 
на ПоповиК-Цицо: истакнување на впечатливи карак- 
тсрни и физички особини на ликовите, нивното дове- 
дување до благо зајадлив хумор, а сето тоа е изведено 
co лесна, игрива линија и колористичка живописност.19 20 
Дел од неговото тогашно творештво е посветено на 
скромни сценографии, а и на печатот и илустрацијата 
и таму е разгледуван.

Кон групата професионално школувани уметници 
спаѓа и Борко Лазески, кој ја заврши Уметничката шко- 
ла во Белград и софиската Академија за ликовна умет- 
ност. Од септември 1944 година Лазески се вклучи во 
НОВ?° Една од епизодите на неговото творештво на- 
стана непосредно пред тоа и се состои од иеколку де- 
сетици цртсжи co туш работени на станицата Симитли. 
Тоа се мотиви што ги прикажуваат бегалците од Егеј- 
ска Македонија (,,Каде“, „Околу казанот“, „Старост1*,  
„Во вагоиот", „Во неред“, „Грижа“, „Договор", ,.Во 
семејството", „Без закрило", туш). Овие скицозни цртач- 
ки белешки ги одбележуваат карактеристичните мо- 
менти во сцените и ликовите. Овие цртсжи се орган- 
ски поврзани co оние што Лазесхи ги изработи во Бс- 
рово и во селото Митрашинци („Два другари", „Пар- 
тизани во шума“, „Чистење на «ошки“ итн.). Во овие 
сцени од животот и борбата на партизаните Лазески 
ја применува истата цртачка постапка. Само во некои

19 Покрај Борис Петковски во н. дело., за дејствувањето 
иа Поповиќ-—Цицо и на неговите колеги во село-го Горно Вра- 
новци види и; Здравко Б л а ж и ќ, Камен темелник на ликов- 
ното творештво, Нова Македонија, 2. VIII. 1969. Се укажува де- 
ка во есенските денови на 1944 година тука биле собрани низа 
уметници кои што ќе бидат „камен темелник" на повоениот 
уметнички живот, на уметничкото здружување и на уметнич- 
КОТО П1КОЛСТВО.

20 За ова види: Соња Абаџиева Димитрова, Бор- 
ко Лазески, Македонска книга, МСУ, Скопје, 1979.

8* 115



дела, како на пр. во „Очај“, внесен е драматичен и 
напнат момент. Лазески изработи и две варијанти на 
ликот на Тито во дрворез: тие, досега, неправилно се 
сметаа за првото портретно графичко претставување 
на Тито во Македонија.21 22 Од Лазески се и овие пла- 
кати: „Да ги помогнеме чуварите на нашата слобода“, 
. За сите издаици‘; итн., работени co смисла на нивните 
ннформативно-агитациски задачи и визуелната преглед- 
ност.

Сликарот Никола Мартиноски во есента 1944 го- 
дина се вклучи во НОВ, работејќи прво во Крушево, 
а потоа во Прилеп. Од тоа време се настанати серија 
негови цртсжи co молив: „Борец“, „Курирка“, „Одмор 
итн. Сите се работени според модел. Во нив Марти- 
носки предава поединечни ликови или групни компо- 
зиции co енергична, мошне сигурно водена, одмерена 
тенка линија. Создадени се ликовите co здржана мо- 
нументалност, непатетичпа достоинственост и рсшител- 
ност. Овој цртачки опус на Мартиноски претставува 
серцја co најсериозни ликовни резултати во оваа спе- 
цифична тематика, постигнати воопшто во Југослави- 
ја.52 Од исто време е и маслото „Партизан“ (1944 год ), 
co сите одлики на реалистички портрет.

И Томо Владимирски, како сликар и сценограф, 
беше вклучен во Агитпропот во Главниот штаб на Ма- 
кедонија од септсмври 1944 годииа. Откако учеств^- 
ваше во низа активносги од пропагандно-агитационен 
карактср, Владимирски изработи некои цртежл co мо- 
тив од НОВ. Запазен е „Пренос на ранети" (1944 год.), 
според кој е изработена и истоимената слика во масло 
(1945 год.). Обете дела се одликуваат co здржана pea- 
листична описност.

Од летото на 1944 год. поголем број млади творци 
се вклучија во НОВ. Така Нико Този, борсц и член на 
Агитпропот на Првата охридска и Шестата ударна бри- 

21 М и т р е Инадески, Илегалните техники во НОВ, Кул- 
тура, Скопје, 1961: Драги Арсов, Првиот Титов портрет, Но- 
ва Македонија, 11. XII. 1972.

22 б ор и с Петковски, Никола. Мартиноски, Култура, 
Скопје, 1982.



гада, а подоцна на 48-та дивизија итн., како бивш уче- 
ник во Резбарското училиште во Охрид, многувидно 
се ангажира на ликовен план. Изработи повеќе пе- 
чати, плакати и пароли, илустрираше џебни весници, 
весници изработени на шапирограф, ѕидни весници и 
печатен весник; изработи и графика (дрворез) co ли- 
кот на Тито, како и повеќе цртежи. Меѓу нив се и 
портретите на „Петар Брајовиќ — Гуро“ (туш 1944 
год.) и „Првата бразда на ослободената територија во 
Дебарце" (туш 1944 год.) итн. Тоа се прилежно изве- 
дени интимни забелешки.23 Ристо Лозаноски е уште 
еден од напредните прилепски младинци, кој уште од 
раната младост се интересирал и за ликовна уметност. 
Вклучувајќл се есента 1944 год. во НОВ, Лозаноски 
создаде серлја цртежп co туш, co мотиви од партизан- 
скиот живот, борби, страдања лтн. Изработенл co аг- 
лести, грубо поедноставени линии- контури, co еле- 
ментарно стилизиранц детали, овие цртежи ќе му по- 
служат на Лозаноски да изработи по војната низа слл- 
ки co темл од НОВ. Јордан Грабул, исто прилепчанец, 
вклучувајќи се во НОВ во летото 1944 год. пред се ра- 
ботеше на ликовното обликување на некои весници (во 
Горно Врановци), а изработи и неколку се уште не- 
опитни цртежи co моллв co ликот на партлзани. Галл- 
чанецот Славко Брезовски, покрај илустрациите и ка- 
рикатурите во некои весници, создаде и неколку црте- 
жи co лавиран туш во 1944 год. co ликови на негови 
соборци. Работенл се co лзвесна опитност и блага ка- 
рикатуралност. Димче Протуѓер, уште еден од учени- 
ците на Резбарското училиште во Охрид, поврзан co 
народноослободителното движење веќе од 1941 година, 
се вклучи во НОВ во есента на 1944 година. Прво на 
теренот на Скопска Црна Гора, тој создаде неколку 
дела што денес не постојат (пејзажи, лпковл на собор- 
цл), а потоа температа „Пренос на моштл“ (1944/45 
год.). Делото предава ретко обработуван мотлв. Сце- 
ната е развиена во декоратлвна л сгиллзлрана целина 
составена од пејзажот л флгуритс, а предадена е круто, 

23 Dr. Boris Petkovski, The Work of Niko Tozi, Ma
cedonian Review, № 3, 1977.



co рудиментарна изразност и симболика. Сродно било 
обработено и маслото „Смотра“ (1945 год. сега униш- 
тено). Меѓу многуте млади борци: Радмило Поповски, 
Јонче Симонче, Пеце Видимче, Љупчо Стефановски 
итн., кои што на различен начин го дадоа својот при- 
донес за ликовното творештво во НОВ, треба да сс 
одбележи и дејствувањето на писателот Славко Ја- 
невски. Покрај илустрациите и карикатурите во весни- 
ците од времето на НОВ, Јаневски изработи некои 
цртежи и три плакати co актуелна воено-политичка те- 
матика, но кои за жал не се сочувани.2'1

Организирајќи го одделот за уметност во Главниот 
шгаб на НОВ и ПО на Македонија и сликарот Вангел 
Коџоман (помаган од помладите колеги Д. Протуѓер, 
Н. Този и др.), од декември 1944 до средината на 1945 
година, го даде својот ликовен придонес: изработка на 
плакати, портрети, вињети за весници, етикети итн. 
Коџоман изработи и неколку акварели и масла co ли- 
кови на партизанки („Партизанка Вера од Кавадарци1’, 
акварел, „Партизанка 1“, масло, „Партизанка II", ак- 
варел, „Иван Горан Ковачиќ", масло, спте од 1944 
год.). Во нив веќе се забележува стремежот кон строга, 
здржана објективистичка постапка, што ќе биде карак- 
теристична за социјалистичкиот реализам.

4) Печатот во НОВ: лмковен дел

За проучување на ликовното творештво во Маке- 
донија поврзано co HOB, печатот од тој период прет- 
ставува специфичен извор.

Овој наш печат беше предмет на повеќе проучу- 
вања. Меѓутоа, во нив само попатно се укажува и на 
ликовниот дел на печатот од НОВ, така што тој досега

2» Јаневски уште пред војната почнал да се занимава co 
ликовно творештво, а посебно го интересирала илустрацијата 
(Миодраг Друговац, Книга за Јаневски, Македонска кни- 
га, Скопје, 1971).



не е проучен и обработен како другите негови ас- 
пекти.25

Првите ликовно-обликувачки интервенции во печа- 
тот од НОВ се појавија во мошне скромен влд, поне- 
когаш сведени само на еден елемент — симбол. Такво 
нешто се забележува во весникот „Дедо Иван“, изда- 
ван во Куманово во 1941 годлна, што на првата стра- 
ница покрај името носеше грубо изведен цртеж на срп 
и чекан.

_ Во некои весници од 1943 година се појавија по- 
амбициозни ликовни прилози. Од нлв се лзделува „На- 
роден глас“, „весник на македонскиот народноослобо- 
дителен фронт за Тиквешко, Велешко, Гевгеллско л 
другл места“. Во бројот 2—3, од август—септември 
1943 година, заглавјето е разрсшено како фигурална л 
текстуална композиција, пирамидално распределена. 
Странлчнлте групл се составенл од флгурл што влечат 
синџири, а цснтралната, најголемата, претставува жен- 
ска флгура што држл развлорено знаме.

Меѓу карактеристичнитс примерл на весници од 
НОВ, кога станува збор за ллковната компонента, се- 
како спаѓа „Народна борба‘“, весник на II македонска 
народноослободителна брлгада. Тој почна да излегува 
кон крајот на 1943 година. Трлбројот 2, 3 л 4 за ја- 
нуари, февруари, март 1944 година, релативно с бо- 
гато илустриран. На насловната страна се поместени 
ллкот на Јосип Броз Тито и на Сталлн. Споредувајки 
го ликот на Тито изведен од Бранко Шотра во гра- 
фика во 1943 година, можеме да претпоставиме дека 
овој уметник е автор и на Тлтовлот лик репродуциран 
во „Народна борба“. Внатре по страниците на овој 
весник се репродуцирани цела низа цртежи, co дсталл 
од портрети на партизани, малечкл карикатури, слм- 
болични претстави итн. Тоа се нспретенцлознл, рутин- 
ско изведени цртежи сведенл на основни линеарни еле- 

° Митре И н а д е с к и, Илегалните техники во Македони- 
ja; Д р Боро Мокров, Развојот на македонскиот печат и но- 
винарство, Здружение на новинарите на Македонија — Komv- 
нист“ — Скопје, Скопје 1980.



менти. На последната страница се објавени две кари- 
катури: првата, „Руската метла во дејствие" co прет- 
става на Сталиновата глава што го „чисти“ СССР од 
Хитлер и неговите генерали и втората, co претставите 
иа Гебелс и Хитлср што слушаат вести за поразите на 
германската армија. Карикатурите цртачки се непретен- 
циозно изведени, но опитно и примерено за потре- 
бите. Само може да се претпостави дека и овие кари- 
катури ги извел Бранко Шотра.

Весникот „Народен војник“ почна да излегува во 
летото 1944 година, како орган на Првата македонска 
народноослободителна ударна бригада. Во неколку бро- 
еви објави низа ликовни прилози. Во ликовното об- 
ликување на броевите на „Народен војник“ учествуваа 
нсколку млади автори. Така во бројот 1 од јуни 1944 
година се објавени прилози од Боро Ацевски (Пашата). 
На насловната страна е претставен партизан co пушка 
што држи и развиорено тенко знаме co името на бри- 
гадата. Внатре се поместени цртежи што илустрираат 
повеќе текстови. На задната страна се наоѓаат кари- 
катури. Изведбата е понесмасна отколку во „Народна 
борба“, co вкочанети ставови, неопитност во решава- 
ње на деталите и co шематска композиција.

Во двобројот 2—3, од јули, август 1944 година, во 
„Народен војник“ co ликовни прилози соработуваат 
тројца автори: Боро Ацевски, Ангеле Иваноски и Слав- 
ко Брезовски. Од Ангеле Иваноски се поместени, поч- 
нувајќи од насловната страница, неколку репродукции 
на негови графики (дрворези): лик на партизан co пуш- 
ка, „Првобригадирците во Дебар, „Двобојот co тенко- 
вите‘\ „Другарство11 итн. Тие се изведени во рудимен- 
тарна графичка постапка, co несмасности и недоврше- 
ност во извсдбата. Низ овој број се распрснати и ма- 
лечки цртежи, веројатно од Ацевски. На задната стра- 
ница се наоѓа карикатура, творба на Славко Брезов- 
ски, во која се исмејува политиката на Ванчо Михаилов. 
Цртежот на карикатурата е скицозен, co згорнично 
предадени детали, но и co извесна изведбена нонша- 
лантност.



Бројот на весниците на борбените единици на НОВ 
и ПО во текот на 1944 и 1945 година значително се 
зголсми.

Меѓу поамбициозно уредуваните, секако, спаѓа и 
„Огин“, весник на Третата македонска народноослобо- 
дителна бригада. Така во двобројот 6 и 7 на „Огин“ 
од август—септември 1944 година, на насловната стра- 
ница е објавен цртеж на партизан кој во десната рака 
држи факел, а во левата пушка. Ова е доста сигурен 
и опитен цртеж (како и многу други изведен е co 
„дупчење“ на цртежот врз матрица, а потоа така умно- 
жуван), co илустративна рутина во изведбата на дета- 
лите и цврстина на контурите. Сродно е изведен црте- 
жот на партизан на насловната страна на еден од 
броевите во 1944 на весникот „Народна одбрана1*.

Меѓу бројните весници на воените единици на Ма- 
кедонија, се истакнуваат „Глас“, весник на 48-та на- 
родноослободителна дивизија. Издаван од Агитпропот 
на дивизијата, „Глас“ се одликува co разновидност на 
некои ликовни решенија. Така, бројот 2 од март 1945 
година на насловната страна има претстава на бисти 
на партизанка и партизан, творба на Славко Брезов- 
ски. На задната страна се наоѓа карикатура од друг 
автор поврзана co очекуваното паѓање на Берлин, a 
решена како јасен и едноставен вид на ликовно соопш- 
тување. Според „стилот“ на илустрациите од „Глас“ 
им е сроден цртежот co ..Партизан во јуриш“ од 
двобројот за февруари—март 1945 год. во весникот 
„Мугри“ (орган на XIV младинска бригада „Димитар 
Влахов“).

Поинакво значење за развојот на ликовната илу- 
страција иа нашиот печат од времето на НОВ имаат 
весниците издадени од некои политички организации. 
Таков е, пред се, „Млад борец“, орган на НОМС, што 
почна да излегува од првата половина на 1944 година. 
Во својот воен период (1944—1945 год.), „Млад борец“ 
објавп повеќе разновидни ликовни прилози на своите 
соработници. Во нив е разработен еден манир на ли- 
ковната илустрација на весниците, што ќе остане при- 
сутен кај нас подолг период и по ослободувањето. Ту- 



ка се истакнува придонесот на Славко Јаневски. Поч- 
нувајќи од броевитс 2, 3 и 4 на „Млад борец“, Јанев- 
ски објави цела низа цртежи како илустрации на на- 
словната и на другите страници на весникот. Потоа 
— и низа карикатури. Во овие остварувања Јаневски 
покажува несомнена описност во решавањето на илу- 
страциите. Цртежот понекогаш е недотеран, а обично 
co немирна кршлива линија авторот рутински изведува 
скратувања и карактеристични детали. Во карикатурата 
Јаневски открива смисла за подвлекување на смешното 
преку впечатливи моменти. Co тоа овој писател се јаву- 
ва, заедно co В. Поповиќ — Цицо и Никола Марти- 
носки (во предвоениот период), како еден од втемелу- 
вачите на македонската карикатура. Како и другите 
негови цртежи, така и карикатурите на Јаневски се це- 
лосно посветени на теми од НОВ.

Кон крајот на 1944 година почна да излегува вес- 
никот „Македонка“, како орган на Антифашистички- 
от фронт на жените од Македонија. Го уредуваше ре- 
дакција, чиј главен уредник беше Веселинка Малинска.

Првиот број на „Македонка11 ликовно го опреми 
Василие Поповиќ — Цицо. Почнувајќи од насловната 
страница, тој изработи цртеж изведен co нешто тврда, 
аглеста и стилизирана линија: претставл на ликови на 
партизани и партизанки, детали што илустрираат од- 
делни текстови итн. Во вториот број на „Македонка" 
илустрациите се на Славко Јаневски. Тој посебно внима- 
ние и посвети на насловната страница, разрешена како 
издолжена кружна компсзиција, co претстави на лико- 
ви на жени од разни средини и професии.

Во развојот на печатот во Македонпја во текот 
на НОВ особено место му припаѓа на весникот „Нова 
Македонија“, кој почна да излегува од 29. X 1944 го- 
дина. Веќе од првите броеви во него се објавувани по- 
литички карикатури. Некои од нив се прилози на со- 
ветски и југословенски карикатуристи. Но, од првите 
броеви се заредија и повеќе карикатури на Василие По- 
повиќ — Цицо. Во нив уметникот ја примени ликовната 
постапка, развивана во неговите предвоени карикату- 
ри, особено политичките, а објавувани во тогашните 



весници. Сродни им се и карикатурите што ги израбо- 
ти во Агитпропот на Главниот штаб на НОВ и ПО во 
селото Горно Врановци. Во карикатурите од „Нова 
Македонија" е исмејуван фашистичкиот окупатор или 
се подвлекува успехот на нашата армија и на сојузни- 
ците во борбата против него. Сличен е пристапот на 
Василие Поповиќ — Цицо и во неколку броеви на на- 
шиот прв хумористичен весник „Остен“, што излегува- 
шс извесно време во 1945 година.

Сите овие карикатури во: „Млад борец“, „Нова 
Македонија11 и ,,Остен“ и.маа за цел да бидат пробив- 
на, брза и ефикасна сатирична реакција на актуелни 
воени, политички и општествени моменти, во се уште 
воената состојба во Југославија, без оглед на тоа што 
Македонија кон крајот на 1944 годлна бсше веќе пот- 
полно ослободена.

Треба да се одбележи дека и некои други актив- 
ности појавени во текот на HOB II по ослободувањето 
долго време ќе бидат присутни во јавниот живот на на- 
шата земја.

Така, уште во текот на војната, при различни на- 
стани: свечености, митинзи, собири, културно-уметнич- 
ки манифестации (театарски претстави II сл.), е насто- 
јувано местото каде што тпе се случуваат да биде уре- 
дено за да се создаде попривлечен и посоодветен амби- 
ент за нив. Тоа е постигнато co крајно скромните мож- 
ности co кои се располагаше во текот на војната, а осо- 
бено co помош на населението во селата и градовите: 
на пример, на митинзите во ослободените места. Умет- 
ниците или луѓето што добиваа вакви задачи, се пове- 
ќе се амбицираа. Така, изработувани се големи пор- 
трети на Тито, Ленин, Сталин и други личности; грбо- 
ви, сцени од НОВ, разновидни симболи итн. Аранжира- 
ни се знамиња, килими, Испишувани се пароли, плака- 
ти и др. Co тоа се создаваше специфичен вид визуелни 
комуникации, наменети за масовно и ударно дејству- 
вање.

Карактеристична појава беа и и ѕидните весници, 
како средство за разновидна нагледна информација за 
дејствувањето на оние што го издаваат, како и за no- 



општи теми од војната, актуелниот политички, културен 
и општествен живот. Ѕидните весници служеа и како 
елемент на натпревар, колку co својата содржина, тол- 
ку повеќе и co својата надворепша дотераност. Така се 
разви специфичен вид иницијативи и решенија за ли- 
ковното обликување на ѕидните весници. Уредувани од 
воени единици, масовни политички организации, уста- 
нови итн., тие подоцна се јавија и како одделни кул- 
турни активности на градовите или на некои нивни те- 
риторијални единици.

4. Заклучок

Од ова разгледување на разновидното ликовно тво- 
рештво поврзано co HOB во Македонија произлегува 
дека тие значајни историски настани силно ја поттик- 
наа оваа уметност. Таа доби нови форми, соодветни на 
новите задачи и потреби на таа тешка и драматична 
борба против фашизмот и за изградба на еден нов оп- 
штсствен систем. Колку и да се скромни некои оствару- 
вања на ова творештво во Македонија, од чисто профе- 
сионално-стилска гледа точка, тие сепак значат неоп- 
ходна етапа во општиот развој на нашата уметност,- a 
придобивките од HOB основа за нејзиниот натамошен 
подем по војната.

Се разбира, ова творештво поставува една основна 
задача: уште поопстојно да биде проучено, системати- 
зирано и обработено,- а посебно е важно да се доофор- 
мат теоретските анализи за новите, суштествени исто- 
риски промени, што тоа ги следеше.

Зборник иа МАНУ, Скопје 1983



НЕКОИ ОСНОВНИ БЕЛЕЗИ НА МАКЕДОНСКОТО 
ЛИКОВНО ТВОРЕШТВО CO ТЕМАТИКА ОД НОВ 

И РЕВОЛУЦИЈАТА

Основните белези на дел од современото македон- 
ско ликовно творештво што се однесува кон НОВ и Рс- 
волуцијата како кон тематско-содржинска основа, ги 
сметам оние што и припаѓаат на една општа, тсорет- 
ско-естетска проблематика.- видот, стспенот на социјал- 
ната ангажираност на современата ликовна уметност и 
уметничкиот вид изразување на војната, отпорот спре- 
ма фашизмот и револуционерните, социјални пресврти 
во светот и кај нас.

Современата наша и странска естетска мисла оваа 
сложена проблематика на ликовното творештво на на- 
шата епоха (за која Жан Касу вели: „Нашата епоха е 
длабоко историска; во тоа таа се разликува од такана- 
рсчената „убава“ или „среќна'1 * * епоха111, ја има опшпр- 
но проучувано.

Без можност поопстојно да го образложам овојпат, 
само ќе го истакнам според мене еден од основнитс 
проблеми на ликовнот и, несомнено, иако не еднакво, 
на секое друго уметничко творештво: колку даден пс- 
единечен творечки акт, творечко дело, во својата по- 
единечност, ограничени co димензиите на творечкпот 
потенцијал на уметникот; co својата тематско-содржин- 
ска, материјално-временско-просторна ограниченост и 
даденост, можат да бидат рамносилен израз на некоја

I Jean Cassou: „Prefazione", in: „Arten resistenza“, 1965,
Torino, XV.



сложена и поливалентна општествено-историска појава, 
каква што е на пример револуцијата. Така ликовната 
творба, според својата природа, може тематско-содр- 
жински и творечки во основата да опфати само одре- 
ден елемент од комплексната природна и општествена 
стварност. Друг вид однссување кон сложеноста на жи- 
вотната и општествената практика на човекот, ликов- 
ното дело може да го изрази во форма на симбол, ме- 
тафора или алегорија на одредена обопштена идејно- 
естетска, сознајно-емоцпонална материја.

Карактеристично е во таа смисла мислељето на Га- 
етан Пикон: „Современата уметност нема улога да при- 
кажува некои значајни колективни претстави. .. зашто 
таа улога ја презедоа рационалните средства: идејната 
пропаганда или фотографијата. Фотографиите на уби- 
ени и измачени човечки тела во еден концентрационен 
логор, зборуваат поречито отколку која и да е уметнич- 
ка слика. .. Современата уметност го одбегнува прика- 
жувањето на големи идеи зашто чувствата дека ова се 
врши многу поуспешно по пат на други средства за 
масовно соопштување". Тема на ликовното прикажу- 
вање стануваат настани што примиле симболичен и 
легендарен карактер co кој стануваат дел на „колектив- 
ното сеќавање“. Според Пикон, овој став особено се 
изразува во ликовната уметност, додека во книжевнос- 
та не постои: „Книжевноста оди дури до чисто репор- 
тсрска улога во поглед на актуслните настани и иде- 
олошката пропаганда . . . “* 2.

М.члан Ранковиќ („Свет умстности”) ја прифаќа 
ова карактеризација на книжевноста, приклучувајќи ги 
кон неа филмот и театарот: овие уметности се најпо- 
годни за изразување на непосредниот вид на ангажи- 
раноста на уметникот, во која с поблиску имплицирана 
непосредната, општествсна стварност. За Ранковиќ вак- 
ва функција можат да имаат и класичното фигуратив- 
но сликарство и „една струја на схулптурата11.3 Тој од- 
бележува дека различните изразно-технички особенос- 

- Цитирано според: Rudi Supek, „Umjetnost i psihologija",
Zagreb, 65—66, 1958.

з Milan Rankovic, „8vet umetnosti", 1966, 258.



ти на поедини уметности можат да влијаат на каракте- 
рот и на особеноста на нивната ангажираност. Музи- 
ката, апстрактното сликарство, енформелот, модерната 
скулптура, архитектурата, играта се „во знатно помала 
мерка погодни за ангажирање во непосредна, директ- 
но општествено ориентирана смисла11. Ранковиќ с.мета 
дека во ликовната уметност на нашето време примарно 
се изразува посрсдниот, општохуманистички, „иманен- 
тно естетски вид на ангажираноста11:4 што е категори- 
чен услов N секоја друга ангажираност на уметничкото 
дело да остаие во домот на уметничкото.

Мислењето на Жан Касу дека ликовниот уметник 
не може да се оттргне од настаните, туку дека ги „под- 
несува“, запознава дури и често учествува во нив како 
социјално суштество, го потврдуваат зборовите на Паб- 
ло Пикасо. Зборувајќи за фашизмот, за спротивставу- 
вањето спрема него Пикасо вели: „Сиот мој живот на 
уметник не беше друго освен една постојана борба про- 
тив реакцијата и против смртта на уметноста. .. Секо- 
гаш верував и уште верувам дека уметниците, кои жи- 
веат и работат co спиритуелни вредности, не можат, не 
смеат да останат индиферентни во лице co еден кон- 
фликт чиј објект се највисоките вредности на човеш- 
твото и на цивилизацијата11.5 Како една од потврдите 
на овој став, Пикасо го создаде во 1937 година возбуд- 
ливиот ликовен еп, што длабоко ја изразува една од 
драмите на шпанската граѓанска војна и во кој темата 
е обликувана co средствата на современо конципирана 
ликовна естетика: сликата „Герника".

За продлабочено согледување на одредена основ- 
на проблематика во развитокот на современата маке- 
донска ликовна у.метност и за лредметот на овие редо- 
ви од принципиелна важност е проучувањето на модер- 
ната мексиканска ликовиа школа. Во ова мое излагање, 
разбирливо, можам да истакнам само некои нејзини од- 
лики. И тоа низ мислењето на Карло Џулио Арган. Тој 
вели: „Мексиканското сликарство денес е единствено 

4 Ибид, стр. 239
s Цитирано според: Roger Garaudi: „D’un realisms sans 

rivage“, Pion, 1965 Paris, 52—53.



што се претставува co карактеристики на една школа, 
што ќе рече како поврзаност на уметници ангажирани 
да развијат една ликовна традиција во амбиентот на 
определена историска ситуација, во овој случај нагла- 
сено национална. . . Истражувањето на една модерна 
структура на сликата и на изразната операција, се при- 
држува од решителен, свесен општествен и политички 
ангажман . . .“° Според Арган, Мексиканското сликар- 
ство е единственото уметничко движење што историс- 
ки е во врска co една социјална револуција, по обеску- 
ражувачкиот неуспех на советското сликарство. „Тоа да- 
ва мотив да се верува во (за нас) неизбежната копвер- 
генција на уметничките авангарди и прогресивните иде- 
ологии. Стои фактог дека мексиканската сликарска 
школа се para co револуцијата од 1910 год.“* * * 7 *. И тука 
Арган искажува, според мене, вонредно интересна ми- 
сла: дека „уметноста може да помогне на структурал- 
ната трансформација, значи радикална и револуционер- 
на, на една историска ситуација само во колку почнува 
co трансформација, на радикален и на револуционерен 
начин, на своитс сопствени структури“ѕ.

Ситуацијата во ликовната уметност кај нас во ос- 
нова ја потврдува вака скицираната општотеоретска 
проблематика. Процесот на раѓаљето, победата и раз- 
витокот на револуцијата, од основа го измени општес- 
твениот живот и условите за духовното творештво кај 
нас. Оттука ликовната уметност непосредно по ослобо- 
дувањето се најде пред нови проблеми и барања. Иако 
во самиот вител на Народноослободителната војна и 
револуција се роди ликовно творештво што ја следеше 
и пзразуваше таа тешка и величествена историска дра- 
ма, сепак континуитетот co претходната предвоена фа- 
за беше суштински прекинат. По војната, во општиот 
револуционерен полет, во таа нова фаза на револуци- 
јата, се апелираше „на свеста на уметникот1*,  се бара- 
шс тој да ја напушти „сјајната осаменост“ на своето 

о Carlo Giulio Argan: „Salvezza e Caduta nell’arte mo- 
derna“, Milano, 236

7 Ибид, 236.
» Ибид, 236—237.



ателје, да слезе во арената на животот и да стане „про- 
светител и борец за нови идеи“ (Миодраг Б. Протиќ).9 
Обележјата на атмосферата во тој период се опшг за- 
нес, младешка, романтична страственост, доверба во 
силата на револуцијата. „Идејноста им дава крила на 
талентите" е наслов на една статија на Јован Поповиќ 
од 1949 година.10 Во неа е содржана естетска позиција 
и концепција што е во својата суштина заложување за 
прифаќање на принципите на социјалистичкиот реали- 
зам и во областа на ликовната уметност. Поповиќ, от- 
како заклучува дека ликовната уметност и пријде на 
современата тематика, упатува редица забелешки и да- 
ва „рецепти“ за непосредната ликовна практика во Ју- 
гославија. Тој се искажува за „укинување" на предим- 
ството на автономната форма над современата тематика 
и содржина. Стравот од илустративност, плакатерство 
и литерарност во ликовната уметност с неоснован, ан- 
тиуметнички став, израз на буржоаско разбирање на 
уметноста, во фаза на пропаѓање на оваа класа.

Проучувањето на критичарската мисла во Македо- 
нија во првите повоени години, на нејзините општи 
естетски и ликовни согледувања, открива дека и таа 
погполно се движи во рамките на вакви теоретскл ста- 
вови. Ликовното творештво во Македонија пред војна- 
та беше резултат на упорното уметничко егзистирање 
на мала група ликовни уметници. По војната тие ги со- 
чуваа преземените поуки од одделни ликовни правци 
во странската и југословснската предвоена ликовна 
уметност и врз нив изградената индивидуална ликовна 
постапка. При најстојувањето да изразат една нова 
стварност и на своето творештво да му дадат форма на 
прогресивно ориентирано, општествено-политичко анга- 
жирање, македонските уметници се наоѓаа под ударот 
на една, како што Протик ја наречува, униформирана 
концепција. Како и во оценувањата на сето повоено 
ликовно творештво во Југославија, покренувани се три 
категории: формализам, декаденција и идеализам, што, 

9 Miodrag В. Protic; „Savremenici", Beograd 1954, 32.
10 Jovan Popovic; „Idejnost daje krila talentima", „Umet- 

nost“, 1, 1949, Beograd.
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пак според Протиќ, „претставува пречка на искреноста 
и доведува до компромисно, сиво, бескрвно сликар- 
ство“”. Пишувајќи за првата изложба на македонски- 
те уметници во 1945 година, Венко Марковски го поч- 
нува својот приказ12 co тврдењето дека еден „уметнич- 
ки производ ќе биде дотолку потраен, доколку пополно 
ја одразува реалноста. Вечноста на производите токму 
од тоа зависи. Уметност заради уметност нема. Помал- 
ку или повеќе уметноста е тенденциозна11. Па откако 
врши поделба на уметниците во 3 категории и откако 
заклучува дека изложбата е за поздравување заради 
пејзината желба да ја предаде Народноослободителна- 
та борба, упатува редица критики за творештвото на 
одделни уметници (Лазески, Мартиноски, Личеноски, 
Владимирски итн.). Co нив се напаѓа „расчекорот“ што 
се согледувал во односот меѓу прогресивно ориентира- 
ното, општествено-политичко анга.ирање на уметникот 
и резултатот на творечкиот акт: особено во односот 
спрема темата и содржината и нејзината „примар- 
ност“. Така Марковски открива појави на формализам, 
неадекватно прикажување на стварноста, на Народно- 
ослободителната борба и тн. Тој подвлекува дека не 
може да се гледа само на тоа како нешто „ќе кажеш, 
затоа што тоа може да не одведе во декаденство ".

Барања за тематско-содржинска ангажираност на 
ликовната уметност во Македонија, поставува една го- 
дина подоцна и Димитар Митрев13. Заклучувајќи дека 
е постигнат нов технички успех и стремеж кон ,.нов 
уметнички реализам“ (особено во дслата на Мартино- 
ски, Личеноски, Лазески итн.); дека во ликовното тво- 
рештво кај нас постои-волја за давањс одраз на живо- 
тот како тема што треба уметнички да се разреши, 
Митрев основно ги упатува истите критики кон делата 
на македонските уметници. Тој истакнува дека барање- 

11 Ибид, зз.
>2 венко Марковски, „По повод првата изложба на маке- 

дснскпге художници", „Нов Ден““, бр. 1 стр. 45—47, октомври 
1945. Скопје.

is Димитар Митрев, „Втората општа изложба на македон- 
ските художници„Нов Ден“, 9—10 стр. 58—67, ноември 
дексмври 1946.



то нов израз, нови, соодветни на времето техники, уш- 
те се далеку од „идејно-уметничка завршеност“. Нао- 
ѓајќи следи на антиуметнички натурализам, слаба содр- 
жајност во тематиката, отсуство на „градежниот дух 
на деновите наши“, Митрев посебно го критикува от- 
суството на теми од НОБ.

Во првиот број на списанието „Уметност“14 од 1949 
година се наоѓа приказ на четвртата општа изложба на 
македонските ликовни уметници пишуван од Марко Че- 
лебоновиќ. Тој прво заклучува дека преориентацијата 
на југословенската уметност за „остварување една на- 
родна социјалистичка култура“, зела шнрок замав Me
ry македонските ликовни уметници. Потоа Чслебоно- 
виќ вели дека тоа не значи дека не се сторени „низа 
грешки во толкувањето на поединците, како тој наро- 
ден уметник треба да ја разберс својата задача". Може 
од сегашна перспектива да изненади мислењето на Че- 
лебоновиќ дека кај македонските ликовни уметници во 
тој момент (1949 год.) се наоѓаат „остатоци на такана- 
речени формалистички средства на изразот". Начинот 
на обработката на поединости бил премногу врзан ,.за 
примерите на француското современо сликарство“. Спо- 
ред Челебоновиќ, неопходно е ослободување од „оние 
наученн рецепти кои не покажуваат тесен однос co при- 
родата, туку се движат во сферата на тесното, помод- 
ното сообразување на боите и на облиците11.

Всушност, сите овие идејно-естетски разгледувања 
на македонската современа уметност, практлчно се од- 
несуваат до некои форми на мошне смирен, често ака- 
демизиран импресионизам и експресионнзам. Суштин- 
ската проблематика, проблемот за вистинската ангажи- 
раност: ангажираноста за повисок уметнички квалитет, 
за умегност што не се ангажира за прагматично повр- 
зување co тсмата, остана запоставен. Овој период е све- 
доштво за заблудите и доблестите на едно време, за 
едно доста униформирано, уметнички сосема „млако“ 
ликовно творештво. Во Македонија по војната се из- 
градени и поголем број споменици што се однесуваат 

" М(агко) C(elebonovic), „Izlozba likovnih umetnika Make- 
donije", „Umetnost", br. 2, 1949, Beograd.



на разни настани или личности од нашето неодамнеш- 
но историско минато. Co исклучок на одделни оствару- 
вања, во кои е содржано барем условно настојување за 
ликовна оформеност на темата и на содржината, спо- 
ред штогоде современи естетски и ликовни концепцип 
(Грабулоски, Андреевски, Ангели-Радовани итн.) споме- 
ниците во Македонија се пример за една преокупација 
што ја игнорира борбата за нов квалитет за сметка, во 
најголема мерка, на неуметнички цели и задачи. Псри- 
одот што сгои зад нас остави редица лоши споменици, 
во знак на слаб занает, стереотипност, патетика и теат- 
ралност. Монументалното сликарство во Македонија, co 
ваква тематска ориентација, досегна до поголема це- 
лосност и уметничка убедливост на односот меѓу содр- 
жината и формата придружено co настојување за посо- 
времена ликовна концепција, во фреската „НОБ во 
Македонија“ од Борко Лазески.

По 1949 година во југословенската уметност и ес- 
тетска мисла што ја следеше настана процес на демо- 
кратизација. Тој ја опфати и се одрази врз ликовната 
уметност, основно како враќање на индивидуализмот, 
традициите на сликарството меѓу двете војни, повторно 
свртување кон Париската школа како кон симбол, се 
следено од „бурен развиток на таленти11. (Протиќ). Во 
резолуцијата на II конгрес на СЛУЈ во 1950 година, се 
нагласува потребата од критичен однос спрема умет- 
носта на Запад. па се одбележува: „Со иста сила треба 
да му се спротивставуваме и на нетворечкиот натурали- 
зам, уметност која Советскиот Сојуз настојува да ја на- 
тури во целиот свет, како социјалистички реализам“. Не- 
будноста во оваа насока се изразува co ширење на без- 
идејна тематика, запоставување на естетиката, барање 
на евтина допадливост и конформизам па заклучува: 
„Затоа во нашата иднина треба да се постави и како 
најосновна задача, борбата за квалитет, низ најширока 
и најслободна дискусија"15.

IS Rezolucija drugog kongresa saveza likovnih umetnika 
Jugoslavije, „Umetnost", br. 2 1950, Beocrad.



Последниве 10 години, најдобриот дел од македон- 
ската ликовна уметност што тематски се врзува co HOB 
и Револуцијата, ја има прифатено оваа ориентација. 
Тоа наше творештво ги следеше процесите карактерис- 
тични воопшто за развитокот на современата македон- 
ска ликовна умстност, содржејќи ја сета нејзина естет- 
ско-стилска разновидност. Создавани се дела co стилски 
определби на распонот од разни облици на фигуратив- 
ната уметпост (симболичсн реализам, експресионизам, 
магичен реализам, надреализам итн.), до сите варијан- 
ти, на апстрактната уметност. Според Лазар Трифуно- 
вик, што еднакво се однесува и за македонската ликов- 
на ситуација, во односот спрема НОВ и Револуцијата 
се повеќе е поставуван и успешно спроведуван нов 
принцип: дожлвување на војната, социјалната, туѓата и 
личната грагедија, како лична драма. И во Македонија 
се создадени од некои уметници (Ивковиќ, Шијаковиќ, 
Куноски, Кондовски, Маринковиќ — Пенкин, Барутов- 
ски, Тодоровски, Лозаноски), творби што зборуваат за 
стремежот кон слободна и лична евокација на војната, 
на Револуцијата, што да одговара на духот на нашето 
време и да биде навистина наша. Елементите, средства- 
та на спмболиката, на легендарното стануваат твореч- 
ко-ликовен инструментариум за една посовремена, по- 
нова, поинтимна, на човечки димензии сведена визи- 
ја на Револуцијата: и на нејзината вооружена фаза, и 
на фазата на нејзината суштинска реализација. Темата 
се повеќе станува функција на темпераментот, внатреш- 
ната конституција на уметникот, негова животна опре- 
делба (Трифуновиќ). Co тоа полека се извршува една 
внатрешно значајна еволуција во ова ликовно твореш- 
тво кај нас: афирмација на можноста револуционерна- 
та тематика да се остварува co интимни поетски опре- 
делби, карактеристични за делата што ги носат белези- 
те, иа пример, на поетскиот надреализам. Иако дела- 
та во овој ликовен правец можат често да западнат во 
морбидни, или фантазмагорични, патолошки визии. Од 
своја страна, апстрактната уметност од оваа тематика 
можеше да извлече, и тоа во своите најдобри оствару- 



вања само основни општи мисловно-емоционални пот- 
тици: што не ја намалува иманентно уметничката вред- 
ност на најдобрите дела од овој правец во Македонија, 
кои барем далечно се инспирирани co оваа тематика.

„Разгледи", јануари 1967



ФИГУРАЦИЈАТА НА СЕДУМДЕСЕТТИТЕ ГОДИНИ: 
ВО МАКЕДОНИЈА*

Движењето на фигурацијата во ликовната уметност 
во Македонија, особено во сликарството, е поврзано 
co богатството на ликовни изразувања. По „гасен>ето“ 
(или, веќе од крајот на петтата деценија, само вегети- 
рање) на некои форми на академскиот реализам во ма- 
кедонското сликарство сукцесивно следеа појави на 
многу разновидни стилски движења. Експресионизмот, 
посткубизмот, надреализмот, сето тоа измешано co 
стремежот кон спојување co традицијата, се јавуваат 
уште во втората половина на педесеттите години. Во 
текот на седмата деценија се развиваа облици на изра- 
зување карактеристични за неодадизмот, поп-артот, но- 
вата фигурација и сл„ а притоа и понатаму остана при- 
сутна некоја носталгија за минатото и традицијата, ка- 
ко и некои форми на надреализам и експресионизам. 
Во осмата деценија некои од овие движења се задржаа, 
други се напуштени, a co поголемата отвореност кон 
сегашната состојба на нашата цивилизација и co тоа 
кон движењата во светската ликовна уметност, во Ма- 
кедонија продре и една нова клима. Таа овозможи во 
фигуративното сликарство се повеќе да бидат корис- 
тени елементите на новата визуелна иконосфера, која 
го претставува нашиот нов животен и социјален про- 
стор. Конечно, македонското сликарство прифати и не- 

* Текстот е пишуван за изложбата „Фигурацијата во сли- 
карството на 70-те години“, Задар, 1977 год.



кои настојувања кои се блиски до фотографскиот ре- 
ализам или хиперреализмот.

Останува да се укаже на постојаното заемно про- 
пикнување и дејствување на нонфигуративните и фигу- 
ративните движења во целата македонска ликовна умет- 
ност. Тоа често се чувствува не само како општа карак- 
теристика на нечие творештво, туку и како начин на 
градељето на некое поединечно дело.

За изложбата во Задар одбрав уметници од помла- 
дата генерација. Тоа се Си.мон Шемов, Нове Франгов- 
ски, и Никола Фидановски-Кочо. Изборот токму на 
овие сликари не значи дека во нивните дела се исцрпу- 
ваат сите можни видови на фигурација во Македонија. 
Тие, всушност, само ги претставуваат многу поларизи- 
раните начини на изразување, што овозможува поДобро 
да се воочат дострелите на одделни стремежи и при- 
донеси.

СИМОН ШЕМОВ (1941 ГОД.)

Особеноста на фигурацијата што ја развива Симон 
Шемов се состои прсд се во многувидноста на поводи- 
те за нејзиното ликовно конституирање. Нејзината пој- 
довна точка (веќе од 1965 год.) е специфичниот однос 
на Шемов спрема фактите од природата, кој наметли- 
во се изразува од самиот почеток на неговото твореш- 
тво: такво чувство за природата, такво разбирање на 
видовите на нејзиното движење и одлики што можат 
да се означат како своевиден пантеизам. Шемов дури 
создаде (1969 год.) цела една серија дела под наслов 
„пантеисти“. Некои детски мечтаења, играрии, поблаг 
или нешто позајадлив хумор, се исто така вткаени во 
севкупните досегашни творечки движења на овој умет- 
ник. Во некои дела не беа исклучени и некои „сецесио- 
нистички" или „психоделички" настојувања, пред се во 
начинот на користењето на бојата и линијата. Ликов- 
ната синтакса на Шемов непрестајно доживуваше про- 
мени, а притоа сепак беа сочувани „во траги“ некои 
основни одлики на уметниковиот ракопис: тие останаа 



отпорни на корозијата што ја носеа примените влија- 
нија од страна на уметникот. Тоа е повремена дифуз- 
ност или плоскост, изедначеност во положувањето на 
бојата, преку „разглавен" пли . нагвистички” поставсн 
цртеж. Делото што е изложено во овој избор го откри- 
ва интересот на Шемов пред се за формулација на 
поп-артот и некои видови нова фигурација' Работени 
најмногу во клима блиска на англиската варијанта од 
ова настојување, поп-артот и новофпгуративните пот- 
срати на Шемов, сепак во себе вовлекуваат покрај не- 
кои „продадаистички1' и моменти кои единствено мо- 
жат да се означат како традиционалистичкл плм ори- 
ентални влијанија. Напластувањето на толк-у диспарат- 
ни барања ја условија најновата композициона стоук- 
тура иа Шемов. Во едниот од своите видови таа се раз- 
вива како систем на „панои“ или „паравани“. Co овие 
дела уметникот како да сака да ни укаже на бесмисле- 
носта од секоја предестинлрана или догматска квали- 
фикација на некое уметничко дело — во составот на 
дадените естетски или стилски определби. Овде изло- 
жениот „Параван I", некој вид ликовен „панаѓур на су- 
стата , развива неколку епизоди во кои се насетуваат 
сите укажани видови на уметниковата ориентација. 
Аморфноста, суровоста, играриите, намерната инфан- 
тилност — се преплетуваат co рафинман, деликатен 
третман на линијата и бојата. А сето тоа останува во 
некоја зона на тешко препознатлива фигуралика, од- 
вај насетена предметност, што запира на работ на асо- 
цијативноста или на полната деструкција.

НОВЕ ФРАНГОВСКИ (1939 ГОД.)

Новите фигуративни тенденции Франговски ги при- 
Фати како логично наследство на апстрактната умет- 
ност, a co чувство дека од иконографска точка тие 
можат да ја одразуваат неговата врска co стварноста. 
Делата на Франговски се означени co присуство на ед- 
на интимна спиритуалност и co интересот за општата 
проблематика на нашето време. Уметникот прво лочув- 



ствува длабока потреба на уметнички план да воспос- 
тави специфичен однос и co сопствениот национален 
амбиент. Така франговски создаде дела што сс инспи- 
рирани од драматичната историја на македонскиот на- 
род. Но пред се ја откриваше „секојдневната митоло- 
гија“, успевајќи co својот младешки жар и искреност 
да насети во неа некои „метафизички“ аспекги на ре- 
алноста. Навлегуваат во сликите локални теми (пејза- 
жи, амбиенти co фигури) исполнети co атмосфера што 
с богата co чудни елементи, необични претчувства и co 
несигурност.

Ликовната стратегија на Франговски му соодвет- 
ствува на внатрешниот свет на уметникот. Во својата 
прва фаза тој е стилски близок до некои експресионис- 
тички сфаќања, co драматични и патетични одлики 
што ги декомпонираа и деформираа фигурите и амби, 
ентите во кои тие се поставени. Во една следна фаза 
се забележува посилно истражување на некој лнковен 
рационализам: површините стануват попрегледни и ге- 
ометризирани, откривајќи и поголемо колористичко бо- 
гатство. Елементите на композицијата се сведуваат на 
ригорозни сосгави, што навестуваат некои чудни, „не- 
стварни" амбиенти, исполнети co сенишни силуети, би 
се рекло автомати-роботи co неодреден пол. Тие фигу- 
ри влегуваат во неочекувани односи co просторот во 
кој се сместени: нивните меки, расплинати контури, се 
спротиставени на мирните и униформни амбиенти. Пе- 
дантната геометриска дотераност, создадена во климата 
на поп-артот, колористичката звучност на површините, 
не го спречува впечатокот дека е сето тоа кршлива ба- 
риера на една рационална организација на нештата 
спрема хаосот на постоењето. Сликарството на Фран- 
говски е само привидно ведро и ја содржи во себе древ- 
ната и нова проблематика што светот и ја поставува 
на нашата свест. Собирајќи ги во својот речник еле- 
ментите на „урбанизираната иконосфера“, и користеј- 
ќи ја нејзината визуелна лапидарност и концизност, 
уметникот настојува или сака да ги изрази, подлабо- 
ките и посложени проблеми на денешната човекова 
судбина.



НИКОЛА ФИДАНОВСКИ—КОЧО (1946 ГОД.)

Здивот на надреалистичките соништа беше ги зафа- 
тил некои поранешни движења на Фидановски. Потоа 
продреа и настојувања од енформален карактер, co по- 
малку видлива гестуалност во обликувањето на сликите. 
Понатаму Фидановски полека ги надрасна овие бара- 
ња, стремејќи кон пречистување на архитектурата на 
делата. Тоа беше проследено co насочувањето кон едно- 
ставните факти или глетки од материјалната стварност: 
кон интересот за баналните секојдневни предмети или 
нивни детали.Во тој доста кус период на своите зани- 
мања, Фидановски создаде дела кон се прикажани на 
оваа изложба.

Во нив е видливо сведувањето на сликата на мошне 
едноставни композициони шеми. Меѓутоа тие сепак ос- 
тваруваат можност за изразување на едно необичио 
сфаќање на ликовниот простор, во кој останува некоја 
трага, некое претчувство на „надреалноста“. Тоа нај- 
директно го предизвикуваат судирите меѓу обично на- 
полно еднообразната основа на сликата и педантно ис- 
сликаните елементи поставени на неа: јазли, обрачи од 
јажиља, декори на пејзажи, фрлени во понекогаш не- 
одредливи амбиенти, а во некои коси дијагонални на- 
сочувања. Другпат сликата станува парцелизирана во 
два или повеќе геометриски „оградени" дела. Во нив 
се сменуваат постапките на тој педантен, лирски, објек- 
тивистички граден детал co површпни кои понекогаш 
ги вовлекуваат остатоците од енформалистичкиот на- 
чин на користење на сликарската материја. (од претход- 
ната фаза на Франговски).





УMETHOCTА И ПРОСТОРОТ





ЗА СИНТЕЗАТА

У ВОД

Co катастрофалииот земјотрес што го снајде Скоп- 
је на 2). VII. 1963 година, овој град и цела Македо- 
нија се најдоа пред исклучително тешкл и сложени 
проблеми. Меѓутоа, мошне оправдано и далекусежно, 
во текот на нлвното рсшавање често се надминуваше 
таков прлстап што би значсл само основно, прагма- 
тично отстранување на (тогаш навистина огромните) 
тешкотлл; односно: често се одбегнуваа решенија што 
ќе значеа само груб, co огранлчени перспективи, од- 
говор на некоја повеќе или помалку итна потреба.

За разурнатото Скопје една од основнлтс задачл 
при неговата повторна изградба беше определувањето 
на целлте на неговото лдно урбанлстичко л архлтек- 
тонско устројство. Во решавањето на ова прашање 
Скопје умееше да обезбедл, непосредно ллл посредно, 
учество на повеќе најлстакнатл ллчностл и организа- 
цлл од целлот свет што работеа на проблемлте на ур- 
банизмот л архлтектурата од секаков влд. Така, во ре- 
шавањето на лднлот развиток на овој град пробија го- 
лем дел од лделте л лскуствата на современата свет- 
ска урбанлстлчка тсорлја и практика.

Во тој процес на размлслување л барање каков ќе 
блде лднлот урбанлстлчкл л архлтектонскл лик на 
Скопје, од што се ќе зависи успешноста и целосноста 
на зафатлте во оваа област, мошне логлчно се вклу- 



чи и идејата за синтезата,- разбрана како единство на 
архитекгурата и другите пластични (визуелни, простор- 
ни, ликовни уметности) во архитектонското, односно 
просторното обликување на град Скопје.

Уште во октомври 1963 година на еден конгрес на 
југословенските архитекти каде што се разгледуваше и 
прашањето на синтезата, беше укажано на значењето 
што Скопје може да го има за цела Југославија. Се од- 
бележа дека овој град, иако се наоѓа во еден од најтеш- 
ките периоди на својата историја, во исто време може 
да биде своевиден полигон за испитување на .можноста 
идеите на синтезата да се реализираат непосредно, вни- 
мателно и постојано. Особено внимание на синтезата 
воопшто, а и на нејзините перспективи во Скопје, и 
посвети тогаш истакнатиот хрватски архитект, теорети- 
чар II вајар Вјенцислав Рихтер (автор, меѓу другото, на 
светски познатата теорија за „синтурбанизмот").

Веќе во ноемвриско-декемврискиот број од 1963 го- 
дина на списанието ..Културен живот“ од Скопје беше 
објавена редакциската статија: „Естетското обликување 
на ново Скопје".1 Во неа беше укажано дека „естетско- 
то и културното обликување на ново Скопје е вонредно 
сложена и одговорна задача“. Поради тоа, неопходно 
е да дојде до органско единство на она „пгго е естетски 
одржливо во македонската народна архитектура, но таа 
компонента творечки да биде вградена во едно совре- 
мено и модерно сфаќање на архитектурата“. Новото 
Скопје треба да биде „простор-хуманизиран, облагоро- 
ден, појдувајќи од човекот и создавајќи за човекот“. 
Се нагласува и потребата од „интегрирањето на архи- 
тектнте и ликовните уметници во решавањето на проб- 
лемите на се што е просторно11. Редакцијата на „Кул- 
турен живот“ објави потоа во наредните броеви иска- 
жување на повеќе архитекти и уметници од Југославија 
и од странство, во кои овие прашања од нејзиниот на-

1 (Редакцијата), Естетското обликување на ново Скопје, Кул-
турен живот, 9—10, 1963, Скопје 8—9



пис беа поопстојно разгледувани.2 * * * * * * * 10 Притоа, се нудат ни- 
за општи и поединечни решенија, во кои е содржано 
широко разбирање на потребите на идната изградба 
на Скопје; а и смисла за нивното реалистичко, но не 
и грубо прагмастичко решавање. Сепак, во нив многу 
малку (освен во искажувањето на Нандор Гид) беше 
присутна и идејата за синтезата.

Се до средината на 1967 година ниту „градските 
фактори" ниту оние кои на кој и да е начин се вклу- 
чија во повторната реконструкција и изградба на Скоп- 
је (меѓу нив имаше и светски познати личности како 
А. Цибровски од Полска, Кензо Танга од Јапонија 
итн.,) не му пристапија на прашањето на синтезата co 
некое особено внимание,- синтезата или воопшто естет- 
ското обликување на ново Скопје, во тој период не 
беа третирани како дел од проблематиката на неговата 
изградба. Сепак, во 1967 година се создаде ситуација 
некои постепено и спонтано пројавени интереси за син- 
тезата кај повеќе ликовни уметници и некои исгорича- 
ри на уметноста, да добијат поопиплива форма: се 
оформи желбата да се пристапи кон систематско, среде- 
но и трајно работење на овој проблем во Скопјс. То- 
гашниот претседател на градот Благој Попов, бсше пр- 
виот што од „власта“ покажа вистинско разбирање и 
решеност да поддржи вакви настојувања. Во повеќе не- 
формални средби co некои ликовни уметници и co 
авторот на овие редови, Благој Попов прифати да се 
формира иницијативна група за изработка на еден ела- 
борат за местото и улогата на синтезата во изградбата 
на ново Скопје. Потоа, Друштвото на ликовнитс умет- 
ници на Македонија и Музејот на современата умет-

2 —;-------, Каква архитектура за иово Скопје (I), Културен
живот 1, јануари 1964, Скопје, 6—12 (Co искажувања на архитек-
тите Угљеша Богуновиќ, Милорад Мацура, Оливер Мишиќ, Звон-
ко Нпкуљски, Владимир Ќосевски и вајарот Нандор Глид);
----------- , Каква архитектура за ново Скопје (II)? Културен живот 
4, април 1964, Скопје, 3—8 (Co пскажувања на проф. Адолф
Циборовски од Варшава, проф. Сергеј Медведеев од Москва,
арх. Дарко Марковиќ од Скопје, проф. Мартин Маерсон од САД,' 
инж. Бранко Жежељ од Белград и арх. Славко Брезовски од
Скопје),

10 За македонската уметиост 145



iioct оформија таква работна група3 што беше задол- 
жена да го состави тој материјал, наречен „Единство 
на архитектурата и ликовната уметност во изградбата 
на ново Скопје." Најглавните дслови од тој тскст ги 
поднесувам (како негов главен автор) за првпат (досега 
тој не е никаде објавен) на вниманието на нашата јав- 
ност; а и како прв чекор во согледувањето на резулта- 
тите во областа на синтезата, оттогаш до денес. Некои 
од укажувањата, примерите итн. што во овој текст се 
наоѓаат, денес се надминати. Меѓутоа, сакам да подвле- 
чам дека за да се зачува што поавтентичната атмосфе- 
ра на времето во кое текстот е настанат (1968 год.), по- 
крај скратувањата во него се извршени само неопходни 
јазични и стилски интевенции.

ЕДИНСТВОТО НА АРХИТЕКТУРАТА И ЛИКОВНИТЕ 
УМЕТНОСТИ ВО ИЗГРАДБАТА HA НОВО СКОПЈЕ

I

ОСНОВНА ПРОБЛЕМАТИКА

1. Содржина на поимот: единството на ликовните 
уметности и архитекгурата. Историскиот развој на чо- 
вештвото и на одделните човечки култури, покажува 
дека секогаш постоеле форми на творечко обединува- 
ње на сите ликовни (или пластични или визуелни) умет- 
ности: архитектурата, сликарството, скулптурата. Во 
крајна линија овој феномен секогаш ја изразувал дија- 
лектиката на врвната потреба во движењето на твореч- 
ката мисла или акција на секоја дадена епоха. Тоа е 
напорот да се изразат највисоките духовни и уметнич- 
ки вредности на едно време, co такви пластични оства- 
рувања преку чија форма тие вредности ја добиваат 
не само својата материјална оформеност и релативна 

з Членови на групата беа сликарите Б. Лазески, Д. Кон- 
довски „ Г. Чемерски, арх. 3. Никуљски и историчарот на умет- 
носта Б. Петковски.



трајност, туку како етапи на човековото творечко са*  
моостварување се и мостови кон иднината. Тоа се ета- 
пи во процесот на конечното ослободување на човеко- 

вата личност од сите видови на нејзината отуѓеност, 
без оглед што тие пластични остварувања им припаѓаат 
на разновидни историски мигови и, според тоа, на раз- 
новидни општествени, идеолошки и естетски системи: 
без оглед што поводот за нивната појава можел да има 
основи во таквп општествени состојби и потребн во кои 
токму се изразува таа отуѓеност меѓу човекот-творецот 
и производите на неговиот дух и творечката практика 
(старите култури на Вавилон, Египет, Мексико, Впзан*  
тија итн.).

Најчеста и најсовршена форма на единството на 
ликовната уметност и архитектурата, секако е оства- 
рувана во разновидни архитектонско-градежни, однос- 
но просторно-пластични објекти. Совршен пример за 
тоа се наоѓа и во нашето национално подрачје: на при- 
мер, во многубројните споменици на средновековната 
внзантиска и исламска уметност во Македонија, што 
скоро секогаш се целини co реализирана идејно-естет- 
ска програма за хармонично преплетување меѓу архи- 
тектурата, сликарството и пластиката.

Во изминатите дсцении на овој век проблемот на 
таканаречената синтеза на ликовните уметности (сли- 
карството, скулптурата, ахитектурата) постојано е пред- 
мет на светската научна, техничка, архитектонска, ес- 
тетска и ликовна теорија и практика. Ова подрачје се 
развива во функција co сите историски движења и осо- 
бини на епохата во нејзината целина,- а п соодветно 
на одделни континентални, регионални или национал- 
ни и локални состојби, потреби и можности. Раѓањето 
на урбанистичката теорија и практика во современата 
смисла на зборот: единство, координирање на многу- 
бројни научни, технички и уметнички дисциплини чија 
цел не е само строго функционално-утилитарната, туку 
и хуманистичката, естетската содржина и оформеност 
на човечкиот живот и деловен простор (што од него 
создава еден вид естетска постројка, сложено уметнич- 



ко дело), e пред ce производ на XX век. Современата 
урбанистика го согледува градот како сложена струк- 
тура: комплексен социјален организам; адмлнистрати- 
вен, производен, економски, културен, просветен и 
здравствен центар,- дистрибутер на разновлдни јавни 
услуги; организиран систем на „јавна безбедност“, на 
комуникации итн., итн. Обликувањето на ваква струк- 
тура наложл, а особено во врска co општиот напредок 
на епохата, но и во врска co несразмерот меѓу потре- 
бите и материјалните можности, строга дисциплина, 
рацлонална ориентација во теоретските и практичните 
напори за решавање на овој проблем. Така напоредно 
co во нов вид изразената потреба за синтеза на ликов- 
ните уметности, се појави и стремежот кон строгата 
функционалност на секоја архлтектонска реализација. 
Наедно, се разви естетската теорија и практлка според 
која крајната, совршената собразност co функцијата, 
се остварува и како своевиден естетски резултат — сво- 
евидна „функционална убавина* 1.

Најдоследна и продлабочена (иако утопистичка 
според својот карактер) разработка на прашањето за 
синтеза на ликовните уметности, е остварена во рам- 
ките на Баухаус во Германија (1919—1933 год.). Пред 
се, под раководство на архитектот Валтер Гропиус, во 
оваа своевидна школа на модерното пластлчно творешт- 
во е остварено теоретско-програмско и, во голема ме- 
ра, практично единство во соработката меѓу архитекти, 
ликовни уметници, дизајнери итн. Влијанието на Bay- 
хаус се прошири на целата планета. Исто така, и Кор- 
бизие, обединувајќл во една личност архитект, урба- 
нист, ликовен уметник — коренлто измени цели под- 
рачја на урбанизмот и архитектурата. Особено влијание 
дејствувањето на Корбизие имаше во Јужна Америка, 
каде што неговиот рационален систем е прлспособен 
на националните и на локалните особини на тој регион.

Натамошниот развој на урбанлстлката и аритек- 
турата, особено по Втората светска војна, е искажан 
во повеќе насокл: во архлтектонско-градежнл зафати 
прл изградба на големл градски комплекси; во пого- 
лемл, пред се јавнл и репрезентативни целлнл л објек-



војната Ј^повеќе' м^стГна" МакеХи£КОфреската HoTboM™ 
гх Ѕ>- - Б«хата 'LL
гробишта во Скопје ЅЅЅ°/ В^ТгрЅв
сликарските (на Д. Кондовски и п. Мазев) и (вајарските ча I н2 
ниц^Гво С °"-UaL7'7o Железа^

цата во LKonje (1967) и др„ се до 1968 година. р

ти (поттикнати од непрекинатиот економски, соција- 
лен и национален подем во разни области на светот- 
Еврола, Африка, Азија, Северна и Јужна Америка a 
особено во Мексико итн.): „ гаолуцијата »а социо 
лошката, психолошката, естетската и ликовната теорта 
(нивнатаее поголема насоченост кон структурално, цел7 
сно согледување на условите, во кои се остварува чове- 
ковата животна и производна пракгика) итн. Тоа доведе 
И до нов однос кон проблемот на единството на ликов- 
ните Ј^етности и архитектурата. Ова подрачје се повеќе 
сс разбира како терен за единствено дејствување на раз- 
ни научни и техничкп дисциплини, но пред се на архитек- 
т>рата, сликарството и скулптурата во создавање ор- 
ганска синтеза, разбрана како симболично здружување 
тааРХОСГт„НЛДУХОТ " “а акц,Чата »-> ов11е уметности^

ски амоиенти или постројки.

BO Ѕ Ѕ “°5е,М- °° -°т настанато, примери на еден вид синтрчз 
архитектурата.1 ВКЛ^чуван>е - ликовната уметност во



Теоретското определување на овој феномен на син- 
тсзата е се уште недокрајчено, неодрсдено и дури пол- 
но co противречности. Но, сепак, може да се пред- 
ложи, за нашите сегашни услови, една работна дефи- 
ниција на поимот единство на архптектурата и ликов- 
нтгте уметности:

Co терминот единство на ликовните уметиости и 
архитектурата (како и co терминот синтеза или во 
југословенската практика применуваниот поим интегра- 
ција) може да се означи еден специфичен однос меѓу 
ликовните уметности (во потесна смисла на зборот: 
сликарството и вајарството) и архитектурата: тоа е ост- 
варување на таква пластична целина, односно објект co 
пластични, површински и просторни вредности, оства- 
рени како единство кое творечки ги надминува нивните 
првобитни својства на самостојни ликовни дисциплини, 
а целисходно co потребата од единство на едно такво 
дело. Значи: целта на синтезата е остварување на такви 
архитектонски, просторно-пластични објекти што се 
создадени co процес на интеграција „аб инитио" на 
сите ликовно-пластични дисциплини (сликарството, 
скулптурата, архитектурата), служејќи се co пластични, 
просторни и површински вредности, co кои сс оства- 
руваат единствсни идејно-естетски и практично-фор- 
мално целесообразни предмети-дела.

2. Историските рамки во кои се разгледува проо- 
лемот на единството на архитектурата и ликовните 
уметности во изградбата на ново Скопје. Револуционер- 
ната преобразба на сите области на македонското на- 
ционално, социјално, политичко, економско и култур- 
но постоење, го содржп во себе необично динамич- 
ниот процес на нашата општа национална материјална 
и духовна еманципација. Извонреден расцут е прису- 
тсн во сите подрачја па македонската култура и умет- 
ност, а меѓу нив и на ликовните умстности и архитек- 
турата. Нивниот развој е условен од особеностите на 
нашиот општествено-политички систем, од неговата на- 
соченост кон човекот и дијалектичкото менување на 
условите во кои тој живее, произведува, создава. 11деј- 
но-сстетска основа за сиот подем на уметничката кре- 



ација кај нас, е револуцлонерната марксистичка опре- 
делба за слободата на творештвото.

Македонската архлтектура и ликовната уметност 
во лсго време се повеќе изразуваат една дијалектичка 
поврзаност меѓу современите настојувања во светската 
архитектура и ликовната уметност, co творечкиот и 
критичкиот однос спрема „националното“ и традици- 
Јата. Порадл таквата нивна насоченост во нив нај- 
доследпо се лзразува општиот стремеж на нашата на- 
Цијз л на нејзината култура за остварување своја ав- 
тентична физиономија: а преку тоа — л свој само- 
стоен придонес во светската културна л уметничка риз- 
ница. Оттука, особено е важна нлвната улога л во сс- 
гашниот млг на натамошната пресметка на нашата на- 
тамошна пресметка на нашата нацлја co слте видови

. нсјзлното одречувањс, co слте облди да сс прлсвојат 
нсјзлшј гс вистинскп нацлоналнл л културнл врсдности.

. сторијата на човечклте културл и уметности од 
најстари времиња до денес докажува дека врвните 
умстничкл остварувања се реализлрани во хармонично 
единство меѓу лмковните уметностл л архитектурата 
ВО НЛВ се лзразенл најсуштлнските л најдлабоките лс- 
торлски, соцлјални, нацлоналнл, лдејнл л естетскл до 
стрелл на една определена епоха, на одделен реглон 
држава, иацлја.

Ако се прлфатл дека монументалното архитектон- 
ско-пластлчно творештво е таков медиум, очигледно е 
дека за македонската нација проблемот на нсговото 
создаваае има нс тесно временскл л утллитарнл зна- 
чсња, туку е можеби една од најсоодветните форми л 
срсдства за нејзлназа целосна афлрмацлја.

3. Улогата и местото нз Скопје. Градот Скопје сс 
има оформувано како функција на лзвонредно драма- 
тлчната исгорија на целата македонска нација. Тој сега 
претставува последлца на слте факторл поврзани co 
процесот на неговото настанување и разв.чток. Градот 
на Вардар постепено се оформи во стопански, полл- 
глчко-адмлнистратлвен, културен и умстничкл центар 
на Македонија. Во Скопје се концентрирани пајголем 
дел најважнл л решавачкл за целата пација погснци- 



јали: стопански, индустриски, административни, поли- 
тички, научни, културни, уметнички итн.; тие се изра- 
зени ео мрежата на разновидни стопанско-индустриски 
објекти, научни (Универзитет, институти итн.), култур- 
ни (театри, музеи, галерии, библиотски итн.) установи. 
Во Скопје се наоѓа и најголемиот дел на нашиот тех- 
нички, научсн, културен и уметнички кадар. Овој град 
е и центар во кој изразито се вршат длабоките про- 
мени во сите области на нашата Република и нација.

Оттука, очигледно е дека Скопје претставува нев- 
ралгичен пункт, фокус во кој најцелисходно се изра- 
зуваат сите видови на физичкото и духовното постоење 
па *македонската  нација. Таа негова улога ја условува 
и неговата исклучителна историска одговорност. Скопје 
се јавува како средство за кохезија и за натамошна 
еволуција на сите најдлабоки стремежи на македон- 
скиот народ.

Посебен момент во сегашното постоење на Скопје 
(по земјотресот, м.з.) се јавува неговото место како 
еден од центрите во кои најсилно и најдоследно се 
има изразено една општочовечка солидарност. По ка- 
тастрофата од 1963 година овој град ја почна својата 
најнова историја co поддршка и co учество на мате- 
ријална, морална и друга помош од сите краишта на 
современиот свет. Скопје co тоа имплицитно стана ,,от- 
ворен град“ ■. град отворен за најпозитивните теоретски 
II практични достигања на најнапредната современа на- 
учна, социолошка и градителска дејност на нашата 
епоха. Оттука, наоѓајќи основа и смисла во целата ре- 
волуционерна отвореност на нашето општество кон нај- 
високите хуманистички и творечки достигања на наше- 
то вре.ме, произлегува II посебната обврска на град 
Скопје: изнаоѓање трајни, најпрогресивни II најмодер- 
ни форми за остварување суштинско „присуство на 
светот“ во сите области на неговото постоење.

4. Денешната општа физиономија на Скопје во ур- 
банмстичко-архитектонска смисла. Денешно Скопје е 
последица на својата долготрајна историја. Во неа с 
втиснат белегот на изминатите епохи: античката, сред- 
ниот век, турскиот период и перлодот меѓу двете свет- 



ски војни. Непрекинатите миграциони движења на не- 
говото население, постојаната (често драматична, на- 
силна, катастрофична) промена на неговата градска 
структура; постојаното испреплетување на разновидни 
градежни, архитектонски замисли, стилови итн., е нај- 
карактеристичен негов белег.

Динамичната и брза урбанизација на Скопје по 
војната беше зависна од претходната состојба на овој 
град и подложена на решавањето на сите проблеми 
што него трајно го карактеризираат. Но напорите во 
оваа област зависеа и од местото и улогата на Скопје 
во Македонија, па поради тоа го носи печатот на таа 
често груба условеност co објективната ситуација. Веќе 
пред земјотресот од 1963 година Скопје претставуваше 
место во кое беше доста нарушено хуманото и естет- 
ското единство на градот. Најмала грижа му е посве- 
тена на проблемот како да се облагороди животниот, 
производниот и културно-рекреативниот амбиент на со- 
цијалниот состав на овој град.

Ситуацијата по земјотресот покажува, пред се, на- 
тамошно усложнување на состојбата, драстично зголе- 
мување на веќе постојните проблеми на Скопје. После- 
диците од катастрофата беа необично разорни и тешки 
за најсуштествените функции на овој град како центар 
на една нација. Поради тоа, жителите на Скопје и це- 
лата наша заедница, се исправија пред вонредно тешки 
проблеми. Димензиите на катастрофата наложуваа ис- 
клучително залагање, дисципцлина и органлзираносг на 
сите фактори што учествуваат во изградбата на ново 
Скопје.

II
ТЕОРЕГСКИ И ПРАКТИЧНИ ПРОБЛЕМИ ВО ОСТВАРУВАЊЕТО 

НА ЕДИНСТВОТО НА АРХИТЕКТУРАТА И ЛИКОВНИТЕ 
УМЕТНОСТИ ВО ИЗГРАДБАТА HA НОВО СКОПЈЕ

1. Смислата на единството на архитектурата и ли- 
ковните уметпости во изградбата на ново Скопје. Ре- 
лативно големата концентрација на материјални сред- 



■ства il ангажирање на значаен број врвни личности, 
организации и установи од областа на урбанистичката 
и архитекгонската практика и теорија, овозможија ви- 
зиитс за генералното урбанистичко преустројство на 
Скопје (во блиската и подалечната иднина) да се зас- 
новуваат врз најпозитивните и најмодсрни постигања 
содржани во нив. Во помала или во поголема мера 
тие многубројни замисли и проскти водат грижа за 
местото, значењето и достоинството на човечкиот фак- 
тор: ја содржат потребата од подредување кон нсго 
на сите урбапистички и архитектонски проекти — го 
содржат стремежот за нивната хуманизација. А сето 
тоа с согледано во една динамична перспектива.

Меѓутоа, поради обемот и тежината на проблемот 
постои реална опасност ваквата општа насоченост да 
не биде докрај остварена. Сериозните материјални 
проблеми, неповолниот социјалсн состав на Скопје н 
неговото неповолно влијание врз планското, дисцишш- 
нирано изградување на новата градска структура,- рас- 
чскорот меѓу проектантските замисли и непосредното 
остварување во нашата градежна практика итн., се са- 
мо некои од нив. Поради тоа, постои опасност II во 
едната физиономија на Скопјс најмногу да се прене- 
брегне неговото хумано и естетско обликување: да се 
заборави вистината дека секое време, секоја човечка, 
социјално-културна целина најдослсдсн израз често и.ма 
најдено во хармоничното единство на архитектурата н 
на другите ликовни уметности. Оттука, прашањето за 
хармоничното единство на сите материјални, архитек- 
тонски, ликовни II други потенцијали во оваа област 
добива вонредна важност и актуелност.

До колку Скопје сака кон овој проблем да се од- 
несе co сета своја историска одговорност и важност 
што тој го има за сегашноста и лднината на македон- 
скиот народ, неопходна е сосема нова организација за 
постшнувањс на целите во оваа област. Сериозноста и 
тежината на задачата наложува л надминување на до- 
ссгашните форми на дејствување во ова подрачје: ги 
прераснува можностите на постојните организацин н 



установи во Скопје во областа на урбанизмот, архи- 
тектонското проектирање итн.

2. Некои можни форми за суштински нова орга- 
низација на дејствувањето во областа на единството на 
ликовните уметности и архитектурата. Кон конститу- 
ирање нови форми што спорсд својата организација 
можат исцело да се зафатат co прашањето на синте- 
зата во иградбата на нова Скопје, треба веднаш да се 
пристапи. Ссгашната состојба во изградбата на овој 
град наложително ја наметнува потребата од тоа. Веке 
е почнато проектирањсто и реализацијата на неколку 
од основните носители на врвните архитектонски вред- 
ности во Скопје (зградите на ЦК на СКМ, Универзи- 
тетската библиотека, Универзитетот итн.). Меѓутоа, ова 
не значи дека е премногу доцна основнитс идси да 
претрпат извесни осмислени дополнувања, зашто дс- 
талната архитектонска разработка на идејните проскти 
на овис објекти не само што го дозволува, туку и го 
бара тоа. За да не бидат потребни и во иднина вакви 
дополнителни интервенции, методолгијата на изработ- 
ката на програмските задачи треба да биде дополнета 
co елементи што јасно ке дефинираат каква суштин- 
ска архитектонска цел треба да има реализираниот про- 
ект-објект.

Според тоа, дејствувањето во областа на проекти- 
рањето на сите детали од натамошната изградоа на 
Скопје мора да се врши мошне организирано и прог- 
рамски. Оттука произлегува и неопходноста за фор- 
мирање тело кое ќе биде носител на врвните стремсжи 
во оваа област. Тоа тело може да гп има следнивс ос- 
новни задачи:

а) Дстална разработка на карактерот на односот 
на Скопје спрема пробле.мот на единството на ликов- 
ните уметности и архитектурата во неговата идна из- 
градба;

б) Покрај постојните тела и форми за техничко- 
економска ревизија на разни програмски задачи и идеј- 
ни проекти на одделни комплекси, ова тело би ја има- 
ло задачата да ја сугерира, коригира и следи реаллза- 
цијата на идејно-естстската дефинираност на сској 



комплекс или одделен објект: идејно-естетската дефи- 
нираност тука значи остварување на онаа димензија 
co која токму се постигнува синтезата, односно един- 
ството на архитектурата и ликовната уметност (вклу- 
чувајќи ја тука и пејзажната архитектура, хортикул- 
тура итн.);

в) Ова тело треба да се конституира во состав 
мошне компетентен за оваа материја. Дејствувањето 
во него треба да се засновува врз професионална и 
општествена одговорност. Телото за единството на ар- 
хитектурата и ликовните уметности во изградбата на 
ново Скопје не треба да има карактер на администра- 
тивен орган. За административно-техничките дејности 
треба да му се обезбеди соработка од минимален пер- 
сонал преку Градското собрание,-

г) Дејствувањето на ова тело може да се осмисли 
само co органска соработка на архитекти, ликовни 
уметници и институции што се занимаваат co проблем- 
от на урбанизмот, архитектонското проектирање и од- 
делните инвеститори, а во сите фази на програмира- 
њето и реализацијата на одделна архитектонска зада- 
ча. Според тоа, ова тело трсба да ја наметне потрсбата 
за ваква соработка во еден перманентен вид,-

д) Порадц тоа, се наметнува потребата Градското 
собрание на Скопје да донесе прецизнл правни про- 
писи за оваа материја, што ќе ги регулираат правните 
и материјалните прашања поврзани co неа. Co оглед 
на потребата од обезбедување средства за оваа област 
(за областа на синтезата, м.з.), неопходно е да се из- 
најдат најреални и најпогодни извори за нив. Најло- 
гичниот пат е средствата да се формираат од вкуп- 
ната маса на инвестиции за секој даден урбанистичко- 
архитектонски зафат. Правно-техничкиот аспект на оваа 
можност најдобро е да се изрази во вид на задолжи- 
телен процент од општата маса на инвестициите. Оваа 
практика веќе е применета во голем број земји, а фор- 
мално-правно како можност постои и во сегашното за- 
конско третирање на оваа материја во Југославија. 
Предложеното тело за следење на работите во областа 
на единството на архитектурата и ликовните уметности 



во изградбата на ново Скопје, ќе треба по детални 
проучувања, да го сугерира најреалниот процент, со- 
одветно на потребите и можностите на нашата средина 
за реализацијата на изложената цел . . .

е) Неопходно е што побрзо да се подготви студи- 
јата за овој проблем на синтезата и инструментите за 
нејзината реализација при изградбата на ново Скопје, 
за да се достави на надлежните совети на Градското 
собрание: Советот за урбанизам и Советот за култура, 
за да се разгледа на заеднички состанок, co учество 
на поголем број лица кои можат да придонесат co 
своето мислење, искуства итн. за теоретското обопшту- 
вање на оваа материја. Ваков состанок треба да се на- 
сочи најдоцна за 15. IV. 1968 година, а материјалот 
за него да бпде готов најдоцна до 5. IV. 1968 го- 
дина...

ПРЕОДЕН ЗАКЛУЧОК

Овој материјал (тука прикажан co, како што е 
нагласено, извесни скратувања и промени) беше пред- 
мет на еден состанок што го свика тогашниот (во 1968 
год.) Совет за урбанизам. На состанокот зедоа учество 
голем број ликовни уметници и архитекти. Состанокот 
беше карактеристичен за нивото и карактерот на раз- 
бирањата на овие две професии. Така, тој откри некои 
основни теоретски и практични разлики и противреч- 
ности меѓу нив за приоритетот, важноста, функцијата 
на архитектурата во поглед на сликарството и скулп- 
турата — II обратно; а одделно се оформија разли- 
клте за прашањето на синтезата на архитектурата и 
ликовните уметности.

He навлегувајќи овојпат поопширно во оваа проб- 
лематика: неусогласеноста на ставовите и разбира- 
њата меѓу архитектите и ликовните уметници е „плане- 
тарна“ појава (односно: малку се примерите и во светот 
на вистинска, целосна органска соработка меѓу нив во 
широката дејиост на обликувањето на човековиот жи- 
вотен простор), суштествено е дека надежите што ги 



содржеше тука приведениот материјал и кај нас само 
делумно се остварија. Парцијалноста, ограниченоста, 
недоследноста во постигнувањето вистинска синтеза, 
особено се видливи и во начинот на кој таа синтеза е 
општествено третирана во поединечните обиди за неј- 
зиното остварување во Скопје, а и во цела Македонија. 
Меѓутоа, тоа ќе биде предмет на натамошните разгле- 
дувања на прашањето на синтезата кај нас.

Без оглед што Скопје не успеа да ја организира 
дејноста во областа на синтезата како една постојана 
и неодминлива функција на неговото современо и идно 
постоење, во него сепак се појавија и други обиди за 
остварување на идеите за органско единство, за сора- 
ботка меѓу архитектите и ликовните уметници. Еден 
од првите зафати беше обидот за организирање меѓу- 
народен симпозиум за ликовно обликување на Скопје, 
што требаше да дејствува во рамките на Средбата на 
солидарноста. Оваа манифестација, која беше замисле- 
на како постојано годишно потсетување на население- 
то на Скопје за огромната меѓународна солидарност 
што му с укажана по земјотресот од 1963 година, и 
се чинеше на една група ентузијасти како најпогодна 
форма за во неа да се најде и една таква активност 
на град Скопје5. За жал, овој меѓународен симпозиум 
не беше реализиран, но сепак размислувањето околу 
него поттикна на нови иницијатпви и настојувања, кон 
кои друг пат ќе го свртиме нашето внимание.

„Разгледи“, (1), 1979

5 Види: Борис Петковски, Меѓународен симпозиум за ли- 
ковно обликување на Скопје, Нова Македонија, Скопје, 30 ап- 
рил, 1 и 2 мај 1969.



НЕКОИ АСПЕКТИ НА СИНТЕЗАТА НА ПЛАСТИЧ- 
НИТЕ УМЕТНОСТИ ВО СОВРЕМЕНИОТ МАКЕДОН- 

СКИ ПРОСТОР

Мојот приод кон темата на овој научен собир се 
засновува врз укажувањето на некои аспекти во поја- 
вата и развојот на идејата за синтезата на пластични- 
те уметности во македонскиот простор.

Притоа, поимот културно наследство во Македо- 
нија и прашањето за неговата улога во животниот про- 
стор (природниот и артифициелниот — односно урба- 
ниот) на човекот од ова подрачје се разбрани во по- 
широката смисла на зборот: значи, не само како гра- 
дежни објекти на минатото (и на сегашноста) што не- 
посредно влијаат во оформувањето на македонскиот 
простор; и што, co тоа, наметнуваат потреба од разра- 
ботен однос кон нив и сложени дејства за нивниот 
третман. Културното наследство, во овој случај, го под- 
разбирам во сета негова широчина: како единство на 
подвижни II неподвижни предмети или објекти, што ка- 
ко реализации на човековиот дух и творечката дејност 
го сочинуваат уметничкото пластично богатство на ми- 
натото пренесено во нашата сегашност (традиција) и 
активно вклучено во нашето постоење, а особено (по- 
ради својата природа на просторни уметности) во об- 
ликувањето на нашиот современ простор1.

1 Ваквата улога на културното наследство во обликува- 
њето на просторот ја сугерира определбата што ја дава вооп- 
што за културата Јежи Војчеѓховски: „Таа (културата, м, з,) е чо- 
вечка средина како таква, производ на човековите рационални 
способности и настојувања: сочинета е според човечка мера п



Од друга страна, самиот поим синтеза во Македо- 
нија се оформуваше во сообразност co историските 
околности на повоениот период во цела Југославија, a 
одделно на потесното македонско подрачје2.

Пред се, заклучено е дека убедлива форма на 
единството на ликовната уметност и архитектурата е 
постигната во многубројните споменици на среднове- 
ковната византиска и исламска уметност во Македони- 
ја: тие, речиси секогаш, се целини co реализирана 
идејно-естетска програма за усогласено преплетување 
меѓу архитектурата, сликарството и декоративната 
скулптурална пластика. Истовремено, уочено е дека и 
во нашиот век проблемот на синтезата постојано е пре- 
дмет на светската научна, архитектонска, естетска, ли- 
ковна теорија и практика.

Оваа проблематика се равива во функција на сите 
историски движења и особини на епохата во нејзината 
целина,- а и соодветно на одделни континентални, на- 
ционални или локални состојби и можности. Всројат- 
но најдоследна (иако утопистичка и реформаторска спо- 
ред својот карактер) разработка на прашањето за син- 
тезата на ликовните уметности и архитектурата е по- 
стигната во рамките на Баухаус во Германија (1919 — 
1933 год.). А потоа и во некои други земји како Мек- 
скио, Бразил; денес во разновидни зафати во Франци- 
ја ФР Германија, во СССР и некои други социјалистич- 
ки држави (co различен пристап кон општите праша- 
ња II co мошне разновидни насоки во непосредните ре- 
ализации на синтезата).

Ваквите настојувања станаа дел и од револуционер- 
ната преобразба на целокупната македонска култура, 
што го содржи во себе динамичниот процес на една оп- 
шта национална материјална и духовна еманципација. 
Така и развојот на македонската архитектура и ликов-

за да ја користи човекот. Таа е надредена над природата и иг- 
ра двојна улога: штит и посредник помеѓу човекот и универзу- 
мот. Во таа смисла, културата е систем на човековата средина 
витална за постоењето на човековиот род“.



ната уметност co сите нивни успеси и пропусти, е ус- 
ловен од особеностите на нашиот ошптествено-политич- 
ки систем, од неговата насоченост кон човекот и по- 
стојаното менуван>е на условите во кои тој живес, про- 
изведува, создава. Македонската архитектура и ликов- 
ната уметност истовремено се повеќе изразуваат една 
дијалектичка поврзаност меѓу современите настојувања 
во светската архитектура и ликовната уметност, co тво- 
речкиот и критички однос спрема националното и тра- 
дицијата. Тој момент на слнтеза меѓу инспирациите од 
ликовното и архитектонското минато (културното на- 
следство) co современите движења во архитсктонското 
л ликовното творештво на Македонија, е одлика на на- 
шиот повоен развој во овие области3.

Го спомнав сознанието дека нашите врвни умет- 
нички остварувања во минатото се реализирани како 
единство меѓу ликовната уметност и архитектурата: от- 
тука и очекувањето во Македонија дека современото 
монументално архитектонско и пластично творештво 
(монументалното вајарство и сликарство) е таков меди- 
ум преку кој ќс сс остварат резултати не само co тес- 
но временско и утилитарно значење, туку и како нај- 
соодветен начин за полната афирмација на македон- 
ската нација.

Меѓутоа, постепено е установено и тоа дека пои- 
мот синтеза не може да се разбере во една ваква се- 
пак ограничена смисла. Таа е се повеќе согледувана 
како лнтегрална појава што треба да го опфати цели- 
от македонски простор како терен за обединети „обли- 
кувачки" дејности. А и тоа дека co овие дејности веќе 
присутната (урбана или природна) ситуација и новите 
интервенции во нса за нејзиното менување треба да во- 
дат кон вистинска демократизација и социјализација на 
сета творечка активност — одделно на уметничкото де- 
ло, a co цел да му даде на сето човештво, без економ- 
ски или социјални исклучоци, можност да живее во ес-

3 Борис Петковскп, Националното и традицијата во совре- 
мената македонска ликовна уметност, во: Откривања, Мисла, 
Скопје 1977; Исти, Традицијата и современото, Модел: совреме- 
ната макецонска ликовна уметност Современост, 1—2, Скопје 1981.
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тетски среден и хуманизиран простор и во постојан- до- 
пир co вистинската уметност'1.

Потсетувам: во сите овие размислувања и напори 
останува трајно присутен проблемот на веќе создаде- 
ните просторно-урбанистичко-архитектонски ситуации. 
Ова е особено наметливо во градовите на Македонија 
поради густината и сложеноста на преплетите и суди- 
рите на поранешните и новите урбанистичко-архитек- 
тонски структури: постојано е на преиспитување одно- 
сот спрема културното наследство и видовите негово 
зачувување и интегрирање во животот на оваа и наред- 
ните епохи. Според Џило Дорфлес, кој порано ја смета- 
ше традицијата како неопходен момент во конституира- 
њето на една современа творечка дејност3, се потешко 
е да се прифати присуството и вклучувањето на 
одделни постројки на минатото во современите град- 
ски амбиентални услови. Тој тука особено мисли на 
(според него) речиси понекогаш невозможното усогла- 
сување меѓу некои архитектонски објекти или целини 
во старите историски градски центри на многу градови 
во Европа — co новите урбанистички и архитектонски 
зафати во нив: тие се наметнати, како што Дорфлес 
одбелсжува не само од земјишната спекулација, туку и 
поради реалните потреби на едно ново време. Ќе ја 
споменам, сепак, и неговата резерва кон разурнувач- 
ката стихија насочена против вистинските вредности на 
минатото што и Дорфлес предлага да се сочуваат (но

4 Загрозеноста на средината влијаеше за создавање и на 
нов концепт за односот спрема таа средина и настојување, во 
целиот свет, на нови модели на уметноста co различни имиња: 
земјишна уметност, амбиентална уметност или дури еколош- 
ка архитектура. Некои вакви појави се забележани и во Маке- 
донија (интервениите на С. Шемов во природни и урбани ам- 
биенти, заедно co Н. Фидановски и др.). Меѓутоа, поважно е ка- 
ко што ќе се види натаму, дека сд поголем број македонски 
умстници и архитекти го „ангажираат  пејзажот, што co опре- 
делена постапка и интервенција е претворен во суштински дел 
на еден нов творечки концеггт за меморијалната архитектонска 
и вајарска уметност.

11

5 Gillo Dortles. Il divenire delle arti, Einaudi, Torino 1959 



не co „мумификација11 на тие вредности на културното 
наследство)* 6, за да одбележам дека и во Македонија 
преовладува ставот за потребата од грижлив и селекти- 
вен однос кон ова подрачје: без оглед што непосред- 
ната практика нешто особено е забележливо во градо- 
вите какви што се Охрид, Скопјс, Кратово, Крушево, 
Битола.

Но овие деликатни задачи можат отсега натаму да 
ги решаваат само здружени екипи во кои ќе сорабо- 
туваат научници, инженери и техничари, економисти, 
социолози, архитекти и уметници. Тоа ќе биде првиот 
услов за создавање можност за интеграција на умет- 
ностите во градот и, воопшто, во човековиот животен 
простор, преку процес на плуридисциплинарно дејству- 
вање7. Оваа појава е очигледна и во македонската про- 
сторна ситуација, каде што сложените проблеми на ос- 
мисленото обликување на даден амбиент најдобро се 
решавани co ваков реализаторски пристап — и обрат- 
но: недостигот од интегрирање на повеќе дисциплини 
кога станува збор за обликувањето на македонскпот 
простор, меѓу другото и во духот на синтезата, секо- 
гаш доведувало до често целосни неуспеси.

Од сево ова произлезе потребата теоретската и 
практичната дејност во Македонија да дојдат до конци- 
пирање на синтезата, во форма на работната дефини- 
ција за поимот единство на архитектурата и ликовните 
уметности.

Co терминот единство на ликовнитс (пластични) 
уметности и архитектурата (како и co терминот синтеза 
и во југословенската практика применуваниот термин 

е Gillo Dorfles, Nuovi miti — nuovi riti, Einaudi, Tori
no, 1965

7 Големиот интерес на движењето, создадено од В. Гропи- 
ус, беше токму укажувањето дека треба да се координираат сите 
напори на творците за да се создаде едно колективно дело: и 
дека с неопходно да се интегрира естетиката во сите човечки 
манифестации: „што значи, создавање еден урбанистичко-архи- 
текгонски-декоративно-технолошки ансамбл, наполно поврзан co 
чисгата уметност. Баухаус прв го постави принципот за интег- 
рација на уметноста во начинот на живеење" (Jean-Luc Shalu- 
meau, Introduction a I’art d’aujourd’hui, Paris 1971.).



интеграција) може да се означи еден специфичен од- 
нос меѓу ликовните уметности (во потесна смисла на 
зборот: сликарството и вајарството) и архитектурата: 
тоа е остварување на таква пластична целина, односно 
објект, co пластични, површински и просторни вред- 
ности, остварени како единство што творечки ги над- 
минува нивните првобитни својства на самостојни ли- 
ковни дисциплини, а целисходно co потребата од един- 
ство на едно такво дело. Значи: целта на синтезата во 
Македонија е разбрана како остварување на такви ар- 
хитектонски, просторно-пластични објекти или амбиен- 
ти, што се создаденп co процес на интеграција ,,ab 
initio" на сите пластични дисциплини (архитектура, ва- 
јарство, сликарство), служејќи се co структурални, повр- 
шински и просторни решенија co кои се остваруваат 
идејно-естетски и практично-формално единствени и 
целосообразни дела — објекти.

Co вакво разбирање на синтезата како интеграти- 
вен процес на разновидни дејности насочени кон об- 
ликување на човековиот животен простор во амбиентот 
на неговото целосно физичко и духовно остварување, 
се вспоставува всушност на еден мошне ригорозен кри- 
териум за оцена на се она што се сака во Македонија 
да се претстави како синтеза.

Така постепено се развива содржината и видовите 
за решавање на синтезата при обликувачките дејства во 
македонскиот простор. Ќс укажам само на некои мо- 
.менти во овој сложен процес.

Можеби во таа смисла е одделно карактеристичен 
„случајот" на Скопје, особсно по катастрофалниот зем- 
јотрес од 1963 година. Во повторната изградба на Скоп- 
је постепено се создаваа претставите за потребата од 
интеграција на ликовните уметници и архитектурата, 
co големо очекување дека овој урбан простор во пре- 
структуирање п преформирање ќе може да се обли- 
кува како „тотално уметничко дело“. Тешкотиите што 
треба да бидат совладани беа многубројни и разновид- 
ни, та често дејствуваа и како несовладлива хипотека 
врз вакви настојувања.



Сакам да укажам, пред се, на еден тежок судир Me
ry старата, во земјотресот доста разурната, ориентал- 
на и делумно модернизирана балканска градска струк- 
тура, co воведувањето во неа обиди за едно ново физи- 
ономирање на Скопје: урбанистичко, градско, архитск- 
тонско, хортикултурно итн. Се преземаа разновидни 
творечки нивоа на искуства, модели, програми од речи- 
си сите урбанистичко-архитектонски подрачја во свстот. 
Меѓутоа, не бса толку широко остварени и успсшните 
резултати во обидот за синтеза, односно остварување 
на единство меѓу нешто што беше затекнато co новото 
што требаше да се користи и применува во обновата и 
изградбата на Скопје. Вметнати се во оформувањето на 
овој град — во урбанистичкото, архитектонското и ли- 
ковното обликување на одделни простори и објекти, 
често дијаметрално различни појдовни идејно-естетски 
концепции и стилски настојувања.

Сметам дска денес Скопје се уште дејствува како 
еден по малку несмассн организам, составен од оддслни, 
мошне диспаритетни комплекси, микрореони или дело- 
ви на градот. Притоа, особено се нагласени неусогла- 
сеноста и неповрзаноста co она што претходно беше 
затекнато во Скопје& * 8 * * * * *.

Очигледно е дека во последниве години односот 
кон оваа проблематика се менува: така и стариот дел 
па Скопје (особено богат co квалитетни остварувања на 
исламската верска и профана архитектура) на некој на- 
чин е „дотеруван11, во настојувањсто да се извршат 
извесни пологични премини кон она што се гради по- 
земјотресот. Но уште повидливи се несомнените неусо- 
гласености по поновите зафати (просторни, архитектон- 
ски) меѓу самите нив, co оглед дека не е водена грижа 
за нивното суштинско материјално и стилско интегри- 

& Пишувајќи за овие сложени проблеми од поновата урба-
нистичко-архитектонска стварност на град Скопје, укажав и на
тоа дека постои една голема неусогласеност на целата негова
градска маса co поширокиот природен амбиент во кој е таа
сместена. Дека природата и во самиот град и околу него е
мошне диспаратно третирана и дека често постои судир меѓу 
градот и неговата природна средина.



рање (без да се пледира за каква и да е унификација 
или шаблон во обликувањето на скопскиот градски ам- 
биент).

Треба да се укаже дека во Скопје понекогаш е дој- 
дено до мошне недоследни реализации и во потесниот 
внатрешен простор на низа нови градби. При облику- 
вањето на одделни објекти и е присутна видлива дис- 
паратност на надворешно привлечното градежно-архи- 
тектонско оформување и условите што се создадсни во 
нивните ентериери — во материјално-физичката и во 
чисто психолошката смисла на зборот. Во некои јавни 
згради во Скопје се остварени мошне нефункционални 
и дехуманизирани амбиенти, простор што е често крај- 
но неповолен за општиот физички и духовен интегри- 
тет на човечката личност9.

Што се однесува до улогата на ликовната уметност 
во изградбата на Скопје, таа и натаму останува главно 
на ниво на апликативни, додатни интервенции во од- 
делни репрезентативни згради (банки, индустриски об- 
јекти, болници, пошти итн.). Тоа не значл дека одделни 
ликовни решенија сами по себе не придонеле до несом- 
нени резултати, туку само дека некои од видовите на 
таа суштинска, синтеза која се пледира, не се се уште 
постигнати во Скопје. Се поприсутна е и интервенци- 
јата на вајарите во скопскиот јавен простор, co специ- 
фична примена на оваа ликовна дисциплина како из- 
градба на споменици или друг вид спомен-белези. Ре- 
зултатите (не ретко пласгично-просторно мошне неус- 
пешни) се условени од низа околности (тематски и ма- 
теријални ограничувања) што често дејствуваат како 
сериозна емоционална пречка врз личноста на вајарите. 
Меѓутоа, присутао е и нивното сопствено творечко не- 
усогласување co задачите од овој вид, особено во пог- 
лед на осмисленото пластично и просторно сообразува- 

s Пример за таков амбиент е Универзитетскиот комплекс 
во Скопје. Градена од натур-бетон, неговата стилски претенци- 
озна архитектонска структура (co полно асоцијации на модер- 
низирани средновековни западни градби) содржи внатрешни ам- 
биенти што во една посмела класификација би можеле да се на- 
речат „простор-злосторство".



ње на нивните интервенции во скопскиот амбиент, co 
се она што им претходи или ги опкружува.

Ист е случајот co интервенциите во смисла на из- 
ведувањс или поставување ѕидни слики воопшто во од- 
дслни јавни згради во Скопје: и тие се решавани co ог- 
лед на определени просторни и финансиски можности 
на инвеститорите, на нивните разбирања за целите на 
вакви зафати во „нивните“ простории. Тоа, пак, доведе 
до мошне диспаратни резултати во поглед на нивото, 
а и во смисла на интегралното и професионалното co- 
образување co задачите што им се поставуваа на умет- 
ниците. За ова добар пример е обидот за една кон- 
сгруктивистички поставена синтеза на внатрешниот 
простор на една јавна зграда во Скопје: седиштето 
на Градската конференција на социјалистичкиот сојуз 
во Скопје, обликувана co низа разновидни интервенции 
на Тома Шијак. Тоа е уште еден обид да се облагороди 
и хуманизира а.мбиентот на едно масовно политичко 
дејствување, при што елементите на културното наслед- 
ство и тука се присутни како инспирација во оваа со- 
времено поставена ликовна ентериерна реализација.10

Сметам дека некои поинтересни обиди за сообра- 
зување на новите постројки co нивниот амбиент се сре- 
ќаваат надвор од Скопје. Во таа смисла ќе го споменам 
Охрид, мислејќи на извесен број решенија во областа 
на архитектурата: ми се чини дека во некои понови 
јавни згради на овој простор една група охридски ар- 
хитекти се обиде, преку решавање на одделни урбанис- 
тички и архитектонски потфати, да ги сообрази основ- 
ните задачи поврзани co функционирањето на овие об- 
јекти co средината во која настанале и дејствуваат. Во 
тоа нивните автори-проектанти ги користеа искуствата 
на тука затекнатата градска охридска архитектура: не 
за да ја „дотераат“ на определен начин — во духот на 
некој лажен, псевдонационален стил својата архитек- 
тонска замисла, туку истражувајќи го во наследената 

io Види: Борис Петковски, Повоеното македонско монумен- 
тално сликарство, „Културен живот" 10, Скопје 1980. Истиот, То- 
мо Шијак (каталог), Музеј на современата уметност, Скопје 1977



архитектура она што во неа потрајно, пологично одго- 
вара на самиот природен амбиент на Охрид. Како да 
се има насетено што во таа некогашна архитектура мо- 
же да ја „прерасне“ епохата во која некои објекти на- 
станале и да се понудат и денес како потрајно искуство. 
Се разбира, сите „охридски“ обиди за интеграција на 
елементи од некогашната архитектура co современите 
проектантски потреби и можности, не се еднакво ус- 
пешно реализирани11.

Во Македонија, всушност, синтезата се уште е све- 
дена на зафати што се реализираат во мали, изолира- 
ни амбиенти на „националниот11 простор. Тоа се слу- 
чаи во кои низа околности: социјални, историски, по- 
литички, материјални и културни придонеле да се соз- 
дадат претпоставки за определено учество на архитек- 
тот и ликовниот творец во нивното обликување.

Пред се, синтезата можеше полесно да се појави 
при обликувањето на некои споменични комплекси. Во 
мерката во која воопшто се менуваше поимот споме- 
ник, особено монументалниот, се развиваа и обиди вак- 
ви зафати да се остваруваат co покомплексни облику- 
вачки модели на проектите: да се замисли споменикот 
како симболична целина во која може да се здружат 
архитектонски, вајарски ,сликарски и хортикултурни за- 
фати. Тие често мошне наложително се поставени во 

11 Покрај пофалбите за Охрид, кога станува збор за оддел- 
ни нови хотелиерско-угостителски и други објекти, неопходно е 
да се нагласи дека поранешната карактеристика просторно-гра- 
дежна целина е мошне нарушена, особено во сгариот дел на 
градот,- тука несмасните приспособувања или сосем несоодвет- 
ните градежни зафати, јавни и особено приватни, го дефизионо- 
мираа целиот постар амбиент на Охрид. Најмалку е водена гри- 
жа за односот на овие нови вметнувања спрема извесни вредни 
објекти од средновековната сакрална и профална архитектура 
(од XIX век).



македонскиот простор придонесувајќи пополека за не- 
говото глобално „физиономирање“12.

Се до почетокот на седмата деценија (до спомени- 
ците „Могилата на непобсдените“, од Богдан Богдано- 
виќ, Прилеп 1961 год.; „Партизански гробишта", од 
арх. Душко Псцоски и вајарот Јордан Грабул, Скопје 
1964/5 год.), овие споменични настојувања немаа дојде- 
но до некои повпечатливи резултати. Па и потоа не- 
колку реализации во седмата деценија, иако навидум 
излегуваа од веќе воспоставените шаблони, и значеа 
напор споменикот (покрај својата основна наменска 
структура) да значи и ликовно-симболично обликување 
на средината во која е поставен, не допреа до некои 
особени резултати („Споменикот на слободата", од Ј. 
Грабул кај Гевгелија, год. 1969). Во меѓувреме беа реа- 
лизирани и неколку монументални сликарски и вајар- 
ски творби во Скопје (во Железарницата, co сликарски- 
те дела на Петар Мазев и Димитар Кондовски, co скул- 
птурите во простор на Боро Митриќески, Борис Нико- 
ловски и Стефан Маневски)13.

Потоа, во последниот перлод, се појавија неколку 
карактеристични споменични комплекси во Македонија. 
Така, за одбележување е прво „Споменикот на Илин- 
ден“ кај Крушево (1974 год.), што зазема едно мошне 
доминантно место во просторот. Се гледа од значител- 
на оддалеченост и се наметнува како некаков вид все- 
ленски брод или калота на една истакната висинска 
точка. Целиот просгор пред него авторот Јордан Гра- 
бул (заедно co арх. Искра Грабул) го обликувал co стре- 
меж да го претвори во споменичен и симболичен ам- 

12 Овој (a I, наредниот период) во споменичиото твореш- 
тво на Македонија е мошне несоодветно обработен. Тоа е за- 
стапено во кусн општи прегледи, од кои се изделува: Revoluci- 
conarno kiparstvo, Spektar, Zagreb 1977, Види и: Димче Коцо. 
Символи на револуцијата, во: Македонија, Трудбеник, Скопје 
1970; Zoran Manevic, Skulptura in arhitektura Bogdana Bogda- 
novica, Sinteza, 7, Ljubljana 1967; Паскал Гилевски, Ликовниот 
дел на скопската Железарница, Културен живот, 9—10, Скопје 
1967; Борис Петковски, Јордан Грабуловски, во: Откривања, Ми- 
сла, Скопје 1977.

is Види: Паскал Гилевски, Ликовниот дел на скопската 
Железарница.



биент. Соработката co други автори (пред споменикот 
се изведени две разноцветни керамични платна на Ма- 
зев; додека витражите на Борко Лазеск.ч се вградени 
во објектот) е изведена co обид за синтеза на нивните 
творечки дејства. Но резултатот во многу посоки не за- 
доволува. Внатре се изведени и неколку вајарски (ре- 
лјефни симболични состави на Грабул)14.

Исто така сложена синтеза co обликување на го- 
лема природна површина во која е сместена симболич- 
на, органско-асоцијативно решена архитектонско-вајар- 
ска градба (вајарот Љ. Денковиќ и арх. С. Суботин); во 
нса се наоѓа вајраски симбол (Денковиќ) и дотогаш 
најголемиот мозаичен комплекс во Македонија (П. Ма- 
зсв) е остварена во Спомен-костурницата кај Титов Ве- 
лес (1979/80 год.). Сметам дека целиот овој комплекс, 
co низа свои компоненти, посмислено е реализиран и 
вклопен во просторот што, меѓу другото, е и погрижли- 
во хортикултурно „дотеран11. Самата синтеза на впатпе- 
шните простори на објектот co мозаикот на Мазев, п.> 
то така, е веројатно досега највпечатлива во Македо- 
нија, а е една од најуспешните и во Југославија: кај 
овој објект и архитектонската градба и ликовната об- 
работка на внатрешноста јасно покажуваат здружува- 
ње на несомнено современи концепции co значајни еле- 
менти на традицијата (не само македонската), а особе- 
но ликовната15.

14 За овој споменик се даденп доста противречни оцени, 
колЈр’ во поглед на општата организација на просторот како 
„амбиент што значи“, така и во врска co обидот на вајарот 
Јордан Грабул да ги синтетизира одделните творечки придонеси 
ла други автори: на архитектот И. Грабул, на сликарите Петар 
Мазсв и Борко Лазески. Некои естетско-ликовни неусогласенос- 
ти II изведбени пропусти беа веќе третирани и co заштитно-ре- 
ставраторски мерки: овој Споменик на Илинден е, впрочем, пр- 
виот голем споменичен комплекс што е ставен под заштита на 
законот. За карактеристиките на споменикот, види: Борис Пет- 
ковски, Каков споменик во Крушево, Нова Македонија, 4. V. 
1969; Соња Абаџиева Димитрова, Споменикот во Крушево — 
гласник на творечкиот импулс, Нова Македонија, 15. II. 1976.

ч Види: Паскал Гилевски, Апотеза на револуцијата, Ве- 
чер, Скопје, 22. IV. 1980; Борис Петковски, Повоеното македон- 
ско монументално сликарство.



Последен во серијата вакви споменички комплекси 
засега е „споменикот на слободата11 кај Кочани (1981 
год.), дсло на сликарот Глигор Чемерски и на архитек- 
тот Радослав Раѓеновиќ. Поставен на врвот од ридот 
што го надвишува градот, како градба што личи на 
некакви древни урнатини, co својата алтернација на бе- 
ли ѕидни платна и живописната обоеност на мозаиците 
поставени врз нив, споменикот ја завршува таа при- 
родна маса; и, наедно, ја наметнува потребата окол- 
ниот простор исто така да се сообрази co нсго, да се 
„исчисти" од визуелно-естетски негативни или несооб- 
разени моменти. Замислен не само да носи иконограф- 
ски карактеристично одбран и ликовно сложен (изни- 
јансиран преплет на современи и традиционални ликов- 
ни елементи) мозаичен комплекс (330 м2), споменикот 
се предлага како простор за разновидни јавни настапи 
и средби; тоа, е, впрочем, идејата и на просторните 
решенија на спомениците во Крушево и Титов Велес. 
co тоа се сугерира дека револуцијата била темел за 
еден нов вид живеење и дека во него се вградува и спо- 
меникот што е подигнат во нејзина чест. Суштествено е 
и тоа дека и во Т. Велес и во Кочани споменичкиот 
амбиент — особено мозаичните сцени — се естетски 
замислени како синтеза за некогашни и современи 
пластични состави, а целината е вградена во денеш- 
ниот наш физички и духовен простор18.

Специфичен момент во овие обиди за синтеза на 
определена творечка интервенција co просторот прет- 
ставува и една претходна творба на Чемерски, каде што 
формално нема здружување на ликовно остварување и 
архитектура: тоа е мозаичниот монумент „Човекот и 
светлината“ (1975/76 год.). Реализирана во природниот 
простор (карпа во дворот), во кој е сместена ХЕЦ 
„Вруток“ кај Гостивар, творбата на Чемерски co своите 
50 м2 мозаик го дообликува работниот и физичкиот 
амбиенат на овој индустриски објект,- и, co своето сим- 
болично и физичко присуство претставува негово про-

1« Софија Гуровска, Творците за своите дела.- споменикот 
на рсволуцијата во Кочани. Грацчрање на човековиот сензчбч- 
литет, Нова Македонија, 7. IX. 1980. 



должување како дел од секојдневната стварност на лу- 
ѓето 1пто тука работат. А како и претходните оствару- 
вања од споменичен карактер, веќе е и дел од култур- 
ното наследство на Македонија’7.

Co овие скржави укажувања за некои аспекти на 
синтезата во современиот македонски простор, сакав 
да ја сугерирам сложената проблематика за односот на 
новите „придобивки", сегашната македонска урбанис- 
тичка ситуација, денешните архитектонски и ликовни 
остварувања, co претходното, а особено co културното 
наследство. Се поставува постојано прашањето за нив- 
ната творечка (физичка и духовна) интеграција,- повр- 
зување заради сродни цели. Односно: се наметнува из- 
наоѓањето на патиштата за полната, органска сплоте- 
ност на некогашните и денешните културни состојби. 
Co тоа новите културни вредности потенцијално се 
предлагаат и како нов придонес кон културиото наслед- 
ство.

Во овие разгледувања одделно укажав на видовите 
обликување на македонскиот простор co некои споме- 
нични зафати. Како синтеза на многубројни уметнич- 
ки —- не само ликовни, туку и филозофски, политич- 
ки, историски и психолошки категории, меморијалната 
архитектура денес подразбира сосем посебен творечки 
однос. Како што укажав, и во Македонија спомен- 
скулптурата постепено е заменувана co спомен-комп- 
лекс и спомен-амбиент, што израснуваат како спомен 
од сопствената околина и поради тоа, треба да се раз- 
гледуваат мошне покритички и на едно битно измене- 
то ниво. Зашто, често злоупотребуваната еколошка сре- 
дина, токму co негативната „уметничка интеграција" во

17 Борис Петковски, Монументот „Човекот и светлината."' 
на Глигор Чемерски, во: Откривања, Мисла, Скопје 1977. 



неа, може да стане субјект на своевидни негативни зна- 
ковни содржлни и лажни меморијални поттици18

Секогаш постои проблем на просторот, на некаква 
околина, амбиент, градска или рурална формација. Та- 
ка и споменикот во Македонија упатен кон општите 
теми на историјата, на револуцијата се однесува спре- 
ма тој тематски комплекс преку определен простор. 
Таков проблем се јавува без оглед на местото што мо- 
ра секогаш да биде „посветено“ — не co темата на спо- 
меникот, туку co неговата остварена јавност. Доколку 
постои криза на современиот споменик кај нас, тоа е 
всушност криза на просторот; а кризата на просторот 
е криза на една цела димензија на стварноста на заед- 
ницата.

Меѓутоа, она што се наметнува од согледувањсто 
на некои слабости на архитектонската и ликовната деј- 
ност во Македонија (и во Југославија), од аспектот на 
едно современо обликување на просторот, се вклопува 
и во општите светски проблеми на амбиенталниот ди- 
зајн. Затоа и за нив важи укажувањето на Џ. Дорфлес, 
дека еднакво е опасен обидот да се сокрие архитекту- 
рата во пејзажот (Рајт), како и да се потисне природата 
co пренаметлива градба: потребно е интеграцијата да 
се постигне co заемен респект. Една од задачите на ам- 
биенталниот дизајн треба да се прецизирањето и огра- 
ничувањето на вредностите на артифициелното (на при- 
мер, на архитектоноското и ликовното дело) и приро- 
дата19.

Конечно, би можеле и во Македонија да го приме- 
ниме разбирањето на Дорфлес, дека „сета импостација 
на една нова реализаторска насока во полето на envi
ronmental design, на амбиенталното и територијалното 

18 Така и Дорфлес укажува: „Уметноста... би требало да 
биде токму таа што се интересира директно за еколошкиот ас- 
пект и го набљудува во неговите односи co артифициелно соз- 
дадените форми од човекот, било да се тие архитектонско-урба- 
нистички или графичко-кинетичко-светлосни; и — да не се 
заборави — звучно-акустично-тактилни,“ (Gillo Dorfles Dal signi- 
ficato alls scelte Einandi, Torino 1973).

1« Gillo Dorfles, н. дело (заб. 18).



проектирање11, би требало да биде потчинето на некои 
фундаментални примеси: да му се реституира на чове- 
кот сознанието за една постојана интеракција меѓу при- 
родата и артифициелното (меѓу природните елементи 
на амбиентот и објектите на културата произведени од 
човекот); да се развие во човекот и, пред се, во амби- 
енталниот дизајнер тенденцијата за една етичка и есте- 
тичка поставеност на својата дејност, што ги подвлеку- 
ва уметничките и моралните претпочитања на секој по- 
единец20.

Зборник: Културното наследство и човековиот животен 
простор, Скопје 1983

*<• Gillo Bortles, н. дело (заб. 18).



СОВРЕМЕНОТО МАКЕДОНСКО МОНУМЕНТАЛНО 
СЛИКАРСТВО

ВОВЕДНИ УКАЖУВАЊА

Монументалното сликарство претставува мошне 
значајна појава во досегашниот развој на современата 
македонска ликовна уметност. Така денес можеме да 
заклучиме дека преку ова сликарство всушност се об- 
ликувани некои од најсуштествените историски стреме- 
жи и цели на сето поново македонско ликовно тво- 
рештво.

Овој текст е обид да се истакнат само некои ка- 
рактеристични белези на современото монументално 
сликарство во Македонија и тоа преку неговите највпе- 
чатливи остварувања. За попрецизно согледување на мо- 
нументалното творештво неопходно е пред се поблпску 
да се определат некои поими.

За монументалната уметност е карактеристично де- 
ка таа според својата природа е синтетична. Ниту една 
од нејзините компоненти — архитектурата, скулптура- 
та, сликарството — обично не се претставуваат „во 
чист вид“, без поддршка на другите уметности.1

Суштествено е при разгледувањето на овој вид тво- 
рештво да се расчленат и две надворешно сродни но 
различни категории: остварувањето на монументалната 
уметност (како ознака за припаѓање на одредена твор- 
ба кон одредена област на пластичните уметности, по- i 

i В. П. Толстои, Монументалное искуство СССР, Советскш! 
художник, Москва 197S.



врзани co оформувањето на архитектонско-природната 
средина) и монументалноста на уметничките остварува- 
ња, како особена вредност на нивнлот ллковен уметнич- 
ки состав. Вака разбраната монументалност никако не е 
поврзана само co монументалната уметност. Поимот на 
монументалноста во уметноста е лдејно-естетска, а не 
само стллска категорија: таа еволуира заедно co целос- 
ната промена на филозофските и естетските погледи на 
одредена епоха, при што историски се менуваат и нејзи- 
ните непосредни Формално-обликувачкл (односно стил- 
ски) белези. Од друга страна, на нашата почва секој нов 
придонес во монументалното сликарство речиси неод- 
минливо се споредува co она што тука му претходело. 
Споредбите се еден од начините за согледување на не- 
кои суштествени моменти: меѓу другото, видот на од- 
носот спрема традицијата, при што никако не може 
да се постави некаква догматска или шаблонска завис- 
ност на вредноста на кое и да е современо ллковно 
остварување, во смисла на преземање или не, на некои 
сугестии од ликовната традиција. Тука станува збор за 
друг влд творечки пристап спрема уметноста на мина- 
тото (да речеме: спрема средовековното фреско-сллкар- 
ство и иконописот). Тоа значи критички и актлвен од- 
нос спрема неа: облд преку продлабочено сознание на 
традицијата, да се откријат онле поуки од неа што мо- 
жат да поттлкнат една современа творечка акција. 
Според тоа, традицлјата во Македонија е сметана како 
историски значајна и актуелна појава, само ако срас- 
нува дијалектички co сегашноста, ако творечкл го усло- 
вува современото во нашата уметност.2

ПРЕДВОЕН ПЕРИОД

Несомнено е дека оваа материја одделно го карак- 
теризира македонското современо монументално слл- 
карство: особено можноста традлцлјата да се користи 
како посреден лнструмент во создавањето на една са- 

2 Борис Петковски, Националното и традицијата во совре- 
мената македонс&а ликовна уметност. во-. Откривања, Мисла, 
Скопје, 1977.



мостојна, автентична „национална формулација“ на со- 
времените ликовни естетики и правци.

Така, Лазар Личеноски (1901—1964 год.) и Никола 
Мартиноски (1903—1973 год.) веќе во сетс свое пред- 
воено, а особено во ѕидното сликарство, го поставија 
овој проблем. Личеноски создаде повеќе фрески на ре- 
лигиозна тематика (Галичник, 1931 год.), а потоа ја 
наслика фолклорно-епската сцена во фреската „Сеир- 
(1938 год., Скопје) и мозаикот „Албанска голгота“ (ос- 
тровот Видо кај Крф во 1940 год.), co претстава на рас- 
петие. Преку ликовната обработка на овие тематски 
разновидни творби Личеноски гради изразито облику- 
вани архаично-популистички претстави на луѓе, руди- 
ментарно предадени деловл на пејзаж, а сето тоа е 
подвлечено co експресивно поставени слоеви топол ко- 
лорит. Мартиноски во неколку скопски куќи (1933, 
1936, 1937 год.) и во еден локал (1935 год.) изработи 
повеќе фрески co пасторални, симболични и алегорич- 
ко-еротски сцени. Уметникот во ѕидното сликарство 
спроведуваше истенчена или експресивна линеарна сти- 
лизација на формите, здружена co грижливо усогласе- 
ни топли бои. Овој ликовен израз е близок до стилот 
на Модилјани, Матис, а поопшто до симболистичко-екс- 
пресионистичко сликарство и презема извесни слементи 
од средновековното македонско сликарство. Во некои 
остварувања на Мартиноски е подвлечена и миловид- 
носта и деликатноста на решенијата („Шумадиска иди- 
ла“, 1933 год.), а во други сетилноста и еротиката (фре- 
ските во разурнатата кафеана „Океан“, 1935 год.).

Овие творби на Личеноски и Мартиноски, сообра- 
зени co најкарактеристичните белези на нивната умет- 
ност (за жал, најголем број од фреските на Мартино- 
ски се уништени), претставуваат значајни остварувања 
не само за нивното сопствено творештво туку и за сета 
македонска ликовна уметност.

Одделно треба да се истакне дека преку своето 
ѕидно сликарство Мартиновски и Личеноски ја развива- 
ат својат идеја за активно и осмислено користење на 
нашата ликовна традиција, co обликувањето на совре- 
мените животни и работни амбиенти.



ПОВОЕН ПЕРИОД

Во повоеното македонско монументално сликарство 
овој проблем беше поставен прво од Борко Лазески 
(1917). Тој веќе меѓу 1950 и 1955 год. создаде некол- 
ку фрески и мозаици co историска и симболично-епска 
тематика, во кои го разработуваше својот ликовен кон- 
цепт. Меѓутоа, дури довршувањето на неговата фрес- 
ка (1956 год.), посветена на темата „НОБ во Македо- 
нија“ на површина од 225 м2, значеше обопштување на 
дотогашното искуство на авторот, а и своевидна син- 
теза на се што се појави дотогаш како тенденција во 
повоеното македонско сликарство. Фреската е создаде- 
на врз основа на поуките што Лазески ги доби во те- 
кот на својот престој во Париз (1945—1948 год.). Оваа 
творба ја здружува естетиката на посткубизмот co ек- 
спресионистички елементи, а се инспирира и од Hama- 
Ta средновековна уметност, преку една прагматична, 
формално-стилска релација co неа. Одделни автори ука- 
жуваат на можното влијание и на Пикасо (од маслото 
„Герника"), како и на сродноста co мексиканските му- 
ралисти, поради општата насоченост и целите на една 
ваква монументална уметност’.

Низ ова сложено ликовно ткаење co нееднакво и 
недоследно обработени партии, се провлекува во компо- 
зицијата на фреската елемент на нагласена симболи- 
ка, на фантастиката и на надреализмот — барем во 
форма на никулец. Сведувањето на пластичната офор- 
меност на одделни партии на еднообразно обоени по- 
вршини што имаат пред се ликовна функција, а беа 
обработени co геометризиран цртеж, е навестување и 
на одредена апстрактна пиктурална логика. Co тоа де- 
лото на Лазески отвори нови хоризонти за развитокот 
на македонското сликарство во наредниот период, а по- 
стави и образец за една нова уметност: јавна, монумен- 
тална, co нова општествена функција — во стремеж за 
синтеза на уметноста и архитектурата.

3 Борис Петковски, Предвоеното ѕидно сликарство на Ни- 
кола Мартиновски, во: Откривања, Мисла, Скопје, 1977.



Личеноски no војната прво ја изработи мозаичката 
композиција посветена на Илинденското востание од 
1903 година (1954 год.), а потоа поголемиот мозаичен 
симболичен состав „Апотеоза на трудот“ (1962 год.)3. 
И двете овие дела ликовно се сродни co неговите пре- 
двоени остварувања, но не ја поседуваат сета нивна 
ликовна изразителност.

Во наредната седма деценија настанаа значајни 
промени во целиот општествен, културен и уметнички 
живот на Македонија, без оглед на фактог дека некои 
настани имаат мошне тешки лоследици за нејзиниот 
општ развој: таков беше скопскиот земјотрес од 1963 
година, што co своите катастрофални последици пре- 
дизвика големи човечки жртви и нанесе огромни за- 
губи во материјални и во културно-уметнички вреднос- 
ти. Така, во земјотресот беше уништена и фреската 
на Лазески во Железничката станица и неговите мону- 
ментални дела во домот на ЈНА во Скопје,

Меѓутоа, земјотресот беше и своевиден предизвик 
за нашата средина, која покажа изненадувачки сили и 
способности во отстранувањето на неговите последици. 
Скопјс, co својата физиономија на гигантско градилиш- 

те, на лабораторија за урбанистичко-архитектонски кон- 
цепции од целиот свет, тој простор на непрекината 
осмоза на искуства што често стоеја „пред“ нашето 
„локално историско време“, претставуваше посебен 
поттик за секоја ликовна имагинација. Повторно бсшс 
обновено прашањето за синтеза на пластичните умет- 
ности и архитектурата во Скопје, прво како теорет- 
ски проблем, а потоа и во вид на обид за нејзината 
практична реализација: стремежите за остварување на 
синтезата полека ја преобразуваа сета творечка клима 
во ликовната уметност на Македонија. Се создаде ин- 
терес за содржинските, идејните и естетските принципи 
на ваков вид ликовно изразување, за неговите посебни, 4 

4 Види: Борис Петковски, Цит. дело, во заб. 1; Трајан 
итлтарски, Стилската синтеза и прагматичната насоченост на 

македоискиот монументалист Борко Лазески, Разгледи, 2—3, 1980- 
Влада Урошевик, Споменот за една фреска, Нова Македонија/ 
20. I. 1980.



за нас се уште нови, социјални и уметнички функции: 
без оглед на тоа дека нашето минато може и тука да 
ни послужи како една необично впечатлива поука, a 
може да послужи и искуството на некои модерни на- 
ции, кај кои ваквите појави на синтеза се одамна исто- 
риска реалност, како на пример во Мексико. Новата 
ситуација го наметнуваше проучувањето на овие плас- 
тични формули што најдобро ќе изразат два основни 
моменти: специфичниот, наш национален „тонус“, co 
определување на логични задачи произлезени од на- 
шето подрачје и изградување на соодветни механизми 
на ликовното изразување, нивното атмосфера, не само 
во нашите локални туку и во светски размери.5

Ќе посочам некои обиди да се постигне ваква ос- 
мисленост на нашето повоено монументално сликарство.

По фреската на Лазески, остварувањата во скоп- 
ската Железарница (1967 год.), претставуваат втор зна- 
чаен момент во развојот на современото македонско 
монументално сликарство.6

Во зградата за општествени дејносги на овој ин- 
дустриски гигант се наоѓаат сликарските творби на 
Димитар Кондовски и Петар Мазев. Во нив авторите 
всушност го применуваат во монументални димензии 
тогашниот свој сликарски израз, развиен во нивното 
„штафелајно“ творештво.

Творбата на Кондовски го постигнува впечатокот 
на монументалност не толку низ физичкото зголему- 
вање на деловите, туку co односот на нивните повр- 
шини и маси. Ова дело е компонирано co вкрстување 
на два пристапа во обработка на материјалот. Значи- 
телно поголемиот дел од неговата површина претста- 
вува своевиден екран за подвлекување на главниот 
акцент. Оваа основа се состои од разновидни парцели 
co прегледно, правилно оформени контури: во нив се 
вметнати детали што сугерираат одделни механицис- 
тичко-техницистички моменти. Боите се стемнети (зем-

ѕ Борис Петковски, За синтезата, Разгледи (јубилеен број), 
јануари 1979.

« Паскал Гилевски, Ликовниот дел на скопската Железар- 
ница, Културен живот, 9—10, Скопје, 1967.



јани, темни окери, темно црвена), co здржан блесок. 
Во оваа основа е поставен релјефно издаден триптих, 
решен во вид на декоративни, геометриско-апстрактни 
состави-знаци втопени во блескав и деликатен колорит 
(доминација на златно-жолтото). Ова решение co сво- 
јата дотераност се „исфрла“ од околината и намет- 
нува еден свечен момент во архитектонско-ентериер- 
ниот амбиент, не успевајќи да се усогласи co неговата 
непривлечност и баналност.

Остварувањето на Мазев („Човек, огин, железо“) 
е обид да се сзгусне во јадровит и ефектен ликовен 
состав симболиката на трудот на Железарницата. Умет- 
никот (заедно co С. Шемов) тука здружува постапки 
развиени во една претходна апстрактна (,,бела“) и по- 
четокот на една тогаш своја нова фигуративна фаза. 
Преплетени се врз белата, како „малтерисана“ површи- 
на (обработена co масло и друго врз штица), детали 
вообичаени во енформелот или во апстрактниот нату- 
рализам (правоаголна парцела co „вистинско" нагорено 
дрво), co една жестоко, недржана, стилски хетерогено 
преобразена фигурација. Co ефектни ракурси, дијаго- 
нални динамични простирања на фигурите и предме- 
тите оформена е композиција во која се содржани не- 
кои барокни сугестии, а и нешто од симболичните и 
патетичните постапки на мексиканските муралисти. Це- 
лата структура пак не успева да се усогласи co „не- 
естетичноста" на просторијата во која се наоѓа.

Обид да се реши овој централен проблем на усо- 
гласување меѓу одреден простор и ликовното дело во 
нашата смисла на зборот, направен е пак во Скопје, 
во 1970 година, во зградата на Градската конферен- 
ција на ССРНМ.7

Основните белези на зафатот на Томо Шијак во 
оваа зграда може да се разглсдува од перспективите 
и на синтезата и на видовите во кои националното и 
традицијата се присутни во современата македонска ли- 
ковна уметност. Шијак изврши архитектонско преуре- 
дување на просторот (недовршено), co обликување на 

7 Борис Петковски, Творештвото на Томо Шијак, Ката- 
лог, МСУ, Скопје, 1977.



низа детали во духот на својот конструктивистички 
пластичен јазик — и co различно вклучување на форми 
произлезени од некои елементи на традиционалната 
домашна градителска пракгика. Меѓутоа, наспроти овој 
слој на вака обликуваните детали, Шијак во оваа згра- 
да многу повеќе внесе и елементи на актуелно гледање 
на формата, или поточно еден современ пристап во 
користењето на некогаш појавени и кодифицирани 
форми. Поради тоа во некои од просториите: на при- 
мер во салата за пленарни состаноци, Шијак создаде 
чудна симбиоза меѓу некакво спиритуално чувствува- 
н>е на просторот (co што е нагласен свечениот и мону- 
менталниот изглед) и настојувањето за постигнување 
максимална „емотивна функционалност'1 на просторот. 
Сето ова е подвлечено co големите „мусандри" по ѕи- 
довите на салата, кои дејствуваат како модерно обли- 
кувани .иконостаси", соопштувајќи преку своите сло- 
жени материјали специфична атмосфера на здржаносг 
и благородност.

Според тоа, во седмата деценија веќе се надми- 
нати дотогашните обиди во монументалното сликарство, 
односно на монументалното пластично обликување, во 
смисла на една посовремена творечка практика и пое 
тика. Овие тенденци продолжија co особен интензитет 
во времето од седумдесеттите до почетокот на осум- 
десеттите години.

Низа околности придонесоа за ширење на инте- 
ресот за ликовната или обликувачка интервенција во 
мошне разновидни простори и амбиенти. Без оглед на 
стихијноста, на провинцискиот менталитет и нсоргани- 
зираното спроведување, стремежите од овој вид ја зго- 
лемија материјалната основа за создавање на монумен- 
тални дела воопшто земено. Некои често згорнични 
претстави за синтезата, потоа декоративни, рспрезен- 
тативни, меморијални или споменични потреби, а во 
сосема ретки случаи: вистинската желба да се означи 
co ликовното смислата на сопствениот трудбенички Ha
nop, ја определуваат и основната тематско-содржинска 
насоченост на монументалните сликарски дела. Нара- 
чувачи — инвеститори сега се банки, воени установи, 



пошти, ку^лтурни установи, одделни државни органи 
или општини, стопански организации, хотели итн.

Во написите за овие зафати често безрезервно се 
врзуваат квалификациите дека тие значат процес на 
социјализација и демократизација на ликовното тво- 
рештво. Овојпат само ќе ја поставам начелната резер- 
ва спрема какво и да е обопштување од овој вид: 
употребата на овие термини напати се открива свое- 
видна теоретска конфузија во определбата на нивното 
вистинско значење денес. Меѓутоа, најсуштествено за 
целиот овој проблем е тоа што дел од овие зафати 
на повоеното македонско монументално сликарство ни- 
како не претставуваат успешни ликовни остварувања: 
според тоа, без оглед на својата привидно масовна 
достапност не можат да остварат вистински позитивна 
социјална функција, која може да ја изврши само едно 
современо, авангардно остварување.8 9

Така, Борко Лазески, стремејќи се да ја продолжи 
општата ликовна линија на своите поранешни дела, 
создаде неколку нови co сродни тематика и во текот 
на последната деценија. Тоа се фреските „Сутјеска1* 
(Титов Велес, 1972 год.), „Фрагменти од НОБ“ (Скопје, 
зграда на СОК, 1976 год.) и пак co тие мотиви во 
1979/80 год. (Кичево, Музеј), во 1981 год. (Пошта I, 
Скопје) и во 1982 год. (Прилеп). Меѓутоа, поновите 
реализации само надворешно ја следат логиката на 
фреската на Лазески од 1956 година. Особено е забе- 
лежлива понагласената шематизација и декоративност, 
препуштање на рутината и извесна изведбена и стилска 
неизедначеност на некои партии; дотоа и понагласе- 
ната звучност на колоритот.8 Во осмата деценија Ла- 
зески создаде и неколку витражи: во Стопанска банка 

ѕ „Ставот дека уметноста може да помогне во структурал- 
ната трансформација, значи радикална и револуционерна про- 
мена на една историска ситуација, само во колку започнува co 
траисформирањето на радикален и револуционерен начин на 
сопствената структура е без приговор... (G. С. A., Salvezza е 
caduta nel’arte moderna, in: La scuola messicana, Milano, 1984).

9 Трајан Витларски, цит. дело; Соња Абаџиева Димитрова, 
Борко Лазески, Македонска книга — МАНУ, Скопје, 1979.



во Скопје (1971 год.), во Споменикот на Илинден кај 
Крушево (1974 год.) и во МАНУ во Скопје (1975 год.), 
сите решени како геометриско-декоративни разнобојни 
состави.

Неколку други уметници изработија мозаици во 
двете згради на Стопанска банка во Скопје (1971—1978 
год.): Петар Мазев, Ана Темкова, Душан Перчинков, 
Владимир Георгиевски, Димитар Стојчевски, Симеон 
Силјаноски; а во Воената болница — Мазев (1972 год.). 
Овие мозаици авторите ги изработија co својот вооби- 
чаен ликовен јазик, приспособувајќи го кон некои тех- 
нолошки и просторни услови.10 Така, Мазев и во мо- 
заикот го запази својот манир на експресивна апстрак- 
ција co елементи на силно деформпрана фигурација. 
Перчинков инсистира на геометриска организација) на 
грижливото усогласување на деталите и колоритот. 
Темкова во мозаиците нагласува одделни релјефно (1971 
год.) издадени партии (фигури, предмети итн.); или го 
псдвлекува блесокот на разновидни материјали и по- 
кажува стремеж кон некаква ориентално-фолклорна жи- 
вописност на мотивите (1978 год.).

Но вистинска и сложена синтеза: co обликување 
на голема природна површина, преку симболична, ор- 
гански-асоцијативно разрешена архитектонска градба 
(вајарот Љ. Денковиќ и архитектот С. Суботин), вајар- 
ски симбол (Љ. Денковиќ) и импозантен мозаичен 
комплекс (творба на Мазев) остварена е во Спомен- 
костурницата кај Титов Велес (1979—80 год.). Во мо- 
заикот на Мазев е вградена јадровита епска визија на 
драматичната историја на македонскиот народ. Извле- 
чени се суштествени поенти-знаци, симболи, чија ли- 
ковна и емотивна усогласеност е развиена во голема 
визуелна симфонија, Нејзините епизоди се развиваат 
во немирна верига и вз вкрстени судири на форми. 

10 Ладислав Баришиќ, Сликата како дел на ентериерот, 
Нова Македонија. 19. VIII. 1973,- Љубица Дамјановска, Ликовнti
re остварувања на Темкова и Маневски во Стопанската банка во 
Скопје, Разгледи, 9. 1978.



маси, површини. Изразителноста, динамизмот и мону- 
менталното чувствување на целината, смелите скрату- 
вања, деформации и стилизации на формите, коло- 
ристичката звучност на мозаикот итн, творечки здру- 
жуваат разновидни ликовни искуства, некогашни и со- 
времени: пронајдени се во денешните наши ликовни 
разбирања моменти што ги зближуваат co светот на 
минатото, подалечното и поблиското, во едно подла- 
боко, „трансисториско“ чувствување на нештата.11

Во монументалното сликарство значаен е придоне- 
сот на Глигор Чемерски co делата создадени во седум- 
десеттите години. Уметникот во Стопанската банка во 
Скопје ја изработи својата фреска наречена „Топла 
земја“ (1971, Акрилик). Потоа настана неговиот прв 
мозаик „Човекот и светлината" (ХЕЦ „Вруток" кај Гос- 
тивар 1975/78). Веќе во овие дела, кои се однесуваат 
на цели и идеи поврзани co специфично „чувствување“ 
на Македонија, Чемерски се изразува co нагласен ин- 
телектуален и емотивен однос спрема проблемите што 
ги поставува во нив. Тој ги предава преку ликовни со- 
стави во кои преовладуваат симболични лирски или еп- 
ско-драматични толкувања на содржината на дадена 
творба. Преку монументалното сликарство поцелосно се 
дефинира творечката личност и мисла на Чемерски. 
Во неговите фрески и мозаици последователно и јасно 
е содржан предлог на една можна варијанта на сликар- 
ство, која решава повеќе задачи: обработка на под- 
рачје co потрајно значење за националниот амбиент co 
кој се поврзани,- одбегнување на можноста извесната 
насоченост на темата да наметне еднообразна или над- 
мината ликовна градба на делото; поврзување на „но- 
вото“ во современата ликовна уметност co традицијата 
во поширока смисла на зборот: не само националната 
(византискот сликарство, фолклсрот), туку и сета по- 
далечна (праисториските слики од Алтамира, уметноста 
на старото Мексико) или поблиската традиција на ев- * IV. 

11 Паскал Гилевски, Апотеза на Револуцијата, Вечер 22.
IV. 1980; Борис Петковски, Македонското монументално сликар- 
ство co теми од НОВ и Револуцијата, Ликовна уметност, 9, Скоп- 
је, 1981/1982.



ропското или на светското творештво, особено поно- 
вото — инспирации согледани во делата на Леже и 
Пикасо, кај мексиканските муралисти, поп-артот итн. 
Но за овие одлики на монументалното сликарство на 
Чемерски особено е карактеристичен неговиот моза- 
ичен комплекс (330 м2) во Споменикот на слободата 
кај Кочани (1981) работен заедно co архитектот Ратко 
Раѓеновиќ. Мозаичните теми што јадровито и симбо- 
лично—епски ја предаваат драматичната борба за 
слобода на македонскиот народ, претставуваат синте- 
за на сето досегашно творечко искуство на уметникот: 
во кочанските творби се преземени co нов пристап и 
co поинаква општа поставеност повеќе решенија од по- 
ранешните монументални творби на Чемерски.12

Без врзување за дадена тема или симболична цел, 
создадени се и некои други монументални дела. Така 
во прилепската Пошта, Александар Ристески оформи 
слободна апстрактна мозаичка композиција, co изра- 
зителни органско-асоцијативни форми (1976).

Необично се карактеристични и придонесите на 
Стефан Маневски13 во Скопје (Стопанска банка) и на 
Томо Шијак во Струга (Хотел ,,Дрим“). Нивните дела, 
врзувајќи се за ѕидот (Маневски) или стоејќи слободно 
во просторот (Шијак), здружуваат елементи од релјеф- 
но-склуптурални решенија co сликарско-колористичка 
обработка, принципи на дизајнот и архитектурата (Ши- 
јак), а се остварени co мошне разновидни материјали и 
во функција на една нова, нетрадиционална релација 
co просторот: го поставуваат и прашањето за соодвет- 
носта на некои типолошки класификации — особено 
распределбата на сликарството и вајарството.

XVI семинар за македонски јазик, литература и култура, 
Охрид, 1983 (Зборник).

12 Борис Петковски, Монументот. „Човекот и светлината" 
на Глигор Чемерски (,,Откриван>а); Влада Урошевиќ, Рамнотежа 
родена низ грчеви, Разгледи, 3, 1976; Борис Петковски, цит. де- 
ло. во забелешка бр. 2.

is Љубица Дамјановска, цит. дело.



ЧЕТИРИ СПОМЕНИЧНИ ФАЗИ

Градењето на спомениците од НОВ и Револуцијата, 
во Македонија се одвиваше низ неколку фази, од кои 
секоја се одликуваше co извесни специфичности. Се 
разбира дека нема „чисти“ идентификации на овие пе- 
риоди, бидејќи посебните општи обележја, условени co 
нагласената трајност на некои основни историско-оп- 
штествени и културни појавл, дејствуваа како соедину- 
вачка структура во целиот повоен период. Меѓутоа, 
во секоја фаза на изградбата на спомениците во Маке- 
донија од 1944 година наваму, постојат доволно еле- 
менти според окои начелно тие можат да се одредат,

Првата фаза на изградбата на спомениците од 
НОВ и Револуцијата во Македонија трае од ослободу- 
вањето на нашата земја па се до 1953—54 година. Во 
тие години творечката активност во областа на ликов- 
ната уметност, па и во делот кој бил ангажиран на по- 
дигањето на спомениците од НОВ и Револуцијата, бе- 
ше означена co идејно-естетски остварувања каракте- 
ристични за принципите на социјалистичкиот реализам. 
Спомениците што се изградени во тој период, главно се 
фигурални претстави, понекогаш само co една или две 
фигури, потоа поголем број на бисти и портрети. Нив- 
ната стилска физиономија е сообразена co потребите и 
стремежите на тоа револуционерно врсме. Споменици- 
те се обликувани co еден строг, доста поедноставен ре- 
алистичен јазик, помалку заинтересиран за деликатни 
ликовни решенија, а повеке за наметнување на идејната 
содржина низ едноставна, лесно приемчива пластична 



форма. Мал е бројот на остварувањата од овој период 
во областа на споменичното творештво, а малку се и 
оние остварувања што можат да издржат едно „рева- 
лоризирање“ од денешната историска и естетска пер- 
спектива. He е во прашање само ограничениот општ 
естетско-творечки простор што можел да влијае на ед- 
на таква ситуација. Нема сомневање дека бил во пра- 
шање и недостатокот на искуството, тешкотијата да се 
изгради еден нов пластичен систем сообразен co со- 
сема нови историски задачи; а најчесто и чисто мате- 
ријални моменти делувале негативно на развитокот на 
ова творештво.

Втората фаза се движи од средината на шестата 
деценија до почетокот на седмата деценија, односно 
приближно од 1955. до 1963. година. Општите процеси 
што во тоа време се одвиваа во Југославија во областа 
на културното и уметничкото творештво, усмерени кон 
изградбата на вистинските можности за реализацијата 
на принципот за слободата на уметничкото творешгво 
кај нас, многу нагласено се чувствуваа и во областа на 
споменичното и, воопшто, монументалното ликовно 
творештво. Додека некои од овие споменици на пре- 
минот помеѓу овие два периода дојдоа под удар на 
променетата естетска свест на македонската политич- 
ка и творечка јавност, така што некои од нив биле ду- 
ри и урнати, сега настапило времето на извесен дина- 
мичен творечки полет. На почетокот на овој период 
во Македнонија стои, сега уништеното дело на Борко 
Лазески, фреската „НОБ во Македонија" (што се на- 
оѓаше во зградата на бившата железничка станица во 
Скопје, порушена во земјотресот од 1963 година). Стил- 
ските обележја на ова дело — обид за синтеза на 
„прокубистички“, експресионистички и елементи на ви- 
зантиското сликарство — значеа силен придонес кон 
една нова ориентација на македноските ликовни твор- 
ци кои дејствуваа во областа на споменичната скулпту- 
ра и сликарство. Така кај некои од нив, на пример во 
извесни дела на Јордан Грабуловски, спомениците по- 
степено станувале покомплексни, co пластични зафати, 
во кои фигуралните композиции се поставувале во един-



ство co архитсктонско-просторните структури. објекги. 
Во свој период почнува нагласено да се применува и 
институцијата на конкурс, а и ликовната критика пока- 
жува извесен интерес за следење на овој вид твореш- 
тво. Сепак, и оваа фаза во изградбата на споменици 
посветени на НОВ и Револуцијата во Македонија сз 
уште не достигна позначајни творечки дострели, а во 
стилските движења се уште се среќаваат дилеми меѓу 
претходната реалистичка и една нова, воздржана екс- 
пресионистичко-симболистичка.

Третата фаза се движи од 1963. до 1971/2. година. 
Силниот пробив на голем број нови стилски инспира- 
ции, стремежи II настојувања, поврзани co значително 
зголемена творечка основа — вклучувањето во ликов- 
ниот живот на Македонија на низа млади генера, 
ции, се создала една сосема нова атмосфера и за 
нови остварувања во областа на споменично-ликов- 
ното творсштво. Во овој период е создаден многу пого- 
лем број дела од ваков карактер, во кои се повеќе се 
изразувала синтезата помеѓу „чисто“ вајарските и ар- 
хитектонски елементи на еден споменик. Полека се од- 
виваше и процесот означен co настојувањата на поеди- 
ни автори севкупната градба на споменикот да се сведе 
на архитектонско-симболични композиции. Така, преку 
лапидарни, крајно редуцирани структури, внатрешната 
идејна, односно тематско-содржинска порака на споме- 
никот, се соопштувала co стегнати, прегнантни геомет- 
риско-архитектонски облици (некои споменици на Гра- 
буловски, на пример оној кај Гевгелија итн.). Тие го- 
дини состојбата во разурнатото Скопје по земјотресот 
од 1963 година, наметна потреба од изградба на низа 
споменици кои на различни начини требаше да ја оз- 
начат солидарноста спрема овој град или да ги мемо- 
рираат жртвите на катастрофата. Co нив rope наведе- 
ните стремежи се продолжени, без оглед што поедини 
споменици и не биле реализирани (на пример, спомени- 
кот „26 јул 1963“, за чиј проект првата награда ја до- 
бил тогаш младиот архитект од Белград, Мацура)-



Четвртата фаза е се уште отворен временско-тво- 
речки процес. Иако мачно, низ контроверзни обиди, 
стремежи и реализации — впрочем, карактеристични 
и за претходната фаза — се изградува, барем за нај- 
значајните споменични потфати во Македонија по 1970 
—1972 год., еден нов општествен и творечки однос. 
Споменичното творештво се повеќе е разгледувано како 
дел од општите настојувања на македонското нацио- 
нално подрачје и неговата национална култура овој 
простор на земјата да се обликува, така да стане ам- 
биент во кој современиот човек ќе може полесно да ја 
оствари својата личност: како граѓанин, како свест за 
своето историско минато и за целите на своите напори 
насочени кон иднината.

Еден споменик треба да биде израз на достигната- 
та способност на една средина, во означувањето на врв- 
ните личности и настани од својата национална исто- 
рија. А се повеќе се наметнува потребата од синтеза 
на сите видови визуелни, поточно речено пластични 
уметности во изградбата на покомплексни споменични 
зафати. На пример, на конкурсите за споменикот во 
Крушево, посветен на националното ослободување и на 
НОВ во Македонија и за споменкостурницата во Титов 
Велес. Споменикот во Крушево, реализиран според 
проектите на вајарот Ј. Грабуловски и архитектот И. 
Грабуловска, а во соработка co сликарите П. Мазев и 
Б. Лазески е замислен и остварен како обид за син- 
теза на архитектонско-вајарско-ликовни и решенија од 
доменот на применетата уметност. Овој споменик прет- 
ставува еден вид завршница на досегашните напори во 
областа на споменичното творештво во Македонија.

По еден вака скржав преглед на развојните фазл 
на овој дел од ликовното творештво во Македонија, не- 
опходно е да се повлечат некои општи заклучоци. Пред 
се, очпгледен е постојаниот стремеж за се повпечатли- 
ви и неконвенционални реализации во областа на спо- 
меничното творештво во Македонија. Но, напоредно, и 
понатаму постои огромен број остварувања, што оста- 
нуваат под какви и да е прифатливи содржински и 
формални решенија и кои му нанесуваат ненадомест- 



лива штета како на мотивот што го изразуваат, така и 
на изградувањето на општата естетска свест на среди- 
ната. Се поупорни се општествените напори и овој вид 
творештво, не одземајќи му ја можноста слободно да 
се развива и да се изразува, да се одвива како органи- 
зиран, плански процес. Овие настојувања треба да би- 
дат грижа колку за вистинските потреби и можности 
на македонското национално подрачје, толку и за овоз- 
можување на оптимални услови за неговиот понатамо- 
шен процут. Треба значи да се одбегнуваат вулгарните 
импровизации и грубите повреди на една благородна 
идеја, но треба да се воспостави и сигурен општествен 
и професионален критериум за вреднување на споме- 
ничното творештво во Македонија.

Cetvrti jut, 10. II 1976, 12



ЗА СПОМЕНИЦИТЕ НА НАЦИОНАЛНО-ОСЛОБО- 
ДИТЕЛНАТА БОРБА И НА НАРОДНООСЛОБОДИ- 
ТЕЛНАТА ВОЈНА И РЕВОЛУЦИЈАТА ВО СТРУМИЦА

I

Повоениот развој на македонската ликовна умет- 
ност е дијалектички поврзан co сите процеси што се 
одвиваа во нашето општество и во нашата култура.

Определувачки момент во нив е фактот дека рево- 
луцијата овозможи воспоставување на нови односи Me
ry сето уметничко творештво и изградбата на соција- 
лизмот во нашата земја. Во тој пресвртен историски ди- 
јалог меѓу новата општествена стварност и уметноста, 
постоеја повеќе развојни етапи. Низ нив постепено се 
оформи свеста за вистинската улога и функција на 
уметничкото творештво кај нас.

Низ тој развој беа надминати многу идеолошки и 
догматски ограничувања, карактеристични на пример 
за периодот на социјалистичкиот реализам (1945—1950 
год.), за да се оствари во сета своја суштина принци- 
пот за слободата на уметничкото творештво. Односно: 
се изгради разбирањето дека уметноста најдобро одго- 
вара на хуманистичките перспективи на нашето опште- 
ство, кога слободно и co висока професионална свест 
ги бара најсоодветните изразни средства за реализација 
на дадената творечка идеја или цел.

Во тие рамки пред целата уметничка практика на 
Југославија се постави една специфична задача. Тоа е 
достојното споменично одбележување на значајни на- 
стани и личности од поновата и најновата наша исто- 



рија: особено оние што се поврзани co националноос- 
лободителната борба, напредното работничко движење, 
револуцијата и борбата против фашизмот. Тој твореч- 
ки одговор на оваа тешка и одговорна задача се изгра- 
дуваше преку неколку развојни етапи, што всушност 
ги следат процесите во целата југословенска ликовна 
уметност, а особено на скулптурата1.

Така за спомениците од периодот на социјалистич- 
киот реализам (кој, како естстско-стилско разбирање, 
во оваа област преку одделни остварувања сг уштс е 
присутен) е укажувано дека тие решаваат една специ- 
фччна идеолошка програма: „Обидот да се хероизира- 
ат ликовите всушност ја открива потребата на соција- 
листичкиот реализам за движење, за голема тема и спо- 
меник-расказ. Како и во сликарство, тој пред се е насо- 
чен кон фигуралната композиција, кон масовната сце- 
на пли поединечната фигура во јасно читлива акција. 
Неговиот вистински медиум оттука (е) .. . јавниот спо- 
меник разбран како претстава или симболика на ре- 
волуционерниот патос“.1 2

По 1950 година доаѓа до битна промена: „детерми- 
нантите стануваат помалку изразени“; и ,,во таа слобо- 
да лишена од диктатот на утилитарната цел се созда- 
ваат чисти модели, што подоцна, откако ќе бидат оп- 
штествено усвоени, понекогаш ќе послужат и како ос- 
нова за градење на јавни споменици, кои, за разлика 
од периодот до 1950, се појавуваат надвор од идејата 
на традиционалниот антропоморфизам (Џамоња, Бог- 
дан Богдановиќ, Бакиќ и други)“.3 4 4 Меѓутоа, поради 
природата на работите,, и во овој период токму јавни- 
от споменик ја открива социјалната условеност, општа- 
та културна ориентација и „симболичните вредности" 
на новото општествено уредување114

1 Miodrag В. Protic, Skulptura XX veka, Jugoslavija, Beo
grad 1982.

- Miodrag B. Protic, Revolucionarno kiparstvo, Spektar, Za
greb 1977.

3 Miodrag B. Protic, Skulptura XX veka.
4 Miodrag B. Protic, Oblik i vreme, Nolit Beograd 1979.
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Сето тоа е карактеристично и за уметничкото тво- 
рештво во Македонија, а одделно во скулптурата. Из- 
градбата на спомениците кај нас во низа случаи се дви- 
жеше co сроднл стилски белези како и во другите кра- 
ишта на Југославија, a co многу дилеми, co често не- 
опитни обиди, co нетворечки и непрофесионален од- 
нос при оформувањето на даден споменичен објект.5 
Оттука денес можеме да жалиме пред се за недостиг 
на извесна смисла за продширување илл сублимирање 
на револуционерниот тематски комплекс, во правец на 
општи хумани вредности иманентни на револуцијата.

Од друга страна, ако оваа дејност ја разбереме ка- 
ко единство меѓу задачата поставена од општеството, 
односно, од нашата средина, како одговор на некои 
специфични потреби и нивната непосредна творечка 
реализација од уметникот, очигледно е дека обете стра- 
ни што учествуваат во тој процес ја делат и одговор 
носта за крајниот резултат. Поради тоа социолошката 
аналлза на еден споменлк најдобро го осветлува проб- 
лемот на односот помеѓу уметноста и општеството — 
ползразително и пофино од социологијата на уметнич- 
кото дело во приватна сопственост.

Постол исто така еден основен проблем на сето 
споменлчно творештво. Така често се одбележува дека 
отворените прашања на нашлот споменик се во однос 
спрема просторот, околината на градсклот амбиент и 
пејзажот: извесна незаинтересираност за таа димензи- 
ја на спомениците ознака е на најголемиот дел на спо- 
меничната пластика посветена на НОВ — лли на кој и 
да е историски настан. Секогаш постои проблем на про- 
сторот, на некаква околина ,градска или рурална фор- 
мација. Споменикот упатен кон општи теми на рево- 
луцијата се однесува спрема тематсклот тоталитет пре- 
ку одреден простор. Се смста дека честиот конфликт 
co просторот. е однос на просторот (околлната, амби- 
ентот) и споменлкот, однос на константната спрема про-

ѕ Boris Petkovski, Les arts plastiques macedoniens d’aujo- 
urd’hui Europe, Paris 1978; Димче Коцо, Симболи на револуци- 
јата, во: Македонија од Распаќа до иднината, Скопје 1970. 



мената предизвикана co појавата на споменикот: на He
ro е, значи, сета тежина на ова искушение.

Изградбата на спомениците во нашите градови че- 
сто длабоко влијае и врз нивната општа амбиентално- 
просторна ситуација, а исто така — врз визуелната и 
опшгата култура на населението. Меѓу другото, треба 
да се има предвид и тоа дека во Македонија новите 
архитектонски и ликовни зафати често треба да водат 
грижа и за она што им претходи, за да не дојдат во 
груб судир co нашата ликовна и архитектонска тради- 
ција, co нашето уметничко наследство во најшироката 
смисла на зборот. Но еднакво: co сета нова градител- 
ска н архитектонска практика во Македонија на овој 
век.

II
Сакав овој проблегч да го разгледам врз струмич- 

кото искуство во изградбата на спомениците по војна- 
та. Струмица не само во минатото, што го докажува 
впечалтиво овој научен собир, туку и во последните 
децении даде сериозен придонес за развојот на ликов- 
ната уметност во Македонија: тоа е особено видливо во 
работата на нејзината меѓународна ликовна колонија, 
а и co настојувањето колекцијата на современи ликов- 
ни дсла на Работничкиот универзитет да стане сопстве- 
пост на работните ореганизации во градот. Познато е 
исто така дека многу струмичани се сериозни колек- 
ционери на творби од наши и странски современи умет- 
ници. Поради тоа, љубопитно е да се види што е по- 
стигнато во ваква една средина co изградбата на спо- 
мениците. Јас сакам да претставам два од нив.

1. Првиот споменик што тука е разгледуван е Спо- 
меникот на паднатите борци од Народноослободител- 
ната војна и револуција во Струмица и Струмичко. Тој 
е реализиран преку непосредна порачка на Собранието 
на општината Струмица кај академскиот вајар Илија 
Аџиевски од Скопје.6 Аџневски е автор на повеќе дру-

« Илија Аџиевски е роден на 26. XII 1926 година во Стру- 
га. Дипломирал на Академијата за ликовна уметност во Загреб 
во 1955 година во класата на проф. Фране Кршинич (претходно 
бил залишан на Белградската академија). Работи како слобо- 



ги споменични решенија настанати пред и по овој спо- 
меиик во Струмица, кој е откриен во 1963 година.

До времето во кое Аџиевски го заврши својот спо- 
меник речиси ниту еден македонски вајар се уште не 
беше се впуштил во истражување на изразито понови 
и посмели пластични обликувања на споменици. Се за- 
бележуваа извесни обиди што се сведуваа најчесто на 
едно згорнично и формално применување на вајарски 
решенија стилски произлезени од експресионизмот и 
посткубизмот. Позачестија и настојувањата да се ком- 
бинира вајарската и архитектонската обработка на спо- 
мениците а и стремежот кон нивно се уште недоизјас- 
нето и нецелосно интегрирање. Па и размислувањата 
за функцијата на споменикот во просторот (природни- 
от или урбаниот) co сето она што тоа го подразбира, 
не беа особено присутни кај нас. Се разбира: споме- 
ничките настојувања во Југославија и во Македонија 
сепак беа поразновидни. Да се потсетиме така дека во 
Прилеп бѕше оформена Могилата на непобедените 
(1961) на Богдан Богдановиќ: неговото остварување 
прстставува значајна етапа не само во творештвото на 
Богдановиќ, туку и за развојот на целата споменичка 
скулптура во Југославија.* * * * * 7

Струмичкиот споменик на Аџиевски ие следи ваквп 
настојувања за еден посовремен пристап кон споменич- 
ката проблематика. Неговото остварување е поставено 
во почетокот на Градскиот парк во Струмица, во при- 
роден простор што не создавал тешкотии за сообразу- 
вање на вајарското решение co околината. Споменикот 
на Аџиевски се состои од два елемента: од вертикал- 
но поставен мермерен столб — платно, на кој се изве- 
дени релјефи; и композиција од две фигури излеани 
во алуминиум. Двата елементи лежат врз правоаголна 
мермерна платформа, во дијагонална поставеност еден 
спрема друг врз рамната површина.

ден уметник и исклучиво се занимава co скулптура. Досега има
изработено повеќе споменици и бисти во Македонија, добиени
преку непосредна порачка или co конкурс. Излагал на повеќе
изложби во Македонија.

7 Miodrag В. Protic, Skulptura XX veka.



Очигледно е дека решението на споменикот исто 
така е спроведено во две концепциски спротивставени 
пластични обработки. Тоа се гледа во користениот ма- 
теријал, во стилско-ликовната оформеност на секој од 
деловите, што е општо земено основниот недостаток 
на спомсникот. Поради сето тоа неуспешна е и општа- 
та вклопеност на објектот во природниот амбиент.

Врз вертикалниот столб од бел мермер е врежана 
композиција составена од три една над друга поставе- 
ни претстави: машка, детска и женска веројатно во 
ооид да се сугерира широчината на народното учество 
во борбата. Релјефите се решени преку плиток цртеж, 
co згорнична, крајно шематска и декоративно стилизи- 
рана обработка. Ритамот е искршен, спроведен co остро- 
агли, „сечсни“ линии. Вториот дел се состои од две 
човечки фигури што би требало да ја симбзлизираат 
смртта за татковината, а се работени во алуминиум. 
Едната од нив е во свисната положба, а другата е пре- 
дадена во изнасилена, патетична, неубедливо дефор- 
мирана става на „прекршено" тело. Растроени, кршли- 
ви маси, грубата, необработена фактура на материја- 
лот, ја дополнуваат естетската и ликовната неубедли- 
вост на овие вајарски состави, а ја откриваат и нивната 
емотивна несоодвстност co намената на споменикот. Ќе 
напомнам дека овој објект е разгледуван од една 
стручна комисија на Републичкиот секретаријат за кул- 
тура, која заклучи дека тој не одговара на својата цел 
и предложи интервенции врз него.8

2. Градот Струмица мошне одговорно пристапи 
кои решавањето на вториот разгледуван споменик, по- 

Во извештајог членовите на оваа комисија (Коста Бала 
оанов, Петар Хаџи Бошков, Спасе Куновски и Драган Бошна 
ковски) сс укажува: „ ... Додека обелискот co релјефот би мо 
жел да се прифати и покрај слабиот цртеж на фигурите, дото 
гаш фигурите на паднатите борци покажуваат неколку неолпж 

елсменти... “ Па се заклучува: „Затоа сметаме дека во 
првата фаза би треоало да се отстранат фигурите, а потоа да 
се пријде кон преобликување на целиот споменик. Притоа тре- 
оа да се урбанизира во просторот и да се направат приоди“ 
Овој извешта] е датиран co 10. Ill 1976 година но досега ни- 
што не е преземено во врска co неговите сугестии



стетен на Гоце Делчсв и националноослободителната 
борба, a no повод стогодишнината од раѓањето на го- 
лемиот револуционер. Притоа беа земени предвид не- 
колку моменти што го аргументираат присуството на 
Споменикот на Делчев во Струмица,* * * * * * * * 9 Распишан е ано- 
нимен југословенски конкурс во 1972 година, на кој 
учсствуваа осум познати македонски вајари co 13 идеј- 
.ни решенија.10 Дури во повторената селекција, co поста- 
всни дополнителни задачи и барања (вклучително об- 
ликувањето на плоштадот каде ќе биде поставен споме- 
никот), спрема тројцата најдобри авторски предлози 
од општиот конкурс, е одбрано скулптуралното реше- 
ние на вајарот Бранко Конески и партерното решенис 
(сега Плоштад Гоце Делчев) на архитектот Мирјана Во 
линец, обата од Скопје.11 Реализацијата на Споменикот 
започна во почетокот на 1973, а заврши на 11. X. 1976 
годииа, кога беше откриен. Одборот беше составен од 
сгрумичани, односно од лица co различни професио- 
нални и општествени профили.

Ликот на Гоце Делчев и до овој Споменик е често 
обработуван во нашата ликовна уметност, а и како

» Тие аргументи (според писмото на другарот Љупчо Апо-
столов од Струмица, за што во оваа прилика најтопло му се
забпагодарувам) би бпле: Делчев бил многу присутен co сво-
јата рсволуционерна работа на струмичкиот терен; голем дел од
населението во Струмица и во струмичките села е составено од
„бегалци" од Кукуш и околните села, избегани од родниот крај
во 1913 година, во време на Втората балканска војна.

m Покрај Бранко Копески, учествувале и: Илија Аџпески.
Драган Попоски-Дада, Боро Митриќески, Александар Ивановски-
-Карадаре, Томе Андреевски и Максим Димановски.

11 Бранко Конески е роден 1935 година во село Мажучи 
tuTC, Прилепско. Академија за ликовни уметности и постдиплом- 
ски студии завршил во Љубљана »о I960 година. Од 1967 го- 
дина се бави co споменична пластика (Спомсникот на младоста 
во Љубљана му е од 1967). Меѓу другите, ги изработил: Споме- 
нпкот на паднатите партизанп за ослободуван>е на Прилеп, село 
Песјобрци кај Прилеп; Споменикот на паднатите партизани во 
село Негорци кај Гевгелија: Споменикот на Јане Сандански; 
Споменикот на Раде Јовчевски-Корчагин во Скопје; Споменикоч 
на Марко Цепенков во Прилеп,- Споменикот на паднатите nap 
тизапп во Берово итн. Има добиено нсколку награди, прире- 
дил самостојна изложба, а учествувал на повеќе изложби на ма- 
кедонската скулптура.



споменична тема. Така, уште во 1946 година во Скоп- 
скиот парк е поставена бронзената статуа во натпри- 
родна големина на Гоце Делчев, дело на Љубомир Дал- 
чев (1902, Солун) што тогаш живееше во Софија. Ова 
е засега стилски најкохерентно и најсоодветно обрабо- 
тена вајарска претстава на револуционерот: ненамет- 
лив, мажествен, доследно спроведен реалистички израз 
и одмерена, убедлива карактеризација на ликот на Дел- 
чев, без одвишна пластична ,,наративност“. Споменикот 
на Гоце Делчев во Делчево е понова творба на вајарот 
Томе Андреевски од Скопје (1935, Скопје). Статуата во 
натприрода големина е разрешена мошне конвенцио- 
нално, co груби анатомски и стилски недоследности и 
не донесе едно ново уметничко согледување на голема- 
та личност.

Од друга страна, веќе при распишувањето на кон- 
курсот (19/2) за Гоцсвиот споменик во Струмица, сос- 
тојоата во македонската ликовна уметност бсше знатно 
изменета. Пред се, целата македонска скулптура во ме- 
ѓувреме доживеа нагласен развој. Негов основен белег 
е пробив на повеќе модерни правци и нивното се по- 
често критичко и творечко применување кај нас; меѓу 
другото во споменичната скулптура или во скулптурата 
наменета за слободен простор. Се појавија неколку спо- 
менични комплекси и поголем број статуи-споменици, 
во кои понекогаш се здружени модерни стилски реше- 
нија co настојуваљето за оформување на нови и попро- 
длабочени визии за револуцијата и историјата. До Дел- 
чевиот споменик во Струмица знатно се разви и инте 
ресот за синтезата на архитектурата и лпковната умет- 
ност и воопшто: за обликувањето на нашиот природен 
и урбан простор во една „естетска средина". Се повеќс 
беа критикувани нецелосните, груби потфати во оваа 
област: оние што не водеа грижа за промислено един- 
ство на секоја нова архитектонско-пластична структура- 

даден уроан простор. Од овис моменти треба да се 
согледува и Споменикот на Гоце Делчев во Струмица.

Кај струмичкиот споменик се забележува дека ав- 
торите мошне загрижено ги решавале одделните проб- 



леми, за што имаат дадедно некои изјави и во печатот.12 
Така Конески „поистенчената" и анатомско вајарски 
поизднференцирано обликуваната фигура во скицата- 
моделот, само делумно ја спроведе и во реализацијата 
на 5,20 метри високата скулптура на Гоце Делчев (а и 
во 16-те фигури што ги сочинуваат двата релјефа). Те- 
матско-иконографски фигурата би требало да го прет- 
стави Делчев како симбол на повикот на борба за сло- 
бода и да се сугерира дека неговата сила на револуци- 
онер не е во оружјето туку во идејата за покрену- 
вање на организацијата во извршувањето на тој идеал. 
Оваа колосална статуа го претставува Гоце Делчев за- 
чекорен co десната нога што е свиткана во коленото 
како момент на опора и го подвлекува динамизмот на 
акцијата. Двете раце му се широко раширени во едно 
закрилничко, благо движење. Облеката (особено гуната) 
с предадсна co поедноставени атрибути на селско-ко- 
митската „униформа". Доста е наметлива анатомско- 
пластичната „изместеност" и пренагласеност на слобо- 
дата во рсшението на рацете, што наметнува изнасилу- 
вање на некои детали и од горниот дел на облеката. 
Стилски тргнувајќи од реалистичка постапка статуата 
е решавана co подвлекување на рамни линии и површи- 
ни, геометризација, наместа непотребно нагласена ма- 
сивност на одредени детали: на пример десните долни 
дипли на Гоцевата наметка-гуна. Оваа обработка co oc
tph, четвртести, коцкасто-кубистички поедноставувања, 
е забележлива и врз главата на Гоце. Ваков третман, 
уште понагласено спроведен, се среќава и во двата 
релјефа што се развиени врз бочните благо заоблени 
платна, како фронтално поставена низа-фриз (вкупно 
50 м2).

Овие релјефи треба да го сугерират одговорот на 
народот на повикот на Делчев. Разновидните енергич- 
ни или отпуштени сгавови и движења, нагласено раз- 
личните изрази на лицето на овие 16 над два метри ви- 

12 А. Мазова, Делчев и неговиот повик до масите, „Нова 
Македонија", 21. XII 1975; Тодор Стефанов, Делчев живееше во 
мене, „Вечер“, 6. XI 1976; Мирка Велиновска, Од земјата до не- 
бото, „Вечер“, 27, 28, 29 И 30. XI 1982.



соки фигури, облечени слично како и Гоце (co атри- 
бутите на нашите тогашни комитски чети), наметнуваат 
една натегната конструктивнистичност, што пак напа- 
ти предизвикува неубедливо „искривоколчуван>е“ на те- 
лата: ова разбрано само од чисто концепциска и стил- 
ска гледна точка.

Ликовите и носиите не се врзани за еден крај на 
.Македонија и треба да ја сугерираат присутноста на 
Делчев во настаните од тоа време. Од друга страна на 
ѕидовите co релјефите се изведени (од тоа ,,Гоцево“ 
време) записи, заклетви, преписка, архивски материјал 
и сл.

Самото партерно решение што е оформено како 
свосвидна сцена co различно широки еден над друг по- 
ставсни три нивоа, ја „исфрла Гоцевата фигура во про- 
сторот: главниот погед на споменикот се сместува Me
ry две планини, а статуата би требало да биде еднакво 
достапна од сите страни во една „кружна визура“. Оваа 
поставсност, како и употребата на природни материја- 
ли (главно мермери), би била целосно прифатливо како 
диспозиција во просторот, во колку околината се раз- 
Bi-ie во поамбициозен урбанистичко-архитектонски ам- 
биент.

Во заклучок си дозволувам да одбележам дека спо- 
меникот на Гоце Делчев во Струмица е резултат на се- 
риозни настојувања на неговите автори II на Струмица 
како град. Сепак, тој ликовно не е рсализиран така што 
да можс во целост да го задоволи нашето совремепо 
разбирање за овој вид на споменици.

И конечно: искуството на Струмица е уште една 
потврда дека е неопходно сите градови и места во Ма- 
кедонија да ја постават изградбата на спомениците ка- 
ко една од најважните дејности на своите средини, co 
цел што поцелосното вклопување и во нашиот сегашен 
историски миг и во идниот развој на нашата земја; за 
денешната уметност да биде вистинска духовна сопс- 
твеност и на идните наши генерации.

Зборник: Струмица и Струмичко низ историјата, 1983,
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ДВЕТЕ ИЗЛОЖБИ НА „ОБЛИК“ ВО СКОПЈЕ 
(1930 и 1937)

Прашањето на врските меѓу Белград и Скопје во 
времето меѓу двете светски војни досега е мошне мал- 
ку обработувано. Несомнено е дека тие врски биле 
мошне разновидни и оти белградскиот ликовен центар 
влијаел врз развојот на ликовната уметносг во Македо- 
нија. Но, постепено се оствариле и прстпоставките тој 
однос да добие и форми. Конкретно, видливото и актив- 
но учество на неколкумина македонски уметници, осо- 
бено на сликарите Лазар Личеноски, кој пред војната 
живееше во Белград и Никола Мартиноски, а потоа и 
скулпторот Димо Тодоровски и сликарот Вангел Коџо- 
ман, пред се, во ликовниот живот на Белград. Тоа е за- 
бележливо во многубројните значајни изложби, кои 
тогаш се одржувале и во Белград, и во Скопје.

Во таа смисла, еден од мошне интересните и важ- 
ни моменти во таа соработка меѓу Белград и Скопје 
претставуваат двете изложби на белградската ликовна 
група „Облик“, организирани во Скопје во 1930 и 1937 
година.

Треба да се истакне, од друга страна, дека разво- 
јот на ликовната уметност во Србија, а особено во Бел- 
град, беше неспоредливо подинамичен и побогат от- 
колку во Македонија, односно во Скопје. Основната 
причина за тоа беа различните општи историски усло- 
ви во кои се развивале овие две подрачја на Југосла- 
вија.



Познато е дека меѓу двете светски војни Македо- 
нија се наоѓаше во извонредно неповолна стопанска, 
политичка, социјална и национална ситуација1.

Поради тоа, и околностите за развој на културното 
и уметничкото творештво мошнс бавно станувале побла- 
гопрпјатни. Скопје, кое стана главно политичко-админи- 
стратпвно место на таканаречената Вардарска банови- 
на,1 2 постепено се оформуваше и како центар на кул- 
турниот и уметничкиот живот на Македонија. Така, 
овој град постепено добиваше и некои белезп иа скро- 
мен ликовен центар.

Тоа може да се забележи веќе во текот на трета- 
та деценија. Без да се навлегува подетално во ова пра- 
шање, може да се заклучи дека тоа било време во кое 
се одвивале некои процеси и активности од несомнено 
значење за целиот натамошен развој на ликовната 
уметност во Македонија.

Дотогаш II во текот на дваесеттите години ги за- 
вршија а некои тогаш ги почнаа, своите студии прет- 
ставниците од првата група на современите македонски 
ликовни уметници: Михајло Шојлев, Димитар Панди- 
лов-Аврамовски, Лазар Личеноски, Никола Мартиноски, 
Кирил Караџа и Вангел Коџоман. Некои од нив веќе 
успеале и да се усовршуваат во странство, а и да наста- 
пуваат на самостојни и групни изложби во Скопје и 
надвор од него3.

1 Институт за национална историја — Скопје, „Историја 
на македонскиот народ“, книга III, НИП „Нова Македонија ,
Скопје, 1969 година.

Територијата на Вардарската Бановина ги опфаќаше Ма- 
кедончја и делови од Косово и Јужна Србија.

з Освсн во еден или два случаи, на пример, кај изложбата 
на .Јужносрбијанските уметници" од 1927-та година, која беше 
организирана од тукушто основаното списание „Јужни преглед", 
сите овие изложби биле по сосема лична иницијатива на изла- 
гачите, без никаква организациона или материјална подршка од 
страна.



Шго се однесува до изложбената активност во 
Скопје, таа се чини, почнала во 1921-та година4 5 * * * * * * 5 * * * * *. Веќе 
во идните две години следувале други изложби, а по- 
тоа, во 1924 година, во Скопје приреди изложба и бел- 
градската група „Лада“ѕ.

Co 1927 година се поврзани неколку изложбл. Пред 
се, тоа се самостојни изложби првин на Пандилов, па 
потоа на Личеноски, а во октомври истата година би- 
ла приредена и групната мзложба на таканаречените 
„јужносрбијански уметици11 на која учествувале Пан- 
дилов, Личеноски и Мартиноски? Потоа, во 1929 го- 
дина, едноподруго биле поставени самостојнп изложби 
на Мартиновски и Личеноски. Во 1930 година следува- 
ле уште една самостојна изложба на Мартиноски, како 
и првата изложба на Друштвото на југословенските ли- 
ковни уметници на Вардарска бановина, обете во орга- 
низација на тогаш основаното Друштво на пријателите 
на уметноста11 „Ефимија“ во Скопје.

Благодарение на „Ефимија", во оваа година е при- 
редена првата изложба на белградската ликовна група 
,.Облик“ во Скопје. Познато е дека нејзин член веќе 
бил и еден македонски сликар — Лазар Личеноски.

Изложбата на групата „Облик“ претставувала го- 
лем поттик за ликовната уметност во Скопје. Досега 
за неа, во сгручната и во научната литература се да- 

4 Тоа беше изложбата на Драгослав Василевиќ-Фига (тога- 
шсн професор во Приштинската гимназија). Следната 1922 го- 
дина имаше изложба на дела од еден број југословенски и не- 
кои странски уметници, од колекцијата на „Еден чиновнпк од 
нашлот Север“, како шта е наведено во статијата: Д. ФртуниВ, 
..Прва сликарска изложба у Скопљу“, Јужна Србија, II, Скопје. 
31 марг, 1922. Потоа во 1923 година биле изложени (авторот ми 
е непознаг) „Слики и акварели на Охридското Езеро и Душа- 
новиот Град“ (Аноним, „Слике и акварели. Охридско језеро и 
Душанов Град“, Стара Србија, Скопје, 24 март, 1923 година).

5 За оваа изложба на „Лада“ има мошне малку податоци
Инаку, ова Друштво во нареднага деценија уште два пати на-
лравило обид да организира свои изложби во Скопје.

6. Да се погледа: Иван Поточњак, „Сликарска изложба у
Скопљу", Јужни преглед, 4 април 1927; С. М. ОрхановиВ, Излож-
ба слика у Скопљу“, Јужни преглед, Скопје, 2 октомври, 1927
I одина.



дени мошне малку податоци." Всушност, во предвоени- 
от белградски и скопски печат се појавиле повеќе раз- 
новидни текстови за оваа изложба. Постојат и архив- 
ски материјали за неа, (на пример во архивата на Здру- 
жението на љубителите на уметноста „Ефимија“ во 
Скопје, што сега се наоѓа во Музејот на современата 
уметност во Белград).

Инаку за првпат се спомнува можноста за органи- 
зирање на изложба на Облик веќе во јуни 1930 годи- 
на*.  Еден напис во „Скопски гласник“ не се однесува 
само на изложбата, но говори за активноста на некол- 
кумина истакнати членови на Облик во Скопје и во Ма- 
кедонија во 1930 година: за Бранко Поповиќ, претсе- 
дател на Облик и за членовите: Марино Тартаља, Ла- 
зар Личеноски и Антун Хутер.” Потоа. се до отворање- 
то на изложбата на Облик на 4 декември 1930 година, 
таа е најавувана во скопскиот печат како исклучителна 
културна манифсстација, што ќе биде организирана од 
страна на Здружението на љубителите на уметноста 
„Ефимија, во Офицерскиот дом во Скопје. По тој по- 
вод се наведени и учесниците на оваа изложба, II0 се 
испуштени имињата на некои од нив. Најавено е и тоа 
дека изложбата ќе ја отвори професорот на Универзи- 
тетот во Скопје, Никола Банашевиќ.10 Од други тексто- 
ви, меѓутоа, можат да се дознаат точни податоци. Име- 
но, изложбата ја отворил архитектот Јосиф Михајло- 
виќ, претседател на Ефимија, кој беше и претседател 
па Општината на град Скопје, а на отворањето на из-

1 Наведена е кај: Лазар ТрифуновиЛ, „Српско сликарство 
1900 — 1950“, Нолит, Белград, 1973 година,- и: Борис Петков- 
ски, ..Никола Мартиноски“, Култура, Скопје, 1982 година.

ѕ Аноиим, „Облик у Скопљу“, Скопски гласник, 22. V 
1930., 2.

» Така, се наведува дека поради конкурсот за зградата на 
Бановината во Скопје престојува професор Бранко Поповиќ и 
„една група повидни сликари": Марино Тартаља, Личеноски и 
Хутер. Таа година тие пропатувале повеќе места низ Македони- 
ja, работејќи на дела по мотивите од тие краеви (Аноним, „Умет- 
ничка клима у Скопљу,,, Скопски гласник, 9. VIII 1930., 2).

io Аноним, „Изложба „Облика““, Скопски гласник, 24. XI 
1930, 2.



ложбата предавање одржал и Бранко Поповиќ.11 За из- 
ложбата пишува и д-р Франце Месеснел, кој меѓу ос- 
танатото ги наведува и имињата на учесниците.12

Самите подготовки за отворањето на изложбата, 
„Ефимија" ги водела мошне грижливо. Пред се, таа ја 
обезбедила свечената сала на Официрскиот дом за вре- 
ме од 4 до 14 декември 1930 година. Така Франце Ме- 
сеснел укажува дека се совладани „сите тешкотии“; co 
пресретливоста на управата на Офицерскиот дом е ак- 
тивирана најпогодната скопска сала, во која уметнич- 
ките дела можат да дојдат до израз. Co импровизира- 
на инсталација, при што, покрај членовите на „Ефи- 
мија“ соработувале и co свој труд и материјал некои 
приватни лица, изложбата е отворена во мошне при- 
стојна форма.13

Впечатливо е и следењезо на траењсто на оваа из- 
ложба. Се нагласува „живото интересирање11 кое „се 
манифестирало на два начина: во бројот на посетите- 
лите и во бројот на откупените дела“, се наведува дека 
i-il имало околу 20, односно дека е откупена една пет- 
тина од изложените дела, од страна на приватни купу- 
вачи и од установи.14

и „На 4. декември о. г. во Скопје е отворена изложба на 
скулптури на уметничка група „Облик“. По повод отворањето 
на изложбата, г. Бранко Поповиќ, професор на Белградскисп 
универзитет одржа мошне интересно предавање за разликата и 
борбата меѓу двата главни правци во денешната уметност, им- 
пресионизмот и експресионизмот, што беа и претежно застапе- 
ни на изложбата". (Вјерко Аничин, „Изложба слика и скулп- 
тура уметничке групе „Облик“, Помол 1, Скопје февруари 1937 
27).

is „Изложбата опфати над сто дела: од сликарите, слики 
и акварели изложија г. г. Ѓорѓе Андреевиќ-Кун, Лазар Личено- 
ски, Иван и Станка Лучев, Мило Милуновиќ, Зора Петровиќ, 
Бранко Поповиќ, Марино Тараља Антон Хутер, Марко Челебо- 
ноЕиќ, Иво Шеремет; од вајарите: Петар Палавичини, Тома Ро- 
сандиќ, и Ристо Стијовиќ; од архитектите единствено Никола 
Добровиќ ги изложи своите проекти. „(Франце Месеснел, „Из- 
ложба Облика,, у Скопљу, Јужни преглед 2, Скопје, јуни 1931 
б~—69).

is Франце Месеснел ,навед. дело.
и Аноним, Са изложбе, Скопски гласник, 11 декември 1930
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Во еден напис е истакнато посебното внимание кон 
ЛичсноскИ: „Младиот талентиран уметник господин Ла- 
зар Личеноски, единствен претставник на јужносрбијан- 
ските сликари на оваа значајна изложба, имаше посеб- 
на среќа, Скопје му го оддаде заслуженото признание, 
II тоа на толку убав начин, толку ефикасен. Покрај не- 
говите слики не се минувашс само co краткотрајно за- 
доволство. Имаше и такви кои во неговитс слики от- 
криле убавпна од која не сакале да се лишат па поради 
тоа ги откупиле тие слики . . . Националниот карактер 
на неговитс мотиви и силниот, топол израз на неговите 
слики, тоа сосема го заслужуваат“.1Ѕ

По затворањсто на изложбата уште еднаш е река- 
питулиран нејзиниот успех, големата посета, откуп што 
мзнссувал 80 и повсќе илјади. А се соопштува и тоа де- 
ка „Облик“ заминува од Скопје за Атина, каде што 
исто така ќе приреди една изложба. Колку пјто е поз- 
нато, оваа изложба не е организирана.15 16

Интересно е преку архивата на Ефимија да се сле- 
дат подгоговките за отворањето на оваа изложба, нејзи- 
ниот тек и последиците.

Веќе на 31. мај 1930. година, Здружението го раз- 
гледувало прашањето за изложбата на „Облик“. Тука се 
наоѓаат и податоците за преписката co Офицерскиот 
дом, co цел да сс добие сала за изложбата на Облик; 
потоа за анимирање на Здружението на ликовните 
уметници на Вардарска бановина во Скопје поради со- 
работка (се гледа дека биле испраќани специјални по- 
кани до познати личности од Скопје, да дојдат на отво- 
рањето на изложбата) итн. Интересни се сметките во 
архивата на Ефимија за продадените слики од излож- 
бата на „Облик“, иако тие не ги опфаќаат сите уметнич- 
ки дела откупени во таа пригода. Откупите ги изврши- 
ла Вардарската Бановина, односно претседателот на 
владата, армискиот генерал Петар Живковиќ и други.

15 аноним, Успех Л. Личеноског, Скопски гласник, 11 де- 
кември, 1930.

is Неа lie ја наведува Лазар Трифуновиќ, (види навед. де- 
ло под забелешка број 7).



Ефимија отсекогаш настојувала внимателно да им 
се заблагодари на сите кои помагале во организирање- 
то на изложбите на групата Облик. Така, испратени се 
писма co благодарност на банот на Вардарската Бано- 
вина, Живоин Лазиќ17, на командантот на армијата, ар- 
мискиот генерал Милан Недиќ и на деканот на Фило- 
зофскиот факулет д-р. Радослав Груиќ.

Текстовите што можеме да ги сметаме како рсцен- 
зии или критички пракази, се напишанп од доктор 
Франце Месеснел, Растко Пуриќ и Вјерко Аничин.

Најиитересен е пристапот на Франце Месеснел. 
Според него, „Ефимија" co изложбата на „Облик“ са- 
кала „да ги покаже развојот и денешната состојба на 
современат српска уметност“.18 Месеснел прецизно оп 
ределувал некои карактеристики на „Облик“:

„Карактеристиката на групата „Облик‘: не може да 
сс бара ни во екстремната програма, ни во претерана- 
та линија на одделните членови; меѓу нив има дури и 
такви кои не сс сосема модерни вс смисла на совреме- 
ната форма, која, се разбира, варира според одделните 
индивидуални таленти"19)

По оваа определба следуваат мислењата за изло- 
жените дела: тие ја покажуваат упатеноста на Месес- 
нел, IIо и не особената префинетост на неговите оцени.

Ќе ја наведеме и конечната оцена на Мессснел, 
која е индикативна за пошироката состојба на критич- 
кзто мислење кај нас во самиот почеток на четвртата 
деценија:

,.Како целост изложбата донесе дел од реализаци- 
јата на денешните уметнички стремежи, кои одат кон 

17. Види - Уметничка група „Облик“ пише Бану Вардарске 
бановине, Скопски гласник, 7. II 1931.

1« Франце Месеснел, „Изложба „Облика“ у Скопљу“ ...
it Франце Месснел, навед. дело. Инаку, овој автор кај из- 

лагачите укажува на „стремежот за хероизација во пејзажот-’ 
кај Б. Поповиќ; рафикиран колорит на Тартаља,- робусно „со 
чисти Son, полн co шари“, сликани пејзажи на Добровиќ: тем- 
пераменпза дарба „со мошне современ дух“ кај Бијелиќ; брзо 
навлегуван>е“ во современиот начин на западно сликање" кај 
Личеноски и т. н. Спомнати се уште и Зора Петровиќ, Шере- 
л’ет, Палавичини и Росандиќ.



се понагласено изразување на духовната содржина. 
Притоа, формата се повеќе се оддалечува од директни- 
от натурализам и тоа е сосема природно . . . Изгледа 
дека уметниците од оваа група не расчистиле самите 
на револуционерен начин co постарата епоха, туку, да- 
леку од претераност, дале се што им овозможил соп- 
ствениот талент".

Месеснел укажува и на тоа дека „ниедно изложе- 
но дело co својата форма не ја одбивало публиката, во 
која дури се нашле и ретки пионери, па одушевени, 
купиле некои дела“.

Текстовите на Пуриќ и Аничин, нешто поразлични 
во приодите, исто така го истакнуваат значењето на из- 
ложбата на „Облик“; потоа тука е интересирањето за 
неа кај скопската публика, откупите.

Што се однесува до излагачите, Пуриќ смета дека 
на изложбата доминира Јован Биелиќ, а/посилно ги ис- 
такнува и делата на Бранко Поповиќ, Мило Милуно- 
виќ, Лазар Личеноски, Марино Тарталја и Петар Доб- 
ровиќ20 21.

Укажувањата на Аничин се корисни како информа- 
цлја за насловите на некои дела кои тогаш биле изло- 
жени-1. Интересно е дека тој истакнува оти акварелите 
на Светислав Стрела „со својот инпресионизам побуди- 
ле најголемо внимание11.

Овој прв успешен настап на „Облик“ во Скопје, во 
1930 година, останал долго време присутен во сеќава- 
њата на културните кругови во Скопје, а некои одгла- 

-« Растко ПуриН, Велика изложба Облика у Скопљу. Нај- 
успелија културно-уметничка јавна манифестација ове године, 
Југословенски гласник, 16 декември 1930.

21 Така, на пример, Бијелиќ изложил „риби и повеќе пеј- 
зажи“; Б. Поповиќ „Први батин цртеж“, „Корчула", „Златибор" 
и друго; „Автопортрет", „Дама“, „Кокошка" — Горѓе Андрее- 
виќ-Кун. „Циганче", мртва природа, муслимански деца и бел- 
градско пристаниште — Вељкр Сганоевиќ,- дела од 1915 година; 
„Мајчина тага“ и „Снаа“ (дрво) — Палавичини,- Стијовиќ — „Ка- 
ријатида"; Никола Добровиќ — проект за Банската палата во 
Скопје (шеста награда) и проект за теразиска тераса (прва на- 
града). (Вјерко Аничин, „Изложба слика и скулптура уметничке 
групе Облик" ...)



си од таа изложба можеле да се почувствуваат и во те- 
кот на идната 1931 година.22

ИЗЛОЖБАТА НА „ОБЛИК“ ВО 1937 Г

Втората изложба иа „Облик“ во Скопје, во 1937 
година, е одржана во значајно изменети услови на кул- 
турниот и уметнички живот во овој град.

Co активноста на „Ефимија" и на Друштвото на 
југословенските ликовни уметници од Вардарска Бано- 
вина, а посебно co големата лична иницијатива на ма- 
кедонските и другите уметници, кои постојано или no 
времено живееле и работеле во Скопје, се развил изве- 
сен ликовен живот. Вистина, тој бил неспоредливо по- 
ограничен во однос на Белград, Загреб или Љубљана. 
Но, во текот на триесеттите години во Скопје биле 
одржани поголем број самостојни и групни изложби на 
македонски и други уметници, а се појавиле и нови ан- 
гажмани: изработка на илустрации за книги, на при- 
мер, Мартиноски, Василие Поповиќ-Цицо; изработка 
на фрески во неколку приватни згради и во еден локал 
во Скопје, и така натаму.

Во самиот „Облик“ сега биле зачленети Личеноски 
и Мартиноски. Откако настапиле co самостојни излож- 
би во Белград, Загреб и Скопје, потоа заедно co „Об- 
лик“ во noBcIrc градови на Југославија и на други ,пред 
се се белградски, пролетни и есенски изложби, тие би- 
ле мошне познати и во белградската и во другите кул- 
турни средини на Југославија. Околу втората изложба 
на „Облик", Мартиноски, кој постојано живеел во Скоп- 
је, и Личеноски, кој живеел во Белград, се ангажирале 
околу организирањето и како домаќини и како учес- 
ници.

Во архивот на Ефимија, пак, има податоци за под- 
готовките на оваа втора изложба во Облик, во 1937 

rs. Види: Mesesnel France, Likovna umetnost u Skoplju, 
Jutro, Ljubljana, 21. Ill 1931; ll., Друштво „Јефимија", Јужни 
прсглед, 12, Скопје, декември 1931, 483—485 (тука се укажува 
дека се продадени 22 слики, една скулптура и два барелјефа, 
,,све у вредности од 8000 динара“).



година. Тука се гледа и тоа дека Мартиноски бил ов- 
ластен од „Облик“ да преговара за организирањето на 
изложбата во текот на јануари 1937 година. Сс дознава 
и тоа дека здружението на пријателите на Франција им 
става на располагање сала за изложбите на „Облик“ и 
„Лада‘‘ (оваа втора изложба сепак била одржана во 
Офицерскиот дом во Скопје).23

Од едно писмо на Лазар Личеноски,24 25 25 упатено до 
Никола Мартиноски, се гледа дека тој водел грижа за 
некои прашања во врска co изложбата, за која барал 
помош од својот колега во Скопје.-'ѕ

Во изминатиот период настанале повеќе промени 
и во самата група „Облик“. Пред се, се проширил неј- 
зинлот состав, co Никола Мартиноски, Вилко Гецан, Ми- 
ленко Шербан, Игњат Јоб. Во меѓувреме групата изла- 
гала во неколку други градови во Југославија: Сараево, 
Бања Лука, Белград, Загреб, Љубљана, а двапати и во 
странство — во Софија и во Прага.

Ликовните сфаќања на членовите на „Облик“ по- 
стојано еволуирале, но може да се наѕре сосема недво- 
смпслено една општа карактеристика: тоа е определба- 
та за движењата кои кај нас се означени co термини- 
те поетски реализам, интимизам и експресионизам на 
бојата.

Наспроти оваа основна карактеристика на ликовни 
те настојувања на члеиовите на „Облик“, познато е дс- 

23 Имено, според архивот на Јефимија, веќе во 1931 годи- 
на „Лада“ му упатила на ова Здружение писмо за организира- 
н>е на cBOjaia втора изложба во Скопје. Таа не била одржана, a
била во проект и изложбата на „Лада“ во 1937 година, која исто 
така не е реализирана.

si Писмото е сопственост на авторот на овој текст, а пра- 
тено е од Белград на 3. I 1936. година — што е грешка, треба 
да стои 1937 година.

25 така, на иример, за приемот на сликите на Гецан и 
Аралица директно од Загреб: за изработка на постаментот за 
скулптура; печатење на каталог (не пронајдов ни еден приме- 
рок). Од пнсмото го дознаваме и тоа дека изложбата ќе ја от- 
вори Петар Слиепчевиќ; дека следната недела Бранко Поповиќ 
ќе одржи предаваае (тцебало тој и да ја отвори изложбата); a 
и дека Пјер (Крижаниќ) ќе настапи во усните весници. Сето 
ова е потврдено и во архивот на Јефимија.



ка во текот на четвртата деценија во Србија се појави- 
ле тенденции означени како социјална уметност: вак- 
вите настојуваља можат да се насетат само кај одделни 
членови од оваа група. најизразито како што заклучил 
еден дел од загребската критика за изложбата на 
,,Облик“ од 1933 година, кај Мартиноски.

Во Скопјс, по повод изложбата на „Облик“ од 1937 
година, е напишана само една критика.-’6

Тоа е тскстот на Перо Слиепчевиќ, тогашен про- 
фесор на Филозофскиот факултет во Скопје. Секако, 
Слиепчевиќ и посветил посебно внимание на оваа из- 
ложба на ,.Облик“. Овој автор, како што може да се 
заклучи од неколку неговл поранешни текстови, кри- 
тики за изложбите на Мартиноски, Личеноски и други, 
поседувал ликовна култура и еден изграден однос спрс- 
ма некои прашања на тогашната наша уметност.

Во своето кажуваље за „Облик“, Слиепчсвик под- 
влекува дека ова група претставува „најсилна, ако сака- 
те најартистичка струја на нашата ликовна уметност. . . 
можеби не е прстерано да се кажс дека членовите на 
„Облик“ им припаѓаат на најдобрите што воопшто ги 
имаме.“26 26 27

Потоа Слиепчевиќ истакнува: „Порано беше пот- 
ребно да минат десет или дваесет години за новите 
правци од европскпте центри да стигнат кај нас — сега 
тоа станува, може да се рече, веднаш. Според Коњо- 
виќ и Јоб, гледачот може да насети за современите на- 
пори, донекаде и за германските; кај другите имате од- 
рази од париските стремежи11.

Овој свој став Слиепчевиќ го дополнува co мисле- 
њето дека членовите на „Облик“ ги интересира, во прв 
ред, колористичкиот проблем. „Не никаква мисла, не 
социјална тенденција, не поетична атмосфера, не ет- 
нографски фолклор, дури не и линија, туку секогаш 

26 д и неа можеме само условно така да ја определиме, 
зашто текстот на П. Слиепчевиќ, на кој мислам, е негов говор 
на отворањето на изложбата на „Облик“ (Перо Слијепчевик 
..Отварање изложбе Облика у Скопљу“, Јужни преглед, 1, Скоп- 
је, јануар 1937, 34—35).

27 Перо СлијепчевиД, навед. дело.



и насекаде проблемот на колористичкото сенчење на 
разработувани светлински сили.,,28

Притоа, Слиепчевиќ укажува дека кај Страла, По- 
повиќ, а особено кај Коњовиќ, тоновите се „гласни“; 
дека Јоб е „развиорен како Ван Гог, но пламењата му 
се потемни“; укажува на „мајсторските изразитости“ 
на Биелиќ; на „зовриената клима“ на Стојан Аралица, 
кој, „небаре co нова поставка ги обновува визиите на 
некогашните пленеристи"; на „ритмите попридушени, 
воздржани, какви што ги даваат Мартиноски, Личено- 
ски, Хутер и најмногу Тартаља".

Слиепчевиќ посебно внимание им посветува на Ли- 
ченоски и на Мартиноски: „Низ нивната фина оддаде- 
ност, нивното тивко проучување на бојата и компо- 
зицијата, мене ми се чини дека насетувам во што ќе 
се состои главниот придонес на овие јужни краишта 
кон нашата југословенска уметност: во кажувањето без 
гест и без патетика, во хармонијата co овдешниот тем- 
перамент. Re биде добро ако биде така, зашто се неж- 
ни и тоноите на тектониката на овој „Југ“.

Слиепчевиќ ги образложува и своите гледања врз 
проблемите што ги поттикнува изложбата на „Облик“.

„Само едни работи тешко ќе можете да ги најде- 
те на ова изложба: стравот и печалот, напорот и ра- 
доста и метежот на денешното човештво, на ова од 
десно, како и на она потонато во соништа во средина- 
та, и на она работничкото од лево. Уметниците небаре 
бегаат од животот на општеството, кој им изгледа грд, 
во животот на природата. Да, убавината е најдобрата 
утеха од одвратноста на секојдневјето“.

Па, разгледувајќи го натаму прашањето, Слиепче- 
виќ го гледа „знакот на голема изразна моќ на денеш- 
ните мајстори, кога можат да ја оживуваат материјата 
без никаква духовна придружба и платната да ги на- 
прават интересни без поезија41. Но Слиепчевиќ смета 
дека ваквото сликарство не е без опасност од фетиши- 
зација на материјата, од почитувањето на уметноста 
единствено како техничка и артистичка страна и се од-

28 Перо СлијепчевиД, навед. дело. 



делува „од колективната духовност на својот народ, co 
која таа, уметноста, била во врска во сите славни пе- 
риоди од својата историја".

Следува потоа јасниот став на Слиепчевиќ: „Не ми 
паѓа наум да проповедам таканаречена социјална умет- 
ност. Зашто и неа ја има. Таа постои денес, пред нас.“ 
Тоа би требало да значи дека Слиепчевиќ ја гледа на 
изложбата на „Облик“. Секако дека таа можела да се 
види, но во поширока смисла, кај Мартиноски, додека 
е потешко да се заклучи дека кај другите излагачи има- 
ло дела co белегот на социјалната уметност, Слиепче- 
виќ додава уште дека „пошироките слоевп“ повеќе се 
интересирале за „она што е човечко, отколку за она 
што е материја и чист занает. Кога уметниците co оваа 
нова техника ќе ги обработат темите поблиски на вит- 
лите на човештвото, тоа ќе се тепа околу нивните 
дела!“.

На отворањето, на кое Слиепчевиќ го прочитал 
овој свој текст, пак, зборувал Бранко Поповиќ, овојпат 
за „уметничкиот живот“, како што стои на плакатот на 
оваа изложба на „Облик“ во Скопје, која траела од 10 
до 26 јануари 1937 година.

Нешто подоцна, на 25 јануари „Ефимија“ во На- 
родниот театар во Скопје организирала еден од сво- 
ите „усни весници". На нив учествувал и Пјер Крижа- 
ниЈј, како еден од моментите во целокупната организа- 
ција на изложбата на „Облик“ во Скопје: тој зборувал 
за карикатурата и карикирањето (co карикирање на 
некого од публиката).29 Инаку, co карикатури на вак- 
вите усни весници во Скопје настапувале и други умет- 
ници меѓу кои и Мартиноски, односно уште еден член 
на „Облик“.

Меѓутоа, овој пат „Ефимија11 како организатор има- 
ла и некои посебни проблеми околу изложбата на „Об- 
лик“...

Така, од Скопскиот гласник се дозна дека управа- 
та на Здружението се состанала на 3. февруари 1937 
година „заради ликвидација на изложбата на Облик, 

29 Да се види архивот на „Ефимија" од 1937 година (оваа 
документација не е архивски обработена).



па речиси и самата не била ликвидирана. За среќа, не 
дојде ниту до ликвидација на изложбата, ниту до лик- 
видација на управата, меѓутоа дојде до објаснуваља од 
мошне комична природа."30

Анонимниот автор на информацијата за ова пра- 
шан>е го резимира проблемот во Скопски гласник: „На- 
кратко, околу исплаќањето на сметките направени за 
монтирање и демонтирање на изложбата се изроди го- 
лема и комична препирка. За малку ќе дојдеше до ос- 
тавка на симпатичната и трудољубива претссдателка 
на ..Ефимија" госпоѓа Мара Никитовиќ, која, на оваа 
седница имаше исто така можност да дознае дека ра- 
богата за уметност на „Ефимија“, чссто не е ни најмал- 
ку уметничка."31

Малку понатаму, во истиот текст на зајадлив на- 
чин се споменува и благајникот на Ефимија. Тоа бешс 
една од причините за неговата писмена оставка, но, 
пред се (што се гледа и од архивот на Ефимија), пора- 
ди неколку прашања од меѓусебните договорни фпнан- 
сиски обврски помеѓу „Облик“ и „Ефимија." Во ова 
ппсмо се наведени и постапките на Лазар Личеноски 
(кој како претставник на „Облик“ извршил продажба 
IIа три слики од својата скопска изложба).32

зо Аноним, „Јефимија" и њен штапиД чаролијски, „Скоп- 
скн гласник", б. II 1937, 4.

si Имено, се укажува на тоа дека благајникот на Јефи- 
мија кој бил против нејзината одлука да се исплати помош од 
500 динари“ на сиромашниот уметник од Прилеп г. Тодоровиќ 
(вајарот Димо Тодоровскп, м. з.),- дека тој ниту не бил благај- 
ник на Јефимија, и дека инаку многу интересно ја сфакал уло- 
гата на благајник: „Според него, имено, благајникот има за 
задача само да ги прима парите, но не и да ги издава. Забора- 
вил само едно — дека Јефимија не е банка што го ужива чле- 
нот 5 од уредбата на паричните заводи, туку културно здру- 
жение за кое парите вредат само во колку се во полза и за
добро на уметноста".

ns Лазар Личеноски како претставник на Облик се анга- 
жирал за изработка на материјал потребен за уредување кај не- 
кој столар; наводно, не било предвпдено овие трошоци да ги 
сноси „Ефимија". Потоа, на просветното одделение на, Банската 
управа тој му подарил три слики од изложбата, барајќи тие да 
се исплатат од средства што „Ефимија" ги добила како помош од 
таа Бановина Благајнпкот го поведува и тоа дека едно вајарско



Од ова може да се заклучи дека подготвувањето на 
ова втора изложба на „Облик“ (која повторувам вооп- 
што не се спомнува ниту во една од досега објавените 
студии за српската уметност и за ,,0блик‘:) била потеш- 
ка за организаторот во Скопје, отколку организирањето 
на претходната од 1930. година. За оваа изложба се 
излезени и помалку статии.

Овде треба да се додаде дека за оваа изложба на 
„Облик“ во Скопје објавил куса информација и весни- 
кот „Ново доба“ од Сплит* * * 33 така што уште повеќе из- 
ненадува дека белградските весници „Политика“, 
„Правда“ и ,.Време“, кои обично доста често објавува- 
ле статии за ликовните настани во Скопјс, не објавиле 
ништо за таа, во секој случај, значајна манифестација 
за овој град.

Инаку, е познато дека таа изложба на „Облик" во 
истата година била отворсна во Солун, co малку про- 
ширен и изменет состав.

ЗАКЛУЧОК
Ова беше обид да се претстави еден дел од сора- 

ботката меѓу Скопје и Белград во предвоениот пери- 
од во областа на ликовната уметност.

Јасно е дека Белград бил културен и уметничкп 
центар co кој Скопје било најтесно поврзано: колку 
поради предвоената политичка ситуација, која се из- 
разувала како постојано дејствување за вклучување на 
севкупниот културен и уметнички живот на Македони- 
ја во рамките на српската култура и уметност, толку 
и поради блискоста и поврзаноста. Најголем број ма- 
кедонски уметници од првата предвоена ликовна ге- 
нерација се школувале во Белград; во Скопје дејству- 
вале поголем број културни и научни работници од 
Србија.
дело („Глава на Црногорец") во бронза, било купено од Музејот 
на Јужна Србија, co процедура што нему му се чикела непри- 
фатлива за „Ефимија" и т. н.

зз Едно писмо на Лазар Личеноски до Миљенко Шербан 
од 4 февруари 1937 годна покажува дека Личеноски се ангажи- 
рал и околу натамошнирт тек на таа изложба на „Обилиќ, која, 
меѓутоа, не се одржала и во Атина, како што било предвидено



Во случајот co „Облик“, за неговиот прием во 
Скопје, влијаела неговата општа репутација — а и фак- 
тот дека првин Личеноски, а потоа и друг македонски 
уметник, Мартиноски, биле членови на оваа група.

Од друга страна, активноста на „Ефимија“, која се 
„моделирала" според белградската „Цвиета Зузориќ”, 
била доволно днинамична и енергична да ги овозможи 
и двете изложби на „Облик“ во 1930 и 1937 година.

Овие изложби, без сомнение, доста значеле за раз- 
војот на ликовниот живот во Скопје.

Пред се, придонесле за пошироко запознавање на 
скопската средина co некои значајни движења во тогаш- 
ната ликовна уметност во Југославија.

Потоа можеме да сметамс дека разгледувања за 
овие две изложби од страна на скопската ликовна кри- 
тика, придонеле за едно пошироко осветлување на тие 
движења, онолку колку што тие можеле да бидат со- 
гледани во тогаш изложените дела во Скопје. Меѓутоа, 
Месеснел и Слиепчевиќ биле и пошироко запознати co 
тогашните околности во југословенската уметност, а и 
co работата на „Облик“.

На крајот, изложбите во Скопје покажале дека 
претставниците од Македонија рамноправно влегуваат 
во рамките на тие настојувања: тоа значело доста за 
нивниот углед и третман во самото Скопје, а посебно 
за Мартиноски, кој целиот предвоен период го минал 
во него, додека и Личеноски посгојано бил поврзан co 
Македонија, особено на битно ликовниот план.

Укажано е дека од овие изложби на „Облик“ оста- 
нале во Скопје доста откупени дела: по разни установи, 
во Музејот на Јужна Србија и кај некои приватни ку- 
пувачи. За жал, и покрај тоа што ги знаеме насловите 
на некои дела и тогашните купувачи — денес тоа не 
ни помага да ги пронајдеме.

Сето ова значи и дека би требало во историјатот 
на белградската ликовна група „Облик“ да се запише 
една скопска изложба од 1937. година, co што нивни- 
от вкупен број би бил шеснаесет.

3борник Народног музеја, Београд 1983



ЗА ГРУПАТА „ДЕНЕС“ (1953 — 1983)

СИТУАЦИЈАТА ВО ПРВАТА ПОЛОВИНА НА ШЕСТАТА 
ДЕЦЕНИЈА

Шестата деценија е време кога низа настани и ос- 
тварувања го изменија текот на развитокот на совре- 
мената македонска ликовна уметност; тоа се години на 
коренита преобразба на нејзината физиономија, што 
овозможи натамошен подем на овој дел од македон- 
ската култура.

Во претходниот период (1945—1950 год.) дојде до 
снижување на уметничката вредност на многу творби 
од македонските ликовни уметници на еден малогра- 
ѓански духовен и изразен потенцијал: на претворање во 
провинцијализиран „реалистички“ пластичен јазик, без 
оглед на значењето на „ангажираната" тематика, нејзи- 
ната актуелност и „историска вредност" итн. Брзото 
„ставање во заграда" на оваа проблематика во творби- 
те на многу македонски уметници по 1950 година — 
напоредно co силниот стремеж за надминување на оме- 
ѓените стилски рамки, поставени co принципите на co 
цијалистичкиот реализам, како појава и припаѓа на из- 
менетата историска ситуација во Југославија.1

Меѓутоа, пробивот на новите настојувања во маке- 
донската уметност во првата половина на шестата де- 
ценија се уште се одвиваше во сложена ситуација. При- 

1 Борис Петковски, Современо македонско сликарство, Ма- 
кедонска ревија, Скопје 1981.



фаќањето на примената на поинакви сфаќања за умет- 
носта беше условено од белезите на нашата средина, 
чии најразновидни области, материјални и духовни, беа 
се уште неразвиени и напати создаваа ограничени мож- 
ности за појава на посмели видови умстничко изразу- 
вање. Но тие ограничувања беа постепено надминува- 
ни, благодарејќи на динамичната преобразба на целата 
историска стварност во Југославија.

Општествените процеси што се одвиваа веќе во 
првата половина на шестата деценија придонесоа не са- 
мо да се истакне и да се развива принципот за слобода 
на творештвото, туку да се создадат сосема нови пер- 
спективи и смисла на развитокот на уметноста вооп- 
што. До ваква изменста ситуација се дојде особено по 
1952 година (по Конгресот на писателите на Југосла- 
вија во Љубљана и говорот на Мирослав Крлежа на He
ro). Тогаш почна процесот на тој вистински и длабок 
пресврт во целото уметничко творештво на Југославија. 
Според тоа сите настојувања за нови, револуционерни 
по своето значење, појави во нашето ликовно твореш- 
тво, беа условени од вистинската револуционерност на 
историските промени што се развиваа во земјата. Зна- 
чајните пресврти во македонската уметност од шеста- 
та децснија, и потоа треба да ги разбереме како логич- 
ка дијалектичка поврзаност co се она што беше карак- 
теристично за современата епоха кај нас.

Поради тоа, секоја нова генерациска група веќе 
при своето вклучување во ликовниот живот во Македо- 
нија паидуваше на се поповолни претпоставки за совре- 
мениот уметнички развој. Тука особено се мисли на 
постепената промена на односот кон уметноста и на 
нејзиниот нов третман во Македонија: разбран пред 
се како постојан стремеж кон целосна демократизација 
на културата и уметноста во нашето општество.

Овие настојувања за создавање нови услови за умет- 
ничкото творештво, во Македонија почнаа непосредно 
да се чувствуваат и во нашиот ликовен живот. Карак- 
теристичен момент во тој поглед е Шестата изложба 
на македонски ликовни уметници, одржана во октом- 
ври  ноември 1951 година. Она што веќе беше согле- 



дано на претходната изложба од 1950 година: покрај 
појавата на првото монументално повоено сликарско 
остварување, фреската „Илинден 1903“ на Борко Ла- 
зески, тоа е прошлрување на тематиката co акцент врз 
пејзажот и портретот, кое за сметка на мотиви од вој- 
ната и од обновата на земјата, сега е мошне поизрази- 
то искажано.

За лзложбата од 1951 година се јавија два каракте- 
ристични текста, co акцент врз тие нови моменти. Ед- 
ниот од нлв е приказ на изложбата од писателот Јор- 
дан Леов, во кој се преплетуваат искажувањата за усло- 
веиоста на уметничкото творештво од идеолошкиот став 
на уметникот, забелешки за отсутноста на тематиката 
од „социјалистичката стварност“ и НОВ — напоред- 
но co поздравување на некои нови појави: искреност 
во изборот на тематиката, соодветно co интимната оп- 
ределба на творците. Така, на пример, како аргумент 
Леов одделно ги привсдува делата на Мартиноски од 
оваа лзложба.* 2

Позначаен е текстот на Кирил Миљовски, прочитан 
при отворањето на изложбата од 1951 година. Многу 
од сознанијата за новиот пат што треба да го следи 
во иднина уметноста кај нас, кои беа соопштсни по- 
доцна: на пример во 1952 година во споменатиот ре- 
ферат на Мирослав Крлежа во Љубљана, веќе се во 
прегнаитна форма најавени во овие искажувања на 
Млљовски3. Меѓу другото, за него е особено важно да 
ја истакне појавата на нова и разновидна тематика на 
Шестата изложба на ДЛУМ. Миљовски ја подвлекува 
опасноста за секој уметник да се сведе на тематиката 
откината од животот, за што како негативен го привс- 
дува примсрот на состојбата на уметноста во СССР. 
Нагласувајќи дека сите ограничувања се одмаздуваат 
co „деградирање на степен на рутина и занает“, Мл- 
љовски одбележува дека „и кај нас се направени облдл 
од страна на некол рецензентл да се ослромаши тема- 

- Јордаи Леов, Низ Шестата изложба на македонските 
лнковни уметници, Ноза Македонија, 21. XII. 1951.

з Кирил Миљовски, Некои мисли по повод Шеетата из- 
ложба n:i македонските уметници, Современост, 5, 1951.



тиката, а уметноста да се сведе до нивото на примитив- 
ност, дилетантизам и игнорација на последните". Но 
тематиката не го решава прашањето на чисто сликар- 
ските квалитети и досегашните слабости се, пред се, 
изразени so творечки моменти. Миљовски се изјаснува 
за учење од сета уметничка традиција на човештвото, 
а најпрвин од националната уметност. Тој ја одбележу- 
ва и улогата на КПЈ во определбата за уметност што 
нема да биде поврзана co „една кастинска идеологија", 
co што се развиваат огромни творечки сили и се осло 
бодуваат задушените творечки иницијативи на нашата 
уметност. За неограничената слобода на творештвото 
постои опасност од бирократското сивило и ограниче- 
ност, догматизам, антидијалектичката затапеност итн. 
Миљовски се произнесува и за една уметност што не е 
дешперантска, чија мисла и творештво не значат бега- 
ње од животот.

По повод Шестата изложба од 1951 година во 
Скопје беше одржана и дискусија на белградските сли- 
кари Петар Лубарда и Мило Милуновиќ, co нивните 
македонски колеги, учесници на изложбата. Од еден 
текст во списанието „Уметност11 дознаваме за нивните 
впечатоци. Тие го истакнуваат напредокот, но и cs уш- 
те големата здржаност на македонските творци кои 
треба, „како и уметниците од другите републпки, посил- 
но и потворечки да дојдат до израз во своето творе- 
штво“4. Лубарда (неговата изложба од 1951 година има 
историско и пресвртно значење за српската и за целата 
југословенска уметност, co своите радикални содржин 
ско-формални новини) и Милуновиќ, им препорачува- 
ат на своите колеги да не се поврзуваат претерано co 
Европа, а да се доближат до фреските и иконите и до 
мотивите што ги создал народот.

Во овој период до 1953 година се следат и други 
важни промени во ликовниот живот на Македонија. 
Пред се, последователното влегување по 1950 година 
на младите македонски повоени генерации во нашата 
уметност се случуваше во време на споменатата дла-

< Anonim, О Makedoniji i izlozbi makedonskih umetnika, 
Umetnost, 3, 1951, 3—4.



бока, историска условена преобразба на сста ликовна 
уметност во Југославија. Тогаш настана период кога co 
појавата на новите македонски ликовни уметници, шко- 
лувани на академиите во Белград, Загреб и Љубљана, 
постепено се внесе во Македонија сета разновидност на 
нивните стилски настојуваља.

За тоа придонесоа и цела низа други околности. 
Така одделни уметници веќе во тој период беа на спе- 
цијализации или на студиски патувања во странство. До 
1955 година во Скопје беа отворени и повеќе значајни 
изложби на македонски и на други уметници од Југо- 
славија, а исто така и неколку впечатливи странски 
изложби: на пример ретроспективните изложби на Ли- 
ченоски и Мартиноски, на модерната француска умет- 
ност во 1952 на Хенри Мур во 1955 година итн. Овие 
изложби, приредени во време на динамични процеси 
за осовременување на македонската современа умет- 
ност, создаваа претпоставки за ново сфаќање на функ- 
цијата на модерното ликовно творештво во Македонија. 
До 1955 и некои македонски уметници прикажаа само- 
стојно свои творби во земјата и надвор од неа.

Веќе од 1951 год., покрај проширување на темати- 
ката, се уочуваат некои изразни новини: промена на 
дотогашната реалистичка постапка, co внесување инти- 
мистички и лирски моменти или co импресионистички 
и неоимпресионистички ликовни решенија (кај Панди- 
лов, Лазески, В. Горѓиевски, Т. Шијак и др.). Освен тоа, 
кај некои млади сликари што почнаа тогаш да излага- 
ат, веќе по 1951 година се појави стремежот за презе- 
мање елементи од експресионизмот и фовизмот (Томо 
Шијак, Борислав Трајковски, Ристо Лозаноски, В, Ѓор- 
ѓиевски, Пецо Видимче, Миле Корубин и др.). Поддр- 
жувани од критиката, тие особено се забележливи во 
творештвото на Б. Траиковски. Петар Мазев во овие 
години се истакнуваа co смисла за рамнотежа на маси- 
те, co дводимензионални решенија, co изразит колорит. 
Кај Димче Протуѓер и други сликари во тој период, 
исто така, се забележува обид за поедноставување и 
стилизација.
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До средината на деценијата се одвиваа уште некол- 
ку значајни процеси. Пред се, се вклучуваа нови млади- 
сликари и вајари кои тукушто ги завршија студиите: 
Димитар Кондовски, Јован Димовски, Љубодраг Ма- 
ринковиќ-Пенкин, Спасе Куновски, Иван Велков, сли- 
карис Јордан Грабул, Боро Митриќески, Петар Хаџи 
Бошков, вајари и др. Co нивното присуство се доофор- 
ми групата автори co изразити творечки индивидуал- 
ности. И тие постепено ќе ги надминуват се уште ака- 
демизираните форми на импресионизмот и постимпре- 
сионизмот, на фовизмот и експресионизмот, а и некои 
згорнично применувани елементи на посткубизмот и 
конструктивизмот: се се сведуваше на понекогаш поед- 
ноставната стилизација и геометризација на формите, 
еднообразно, дводимензионално нанесување на често 
„врескав", суров колорит и шематски, статично реше- 
на композиција.

Во овој период се водени и неколку полемики, што 
според својата содржина и теоретските рамки се вкло- 
пуваа во целата атмосфера на првата половина од шес- 
тата деценија. Две од нив се непосредно поврзани co 
дејствувањето на групата „Денес“, односно непосредно 
се предизвикани од целите што таа си ги беше поста- 
вила. Поради тоа нив ги разгледувам во рамките на 
претставувањето на оваа значајна Група во историјата 
на современата македонска ликовна уметност.

НАСТАНУВАЊЕТО 14 ДЕЈСТВУВАЊЕТО НА ГРУПАТА „ДЕНЕС“

Една од формите низ кои се реализираа проце- 
сите на демократизација на ликовниот живот во цела 
Југославија, беше појавата на ликовни групи. Така 
уште пред формално да биде санкционирана и поттик 
ната можноста за нивното основање од ставовите на 
Конгресот на СЛУЈ во 1953 година, ликовни групи се 
појавија во Србија, Хрватска и Словенија веќе од 1951 
година, како обид за ослободување на ликовниот живот 
од еднообразните рамки на неговата општествена и 
професионална организираност и за пробив на нови, 
современи ликовни стремежи.



Додека во овие средини традицијата за дејствува- 
њето преку ликовните групи имаше веќе дотогаш една 
подолга традиција, во Македонија не постоеја такви 
форми на здружување на ликовните уметници. Само 
двајцата истакнати македонски ллковни сликари од 
предвоената генерација, Лазар Личеноски и Никола 
Мартиноски, беа членови на предвоената белградска 
ликовна група „Облик“, која и во Скопје одржа две 
свои изложби (1930 и 1937 год.).

Идејата за потребата да се формираат ликовни 
групи во Македонија, постепеио се развива. Така во 
1952 година Димче Протуѓер смета дека културниот 
живот во Републиката ќе „врви напоредно co соци- 
јалистичката изградба", ако се развие борба на мислења 
преку групи креатори од повеќе области на уметноста 
кои имаа различни естетски гледаља.в И очекува дека 
таквата „борба“ co дела ќе „разбие се што мириса на 
дилетантизам, еснафштина и се што е рсакционерно. 
а за едно здраво, напредно и творечко дејствување во 
сите области на уметноста"5 6 5 6 7.

Од друга страна, споменатите ликовни групи во 
Белград и Загреб несомнено влијаеја како пример за 
максдонските уметници. Меѓу нив групата „ЕХАТ 51", 
основана 1951 во Загреб, без оглед дали членовите на 
скопската група „Денес“ знаслс што и да е за нејзи- 
ното дејствување8, им е најблиска по својот состав 
(сликари 1-1 архитекти) и по некои општи настојувања 
— без да се заборават и знатните разлики меѓу нив9.

5 Миодраг Б. ПротиЛ, Македонски сликари у Беогоапу 
НИН, 24. Ш. 1953.

6 Аноним, Разговор co Ди-мче Протуѓер, Нова Македонија, 
14. IX. 1952.

7 Исто
* Членот на „Денес“ Б. Крстески се наоѓаше на школу- 

'ањс во Загреб кога ЕХАТ 51 е основана. Еден од неговите про- 
фесори (Обртна школа) бил и членот на Групата, архит. Б. Ра- 
ЕХАТ. Во март 1952 година тој ја видел во Загреб и првата из- 
шица, така што Крстевски можел да ја следп активноста на 
■ликарите од Групата, што му оставиле силен впечаток и по- 
влијаеле на некои негови тогашни цртежи.

о За ЕХАТ 51 видете: Zelimir Koscevic — Јегко Denegri, 
ЕХАТ 51, Galerija nova, Zagreb 1979.



Ho, сепак, непосреден формален услов и поттик 
за основањето на скопската ликовна група „Денес , 
претставуваше позитивниот став на Конгресот на СЛУЈ 
од 1953 година, во врска co основањето на групи од од- 
делни уметници co сродни сфаќања10.

Во проучувањето на „Денес“ е неопходно да се 
согледа физиономијата на Групата преку нејзиниот спе- 
цифичен состав, карактер и цели.

За групирањето на првото јадро ликовни уметници 
што ќе бидат членови на Групата „Денес“ беа важни 
неколку претпоставки. Така, сликарите Димче Проту- 
ѓер и Борко Лазески се познаваа уште 1944 година a 
во Скопје од 1949 година обајцата беа професори во 
Училиштето за применета уметност, заедно co нивниот 
постар колега Љубомир Белогаски. Сите тие Училиш- 
тето го сметаат како важен фактор за нивното заемно 
зближување, за можноста постојано напоредно да сле- 
дат некои текови во нашиот и странскиот ликовен 
живот итн. Во Училиштето се школуваа пред да отидат 
на студии во школите и академиите низ Југославија и 
другите помлади идни членови на „Денес“: Боро 
Крстевски, Јордан Грабулоски-Грабул, Ристо Лозаноски 
и Димитар Кондовски. Двајца меѓу нив, вајарите 
Крстевски и Грабул и самите по школувањето во Заг- 
реб (Крстевски, на Обртната школа) и Белград (Грабул 
на Академијата за ликовна уметност) ќе се вработат 
во Училиштето. Белогаски наскоро ќе премине на Архи- 
тектонскиот факултет (1950 год.) и ќе претставува не- 
посредна врска co идниот член на „Денес“, архитектот 
асистент на факултетот Ристо Шеќерински: последни- 
от пак ќе укаже на своите колеги архитектите Славко 
Брезовски и Јанко Константинов, како на перспектив- 
ни и надежни личности. Во една малечка работна про- 
сторија кај бившата Шумска управа во Скопје овие 
тројцата, заедно co својот колега Душко Пецовски, 
се собирале за разговори и проектирање.

io Марко ЧелебоновиД, Развојните тенденции во нашата 
ликовна уметност (извадок од рефератот поднесен на Конгрессхг 
на ликовните уметници во Охрид на 10. V. 1953), Разгледи, 14. 
V. 1954



Покрај овие две места, Училиштето и малото ате- 
ље на архитектите, идните членови на „Денес“ се со- 
бирале и во Клубот на писателите. Тука дискусиите 
често се одвивале за разни прашања, а во нив учеству- 
вале и познати личности од тогашниот скопски кул- 
турен живот (ликовни уметници, музичари, писатели 
итн.). Тука се читани заедно co младите писатели, дис- 
кусиите-полемиките што членовите на Групата „Денес“ 
ги воделе co своите опоненти во списанијата „Совре- 
меност“ и „Разгледи“.

До 1953 година неколку од идните членови на 
„Денес“ имаа можност за подолго (Борко Лазески во 
Париз од крајот на 1945 до 1948 година) или за по- 
кратко (Белогаски и Проту.ер, на по неколку недели, 
во Париз) да престојуваат во странство. Значајно е за 
натамошното зближување на идните членовл на Гру- 
пата и едно патување во Венеција во семптември-ок- 
томври 1952 година, за посета на Ликовното биенале. 
Кон групата составена од уметниците В. Поповиќ-Цицо, 
Т. Владимирски, Б. Лазески, Љ. Белогаски, Д. Проту- 
ѓер, Д. Тодоровски, Л. Личеноски, се придружиле и не- 
кои културни и општествени работаици (П. Коробар, 
Л. Манева и др.). Покрај посетата на Биеналето во 
сеќавањето на Протуѓер останал впечатокот дека на 
сите повлијаела посетата на Музејот на источната умет- 
ност. Имено, тогаш биле согледани од Протуѓер и од 
неговите колеги, некои карактеристики на ориентална- 
та уметност, мошне сроднп co одделни белези и на ви- 
зантиската уметност и на македонското народно тво- 
рештво. Во тоа време се зацврстил уште повеќе и зак- 
лучокот, што веќе бил присутен кај Лазески и Про- 
туѓер, дека новото модерно време бара модерен чо- 
век, кој ќе гради свој соодветен амбиент; ме-ѓу дру- 
гото и преку една нова синтеза на ликовните умет- 
носги и архитектурата, на традицијата и современата 
уметност.

Во наредниот период, се до формирањето на Гру- 
пата, Лазески и Протуѓер беа особено активни да ги 
соберат идните членови на „Денес“ меѓу своите колеги 
сликари и вајари и архитектите co сродни разбирања. 



Taxa дојде и до основачкиот состанок, кој, според не- 
кои кажувања, е одржан на 1 септември 1953 година 
во атељето на Шеќерински, Брезовски и Пецовски. Од 
поканата за зачленување во Групата, упатена до по- 
веќе колеги, а составена од Б. Лазески и Д. Протуѓер, 
веќс е профилирана и програмата — манифестот на 
„Дснес“.

Овој тскст, инаку, с објавен во седмичниот додаток 
за култура и уметност „Разгледи11 на весникот „Нова 
Македонија11 Од него се дознава дека петмина сли- 
кари: Димче Протутср, Борко Лазески, Љубомир Бе- 
логаски, Ристо Лозаноски и Давид Бафети; тројца ар- 
хитекти: Славко Брезовски, Ристо Шеќерински II Јанко 
Константиновски; и еден скулптор Јордан Грабулоски, 
одржале состанок што имал основачки и програмски 
карактер. ПоздравувајКи ја оваа иницијатива „Разгле- 
ди'*  ја поддржува и наедно го објавува „програмскиот 
наш1С“ од Димче Протуѓер. Како што се гледа од овој 
текст, Протуѓер од името на своите колеги од групата 
„Денес“ инсистира пред се на демократизација на це- 
локупната општествена дејност, како услов за слобода 
на мислата и за еден посилен културен развиток. Па 
откако укажува дека и на Третиот конгрес на СЛУЈ во 
месец мај 1953 година е внесена препорака за форми- 
рање на групи ликовни работници co приближно ед- 
накви естетски погледи, укажува дека групата на ликов- 
ни уметници од Македонија има за основна цел: „ко- 
ристење на современи ликовни постигнувања во светот 
за создавање на наша современа ликовна умстност1*1-. За 
остварување на оваа основна цел Групата си поставува 
повеќе задачи. Сите тие се насочени кон организирање 
на што побогат и разновидсн ликовен живот; за актив- 
на борба против застарените ликовни сфаќања, а за 
развивање и создавање на современ вкус и современа 
ликовна публика; за поврзување co други групи во на- 
шата земја, што се борат за современа ликовна умет- 
IIост; се укажува дека групата е за потесна соработка 
co архитекти што имаат современи сфаќања, а во по-

и Димче Протуѓер, Чекор што ветува, Разгледи, 12. XI. 1953 
12 Псто 



сока на здружување на трите гранки на ликовната умет- 
ност (архитектурата, скулптурата и сликарството), сме- 
тајќи ги неделиви и детерминирани едната co другата; 
се застапува за постојано расчистувањс на актуелни ли- 
ковни проблеми, за прибирање во своите редовл на ак- 
тивни современи ликовни работници, за создавање круг 
на јавни работници и уметници, за соработка л рас- 
чистуваље на современи уметнички проблеми.

Многу од овие ставови и цели на Групата всќе од 
порано беа формулирани и во теоретските искажувања 
и во непосредната практика на некои од членовите на 
„Денес“. А беа присутни и во дејствувањето на поедин- 
ци надвор од Групата.

Така за потребата од синтеза како решавачки фак- 
тор во создавањето на една современа национална умет- 
ност, а преку интеграција на архитектурата и на ли- 
ковните уметности, се изјаснува и архитектот Борис 
Чипан веќе во 1953 година.13 Нешто потоа за проб- 
лемот на нашиот однос спрема архитектонската тра- 
диција и какви се можностите за нејзиното третирање 
и вклучување во современата македонска архитектура, 
пишува и членот на „Денес“ архитектот Славко Бре- 
зовскиЛ1 Во некои свои предавања, а особено преку и 
до појавата на Групата реализираните или во тек на 
изработка на монументални дела, за синтезата, за обе- 
динување на традицијата co современите правци, за 
една нова социјална функција на ликовното творештво 
во современиот наш простор, се изјасни и сликарот 
Борко Лазески.13 А според тоа, основниот профнл на 
„Денес" произлегува и самиот како една синтеза на 
сите дотогаш најпозитивни процеси во современата ма- 
кедонска ликовна уметноси * 11

is Арх. Борис Чипан, За современата арритектура, Разгле- 
ди, 7, 13. III 1953, 27

11 Славко Брезовски, За нашиот архитектонски израз it тра- 
диции, Разгледи, 3. IX 1953.

Сон>а Абаџиева Димитрова, Борко Лазески, МСУ — Ма- 
кедонска книга, Скопје 1979.



При своето појавување и обид да се конституира 
и правно да се верифицира, „Денес“ наиде на извесни 
отпори од ДЛУМ, но тие беа надминати и Групата 
беше вклучена во неговите редови како посебна фор- 
ма на дејствување.

Така и првата изложба, односно првото заедничко 
ликовно настапување на членовите на Групата „Денес“ 
е реализирано во рамките на Осмата изложба на ДЛУМ, 
во две одделни простории на Уметничката галерија 
во Скопје, есента 1953 година.

Од овој прв јавен настап на „Денес“: наспроти 
подоцнешните искажувања дека Втората изложба од 
1954 година е посоодветна co целите на Групата, лич- 
но го сметам за посообразен co нејзиниот карактер и 
цели (на другите настапи не учествуваа архитекти и 
некои од сликарите), беше упатен предизвик кон це- 
лата наша културна и општествена јавносг. Тоа е јасно 
согледливо од реакциите на она што го прикажа Гру- 
пата, од оценките на одделните творби и на самите це- 
ли на Групата.

Притоа треба да се одбележи дека физиономијата 
на „Денес“ даваше можност за разновидно, па и кри- 
тачко поставување спрема неа.

Карактеристичен е во таа смисла текстот на Димче 
Коцо како критика на Осмата изложба на македон- 
ските уметници.10 Одбележувајќи некои општи карак- 
теристики на дотогашниот развој на македонската ли- 
ковна уметност: појавата на нови, млади и талентира- 
ни уметници, стремежите за продлабочување на соци- 
јалистичката демократија, Коцо смета дека на оваа из- 
ложба како и во целиот наш политички, културен и 
економски живот „вее нов дух, на слобода"17. Според 
него желбата за изнаоѓање на личен израз, сообразен 
co сфаќањата и постагањата на современата уметносг, 
постои не само кај уметниците во групата „Денес“, 
co што не се намалувало значењето и улогата што 
ската Групата да ги одигра во развитокот на нашата

м Димче Коцо, Осмата изложба на македонските уметни- 
ци, Современост, 10, 1953, 72-—79.

1’ Исто 



уметност. Потоа поопширно образлагајќи ги своите 
гледања за процесите низ кои се изградува една нова 
уметност, условена од промените на дадената историска 
ситуација, од општествениот развиток, Коцо смета де- 
ка во нашата современа уметност често има творби 
што само надворешно се co нова смисла и содржина, 
а уметничката концепција и форма се стари. Го по- 
сочува фрагментот од фреската на Б. Лазески, смета 
дека тој, бидејќи се поврзува co сликата на II Пикасо 
„Герника", co таквата концепција не можел да и при- 
паѓа на нашата, туку на француската уметност. Коцо 
наоѓа исти сфаќања и кај Протуѓер, а дека неговите 
арабески не се соодветни на она што треба да биде 
македонска уметност. Како потврда на своите ставови 
Коцо ќе приведе и други аргументи, на пример за ед- 
наквата модерност на современиците Вијар, Утрило, 
Брак или Пикасо. Наедно ,посочува неколку други 
македонски уметници: младите тогаш уметници Мазев, 
Траиковски, чии дела ги смета за современи и модер- 
ни, колку и тие на Протуѓер и Лазески — па ги одбе- 
лежува и цртежите на Мартиноски на оваа изложба, 
што co своето богатство на концепција и тематика на 
изложбата стоела на прво место. И за скулптурата на 
Грабулоски, Коцо смета дека не е понапредна, „иако 
е предадена co елеганција и одмерена чувствлтелност" 
од таа на другите скулптори надвор од „Денес“. При- 
тоа Коцо прави анализа на творбите на Грабулоски 
„Плодови“ и „Живот“, во кои проовладува повеќе 
интелектуализам отколку вистинска уметничка инспи- 
рација. Нешто поповолен е ставот на Коцо спрема твор- 
бите на Ристо Лозаноски, нагласувајќи ја неговата 
тенденција за упростување на формите како можно 
угледување на нашите фрески (во сликата „Цвеќе1).

За овој прв настап на „Денес“, напиша две крити- 
ки и сликарот Миќа Поповиќ од Белград. Во првата 
од нив, Поповиќ укажува дека се јасно формулирани 
целите и амбициите на групата како борба за совре- 
меност, Меѓутоа, тој смета дека, како и во други групи 
и во оваа се зачленети уметници што немаат „врска co 
борбата за модерното и напредното11, што се однесува 



за акварелите на Белогаски,18 па укажува дека сликар- 
ството на Мазев, Траиковски и, особено, цртежите на 
Мартиноски, ќе влијаат вонредно многу современиот 
македонски израз да биде навистина совремсн.19 М. По- 
ловиќ се запира на одделните членови на „Денес“, ука- 
жувајќи така на Димче Протуѓер -—• co првиот обид 
кај нас современата и самостојната ликовна идеја да 
се изведе во маетеријалот на килимот, подвлскува дека 
уметникот ја компонирал својата таписерија co четири 
6ои, особено карактеристични за Македонлја, Грција 
II Северна Африка. Тој го смета едноставниот цртеж 
и скудноста на боите како Протуѓерово сериозио оства- 
рување. За детаљот од картонот на големата фреско- 
композиција на Лазески, што подоцна ќс биде изведен 
во Железничката станица во Скопје (1951—1956 год.), 
уништена во 1963 година), Поповиќ одбележува дска 
открива уметник зрел за задачи од монументалното 
сликарство. Ја приведува според него блискоста co Пи- 
касовата „Герника11, но дека тоа влијание е „благород- 
но соединето co чувството на декорација од нашите 
средновековни манастири“. Поповиќ ја подвлекува п 
ликовната култура на Лазески, неговото школување 
кај А. Лот во Париз итн. Во вториот текст М. Поповиќ 
ги подвлекува јасните и нужни цели на ,,Денес“, не- 
говите „здрави" теоретски настојувања, но го поставува 
и прашањето: „Дали можеби бегањето (по секоја цена) 
од злото на несовременоста не повлекува по себе едно 
друго зло, не помало — неавтснтичност“. Во овој свој 
втор напис Поповиќ пишува и за уште еден член на 
„Дснес“, италијанскиот сликар Давид Бафети. Во овие 
нс сосема јасни определби за сликарството на Бафсти 
Поповиќ ја подвлекува неговата рутинираност, занает- 
чиско знаење итн., цела низа забелешки за емоционал- 
ната атмосфера на неговите творби. Во овој текст, 
каде што Поповиќ повторно ја подвлекува вредноста 
на цртежите на Мартиноски како нешто исклучител- 

18 МиНа ПоповиН, Из Скопља ■ Изложбд лнковних улгетни- 
ка Македоније, HI4H, 13. XII 1953

>» Миќа Поповиќ, Зрелости и несполуки на макѕдонското 
созрс.меио сликарство, Разгледи, 1, 3. I 1954



но во југословенската уметност, тој смета дека во нив 
и во смислата за монументално кај Лазески, потоа во 
сллкарството на Мазев, Траиковски и Протуѓер, се нао- 
ѓаат претпоставките современиот македонски израз на- 
вистина да биде современ.

Нскои други прикази за првата изложба на „Де- 
нес“, главно позитивно се поставени спрема оваа но- 
вина во нашиот ликовен живот, бсз оглсд на одделни 
резерви и забслешки* 20.

Веќе во март идната 1954 година „Денсс“ ја при- 
реди својата втора изложба во зградата на тогашниот 
Народен универзитет (објектот сега не постои). Оваа 
изложба само на цртежи ја изразува определбата на 
неколкумина од членовите дека оваа дисциплина е нај- 
соодветна за остварување на некои почетни претпостав- 
ки за главните цели на „Денес“. ,.Една ваква пзложба 
само на цртежи, а не и на слика, е резултат на тоа 
што при преориентирањето од една ликовна концепција 
кон друга од творецот се бара долготрајна работа. По- 
тоа, преку цртежот побргу се пренесува идејата одо- 
што на каков и да е друг начин. Тоа е така бидејќи 
во цртежот идејата на најнепосредсн начин го кажува 
она што го замислил творецот. Од друга страна цртеж- 
■от е и најинтимното, ако не и најценетото кај умет- 
никот“,21 одбележа по тој случај Димче Протуѓер. 
Всушност, постоела здржаност некои новини во ликов- 
ниот израз на Групата да не се сторат пресмели и пре- 
нагласени, но исто така и некои освоени нови вред- 
ности да не блдат изразени co задоцнувањс.

Структурата на учесниците покажува дека се наста- 
нати знатни промени во Групата. Така, на изложбата 
не беа присутни деликатните сезанистички акварели на 
Љубомир Белогаски, Борко Лазески, кој сметал дека 
треба да се поддржат сите напори на Групата, но нс 
учествувал порадл подготовките на неговата голема 

so А. Д.. Групата ,.Денес“, пејзината денешница и утреш- 
ница, Млад Борец, 30. I 1954

21 М„ ОпредслеНа пиковиа концепција. (мислења на уметни- 
цитс Грабулоски, Б. Крстески и Д. Лротуѓер), Hotsа Македонија. 
21. Ill 1954



фреска. (Затоа придонесе и ангажманот на Лазески во 
веќе од јануари 1954 година започнатата негова полеми- 
ка во „Разгледи“ co Киро Хаџи Василев), На изложбата 
не учествуваа ни архитектите, кои во тој период се беа 
насочиле кон некои нови ангажмани, или беа на пат 
да го напуштат и Скопје поради тоа. На Втората из- 
ложба се придружија кон „Денес“ младите уметници 
— сликарот Димитар Кондовски и графичарот Божин 
Барутовски. Од првите учесници излагаа уште Дпмче 
Протуѓер, Ристо Лозаноски, Давид Бафети, Јордан Гра- 
булоски-Грабул и Боро Крстески.

И овој пат критичките искажувања за настапот на 
„Денес“ се разновидни.

Така, во текстот на 3. Блажиќ се укажува дека и 
оваа изложба, без оглед на нејзините квалитети, ќе 
придонела за поинтензивен ликовен живот во Скопје. 
Но веднаш потоа следува прашањето — дали била 
оправдана оваа изложба, толку брзо по првата и co 
квалитетите што на неа се претставени. Категоричен е 
Блажиќ кога смета дека Групата не донесла ништо 
ново, а и дека излагачите „сакаат да бидат апстракт- 
ни“, но не успеваат во тоа.22

Критиката на Здравко Блажиќ, без оглед на нијан- 
сирањето во оценувањето на одделни дела на излага- 
чите, општо земено е негативно поставена спрема на- 
порот што го вложуваше ,,Денес“ и младите членови 
од коп некои првпат излагаа на изложбите на Групата. 
Co своите ставови Блажиќ настојува, всушност, да го 
профилира с-оставот на излагачите како несоодветен 
co нејзините прокламирани цели .Така, нокои веројат- 
но co право упатени забелешки кон извесни профе- 
сионални пропусти, стилски недоречености итн. Бла- 
жиќ не ги открива како момент на неопитност, на 
искрен и мачителен напор за изнаоѓање свој идентитет 
во стремежот да се следат новите правци. He ја при- 
фаќа тогашната борба на Групата за поинакви односи 
меѓу уметноста и средината, пред се како постојано 
преиспитување и на сопствените исходни позиции и на- 

22 Здравко Блажиќ, За изложбата на цртежи на Групата 
„Денес“, Современост, 4, 1954, 334—339



соки. Така и крајниот заклучок на Блажиќ е дека, и 
покрај позитивниот факт co основањето на групите, 
тие требало да бидат co стремежи што се оправдани 
само кога би биле „конструктивни и здрави".

Мошне поинаку е поставена критиката на Лазар 
Личеноски.23 24 Сметајќи дека иако поскромен овој на- 
стап на „Денес“ е поубедлив и подоследен за настоју- 
вањата на Групата, Личеноски ги констатира различ- 
ните гледања и разбирања кај нејзините членови. Така, 
се укажува на инспирацијата кај Протуѓер од фран- 
цуската таписерија, на неговата деликатна арабеска, 
па се заклучува дека „Проект за таписерија" е зрело 
и дефинирано уметничко остварување. Јордан Грабу- 
лоски, во цртежот „Пубертет“ ја постигнал мекотијата 
и пластичноста на формата. Во творбите на Давид Ба- 
фети Личеноски ја нагласува фрагментарноста, суптил- 
ииот рафинман и графичкиот виртуозитет, но и дека 
запаѓа во сув натурализам и анегдотичност. Подвле- 
кувајќи дека Ристо Лозаноски е „чист сликарски та- 
лент“, Личеноски ја подвлекува бравурозноста на по- 
тегот. Кај Димитар Кондовски укажува дека машката 
глава е конструирана на „руоовски начин“, дека енте- 
риерот е кубистички обид, а „Глава на девојка" и „Де- 
војка co мандолина" се реалистички решени. Боро 
Крстевски имал смисла за транспонирање на природата, 
сведување на формите на логична архитектоника, нао- 
ќајки ги овие моменти во цртежот „Дон Кихот“. И Ли- 
ченоски му упатува забелешки на Божин Барутовски, 
сметајќи дека нашол некоја шема за транспонирање 
на фигурата, co опасност тоа да стане шаблон и пов- 
торување. Во заклучокот Личеноски одбележува, дека 
изложбата е убаво уметничко остварување, особено 
како прва изложба на цртежи во Македонија.

Како одглас на двете изложби, може да се приве- 
де и написот на Добрила Стојанова.21 Одбележувајќи 
ги позитивните моменти во врска co дејствувањето на 24 

23 Лазар Личеноски, Изложбата на Групата „Денес", Раз- 
ГЛ6ДИ, 27, 28. III 1954

24 ДоЗрила Стојанова, Група што вѕтува, Нова Македонија, 
1, 2 И 3. I 1955



„Денес“, таа, меѓу другото, ја навестува и претстојната 
изложба на Групата, на која ќе настапиле и неколку- 
мина нови членови. Co ова нејзиното навестување, Сто- 
јанова не потсетува дека, всушност, е организирана и 
трета изложба на Групата во раната пролет (февруари 
или март) 1955 година овојпат во една просторнја на 
Клубот на писателите,

На оваа изложба која, се чини, не е одбележана 
од критиката или на некој друг начин, учествувале 
само неколцина од членовите на групата „Денес“: Про- 
туѓер, Крстевски, Грабулоски и Лозаноски и тоа пак 
co цртежи и графики.

Покрај оваа изложбена активност, особено се важ- 
нп другите дејности на Групата во текот на нејзиното 
краткотрајно формално постоење. Покрај тоа што двај- 
ца од нејзините членови (Лазески и Протуѓер) веќе од 
1952 година се јавуваат во нашиот печат како рецен- 
зенти и критичари за ликовниот живот во Скопје, а Ла- 
зески ќе одржи и предавања за проблемот на монумен- 
талната уметност и нејзиното значење, особено се важ- 
ни полемиките што обајцата ги поттикнаа и во кои 
учествуваа поради своите ставови и гледања.

Очигледно е дека Лазески и Протуѓер имале при- 
чина да се искажат за цела низа прашања, co оглед 
дека посредно или непосредно не кои изјави во крити- 
ките се однесувале за „Дснес“.

Иако временски е објавена подоцна, една статија 
на Протуѓер во списанието „Современост" непосредно 
реагира на текстот на Д. Коцо за Осмата изложба на 
ДЛУМ, а кој понапред беше приведен. Во својот од- 
говор на Коцовиот текст Протуѓер25 прво одбележува 
дека е неприфатливо модерната уметност од импре- 
сионизмот наваму да се наречува капиталистичка, па 
потоа подвлекува оти е примитивно кога се тврди и 
дека е неприфатлива апстрактната уметност во Маке- 
донија или да се прашува дали „арабеската е или не 
с наш елемент“, зашто таа е присутна во цела низа 
особини на македонската народна уметност. Сметајќи 

25 Димче Протуѓер, За и околу една. критика, Совреме- 
носг 3, 3. III 1954, 229. 235



дска архитектурата и музиката исцело „работат co 
апстракции", Протуѓер додава дска ниту едно творешт- 
во co „хуманитарни цели“ ис е негација на уметноста 
„која се развива и вирее во социјалистичкото опште- 
ство“, па така и големите дела на западноевропската 
уметност. Полемизирајќи co ставовитс на Коцо за ед- 
наквата модерност на Вијар и Утрило, co Брак, Пи- 
касо и Матис, Протуѓер укажува дека ако некој лико- 
вен работник живее и работи во социјалистичко опште- 
ство не мора и неговата уметност по суштина да биде 
социјалистичка. Поради тоа, Протуѓер сс застапува за 
квалитет на делото, не прифаќајки го отфр ’зњето на 
сликата а приори, само поради нејзините адстрактни 
стилски решенија.

Веќе пред тоа беше објавена статијата на Борко 
Лазески „За или против нефигуративната уметност“.а® 
Суштината на текстот е настојуваљето на Лазески да 
се разјасни прашањего дали навистина постои мож- 
ност, односно логична, историска потреба од појавата 
на апстрактната уметност во Македонија,- дали има за 
тоа суштествено автохтони, национални, културни и 
ликовни претпоставки: поставено е прашањето за ко- 
ристењето на македонското народно творештво, на ма- 
кедонскиот фолклор за обработка на нови теми и ндеи, 
co современи, актуелни ликовни средства. Притоа, Ла- 
зески настојувал да докаже дека апстрактната уметност 
е една од постојанитс појави во уметноста на човешт- 
doto и пледира за слобода на уметничкото определу- 
вање за или против нефигуративната уметност (тој го 
смета овој термин посоодветен од терминот апстрактна 
уметност).

Потгикнат од неговиот текст, а тргнувајќи од свое- 
то сфакање за духовните и содржинските аспекти на 
реализмот во у.метноста, публицистот и општествениот 
работник Киро Хаџи Василев во својот текст „Неиздр- 
жано пледоаје1'* * * 27, категорички се произнесува против 

sc Борко Лазески, За и против нефигуративната уметност,
Разгледи, 2, 17. I. 1954

27 Киро Хаџи Василев, Неиздржано пледоаје, Разгледи, 7.
28. III 1954, 5, 6 И 7



апсолутизацијата на проблемите на формата, а особено 
протав прифаќањето на апстрактната уметност како 
модел за уметничко обликување на стварноста на на- 
шето општество. Тој еднакво ја подвлекува различната 
природа и дистанцата што постои меѓу современата 
апстрактна уметност и привидно сродните решенија во 
нашата народна уметност. Ќе следуваат, потоа, повеќе 
текстови на Лазески и Протуѓер, кој ќе биде поттикнат 
да се вклучи во дискусијата како одговор на неколку 
натамошни полемички остри и бескомпромисни текс- 
тови на Хаџи Василев. Во полемиката, што траеше се 
до декември 1954 година, без оглед на различните пој- 
довни ставови, дијаметрално поинаку согледуваните ос- 
новни теоретски и непосредно формално-стилски прин- 
ципи за модерната уметност, суштествено е дека це- 
лата оваа полемика имаше големо значење за созда- 
вање атмосфера на отворени дискусии за најбитните 
проблеми на уметничкото творештво во Македонија. 
Несомнено е дека, без оглед на одржливоста на некои 
од нивните ставови во општа, теоретско-принципиелна 
смисла на зборот во врска co апстрактната уметност 
и начините на кои таа треба да биде прифатена и раз- 
вивана кај нас, Лазескл и Протуѓер објективно ги имаа 
насетено правците на идниот развој на уметноста кај 
нас. Што не значи дека во непосредната своја тво- 
речка практика секогаш доследно, критички и творечки 
ги имаат применувано.

Овој дел од активноста на членовите на групата 
„Денес“ наиде на разновидни реакции во нашата сре- 
дина. Несомнено е дека голем број млади уметници, и 
не само ликовни, ја прифатија дискусијата како своја 
сопствена определба. Од друга страна, овие ставови 
на Лазески и Протуѓер и по завршувањето на полеми- 
ката на странците на „Разгледи“ поттикнаа уште еден 
теоретичар да се произнесе за нив. Така Димитар 
Митрев, кон крајот на 1955 година, ќе посвети по- 
веќе страници од еден свој текст за критика на ста- 
вовите на Протуѓер во врска co апстрактната и mo-



дерната уметноста воошпто („Критериум и догма“28 29 30 29 30), 
пледирајќи особено дека суштината на нивните ставови 
е застапување на уметност што е дехуманизирана и 
антиреалистичка. Co овој текст, всушност, се потврду- 
ва и фактот дека значењсто на групата „Денес“ не 
можеме да го третираме формалистички, само како 
излагачка или друг вид ликовна дејност. И се гледа 
колку нејзините ставови тогаш се уште доаѓале во су- 
дир co ненадминатите резерви спрема современите 
правци кај нас.

Интсресно е да се одбележи зошто некои од чле- 
новпте на групата ,.Денес“ сепак не се вклучиле во овле 
полемики. Некои од нив се изјаснуваа во извесни при- 
годни изјави како членови на Групата, сметајќи го тоа 
за позитивен момент (Лозаноски). Други беа ангажи- 
рани co интензивни творечки задачи (Грабулоски), та 
дури во тоа време и не беа веќе во Скопје (архитек- 
тите Константинов и Шеќерински). Најјасна спрема по- 
лемиките е определбата на Димитар Кондовски: ..Јас 
лично намерно не сакав да учествувам во тие разго- 
вори. Сметав дека како сликар, требаше тоа да го до- 
кажам преку творештвото. Еве зошто: некои што учест- 
вуваа во тие дискусии се залагаа. .. за еден модерен, 
современ уметнички израз и за слобода, а во творешт- 
вото беа многу конзервативни2".

За односот спрема ,.Денес“ на пошироката јавност 
карактеристични се и неколку други написи. Така од 
изјавата на сликарот Миле Корубин, кон крајот на 
1954 глодина (наспроти односот на некои постари чле- 
нови на ДЛУМ), може да сс заклучи дека помладитс 
колеги имале позитнвна оценка за Групата, а и ја сме- 
таа се уште за активна.3" Така во почетокот на 1955

28 Димитар Митрев, Критериуми и догма, Современост, 
10—11, 1955, 851—855

29 Ристо Лазаров, Прво лице еднина. Димитар Кондовски: 
Уметноста — спротиставување на минливоста, Комунист 26 IX 
1980

30 Во: N. Frndic, Nije bilo sistematske suradnje likovnih 
udruzenja. Razgovor s Ljupcom Stefanovskim i Milom Korubi- 
nom, Borba, 26. XII 1954, Корубин укажува дека „Денес“ се ис- 
такнува co својог внатрешен афинитет и co стремежот да се 
ослободи од традицијата л да го усвои модерното сликарство.

16 За максдонската уметност 241



II Д. Стојанова во „Нова Македонија" и искажува, во 
веќе споменатиот текст, јасна поддршка па Групата. 
Таа укажува на нејзиниот стремсж кон соврсмен, соп- 
ствен ликовен израз и за употреба па нашиот фолклор 
како база на ликовното творештво, одбелсжувајки де- 
ка е проблем само начинот на неговото користење. Се 
подвлекува борбата за елиминирање на туѓи влијанија 
за да се надвладее натурализмот и дека напуштањето 
на конвенционалните ликовни решенија „најде разби- 
рање (ако не од сите) и одобрување меѓу се уште не- 
доволно бројната ликовна публика".

Меѓутоа, некои подоцнежни искажувања за ,.Де- 
нес“ во шестата деценија зборуваат и за поинакви ста- 
вови спрема неа. Така, во 1956 година писателот Слав- 
ко Јаневски е резервиран спрема ликовните групи, a 
поопредслено е неблагонаклонет спрема некогашното 
дејствување на „Денес“* 31.

Наспроти другите членови на „Денес“, кои во се- 
која изјава или повод го задржаа позитивниот однос 
спрема Групата, ставот на Кондовски е поинаков. Така 
во 1957 година, пишувајќи за XXI изложба на ДЛУМ 
тој укажува: Чудно е што досега, освен неуспешниот 
облд co групата „Денес“, во Здружението не се офор- 
ми никаква група co слични тенденции или афините- 
ти32 *. Но многу подоцна, Кондовски ќе укаже дека „Де- 
нес“ се вклопила во тенденциите од шестата деценија 
за ослободување од разни догматски норми и во бор- 
бата за автентична уметност- „Групата „Денес“ беше 
изразито ориентирана кон освојувањс на нови слободни 
пространства. Нашата изложба наиде на навистина 
изненадувачки пријатен одѕив кај публиката, дури и кај 
критиката"83.

si Славко Јаневски, Шестмина ни се претставуваат co гра- 
фики, Хоризонт, 22. VII 1956

32 Димитар Кондовски, По повод ХН-та изложба на ликов- 
ните уметници од Македонија, Нова Македонија, 15. XII 1957

гз Видете забел. бр. 29



ceBo еде.ч изказ на Коцо од јануари 1955 година сс 
укажува дека за слободата на изразот сепак е корисно 
формирањето на одделни групи уметници34.

1ака можс да се заклучи дека co 1955 година се 
заклучува и формалното дејствување на групата „Де- 
нсс", односпо: оној дсл на нсјзиното дејствување во 
! 0Ј хомогеноста иа меѓусебната поддршка бсше поиз- 
разита. Во натамошната активност на бившите члено- 
ви на групата „Денес“ уочливи се нлза моменти на 
нивната натамошна разновидна соработка и по 1955 
година.

Така, Протуѓер и Лозаноски lie приредат заеднич- 
ки изложби на графика во Македонија и надвор од 
неа (Велград), Текстови за самостојните настапи на сво- 
итс колеги или за нивното учество на повеќе групни 

напиша (оез отстапки во оцените) веќе од 
?2 година Д. Протуѓер. Ист е случајот и co Лазески, 

кој пишуваше за многу групни изложби меѓу 1956 и 
1959 година, како и за самостојната изложба на Кон- 
довски во 1957 година. Од своја страна Кондовски ќс 
напише критика за фреската на Лазески „НОБ во Ма- 
кедонија“ во 1956 година. Притоа, во ставовите на 
Кондовски како и во некои попатни искажуваља на 
иротугер, одделно е подвлечено значењето на оваа 
Фреска како монументално и современо ликовно оства- 
рување (кое, инаку, на некој начин ја синтетизира и 
целата проблематика за која се застапуваше „Денес“) 
Ји.±еЛ,еЖуВаЊе е дека неколкУ бивши членови на 
на вп iqro га ВКЛучат “ во гРУпата „Мугри" (Основа- 
гатЛ и гп?' т.аа деЈСТВуваше Уште само во наред- 
ната 1961 година): Лозаноски, Кондовски, Протуѓер 
Гие Јчссгвуваа на сите три изложби, а Лозаноски беше 
и секретар на Групата.
nrfTr„IlcT0 така' членовите на Групата остварија свое- 

гдна соработка и подоцна по разни поводи. Така во 
1966—1967 година Кондовски, Лазески и делумно Бре- 
зовски и Протуѓер, се вклучија во напорите за поста- 

34 Аноним, Димче Коцо, професор по историја на умет- 
носта, Разгледи, 1, 2. 1953 3



вување на проблемот за синтезата, по земјотресот од 
1963 година, како организирана и систсматска дејност 
за ново, современо обликување на град Скопје и во- 
општо на целиот простор во Македонија. Овој ангаж- 
ман се состоешс во подготовка на теорегските основи 
на ваков вид дејност, на правните и финансиските ра.и- 
ки во кои таа би можела да се реализира итн.35

Во обликувањето на својот голем споменичен ком- 
плекс во Крушево во 1974 година, Ј. Грабул го вклучи 
преку конкурс својот колега Лазески како автор на че- 
тири големи витражи во централниот дел — објектот 
на функционалната скулптура. Така и С. Брезовски го 
покани Б. Лазески да изработи едноставна неголема 
симболичка декорација во една аптека во Скопје што 
тој ја проектирал. А во шалтерскиот дел на новата 
пошта во Скопје на Ј. Константинов, Лазески изработи 
серија фрески co мотиви од НОБ.

Разгледувањето на натамошниот развој на члено- 
вите на групата „Денес“, кој уште посуштествено можс 
да ни ги открие вистинските димензии на нивното не- 
когашно прифаќање и спроведување на целите на оваа 
нивна здруженост, овојпат го следам предимно преку 
некои основни карактеристики.

Притоа, Белогаски, поради природата на своето 
лирско, интимистичко реалистичко творештво и огра- 
ничениот интерес за следење на идејата за осовреме- 
нување на ликовниот израз; како и за негово поши- 
роко учество во обликувањего на средината во која 
уметникот дејствува, практично ја ограничи својата по- 
врзаност co целите на „Денес“ единствено преку еден 
настап или само co времето на неговото формално по- 
стоење. А за Бафети е карактеристично дека натамош- 
ното применето и ликовно творештво исцело му се 
одвива во дру1'а национална културна средина (Ита- 
лија).

35 во: Борис Петковски, За синтезата, Разгледи, (јубил. 
број), јануари 1979, изложени се овие активности поврзани co 
синтезата и очекувањата од нејзината примена кај нас.



Еден од вајарите на групата „Денес“, Б. Крстески, 
ке развива скулптура и цртачко творештво co стилски 
карактеристично омеѓени рамки. Во споменичната 
скулптура уметникот применува (во овој случај един- 
ствено таа не интересира) реалистичка обработка, сил- 
но подвлечена co изразни движења, робусност на ма- 
сите, се до несмасност и рудиментарна, сурова обра- 
ботка на деталите (Крали Марко, мерхмер, 1963 год., 
Прилеп; Споменик на мавровските градители — жртви, 
лиен бетон 1966 год., Маврово; Фискултурник, лиеи 
цемент, 1972 год. Струмица). Експресионистички, се- 
цесионистички елементи (од склуптурата на Мештро- 
виќ), понагласено се согледуваат во тематско ангажи- 
раните цртежи на Крстевски. Тие се продолжување на 
еден дел од неговите цртежи излагани на Првата и 
Втората изложба на „Денес“, но исто така покажуваат 
дека извесни негови тогашии истражувања, поблиски 
до некои кубистички и конструктивистички моменти, 
не се продолжени и подоцна co таква нагласеност.

Од своја страна ликовната постапка на Божин Ба- 
рутовски: која во времето на „Денес“ се сведуваше на 
крајно поедчоставени аглести состави, во многуброј- 
ните графики, како и во сликите настанати во подоц- 
нсшииот период на неговото творештво, ја нагласува 
рудимеитарната поедноставеност на облиците co вко- 
чанети стави, наметливо архаична стилизација на ли- 
ковите и фигурите, шематизација и дводимензионална 
логика во распределбата на одделни елементи во ком- 
позицијата. Но и во ваквото творештво на Барутовски, 
особено во тематски мошне прецизно насочени гра- 
фики (националната историја, војната, револуцијата, 
фатализмот на човековото постоење итн.), несомнено 
е дека постојат рефлекси од размислувањата на Лазе- 
ски и Протуѓер за неопходноста да се гради совреме- 
ниот македонски ликовен израз и врз искуствата на 
нашето фолклорно творештво.

Свртувајќи се кон другите најактивни и најистак? 
натл членови на некогашната група „Денес“, уочуваме 
и кај нив различен однос кон некогашните програмски 



цели на „Денес“ и мошне диспартни резултати во нив- 
ното непосредно творечко остварување.

За дејствувањето на Борко Лазески е карактерис- 
тично дека по завршувањсто на Академијата за ликов- 
на уметност во Софија тој можсше подолго врсме (крај 
1945—1948 год.) да престојува на спецлјализација и 
усовршување во Париз. Тука нсговата главна цсл бе- 
ше во повсќе установи и ателјеа, пред се, да ги проучи 
и совлада разновидните ѕидни сликарски техники и да 
се запознае co тековите на модерната yi^icniod/"' По- 
крај тоа, Лазески работсшс и во ателјсто на Аидрс 
Лот, што имаше големо значењс за изградувањето на 
сиот иегов понатамшен ликовен израз. Од неговото 
укажување произлегува дска активното проучување на 
постулатите на посткубизмот и конструктивизмот прс- 
ку контактот co Лот, му овозможило да навлезс полсс’ 
но и во сушпшата на апстрактната уметност. За тоа 
биле мошне важпи и изложбите што во Париз ги сле- 
дел (меѓу другото и на Кандински), како и проучува- 
њето на литературата пишувана за и против апстракт- 
ката уметност (пооделно текстовите на Леоп Жак и др.). 
Познато е дека Лазески, како што е укажано, овпе 
свои сознанија можеше само постепено, co тешкотии 
и co повремени отстапки (за што во 1952 год. го кри- 
тикува и Протуѓс-р), да ги реализира во своето, осо- 
бено монументално творештво. Така, фреската од 
1951—1956 г. треба да се смета како негов најзна- 
чаен придонес (дотогаш: 1950—1954 год. изработи фре- 
ски и мозаици во Скопје и во с. Сливово) и за обопш- 
тување на сите настојувања на „Денес1'. Посветено на 
темата „НОБ во Македонија11 и на површина од 225 
квадратни метри, делото на Лазески значсше и резиме 
на дотогашното искуство на авторот, а и своевидна син- 
теза на се што дотогаш се појави како тенденција во 
современото македонско сликарство. Фреската бешс 
создадена врз основа на поуките што Лазески ги доол 
во текот на својот престој во Париз. Така оваа творба 
ја здружува естетиката на посткубизмот (според А. Лот)

Соња Абаџиева Димитрова, Борко Лазески... 



co експресионистички елементи, а несомнено се инспи- 
рира и од нашата средновековна уметност. Одделни 
автори укажуваат на можно влијание и на Пикасо (од 
сликата Геринка), како и на начелна сродност co мек- 
сиканските муралисти. Низ ова сложено ликовно трае- 
н>е co стилски недоследно и нееднакво обработени пар- 
тии, во композиција на фреската се провлекува еле- 
мент на нагласена симболика, на фантастика и на над- 
реализам — во почетна форма. Редукцијата на детали 
во одделни партии, постоењето на еднообразно обосни 
површини што имаат пред се ликовна функција, а се 
обрабени co геометризиран цртеж — претставуваат на- 
вестување на определсна апстрактиа пиктурална логи- 
ка. Co ова дело Лазески отвори нови хоризонти за 
развлтокот на македонското сликарство во наредниот 
период. А постави и образец за една нова уметност: 
јавна, монументална, co нова општествена функција — 
co стремеж за синтеза на уметноста и архитектурата. 
Се што се случувашс во наредните години до крајот 
на деценијата — беше во извесна смисла натамошна 
разработка и потврда на откритијата на ова дело 
(уништено, како и други ѕидни творби во Скопје, во 
1963).

Потоа, следејќи го интересот за синтезата на ли- 
ковната уметност и архитектура во Македонија и са- 
кајќи да ја продолжл општата ликовна линија иа сво- 
ите поранешни дсла, Лазески создаде нсколку нови, co 
сродна тематлка, и во периодот no 1970 година (до- 
тогаш не изведе ниту едно друго дело во областа на 
ѕидното сликарство). Тоа се фреските „Сутјеска“ (Ти- 
тов Велес, 1972 год), „Фрагменти од НОБ“ (Скопје, 
зградата на СОК, 1976 год.), две фрески во Музејот на 
Западна Македонија (пак co тема од НОБ, Кичево, 
1979/80 год.), фрески во новата пошта во Скопје (1981 
год.), фреска во Музејот „11 Октомври" (Прилеп, 1982 
год) и мурал во СЕЕСТЕМ (Мексико, 1983 год.; co те- 
матика посветена на неврзаното движење). Во голема 
мера во сите овие остварувања се пренссени каракте- 
ристиките на композициониот систем и начинот на ли- 
ковната обработка од фреската на Лазески завршена 



bo 1956 година. Сепак, поновите реализации само над- 
ворешно ја следат логиката на тоа дело. Во нив е за- 
бележллва нагласена шематизација и наметлива де- 
коративност, изведбена рутинлраност, неуедначеност на 
некои партии. Често се провлекува надворешна допад- 
ливост на решенијата, подвлечена звучност на колори- 
те. Лазески создаде и неколку витражи: во Стопанска- 
та банка (1971), во Народната банка (1975 год.), и во 
Македонската академија на науките и уметностите 
(1975 год.) во Скопје, како и во „Споменикот на Илим- 
ден“ во Крушево (1974 год.). Во сите овие витражи 
(две од нив, всушност, вршат само декоративна функ- 
ција) Лазески инсистира на композиции од послободно 
или геометриски стилизирани ликовни решенија, во 
рамките на своевидна апстрактна геометричност. Во нс- 
кои од нив присутни се и одделни орнаментално-сим- 
болични моменти (МАНУ).

Љубопитен е и развојот на Димче Протуѓер. Под- 
готвен професионално за разновидни днсциплинн во 
рамклте на ликовната п применетата уметност, Проту- 
ѓер уште од најраните свои творби пројави широк, но 
според творечки резултати длвергентнен интерес. Анга- 
жирајќи се како мнозина свои колеги во обликуваљето 
на онаа што Ленин ја нарече „монументална ликовна 
пропаганда", Протуѓер во 1950 година беше лзработлл 
една монументална ликовна декорација co тема од НОБ, 
што сега не постои, a co извесни елементи на поедноста- 
вување и стилизација на облиците. Потоа: систематско- 
то редуцирање на ликовната форма на арабескна, из- 
виена линија на контурите на даден мотив,- декоратив- 
но-стилизирано разбраниот потег во цртежите и графи- 
ките; систематизацијата на така обработенлте форми 
на едноставнл мотиви (флора, фауна, секојдневни пред- 
мети) во пастели, тсмпсри, нацрти за таписерии, во из- 
весни зграфита од шестата деценија, беа упорно следе- 
ни настојувања во неговото творештво. Без оглед што 
напоредно Протуѓер црташе лесни, непретенциозни пеј- 
зажи и други мотиви co некаква скициозна, цртачки 
„отпуштена" и „игрива" постапка. А создаде и низа асо- 
цијативно-нонфигуратавни мотиви (1961—1962 год.).



И во цела низа зафати, тимски изведени,37 за уре- 
дување на внатрешноста на разновидни јавни (предим- 
но трговски и угостителски) објекти, тој ја следи иста- 
та оваа ликовна процедура. Во овој вид зафати при- 
донесот на Протуѓер е различен. Работејќи co архитек- 
ти, керамичари и друг вид ликовни соработници, тој 
понекаде е учесник во создаваљето на опшгата концеп- 
ција, а другпат учествува во проектирањето на делови 
од изведбената задача. Најчесто тоа се ангажмани за 
изработка на килими и таписерии. Обликувачката кон- 
цепција на Протуѓер ч тука нагласено се држи за из- 
весна фолклористичка орнаменталност и стилизација. 
А ,и во тимските зафати за ентериерско обликување е 
спроведена истата таа „национална“ линија. Одделно 
месго во творештвото на Протуѓер зазема неговиот ан- 
гажман во Угостителскиот објект во Сарај, но уште по- 
веќе во Домот на културата во Тетово. Тука, покрај го- 
лсм дел од внатрешното обликување на просторот, 
спроведено co таа наведена „македонска" стилизациона 
логика, се изделува неговиот разнобоен стаклопис (во 
техниката на „Клинкер-глас"), што е изведен над глав- 
ниот влез на Домот. Начинот на декоративно-геомет- 
риската распределба на деловите, нивната грижлива 
обработка, колористичките ефекти, ги следат поранеш- 
ните настојувања на Протуѓер. А на извесен начин се 
доближуваат co ова дело до ликовниот концепт на Кон- 
довски, општо земено и до ентериерските декоративни 
витражи на Лазески во Скопје (МАНУ и Народната 
банка).

Дејствувањето на Димитар Кондовски уште во шес- 
тата деценија ги следеше некои од стремежите на „Де- 
нес“: освојување на нови изразни средства, творечки 

37 Разнозидните интервенции на Протуѓер изведени до 
1963 во Скопје, се уништени. Потоа се реализирани проектитв 
за: таписерии во гобленска и во техниката на персиско ткаење, 
паноа во зграфпто техника (co М. Лазаров) во хотелот во Са- 
рај (1963—1965); апликативни таписерии (6 х 3,5 м и 7,5 х 4 м, 
во 1965, односно 1968) во „Гранд хотел“ во Скопје; фигурална, 
стилизирана композиција, зграфито (3,5 х 2,5 м во ХЕЦ Гло- 
бочица); две слободии таписерии (1959 и I960) во гобленска тех- 
ника итн.



однос кон традицијата како основа за една таква ори- 
снтација (како инспирација и како форма на монумен- 
талната уметност) итн. Во момеитот ксга во неговиот 
развој ликовниот израз се изгради како синтеза на афи- 
нитетите за Модилјани, за аспекти од творештвото на 
Мартиноски и од средновековното сликарство, а се во 
форма на истанчено, благо геометриски стилизирано и 
сведено на дводимензионални односи фигуративно сли- 
карство, Кондовски престојуваше две години па специ- 
јализација во Рим (1961—1962 год.). Тука извесните ас 
пекти на посткубизмот, своевидниот здржан експреси- 
озлзам, напати co призвуци на доближување до мета- 
физичкото сликарство, ќе бидат прераснати co нов тво- 
речки напор на Кондовски. Проучувајќи ги ѕидните 
техники, во Рим Кондовски ќе дојде и до сознание за 
вистинското значење на нашето средновековио сликар- 
ство (фрески и особено икони). Оттогаш (1962 год.) тој 
ќе развива карактеристична и сложена симбиоза на 
многувидни компоненти од традицијата и некои, исто 
така, специфични аспекти на геометриската апстракци- 
ја, кахо и на решенија присутни во извесни дела на 
Паул Кле. Кај Кондовски како најречито да се изразија 
II идеите на Лазески и Протуѓер дека апстрактната 
уметност во Македонија може да се гради врз нашето 
фолклорно творештво.38

Нагласувајќи повеќепати дека желбата за монумен- 
тално сликарство ја следи уште од времето на своите 
студии, Кондовски во неколку свои зафати од таков 
карактер ги создаде веројатно своите најдобри творби 
во сето свое карактеристично творештво. Тој гради во 
штафелајните творби специфична форма на синтеза 
меѓу традицијата и современото, co систематичка рас- 
пределба на елементите што силно асоцираат на дета- 
ли од иконите, орнаменталните, декоративните решени- 
ја во нашиот фолклор, во ориенталната уметност итн. 
Додека во овој вид творби опасноста од прецизна и ше- 
матска обработка на мотивите (оформени често како 
своевидни слики—релјефи или асамблажи) е понамет- 

зѕ Борис Петковски, Ди.митар Кондовски, во: Откривања, 
Мисла, Скопје 1977



лива, Кондовски веќс во своето прво монументално ос- 
тварување5" ѕидното табло „Триптихонскл портал“, из- 
ведено 1967 година во Железарнлцата во Скопје (околу 
9 х 7,5 м; масло врз импрегнирана иверка), открива 
дека неговиот ликовен систем својот вистински израз 
може да го достигне во ваков вид прегледно организи- 
рани површини. Во нив рационалниот, техницистички 
организираниот ликовен простор, алтернира co свечени- 
от, блескаво обоен централен „триптих". Основен проб- 
лем на оваа творба на Кондовски е невозможноста неј- 
зиниот истанчен, колористички здржан изглед (темно- 
земјено, златаожолто, темноцрвено) и формалната дотс- 
раност да се усогласи co „неестетичноста“ на амбиен- 
тот“Ѕ8. Вториот ваков потфат на Кондовски, изведен во 
1979 година во Гостивар (Дом на културата, „Троделно 
единство", масло на штица, 4,20 х 5,20 м. исто така во 
големи димензии, ги пренесува пластичните процедури 
од поновлте дела на Кондовски. Тука повеќе се нагла- 
сени прецизноста дотераноста и минуцлозната разра- 
ботка на дсталлте. Доминлраат и натаму фолклорно- 
ориентално поставените елементи на круг, арабеска, зап- 
ци и т. н„ во вид па трлптихон co најголемиот среден 
дел. Вклопеноста на овој објект во просторот знатно е 
подобрена отколку во Железарницата во Скопје. Покрај 
тоа Кондовски направи (1980—1981 год.) уште две свол 
делумни интервенции co сродни дела во две стопански 
организации во Скопје.

Ристо Лозаноски, преку постојана експресионистич- 
ка упростеност и дводлмензлонална распределеност на 
формите, навлезе, кон крајот на шестата деценија, во 
еден вид лирско-експресивна апстракција. Уште од сре- 
дината на педесеттите години и тој изработи во големи 
димензил некои творби co теми од македонската исто- 
рија („Мориовска буна“, 1956 г., некои мотиви од НОВ

зѕа Всушност, во 1367 година Кондовски ја наслика нешто 
порано и зидната слика (масло на платно) за зградата ва Му- 
зејог на основачкиот состанок на КПМ во Тетово.

as Борис Петковски, Повосното македонско монументално 
сликарство, Културен живот, 10. 1980 



и др.). Пред својата прерана смрт, Лозаноски 80 1961—• 
1962 година создаде неколку слики на платно, пак во го- 
леми димензии. наменети за еден угостителски објект 
so Прилеп (како обликуван>е на просторот), а на раз- 
новидни мотиви: асоцијативно-апстрактните компози- 
ции co извесни пејзажни и флореални сугсстии, некак- 
ви неодредени визии на градилишта или урнатини итн.411 
Сега се наоѓаат во иовиот хотел „Липа“ во Прилеп, ка- 
де се пренесени од местото на својата претходна наме- 
на. И во овие свои творби Лозаноски ги прерасна по- 
ранешните афинитети за рудиментарно стилизирана и 
поедноставена форма, во која, исто така, се насетуваа 
своевидни фолклорисгички моменти.

Развојот на творештвото на Јордан Грабул можеби 
најцелосно ја следеше општата насоченост на „Денес“: 
стремеж кон модереи ликовен јазик; синтеза на плас- 
тичните (ликовните) уметности (вајарство, архитектура, 
сликарство); интерес тоа да се изведе во форма на јав- 
на, монументална уметност. Се разбира, сето тоа се 
одвиваше како процес во кој нерампомерно и co разли- 
чен краен резултат се остваруваа овие моменти.

Пред се, задржувајќи се предимно на споменичко- 
то творештво на Грабул, ќе потсетам дека тоа посте- 
пено го зголемуваше архитектонсклот дел во овој вид 
свои творби, создавајќи посложени амбиентални опста- 
новки: некогаш тоа го спроведуваше во соработка co 
архитекти (Кубеш, Пецовски), при што чисто вајарски- 
от дел се повеќе стилски се преобразуваше во геомет- 
риско-кубистичка експресивност. Тоа е особено забе- 
лежливо во пресвртниот споменик за Грабул, облику- 
ван заедно co архитектот Д. Пецовски, на Партизански- 
те гробишта во Скопје (довршен 1965 год.). Но нараци- 
јата и фигуративноста, па и од овој вид, сосема ќе из- 
чезне дури во сложената биоморфно-флореална и ме- 
ханицистичка структура во Споменикот на слободата 
кај Гевгелија (1969 год.). Кон крајот на седмата деце- 
нија и другото творештво на Грабул доживеа значај- 
на преобразба. Тогаш настанаа неговите разнообразно 40 * 

40 Ксенија Гавриш, Декорација. co трајна уметничка вред-
ност, Нова Македонија, 7. IX. 1961



обоени објекти, разрешени според некои принципи на 
минимал артот, во духот на таканаречените примарни 
структури. Тоа се нагласено поедноставени состави, чи- 
ја обликовна „матрица11 се поврзува co едноставнпте тех- 
ничко-механички предмети и co некои можнп расти- 
телни состави, а изведени се во специјално обработено 
и обоено дрво (1969—1970 год.).'11

Тргнувајќи од ваква основна обликувачка логика, 
чија рационална геометриско-конструктивистпчка по- 
ставеност, според својот мепталитет, и припаѓа на со- 
времената урбана „иконосфера", Грабул пристапи и 
кон проектирањето (1969 год.) на својот досега најго- 
лем и најзначаен споменичен објект, Споменикот Илин- 
ден (1972—1974 год.) кај Крушево. Работен во соработ- 
ка co архитектот Искра Грабул, а вклучувајќи при из- 
ведбата систем на организација на работите, разрабо- 
тен од инженер Д. Жерновоки, овој зафат на Грабул 
наедно е и единствено негово остварување во кое тој се 
обиде да ја допре онаа синтеза на уметностите, за која 
се мечтаеше уште во деновите на „Денес“. Замислата 
на Јордан и Искра Грабул е визија за дотогаш кај нас 
нов вид опфаќање и користње на просторот. Гаа го 
претвора во „амбиент што значи“, што не е само ос- 
тварена материјална прагматична функционалност ту- 
ку е и носител на една своевидна „нарација11. Co мате- 
ријалните просторни структури, трите тераси низ кои 
Грабул спроведува разновмдни интервенции во амби- 
ентот co симболично-значенска функција (неговите „ра- 
скинати пранги", двете заоблени платна, co разнобој- 
на апстрактно-фолклористичка ќерамопластична деко- 
рација на сликарот Петар Мазев), функционалната вал- 
честа голема функционална скулптура-купзла co 12 от- 
вори, е созпштена идејната замисла, содржинската 
суштина на споменичкиот комплекс. Во него е присут- 
на уште една друга авторска ликовна интервенција, ве- 
ќе споменатите витражи на Борко Лазески. За овој 
споменик беше речено дека, според проектот, ќе прет- 
ставува начин како една политичка мисла, co употре-

41 Борис Петковски, Скулптурата на Јордан Грабулоски, 
во: Откривања.



бените средства на Грабул, ќе придонесе за ширењето 
на модерната уметност во Југославија: некои од овие 
очекувања на Раул Жан Мулен (1970 год.) се остваре- 
ни. Меѓутоа, прво интсрвенциите на Мазев и Лазески, 
што повеќе или помалку co својот ликовен пристап II 
колористички мснталитет нс се усогласеии co пластич- 
ното размнслување на Грабул, а потоа недокрајченоста 
на неговите сопствени авторски настојувања, го нама- 
луваат ова очекување согледано во проектантската за- 
дача.';2

Учеството на тројцата архитекти во групата „Де- 
нес“ помина во времето на постосњето на групата са.мо 
преку попатни укажувања. Меѓутоа, Брезовски, Кон- 
стантинов и Шеќерински претставуваа веќе тогаш ис- 
такнати припадници на првата македонска повоена ар- 
хитектонска гелерација. Сите се школуваа во Белград 
и, главно, хможеа да изградат сродни школски претпо- 
ставки за својот професионалсн и стилски развој. Може 
општо да се заклучи дека и тројцата, наспроти сите те- 
шкотии II се уште догматските поставки на извесен 
број професори, премногу потчинети на искуствата и 
теоријата на советската архитектура, ги прифатија уште 
тогаш основните принципи на функционалист.ччката, 
европска и бразилска пред се, архитектура. На студи- 
итс тоа беше можно, особено преку самоиницијативни- 
те напори (на пример на Ј. Константинов) за добивање 
на инфор.мации преку актуелна архитектонска пнфор- 
мација од списанија и книги од странство.

Од друга страна, при своето доаѓање во Македо- 
нија (1950—1952 год.) спте тројца наидоа на спсцп- 
фична ситуација. Дотогашната архптектонска дејност 
кај нас беше силно условена од околностите на првиот 
повоси период. Ограничените материјални можности, 
бараљата во широкото поле на изградбата на една раз- 
урната и неразвиена земја, наметнуваа изнаоѓање на 
наједпоставни и најекономични решенија (особено во 
станбената изградба, изградбата на индустриски капа- 
цитети N извесни градби од општествен карактер): от-

Борис Петковски, Спомеиикот на Илинден во Крушево, 
Историски музсј, Крушево 1983 



тука произлезе крајната стерсотипност, нискиот стан- 
дард во обликувањето и во опремата на вакви построј- 
ки. Извесни напори за поинакви решенија се видливи 
во некои објекти од административен или од општес- 
твен карактер. Меѓутоа, вистинско авторско архитектон- 
ско проектирање и творештво можеше да се развива во 
Македонија, исто така, само во изменетите услови за 
архитектонско проектирање и градење во шестата де- 
ценија. Шеќерински, Брезовски и Константинов беа 
вклучени во тие процсси, без оглед на разликата во 
службените ангажмани.

Ако тргнеме од статијата на Славко Брезовски,* ’ 
објавена во „Разгледи'1 непосредно пред основањето на 
групата ,.Денес“ се гледа дека тој во тоа време доста 
јасно ги согледува основите врз кои сака да го развива 
сспственото архитектонско творештво. Резервите како 
I, на Б. Чипан, порано укажани спрема поведувањето 
по некои аспекти на архитектонската традиција, не се 
ригорозии, но во тој период на својот развој, како и 
неговите колеги Шеќерински и Константинов, Брезов- 
ски co право го лретпочита темелното освојување на 
елементите на модерната архитектура: ги смета како 
општа основа за проектирање и градењето за потреби- 
тс на соврсмениот свст, без оглед на неговите други 
реалпи поделби (економски, социјални, политички, иде- 
олошки) II нивната „национална варијанта". Од проек- 
тантските зафати на Брезовски, Шеќерински, Констан- 
И1Н0В и Пецовски (кој соработуваше co нив) од тие го- 
дини (1951—1955 год.), во кои и Групата постоѕше, мо- 
же да се заклучи дека тие го прифатиле „интернацио- 
нализмот"; и „под влијание на Скандинавија и Брази- 
лија се изработени проекти за нови градби"44, како што 
укажува Константинов. Ако се имаат предвид овие мо- 
менти во формирањето на архитектите во „Денес“; по- 
тоа карактерот на изложбените работи (конкурсни про- 
екти, неколку и заеднички изведени) на првата излож- 
ба во 1953 година, а особено идните проекти и изведе- 

«3 Видете забел. бр. 14
■■■1 Јанко Костантиноз, Днскусија, во: Суштествува ли маке- 

^онската архитектура, ,,А“, 1, СДАМ, Скопје 1983, 32.



ни работи во шестата деценија очигледно е дека тие 
сосема се вклопуваа во целите на оваа Група. А во 
концепциско-теоретска и стилска смисла — беа и co 
појасни современи настојувања.

Меѓутоа, тогашната критика воопшто не ги споме- 
на експонатите на Брезовски, Константинов, Шеќерин- 
ски II Пецовски. Во нив се согледува одмереност во де- 
финирањето на архитектонските задачи, рационална, 
здржана елеганција во облпкувањето на функцијата на 
разновидни згради (вили, школи, станбени и админи- 
стративни постројки во Штип, Куманово, Кичево, Кру- 
шсво и Скопје).

Тие настојувања Брезовски, Константинов и Ше- 
ќерински, главно ги спроведуваа и натаму во своите 
проекти I, рсализирани објекти, речиси се до послед- 
ните години кога настанаа и одделни промени во нив- 
ното творештво. Низа награди и признанија, голем број 
реализации во други краишта на Југославија и во стран- 
ство ‘ја потврдуваат сериозната професионална II тво- 
речка физиономија на некогашните члснови на „Де- 
нес".

Така, следејќи ги само реализираните објекти, вид- 
ливо е широкото ангажирање на С. Брезовски. Веќе во 
шестата дсцснија се изградени според неговите проек- 
ти, меѓу другите, станбен комплекс во Скопје (1957 
год.), Дом IIа културата (Штип, 1958 год.), Комуналната 
банка (1958 год.) и Стоковната куќа (1959 год.) во Скоп- 
је. Во последниот зафат Брезовски го вклучи својот ар- 
хлтектонски концепт, заснован врз афинитет за чпсти 
лросторни структури II одбегнување на одвишна повр- 
шинска обработка на фасадите, како дополнување на 
веќе постоен објект. Потоа во зградата на Работничкпот 
дом (Скопје, 1961 год.), сдна од првите многукатници 
кај нас, сето ова е применето co поголема ригорозност 
и грижа за обработка на масите и површините co едно- 
ставни, но благородни материјали. Синтеза на овие ис- 
куства на европскиот функционализам и тогашното бра- 
зилско архитектонско творештво (co придонесите на О. 
Нимеер, Корбизие и др.), Брезовски ја оствари токму 
во Бразилија, во зградата на Амбасадата на СФРЈ (до-



вршена во 1963): елегантно, одмерено раздвижувањс 
по нивоа на призматични маси, co различна фасадна 
обраоотка преку разновидно профилирани стаклени 
отвори. Објектот предизвика несомнеп интерес и во 
странство и во нашата зсмја, како едно од најзначај- 
ните остварувања во југословенската архитектура.'1'

Потоа, следеа низа проектантски задачи во обно- 
вата на Скопје по земјотресот од 1963 година, од урба- 
нистички и архитектонски карактер. Некои се изведени 
co продлабочување и осовременување на концепциите 
на Брезовски, а за нови и посложени задачи. Така. ве- 
ке во 1970 година го доврши проектот за Соборната 
православна црква во Скопје, што е уште во изградба.

оже да се согледа дека објектот (co кружна основа) 
промислено се потпира (не ја копира) врз средновеков- 
ната црковна архитектура кај нас. Централната купола 
(највисоката точка с 50 м) е фланкирана co четири по- 
мали куполски сегменти. Спокојната диспозиција на 
црквата (врз 1600 м2) сака да ја здружи практичната и 
симболична функција co една модерна логика. Се пред- 
видува внатрешно ликовно да биде обработена co при- 
мена на сите искуства на ликовната традиција во вак- 
ви објекти,- резба, фрескосликарство, мозаици итн — 
се до неопходниот црковен мебел и инвентар. Во овој 
синтетачен потфат се согледува односот на Брезовскл 
и кон прашањето на националното архитектонско на- 
следство. Еден друг завршсн објект на Брезовски веќе 
се вброи во највпечатливите остварувања на специфич- 
на архитектонска категорија: тоа е Спомен-домот „Брат- 
ство и единство" во Шумарица (СР Хрватска, 1980 год) 
Наречувајки го „прилог за историјата на современата 
архитектура“, во решавање комплексна задача (здру- 
жување на материјални, музејски и угостителски функ- 
ции на ограничен простор), авторот на статпјата во 
„Наш дом“ одбележува: „Почитување на природната 
околина, co фантазија поврзани три просторни целини 
(пирамидални скулптури-кристали) во една; ингениоз-

-1° ®.иДите: Oul Plaufair, Brasilia: the embassies. Architec
tural Review, dec. 1963; Anonim, Influencia tu Arquitetura Bra
sil na Europa Central, Estado de S. Paulo, 15. П. 1982.
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но динамизирање на овие структури (co експресионис- 
тичко-футуристички моменти, според мене)“; за да се 
заклучи дека тоа е речиси „материјална демонстраци- 
ја на професионално знаење!“4в. Во последните оојек- 
ти е згустено сфаќањето на Брезовски дска денес „е 
неопходно здружување на креативното и рационалното, 
симболот и функцијата, традицијата и авангардата, ес- 
тетската тема“.

Тргнувајќи и тој од своите афинитети за европска- 
та и бразилската архитектонска теорија и практика (В. 
Гропуис, Корбизие, О. Нимеер, Ван дер Рое итн), Ј. 
Константинов во првите проекти (1952—1954 год.) на- 
стојува да ги дефинира сите задачи co прегнанген, про- 
мислсн и елегантен архитектонски концепт, заснован 
врз функционалистичките примеси и co грижа за бла- 
го „раздвижување“ и варирање на масите и фасадитс. 
Неговата отвореност за една од најважните цели на 
„Денес“: соработка на архитекти и уметници во дух на 
синтезата на пластичните дисциплини, е највидлив во 
(неизведениот) проект за зградата на Работничкиот дом 
во Скопје (втора награда на Југословенски конкурс во 
1954). Тука беше предвидено и во внатреЈиноста и на 
една од фасадите врз понискиот дел на објектот, да се 
изведат ѕидни слики. Според цртежите за муралите, 
може да се заклучи дека Константинов стилски ги со- 
образнл co својата модерно замислена архитектонска 
идеја, како поедноставени, геометризирани фигурални 
состави.

Ангажирањето на Константинов во шестата деце- 
нија е рсализирано делумно во Данска (1954 год.), а по- 
тоа во Шведска (1955—1958 год.). Работејќи co низа 
шведски (кратко време и фински) студија и архи- 
текти (Јакобсон, Расмусен и др.), Константинов се про- 
вери во разновидни задачи (школи, станбени згради, 
шопинг центри, градски урбанизам во Стокхолм). Во 
нив се слсди стремсжо’ кон слегантна и кохерентно 
разработка на амбиенти и згради, co настојување да се 
освежат преку специфични интервенции: примена на

Anonim, Savremena arhitektura: Arh. Slavko Brezovski 
Nas dom. Beograd, 9, septembar 1982, 21—22. 



сдбрани материјали или ликовно-декоративни површи- 
нх. Така за фасадата на административниот дел на шо- 
пинг центарот во Хелсингорден е изведен мурал (ком- 
бин. техника) според нацрт на Константлнов: новофи- 
гуративно, геометриски обработен мотив, co фигури и 
други детали стилски усогласен co едноставната архи- 
тектонска структура.

Потоа во САД (1958—1964 год.). Константинов ја 
проучуваше модериата американска архитектура, напо- 
редно co разновидни самостојни и тимски ангажмаии 
(проектирал шопинг-центри, административни и стан- 
бени згради). Се забележува се поголема разработка на 
архитектонскиот простор, динамиката на фасадите co 
комбинација на едноставни елементи игн. На крајот од 
1964 година се враќа во Скопје, вклучувајќи се во не- 
говата постземјотресна изградба: така во 1965 година 
работи co „македонската група“ на планот за централ- 
ното подрачје. Потоа (1965—1981 год.). следат низа реа- 
лизации IIа Константинов, во кои гиј развиваше своите 
„американски“ искуства во дизајног и градењето во на- 
тур-бетонот.* * 47 48 48 Синтеза на сите тие негови истражувања 
претставува Телекомуникациониот центар за ППТ во 
Скопје (се уште недовршен). Првиот дел (1972—1974 
год.) на овој објект веќе доби признанија плакета на 
„Борба“ за архитектура во Југославија (1975 год.) и 
сериозни одгласи во нашата и странската критика. Така 
Бруно Зеви49 опишувајќи ја структурата на објектот, на- 
гласува дека неговата полуфункционалност „наоѓа из- 
раз во јасни фигурални дисонанци“ (составени од из- 
должена хоризонтална маса и извишен повисок блок 
од цилиндри — кули)“. Го смета решението бескомпро- 
мисно, co отфрлување на симетријата, академските рит- 
ми, строго и без оптоварување „со реторички симбо- 
лизми“. Зеви укажува на автономноста на факторите, 
но и на „емфатичниот структурализам“, поврзаноста 

*1 Ссизмолошка станица, Валандово 1966; Педагошка гим- 
назија, 1968, Медицински центар, 1970, Протестантска црква, cu
re во Скопје.

48 Bruno Zevi, Nel Tempio di San Telefono, L/Espresso,
Roma, 25. II 1976.



co урбанистичката ситуација, за да одбележи дека „лин- 
гвистичките извори" на објектот co својот брутализам, 
избраздените површини, се повеќе англиски и јапонски, 
отколку скандинавски и американски. Сепак, Зеви сме- 
та дека „респектабилните дарби“ на Константинов се 
намалени co настојувањето да „историцизира" и афини- 
тет кон „националниот ревивализам1* итн. Вистина е 
дека Константинов во поновите свои проекти се сврту*  
ва кон архитектонското наследство на Балканот. Во 
Поштата инаку се изведени витражи на М. Корубин, a 
во шалтерскиот дел — фрески на Б. Лазески.

Творсштвото на Р. Шсќерински, реализирано во 
земјата и надвор од неа, често се сообразува co потре- 
бите на амбиентот и културно-архитектонските белези 
на средината. Помалку познати и следени во Македо- 
нија нсговите реализации покажуваат уште еднаш де- 
ка македонската архитектура се вклучува во меѓуна- 
родното архитсктонско творештво. Стилските варијации 
на Шеќерински се изразуваат во големи станбени бло- 
кови (награда за таква задача во реализираниот ком- 
плекс во Нов Белград), во училишни, административни, 
индустриски, и спортски објекти, изведени во земјата, 
Швајцарија, Германија, а во последните години особе- 
но во арапските земји.

Сите тројца: Брезовски, Константинов и Шеќерин- 
ски, секој на свој начин, практикуваат извесни ликовни 
дисциплини (цртсж, акварел, сликарство).

* * ♦

За поцелосно согледување на физиономијата на 
„Денес“, упатно е да се спореди нејзиното дејствување 
и co тоа на сродни групи.

Меѓу групите во Југославија настанати во истата 
шеста деценија, најблиска на ,,Денес“ е физиономијата 
на загрепската ЕХАТ 51 (1951—1956 год.)19

4» Zelimir Koscevic — Jerko Denegri, EXAT 51, Galerija 
nova, Zagreb 1979



Оваа група, составена од архитекти и сликари, се 
појави како резултат на нивното повоќегодишно усог- 
ласување на ставовите и меѓусебната практична сора- 
ботка, веќе во 1951 година (прва изложба на слики во 
1953 год.), во рамките на Друштвото на применетата 
уметност на Хрватска. Заснована врз подамнешната по- 
врзаност на оваа средина co извесни авангардни насто- 
јувања уште пред војната (дејствувањето на „Зенит“ во 
почетокот на дваесеттите години во Загреб, на пример), 
во програмата на ЕХАТ 51 е јасна опредслбата за ап- 
страктната уметност, стремежот кон синтеза на у.мет- 
ностите како елемент за обликување на просторот во 
нашата средина, за бришење на разликата меѓу приме- 
нетата и чистата ликовна уметност, за соработка меѓу 
архитекти, сликари вајари итн. Во дејствувањето на 
ЕХАТ 51 нонфигурацијата практично е условена од 
(макар и посредната) идејната, естетската и стилската 
поврзаност co историската авангарда (рускиот и совет- 
скиот конструктивизам, германскиот Баухаус, холанд- 
скиот Де Стијл итн.). Тоа е и разликата во видот на 
остварувањето на целите што се чинат заеднички меѓу 
загрепската и скопската Група: современ ликовен израз, 
како инструмент на целосната преобразба на просторот 
во кој се остварува нашето општество. Определбата за 
синтезата на ЕХАТ 51 исто така појасно е условена co 
низа тенденции во повоеното европско сликарство, по- 
врзано co геометриската апстракција, а што често се 
стремеше повоениот свет да се гради на рационални, 
хуманистички основи и цели.

Доближувањето меѓу двете концепции за синтезата 
во нашите две средини се следи постепено. Така, во 
1959 година и архитектот Љубе Пота згорештено пле- 
дира за обмислено преобразување на скопскиот про- 
стор co здружени напори на архитекти и уметници.50 
Понепосредно влијание врз идеите на ЕХАТ 51 во на- 

ѕо Љубе Пота, Архитект и уметник во градот, Нова Маке- 
донија, 15. III 1959



шата средина следиме од 1963 година, особено преку 
интересот на В. Рихтер за Скопје по земјотресот31

ЗАКЛУЧОК

Во обидот да се согледа значењето на „Денес“ смс- 
там дека може да се тргне од оценката на трагите шзо 
Групата ги остави во нашата средина.

Трајноста и постојаната втсмеленост на целите што 
сакаше да ги следи „Денес“ во времето на своето на- 
станување, покажуваат дека Групата веќе тогаш ги на- 
сетила некол од битните правци, на развојот на сета 
современа македонска ликовна уметност и архитекту- 
ра. „Само такви процеси — во кои е дојдено до совпа- 
ѓање на лндивидуалните работни ориентации co некои 
пошироки проблемскл ориентации во општествениот и 
културниот медиум — можат да се сметаат моменти 
на клучна историска релевантност* 1.51 51 52 Сите нсостварени 
идеи и цели, сите различно остварени резултати на „Де- 
нес“ — имаат сега значење на еден од пресвртнитс на- 
пори во нашата култура и уметност: стремеж за нив- 
но ново историско поставување, често преку грчовит 
напор, co мошне нерамномерен и противречен однос кон 
средината; преку неретки судири co сопствената лич- 
ност, co своите некогашни идеали и заблуди и стварно- 
ста на нивната творечка реализација.

Таквата дејност на членовите на „Денес“ учеству- 
ваше во пробивот на низа современи правци кај нас. 
Напорот на „Денес“ ликовната уметност и архитектура- 
та да станат здружен прсобразувач на просторот на

51 на југословенскиот симпозиум посветен на проблемите 
на синтезата во пластичните уметности, одржан во октомври 
1963 година во Белград, арх. Вјенцислав Рихтер, бивгп член на 
„ЕХАТ 51“, во своето излагање одделно го посочи Скопје по зем- 
јотресот како град што може да стане полигон за проверка и 
примена на сите аспекти на синтезата. Рихтеровата дефиници- 
ја за синтезата — интеграцијата на пластичните уметности Se
me прифатена и во Скопје: меѓу другото и во текстовите за 
синтезата работени во 1966 — 1967 во Скопје од Кондовски, Ла- 
зески, Чемерски и Б. Петковски. На Симпозиумот учествуваше 
и бившиот член на „Денес“ Д. Протуѓер.

ss Jerko Denegri, ЕХАТ 51 .. .



нашето општествено постоење, се изрази во идејата на 
синтезата: без оглед колку таа е се уште неостварен 
проект, co диспаратнл резултати, несомнено е дека таа 
кај нас постојано ги тревожи творечклте стремежи на 
многу македонски уметници. Суштествен е и односот 
спрема традицлјата, што остана трајна одлика на речи- 
си сите членови на „Денес“ и сега: постојана поврза- 
ност co наследството кај едни, постепена, претпазлива 
асимилација кај други ликовни уметници и кај архитек- 
тите. Наедно, се јави таканареченото засновање на „тра- 
дицијата на новото“, што значи се покритичко и тво- 
речко преземање не од минатото, туку од оние појави 
и стремежи во современата светска ликовна и архи- 
тектонска уметност, што можат да се вградат во напо- 
рите за изградувањето на нашиот сопствен современ 
национален и културен идентитет.

Уметничка галерија. Скопје, 1983 (каталог).



ДЕЈСТВУВАЊЕТО НА ВДИСТ (1955—1985)

Минатогодишната скопска ретроспсктива (октом- 
ври-ноември 1985 год.) на битолската лнковна група 
ВДИСТ (во МСУ) беше грижливо подготвена. Таа овоз- 
можи да се согледа значењето на ВДИСТ и најсуштес- 
твеното во творечкиот развој на одделни нејзини чле- 
нови од шестата деценија до денес. Користената граѓа 
е совссно обработена (што не значи дека сите ставови 
се прифатливи). Така, покрај нијансинираниот општ 
преглед на дејствувањето на ВДИСТ (Љубица Дамја- 
новска) во каталогот се објавени и текстови за секој 
член на групата, придружени од (главно) добриот из- 
бор на нивните дела — сите репродуцирани. Поместена 
е и обемна библиографија (во неа можело да се најде 
и англиското издание на книгата за современото маке- 
донско сликарство на Македонска ревија од Скопје).

Основањето на ВДИСТ (2 септември 1955 год.) е 
дел од сложените и коренити промени во шестата де- 
ценија што го опфатија сето наше општество, а имаа 
особено влијание во културата и уметноста. Нивната 
основна карактеристика е постепената демократизација 
на сите видови дејствувања во оваа специфична област. 
Тоа значеше, пред се, зголемување на слободата при 
пзборот на сопствените творечки определби,- и проши- 
рување на начините преку кои личното дејствување ќе 
се вклучи во разновидни колективни јавни акции.
До појавата на ВДИСТ веќе беа организирани повеќе 
групни и неколку самостојни изложби на македонските 
уметници, во Скопје и во други градови во земјата: на 



нив излагаа и идните членови на битолската група. За- 
почна суштествено менување на односот на општество- 
то спрема уметноста, што се забележуваше и во ликов- 
ните рецензии: се истакнува така проширувањето на 
темите и потребата од слободен избор на нови видови 
стилски искажувања и сл.

На појавата на ВДИСТ и претходи организирањето 
на скопската група „Денес" (1953—1955 год.). Составе- 
на од сликари вајари и аохитекти, таа беше значаен 
момент во развојот на ликовната уметност во Маке- 
донија. Хетерогена според составот на членовите кои 
како и ВДИСТ им припаѓаа на различни генерации и 
стилски стремежи, програмата на Групата сакаше да ги 
развива натаму сложените промени во нашето ликовно 
гворештво. „Денес“ се појави во самиот нивни почеток 
и имаше особено влијание врз осовременувањето на ма- 
кедонскиот ликовен израз. Исто така е важно што rpv- 
пата настојуваше на новата функција на ликовното тво- 
рсштво кај нас, укажувајќи колку на неопходноста од 
користење на ликовната традиција, толку и на прифа- 
ќање нови ликовни правци. А ја поддржуваше и идсја- 
та за синтеза на ликовната умстност и архитектурата.

Дејствувањето на ВДИСТ во целина има непосрсд 
но влијание врз ваквите процеси во современата маке- 
донска уметност главно од своето основање до појавата 
:-;а народната скопска ликовна група „Мугри“ (1960— 
1966 год.): co оглед на поамбициозните, помодерните и 
поразновидните творечки стремежи на своите членови, 
оваа ги доразви и надмина настојувањата на битолската 
група.

Несомнено е дека стилските определби на члено- 
зите на ВДИСТ се еден од суштествените моменти во 
определувањето на нивниот вистински придонес во осо- 
временувањето на македонската уметност.

Во претходниот период (1945—1950 год.) дојде до 
снижување на уметничките вредности на македонското 
ликовно творештво на едно малограѓанско духовно и 
изразно ниво, на претворање во провинцијализиран 
пластичен јазик, без оглед на значењето и актуелноста 
шолитичка) на темите, на нивната „историска“ вред- 



ност: суштествено е дека барањата спрема уметноста 
кај нас во врсмето на социјалистичкиот реализам за 
ригорозно еднообразна стилска обработка, беа длабо- 
ко спротивни на природата на слободното уметничко из- 
разување, а не само притисок co наложена тематика.

Оттука, секое поместувањс од ваквата однадвор на- 
метната шема сс чинеше пројава на ново или барем 
поинакво уметничко, односно поетичко настојување. 
Така во почегокот на шестата деценија одделни наши 
уметници и кога применуваа некои белези на дотогаш- 
ната стилска наооченост (фигуративен реализам), ги 
видоизменуваа co пренагласено подвлекување или пре- 
иначување. Таквата постапка се повеќе се доближува- 
ше до фовистичката или до експресионистичката ли- 
ковна изразеност: тоа значсше послободно (или „неака- 
демско") користење на колоритот (зголемување на ин- 
тензитетот, непочитувањс на локалната боја: соодвет- 
ност меѓу обоеноста на предметот од стварноста и него- 
вата претстава во ликовното дело); на цртежот и на 
формата, деформирање на мотивот преку „извртување" 
на контурите — и се позачестено дводимензионално, 
плоско проектарање на ликовниот состав. Без оглед на 
карактерот на овие изведбени промени (на вистинската 
убеденост во новите настојувања и продлабоченоста на 
нивната примена), co нлв настана нова ера во совреме- 
ната македонска ликовна уметност.

На ваквите движења во ликовниот живот на Ма- 
кедонија влијаеја другите средини во Југославија, пре- 
ку школувањето на нашите умстници во нив, потоа за 
чсстените комуникации во рамките на земјата и co 
странската ликовна уметност. Но ваков вид промени 
можеа да најдат поттик и во нашето предвоено ликов- 
но творештво: тогаш експресионизмот на формата и 
експресионизмот на бојата беа основната поетичка оп- 
ределба на Н. Мартиноски и на Личеноски, а и на В 
Коџоман. Од почетокот на шестата деценија Мартино- 
ски (особено во цртежот) настојуваше на обнова на соп- 
ственото творештво, ослободено од стеги на претход- 
ната нормирана ликовна естетика: од тоа произлезе не- 
говиот нездржан, екстатичен експресионизам, созцаван 



во близината на поетиката на низа модерни мајстори 
(Пикасо, Грос, Шагал). Наспоредно co него во шеста- 
та дсценија (до појавата на делата на Мазев од 1953 год. 
натаму) може да и зборува за извесни изведени каракте- 
ристики на експресионистичка ликовност (сродна на 
Русо, 3. Петровиќ, Лубарда) во творбите на Борислав 
Траиковски (веќе од 1951 год.) и Пецо Видимче. По- 
доцна (а особено кај вториот) нивното експресионис- 
тичко изразување е проткасно co кубистички и деко- 
ративно-архаизантни моменти. Кај Траиковски и Ви- 
димче co оваа постапка се обработени портрети, фигу- 
ри, пејзажи и мртви природи.

Друг вид определба коп поинакви ликовни проце- 
дури е плоското, синтетично решавање на формите, co 
поедноставна деформацнја, подвлечена co врескав, хро- 
матски некултивиран колорит: тоа се определуваше (из- 
насилено) како Матисово влијание (во творбите на Мен- 
де Ивановски). Нерешено, здржано доближување до 
фовлстичката постапка на М. Вламенк се забележува 
во пејзажите на Перо Спироски од шестата деценија 
(постапка што тој не ја измени суштестевно се до де- 
нес): разбивање на парцелитс-плановите co цртачки 
обоени интервенции низ нив, забележливо уште во 
предвоеното творештво на Личеноски и на Коџоман. 
Настојувањето на Јован Димовски во истиот период 
кон наивистички, фолклорностилизациони решенија 
(co тврд цртеж, шематизирање, фронталност на плано- 
вите), се разви до крајот на деценијата до обратен про- 
цес. Co „разлеваље" на површините на мотивитс во 
аморфни, амебоидни (органско-растителни) состави обо- 
ени во „шарен“ колорит, овие нефигуративни остварува- 
ња на Димовски се сродни co делата на В. Наумовски 
во наредниот период.

Се укажувало дека дел од членовите на ВДИСТ 
(уште една одлика co која се вклучуваат во битните на- 
стојувања на нашата уметност од шесгата деценија) се 
гговрзува co традицијата. Некои елементи во нивните 
творби (на Траиковски, Видимче, делумно на Димовски 
и Ивановски) на некој начин тоа и го навестуваат: но 
неопходно е да се согледа суштинската природа на при- 



суството на традиционалистички моменти во творсш- 
твото на битолските уметници: дали е тоа обид за кри- 
тичка синтеза на традицијата co современата ликовна 
практика и сензибилитет (ваков модерен сооднос меѓу 
нив е постигнат вистински во извесни творби на Видим- 
че). Треба да се има предвид дека токму допирот co 
модерната уметност во целина а особено co некои прав- 
ци (експресионизмот, фовизмот, кубизмот, апстрактна- 
та уметност) во неа, потоа co творештвото на некои 
уметници (Модијални, Матис, Руо), е придонес за подла- 
боко разбирање на нашата сопствена ликовна традиција. 
Се чинеше дека некои нејзини темелни одлики повтор- 
но се потврдени од модерното ликовно творештво: co 
неговото настојување да се надмине класицистичко-ре- 
несансниот модел, малку или повеќе вариран се до по- 
ново време.

Конечно, освен ова следење на општите настојувања 
кај нас, важна е изложбената дејност на ВДИСТ: осо- 
бено настапите во работните колективи и првата из- 
ложба „на отворено“ во Скопје (октомври 1958 год., на 
Плоштадот „Маршал Тито“), што се во традиција на 
демократско-социјалистичките тенденции на низа на- 
предни групи во минатиот и во овој век. Значаен е и 
напорот за излагање и во други средини на Југославија, 
што често одбележаа важни елементи на нивното тво- 
рештво како знак за општото осовременување на на- 
шата уметност (особено во творбите на Траиковски и 
Видимче).

Активноста на ВДИСТ (името е формирано од пр- 
вите букви на презимињата на членовите Видимче, Ди- 
мовски, Ивановски, Спирковски, Траиковски) по 1960 
година е предимно важна за самите членови. Во овој 
долг период на постоење се измени значењето на 
ВДИСТ за подоцнежниот развој на македонската умет- 
ност. Потоа, творечкото дејствување на членовите се од- 
виваше во различни средини (Битола, Скопје, Белград) 
што мораше да влијае врз уметничките достигања на 
секој од нив: дивергентни им се стилските стремежи и 
нивото на нивното творечко овладување.



Така е забележива постојаната експресионистичка 
насоченост на Видимче (1921 год.). Таа го водеше прво 
кон карактеристични преиначувања (сецесионистички 
или блиску до ар брут) на човечки претстави (аглести, 
искривени и издолжени контури на глави, физиономии, 
тела), облеани co посветол, раслоено поставен колорит 
(седма деценија, пред се). Потоа исчезнаа потсетувања 
на антропоморфни состави, co фантазија изобличени 
во инсектовидно-монструозни претстави а втопени во 
позгуснат и непривлечен колорит. Овој дел на твореш- 
твото на Видимче е и неговиот најзначаен придонес во 
македонската уметност. Фовистичко-експресионистичка- 
та постапка Траиковски (1917 год.) ја задржа како по- 
трајна определба. Во измислените мотиви (за сметка на 
портретите, пејзажите, мртвите природи од првиот пе- 
риод) се јавува понепосредна или заобиколена асоци- 
јација за некаква морална или иронична сугестија за 
социјални состојби. Обработката во тоа време (седма и 
осма деценија) е своевидна декоративно-манирична при- 
мена на претходното ликовно искуство на Траиковски. 
Потоа се појавија и апстрактни слики; во нив сосре- 
доточеноста на некој детаљ или парцела се аморфни 
или поопределени контури, често распределени во ор- 
ганизирани низи ја нагласува декоративната природа 
на овие дела. По нив повторно се појави изесна декора- 
тивно-наивистичка фигурација.

Димовски (1928 год.) во еден дел од своето творсш- 
тво по 1960 година во еноформалистички замислени 
состави обработи некои инспирации од скопскиот зем- 
јотрес. Поновата фигуративна ориентација на некој на- 
чин ја преповторува стилистиката на неговите творби 
од средината на шестата деценија. Ивановски (1929 
год.) постепенО дојде до сликарство во кое детали од 
некогашни „старински“ творби, се комбинирани co co-, 
времени визуелни информации во декоративно-апстрак- 
тни состави. Овие шематско-сценографски комбинации 
само условно се поврзани co традицијата. Сликите на 
Спировски (1928 год.) варираат, во предимно неизме- 
нетите стилски определби на уметникот, некои инова- 



ции од техничка природа, наспоредно co извесно кул- 
тивирање на палетата.

Оваа дејност на ВДИСТ значи програма за деј- 
ствување како активен ликовен инструмент во ширење- 
то на визуелната култура кај нас, надвор од рутинските 
видови на актмвности од ликовен карактер. Тоа го 
спроведуваше во рамките на своите објективни твореч- 
ки хоризонти и стремежи, што се дел од општиот раз- 
вој на македонската уметност.

„Разгледи", 3, 1986



ПРВА ИЗЛОЖБА НА ГРУПАТА „МУГРИ“

„Најважно за формата е да се дознае дали таа 
има произлезе но од внатрешната потреба или нс . 
Ова сс зборови на оној што го носи епитетог „патри- 
јарх“ на апстрактната уметност — Василие Кандински. 
Ако, пак, овој став, изненадувачки за еден човек што 
го насочи патот на современото сликарство кон целос- 
но ослободување од прсдметниот свет на објективната 
стварноста co него од сите морални, социјални, сснти- 
ментални и други човечки содржајни асоцијации), ги 
поврземе co мислењето: дека „покрај својата виталност, 
апстрактната уметност останува секогаш застрашувана 
од формализам и декоративност11 („Речник на модерно- 
то сликарс!во“, Париз, 1954 година), мислам дека е по 
сочена основната проблематика што ја наметнува раз- 
гледувањето на првата изложба на ликовната група 
,,Мугри“.

Да се разбереме: не е ова подвлекување само на 
неколку платна на Ристо Калчевскп што придонесоа, 
сте, ,,да се ослободиме" од „комплексот“ на помала 
вредност" зашто и нис во Македонија добиваме ап- 
страктен сликар „par exelence“. Или на оние декора- 
тивни целини на Протуѓер и Велков, врамени во сли- 
карски рамки, иако се тие еден од поводите, аргументи- 
те подобро речено. Повеќе станува збор за едно, ми- 
слам ноторно, но никогаш доволно поставувано основ- 
но прашање на творечкиот акт: може ли да се создаде 
вистинска уметност кога творечкиот акт не тргнува од 
една неминовна основа: личното, на творецот, естегско 



доживување на некој предмет, појава, процес личност 
— на животот, на објективната стварност (природната 
и општествената).

Гр?пата „Мугри“ е составсна од осум сликари и 
еден скулптор. Меѓу нив има имиња што веќе неколку 
години интензивно учествуваат во формирањето на фи- 
зиономијата на нашата ликовна уметност. Групата по- 
тоа си постави како битен елемент за нејзината егзис- 
тенција, оној мошне растеглив поим —- квалитет.

Оттука и прашаљето што можеме да прифатиме 
како квалитет во една уметничка творба од ликовната 
уметност: дали овој проблем може да го визираме са- 
мо од страна на формалните компоненти, на она што 
Павле Васиќ го наречува ликовни елементи? Или, пак, 
ќе го бараме во содржината на едно уметничко дело? 
Или, на крајот во нивното дијалектичко единство, во 
полната, цслосната, естетска, уметничка вообличеност 
на содржината, чиј главен атрибут треба да бидс хума 
ното во неа, разбрано во неговиот тоталитет? Сметам 
дска трстата варлјанта на прашањето е единствената 
што може да добие потврден одговор. Во вонредно сло- 
жсната ситуација на модерната ликовна уметност, нај 
печална и најтрагична е можеби, една појава на несигур- 
ност на естетските судови. Во по.мош на кичот, на по- 
зата, на помодарството, оперира еден минуциозен, на- 
просто факирски вешто организиран апарат. Сето тоа 
има најтрагични, најпоразни последици за самиот умет- 
ник. Тој с под една постојана психолошка пресија на 
новото станато ново само по линија на изразот, по ли- 
нија на бизарното и сето ова како пајажина ги обвит- 
кува сонот и јавата на уметникот.

Тоа се чувствува и на оваа изложба на „Мугри“. 
->ар колористичкиот хаос на Ристо Калчевски не е за- 
солнет зад еден параван на модерничење? Зар еден та- 
ков уметник како Протуѓер не ја троши напразно свз- 
јата творечка потенција, градејќи ликовни целини што 
изгледаат како да се излезени од некој каталог за де 
зени? И зар сега (ова го подвлекувам) празното поиг- 
рување co некаков некогаш искрен, а сега наместен на- 
ивитет, примитивизам, фолклоризам или како и да е. 



не ги роди инфантилно—гротексните визии на Бого- 
љуб Ивковиќ? Велков Иван успеа да се задржи на pa- 
601 од она што би било чиста декорација и илустраци- 
ја. Докрај стилизирани форми, геомстриски конструи- 
раниот ликовен јазик кај Велков, поврзаи co неговото 
фино колористично чувство, е сепак привлечен зошто 
во него се чувствува она што Платон би го нарекол 
склад, хармонија, а што е навистина одлика на овој 
млад сликар. Само ова кокетирање co својата занаетска 
вештина може да одведе и во она што излегува надвор 
од рамките на сликарството. Одредена, самостојна, све- 
сно оформувана (иако не значи и сосема ослободена од 
туѓи влијанија) уметничка личност, претставува Дими- 
тар Кондовски во неговите варијации на тема годиш- 
ни времиња. Можеби има симболика во неговите жен- 
ски бисти, но битно е рафинираното чувство за лини- 
јата, бојата и нивната функција, како и деликатното 
психолошко сенчење што се согледува во нив. Спасе 
Куновски е мајстор да создаде атмосфера на изгубе- 
ност, пустош, да креира пејзажи од соништа, co еден 
колористички јазик сиот придушен и во сини и темно- 
сиви тонови како доминантни. Суровоста, сензибилноста 
и импулсивноста на Петар Мазев избива во неговите 
монументално компонирани слики. Како и Куновски, 
така и него природната емоционалност го задржува од 
паѓањето под туѓо влијание. Само е неразбирливо зо- 
што некои негови слики носат наслов „Композиција11, 
кога во нив е очигледна темата, a co неа, помогната 
уште од лтковниот третман на Мазев, сета човечка и 
емоционална оодржина во нив („Испраќање на рудар“, 
,,Погреб“)? Ристо Лозаноски изложи неколку пејзажи, 
полни co некоја психолошка сугестивност веројатно ус- 
ловена од неговата придушена, co темни, студени бои 
организирана колористичка, целина на сликите. Един- 
сгвениот скулптор во групата, Боро Митриќески, пока- 
жува совесно работена скулптура, низ која се просле- 
дува една постепена анализа и упростување на формата.

Првата изложба на „Мугри“ откри дека пред неј- 
зините членови сгојат за решавање битни проблеми,
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поврзани co смислата, воопшто, на едно творештво. Не- 
возможно е изнасилувањето на нивните идни творечки 
патеки, но можеме да се надеваме дека нивниот та- 
лент самиот ќе го пронајде патот кон својата вистин- 
ска, уметничка афирмација.

(„Млад борец", 21. IV i960)



ПО ПОВОД ИЗЛОЖБАТА 
НА ГРУПАТА „МУГРИ“

НАГЛАСЕНА ИЗДИФЕРЕНЦИРАНОСТ

Суштинската одлика на оваа ликовна изложба што 
деновиве е отворена во Уметничкиот павиљон во Скоп- 
је, е нагласената издиференцираност на творечките no 
стапки содржани во нејзините рамки.

Во изложените дела, сублимации на сегашните 
уметнички димензии на овие млади уметници, испак- 
нува една нсвоедначеност и на творечки домети. Низ 
овие така хетерогени по својата вредност уметнички 
визии и нивните естетско-ликовни обликувања, станува- 
ме свсдоцл за клима, дух на постојани интензивни ба- 
рања и судрувања co проблемите на творечкиот акт. 
Тоа е, можеби, најпозитивниот белег што може да се 
извлече од масата впечатоци и судови за оваа изложба. 
Таков однос кон проблемите на уметноста е „најефикас- 
но“ средство да се насочат стремежите кон вистински 
уметнички остварувања. Се посакува, меѓутоа, пред не- 
кои од изложените дела една посебна, содржинска и ес- 
тетска „цензура“ на виденото, доживеаното и остваре- 
ното. Некои од членовите на Групата имаат изградено 
во себе сили што би можеле да се „хранат“ co она што 
II нив како личности и уметници треба да ги вознеми- 
рува и возбудува: животната стварност чии актери се и 
тие, иашето свртување кон човекот, кон неговите проб- 
леми и остварувања.

Секој од сликарите излага по три слики. Сликар- 
ството на Спасе Куновски и овјопат донесува една фи- 



на фактура тонски рафинирано градирана. Композици- 
јата во неговите слики создава чисти, едноставни од- 
носи, низ кои се раѓа целисходна органицазија на про- 
сторот, Останувајќи и емотивно поврзан co некој лир- 
ски, носталгично, симболично и филозофски интониран 
надреализам, Куновски никогаш не ја губи врската co 
едно индивидуално користено фигуратавно сликарство.

Димитар Кондовскл co своите слики создава свет 
на декоративно организирани ликовни површпни, во 
судрување co фигурални елементи вклопени во нив. Се- 
та префинетост на Кондовски како колорист и цртач 
е присутна во изложени дела но co на места недоволна 
мерка, рамнотежа во композиционите решенија и co сз 
уште неиздиференцирани стилски преокупации.

Петар Мазев ги истражува своите можности во ап- 
страктното сликарство Силната творечка индивидуал- 
ност на овој уметник, покрај убавото чувство за коло- 
ристичка оркестрација на сликите, се открива во „Злат- 
ниот град“. Инаку, сметам, дека Мазев во оваа стил- 
ска ликовна ориентација иако донесува една богата ска- 
ла на инвентивни колористички решенија, ја нема ос- 
тварено се уште својата целосна ликовна физиономија.

Ванчо Ѓорѓиевски е уметник чија емотивно-психо- 
лошка структура е сензибилна за симболичната функ- 
ција на боите и на нивните односи. Разновидни во ком- 
позиционите решенија, неговите слики се полни co не- 
какв здржан душевен немир. Во платното наречено 
„Композиција“, ѓорѓиевски премногу ја оптеретил па- 
летата, оштетувајќи ја нејзината чистота.

Богољуб Ивковиќ и понатаму го обликува својот из- 
раз, полн co рустични елементи. Co придушена скала 
на бои, нееднакво користена, Ивковиќ создава атмо- 
сфера на тескоба и неспокојство.

Ристо Лозановски сиот е во некаков напон да го 
прошири својот сликарски дијапазон. Опирајќи се на 
една деформацнја која оди до апстрахирање на матери- 
јалната структура на предметот што ликовно го обли- 
кува Лозановски создава ликовна целина чија колорис- 
тичка организација го открива како темпераментен 
сликар.



За Ристо Калчевски карактеристична е сензибил- 
носта за боите и нивната функција во изразување на од- 
редена психолошка состојба. Неговите платна третира- 
ни во духот на апстрактното сликарство, се уште се ба- 
рање на личен израз и творечка концепција.

Димче Протвуѓер се открива како сликар co смис- 
ла за композиционото распределување на ликовните 
елементи, така што од нив да произлезе и некакво пси- 
холошко или симболично навестување (,,Шах“). Поголе- 
ма строгост во изборот на делата што се излагаат е не- 
сомнено неопходност co која Протуѓер ќе треба да се 
сроди.

Иван Велков во изложените платна ја открива сво- 
јата поврзаност co еден вид на апстрактното сликар- 
ство. Ова конструктивистичко сликарство колористички 
е co усет компониран, но во него нема некои посебни 
индивидуални приднеси на уметникот.

Скулптурата на Петар Хаџи-Бошков е демонстра- 
ција на неговите постојани напори да го проширува 
својот скулпторски израз. Сите изложени дела зборува- 
ат за своевидно експериментирање co формата, што до- 
ведува до декоративно-конструктивни композиции, кои 
не се без една чисто ликовна смисла: но во кои овој 
талентиран уметник не донесува, според моето мисле- 
ње, едно остварување co подлабоки содржински компо- 
ненти.

Боро Митриќески настојува да го пронајде својот 
скулпторски израз, движејќи се постојано на една неси- 
гурна граница меѓу апстрактната и фигуративната 
скулптура. Меѓутоа, и покрај очигледните недостатоци, 
овој млад уметник ги открива своите можности во 
скулптурите да изрази една психологија полна co неж- 
ност и елеганција на формите и нивната композиција*.

(„Нова Македонија", 2. IV 1961) 

* Статиите се однесуваат на дел од дејствувањето на 
групата „Мугри“, која имаше посебно значење за ликовниот жи- 
вот во СР Македонија. „Основана во 1960 година, таа ги обоп- 
шги во себе сите стремежи на изминатите децении и ги отво- 
ри патиштата за индиот развиток на македонската уметност. 
„Мугри“ е група чии програмски начела не беа прецизно де-



финирани. Мсѓутоа co флктот дека таа опфати повеќе уметници 
меѓу онис што тогаш веќс ја претставува предводничката група 
бо лпксдоискзто ликовно творештво, станува јасна и нејзината 
основна фпзиономија... Тоа се едномисленици во поглед на 
идниот развиток на уметноста во Македонија, не поради иста 
стилска пасоченост или еднаквите творечки определби: единство- 
то е постигнато co општата широка отвореност спрема совре- 
мените тскови и co рсспект спрема сопствената земја и неј- 
зината традицпја. „Мугри“ првпат настапи во 1960 во Скопје: 
на таа изложба практично беа доразвпени највпечатливите стре- 
межи на шесттата деценија и се насстуваше појавата на нови 
правци (апстрактната уметност, надреализмот), чиј развиток осо- 
бено ќе го поттикне самата група уште co своите други две 
изложби во 1961 (Скопје и Белград), а Ќе ги прифатат и низа 
дпуги умстници. По повод овие изложби, ликовната критика, 
укажувајќи напати на пропусти од творечки и професионален 
карактер, главно ја поздрави групата како појава од исклучител- 
но значсње за македонската уметност, ветување за нејзиниот 
иден „нов тек“. Сложениот состав на групата услови и разно- 
видни стилски определби на критиката. Така, Павле Васиќ из- 
ложбата на „Мугри" во Белград ја виде во знакот на апстракт- 
ното сликарство, експрссионизмот и надрсализ.мот. Васиќ смета 
дека нема уедначеност во изразот на одделни уметници: ука- 
жува дска Велков влече искуства од класиката на апсграктиата 
уметност (Мондријан); кај В. Горѓиевски нефигурацијата се из- 
разува бо своевиден експресионизам пли се поедноставува во 
графички примитивизам кај Богољуб Ивковиќ; Ристо Калчевскм 
веќе успеал да прочпсти некои сво апстрактни решенија усо- 
гласени топли бои: геометризацијата на формите е присутна кај 
Ди.митар Кондовски,- кај С. Куновски наводно е забслежливо 
влијаиие на М. Станчиќ и слично, а кај П. Мазев се откоиваат 
тенденции кон ,;картографија“. Развивајќи ја својата оцена. Ла- 
зар Трифуновиќ укажува дека според него надреализмот во 
групата ,.Мугри“ се јавува во неколку видови: во класичен (Ку- 
новски, Протуѓер-сликата ,,Шах“); монументален (Т. Шијаковиќ, 
Богољуб Ивковиќ); или во специфична форма кога сс проник- 
нува co апстракција (Мазев, Калчевски); присуген е во атмосфе- 
рата (Ивковиќ), а и кога навлегол во атмосферскиот однос мс- 
гу фигурата и екстерисрот (кај Д. Кондовски — сликата Урнати 
градови) и т. н. (од: Борис Петковски, Современото македонско 
сликарство, „Македонска ревија", Скопје 1981).
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АНТИЧКАТА ТРАДИЦИЈА BO СОВРЕМЕНАТА 
МАКЕДОНСКА ЛИКОВНА УМЕТНОСТ

„Ингеренцијата на минатото во сегашноста е нај- 
суштествен знак на историскиот развиток; таа е резул- 
тат на надминувањето на нејзините изминати стадиуми 
во интерес на иднината . . . Како врзник .меѓу минато- 
то, сегашноста и иднината, традицијата е инсгрумент 
за надминување на изминатиот развиток и на придо- 
бивките на културата што се во опасност да згаснат1-.

Овие размислувања на Арнолд Хаузер („Социоло- 
гија на уметноста", 1972) произлегуваат од еден од фун- 
даменталните принципи на историското гледање: така 
Хаузер укажува и на тоа дека секоја сегашност има 
свое минато, своја традиција,- односно, дека минатото, 
традицијата, постојано се превредувани, па така добива- 
ат аспекти и вредности несогледливи во нивното време.

Прифаќајќи ја теоретската заснованост на изнесе- 
ните ставови јас сметав и порано, а и сега, дека при 
разгледувањето на развитокот на современата ликовна 
уметност во Македонија, улогата, ингеренцијата на тра- 
дицијата во неа треба да се промисли и критичкп да 

се вреднува co сите сознанија за актуелните ликовни 
движења во светот. Ова го сметам неопходно колку за- 
ради обидот за објективно историско поставување на 
сопствените остварувања во културата и уметноста, тол- 
ку и заради согледување дали движењата во македон- 
ската ликовна уметност можеби не се само „од лока- 
лен интерес“. Но не поради изнасилен обид да се из- 
бори (привидно) некој повпечатлив или „поласкав“ ста- 
тус во меѓународната естетска и критичка теорија; туку



за да се согледа колку некоја наша, овдешна појава 
или ликовно дело може да блде од пошироко значење: 
евентуално да придонесе за досогледување на актуел- 
ните тенденции или прашања во еден поширок физич- 
ки и духовен простор.

Од оваа теоретска перспектива треба да се проучу- 
ва, определува и цени значењето и улогата на сета, 
вклучително и на античката, уметничка традиција во 
современото македонско ликовно творештво.

Разновидноста и слоевитоста на спомениците и оста- 
тоците од античката и средновековната уметност; по- 
стојаниот предизвик што од тоа произлсгува за духов- 
ната клима во Социјалистлчка Република Македонлја: 
за истражувањата во повеќе научнл дисциплинл; за оп- 
штиот културен интерес на максдонскиот народ спре- 
ма минатото на подрачјето на својата многувековна 
егзистенција, е забележлив и во некои видови (сликар- 
ство, цртеж, вајарство) на современата македонска лл- 
ковна уметност. И во неа, пред се, е присутен односот 
слрема општочовечкото наследство на антлчката (грчка- 
та, римската) култура и уметност. Некои од нивнлте ас- 
пекти се чувствуваат како дел од сопственото духовно 
битие, зашто преку материјалното присуство на слемен- 
тите на духовното наследство во Македонлја тоа е вгра- 
дено II во творечклот менталитет на одделнл македон- 
ски уметнлцл. И многу други моменти веројатно ја пот- 
тикнуваа оваа релација: мислам на сллчноста на гео- 
графско-физичкиот амбиент, потоа на некои сродностл 
на историската судблна на народите на Балканот, на 
б.тлскоста на општитс рамки на жлвеење (особено во 
минатото), co тоа поврзанлте обичаи, навикл л меѓучо- 
вечки односи; л, веројатно, допирање преку тоа во оп- 
штлте поглсди на светот л на животот.

Затоа проникнуваљето co својот сегашен творечки 
менталитет во поттиците на некогашното умстничко 
творење, во слоевлтс на традицијата, течеше во денеш- 
ната македонска ликовна уметност како шлрок зафат 
што ја опфаќа, да речеме л грчката митологлја: така 
во неа се барани лнспирацил за co слободно корлсте- 
ње елементи или иконографскл шеми од грчкиот ми- 
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толошки репертоар (или класичната грчка литература) 
како симболично-значенска основа, во современо ликов- 
но руво да се соопшти некоја и денес важечка или на 
нов начин согледана и преведнувана, некогашна фило- 
зофска определба, етичка категорија, хуманистичка 
вредност, историска или социјално-политичка алузија и 
слично.

Специфичен „случај“ на однос co „античкото" сс 
открива прво во низа повоени дела на сликарот и цр- 
тачот Никола Мартиноски (1903—1973 год.). Тоа е вид- 
ливо веќе во некои негови цртежи од шестата децени- 
ја. Во нив, препуштајќи се на својата импулсивна при- 
рода, Мартиновски обликува co танка, гола линија ми- 
лозливи, манирично елсгантни или жестоко, дрско из- 
обличенц претстави на луѓе, животни, фантастично-ми- 
толошки ликови. Co измешанп експресионистички (ка- 
ко на Грос), кубистички (кај Пикасо) и надреалистички 
(кај Шагал) постапки, уметникот предава co многу фан- 
тазија (co далечни „митолошки" сугестии) и компози- 
циона смелост симболични, патетично-драмски, лирски 
или сензуално-еротски состави — слободно, динамично 
исфрлени во просторот. Потоа, во неколку слики од 
седмата деценија, Мартиноски понагласено изрази сво- 
евидна „митолошка фантазија", проткасна co намет- 
лива II неприкриена еротика. Co грчовито издолжени и 
извиткани, до гротекспост деформирани тела на жени 
и „митолошки суштества“ (сатири, ,,фауни“), обликува- 
ни co истиот незадржан, но веќе маниризиран експре- 
сионистички израз, предадени се сцени исполнети co 
сексуално насилство. Мсѓутоа, тие содржат и извесна 
хуморно-карикатурална нота што ја „смирува" агресив- 
носта на настанот (на пример, „сатири“ грабнуваат и 
напаѓаат голи беспомошни женски фигури).

Во шсстата деценија спорадично се појавуваа зна- 
ци за извесни допири co „античкото" и кај некои мла- 
ди македонски сликари, кои тогаш започнаа да творат.

Така во одделни слики на Петар Мазев 1959—1961 
година „антички инспирации" се вградени пред сз во 
нивната општа атмосфера и композициона поставеност. 
Во тие дела Мазев обликуваше симболични, легендарно- 



историски (како во сликите „Војна“ 1958, „Раненик", 
1959, „Војна“, 1960 год., „Скршен лав“ 1960 год.) или 
драматично трагични сцени (Рудари“ 1960 год., „Опла- 
кувања“ 1959 год.). Ликовно разрешени co елементи од 
посткубизмот, метафизичкото сликарство, (заоблена, 
„машинска" или архаично поставена геометризација на 
облиците); а распределени во јасни, прегледни односи 
на одделни фигури или групи сенишни виденија, во 
овие композиции постои некоја специфична монумен- 
талност и достоинственост. Потсиленост често co некои 
детали (искршено торзо, рака, глава) сето ова слика- 
ње го инсинуира присуството на „античкото“ во тие 
дела на Мазев. Сродна постапка (користење на карак- 
теристични, асоцијативни детали и нивната компози- 
циона распределба), се забележува во некои слики (ка- 
ко „Античка импресија“ и „Мајка“ од 1958 год.), на 
Драгутин Аврамовски-Гуте.

По 1960 година односот спрема античкиот духовен 
предизвик доби новп видови во современата македон- 
ска ликовна уметиост. Зачести присуството на едно оп- 
што чувствување на минатото како „легендарна сегаш- 
ност‘!, односно: како вплетканост на фантастичното, на 
легендарното, на чудесното во денешното, стварно ис- 
ториско постоењс. Така можеше да дојде до нивното 
заемно проникнувањс, до слевање на тие рацнонално 
неусогласливи сфери. Тука некаде се наоѓаат и услови- 
те во седмата деценија да се појави во дел од македон- 
ското сликарство, своевидно „пантеистичко“ толкување 
на емоциите, поврзани особено co обработка на пеј- 
зажно-флгуралните ситуации: така биолошката сфера 
(растителност, инсекти, луѓе) е предавана како појава 
што многувидно II нееднонасочно (дел од објективната 
стварност што е „транспарентен" за сферите на ,,не- 
видливото", фантастичното и чудесното), е вплеткана 
во меѓузависноста, и рамноправноста на „физичките" 
и „метафизичкитс“ составки на постоењето. Навистина, 
ликовната формулација на вакви настојувања (оставај- 
ќи ја настрана формално-стилската анлиза и уметнич- 
ката вредност), е во почетокот искажана често co мла- 
дешки занес, како сеќавање за соништата и беспредел- 



ните фантазии и исчекувања на штотуку изминатото 
детство: станува збор за тогаш младите уметници (сли' 
карите Глигор Чемерски 1940 год., Симон Шемов 1941 
год.), чија уметничка фантазија умееше (на различен 
начин), покрај запазување на наивноста и девственоста 
на емоциите, да ја задржи „античката" инспирација 
(или да ја изедначи во вредноста на уметничкиот пот- 
тик за нив) co елементи од македонското народно тво- 
рештво: co неговиот слоевит начин на толкување на 
светот преку формите на фантастичното, загадочното, 
мистериозното кажување.

Сликарот Глигор Чемерски впечатливо го форму- 
лира овј вид на ангажирано интелектуално и емоцио- 
нално отворање кон предизвиците на античкото и, осо- 
бено: во неговиот „пренос“, многувидно „транспонира- 
ње“ во византиската умстност, за co незадржана импул- 
сивност да се обликува сопствената уметничка визија. 
Co својот творечки менталитет Чемерски е несомнено 
еден од „најмедитеранските“ менталитети меѓу денеш- 
ните македонски сликари. Светот тој го разбира како 
бесконечна мистерија на материјални и спиритуални 
појави, па затоа тој настојуваше таа реалност да се 
згусне во што покомплексни визуелни организации: по 
можност да бидат соодветни на слоевитоста, вознеми- 
реноста, жестината на сопственото доживување. Во не- 
говите штафелајни слики се до денес често се испрепле- 
туваат елементи на легенди („национални" или „туѓи“), 
митски состојби и така натаму. Во прво време (до 
1967/8 год.) тие беа споени co лирски сеќавања за дет- 
ството и вљубеноста во магијата на природата: едно 
еуфорично „враќање во Аркадија“ (Влада Урошевиќ). 
Потоа се повеќе се обликуваше еден став на „егзистен- 
цијален ужас“ и се поактивно (иако секогаш симболич- 
но, заобиколено, „трансформирано") поставување спрема 
антрополошката и социјалната судбина на современиот 
човек. Се отворија и бездните на еросот, во кои Че- 
мерски наоѓа некои од своите сегашни најизразити 
уметнички поттици. Овој свој внатрешен кошмар умет- 
никот го претставува во слоевито експресионистичко 
изразување co разновидни предзнаци: co некои аспекти 



на ар-брут, сугестил од пикасовско-лежеовска кублстич- 
ка морфологлја, византиската уметност и така натаму. 
Сето тоа е вградено во „визуелна митологија11, разви- 
ена како надреално-барокни или фантастлчно-роман- 
тични решенија (на пример, сликите „Почеток на бу- 
рата“ 1968 год., „Црвенлте крила на Иллнден", „Са- 
мрачно оро“ 1972—76 год., „Бавча на љубовга11, 1982 
год. итн.).

За односот на Чемерски спрема античката тради- 
ција одделно се карактерлстлчнл некои од неговите мо- 
нументални дела, замлслени како состави што го фор- 
мулираат лсказот на умегникот за сложени идеи или 
ставови, поврзани co земјата и народот на уметникот. 
Таков е случајот co мозаичниот монумент (50 метри 
квадратни) „Човекот л светлината" (1975/6 год.), изве- 
ден во хлдроцентралата „Вруток“ близу градот Гости- 
вар.

Мозаикот е визуелна метафора за работна победа 
на луѓето вклучени во една „револуција што тече“ но 
нејзиниот непосреден историски контекст и значење се 
вткаени во состав што синтетлзлра реалнл, сугесгивни 
и симболично-митски елементи во форма на современ 
ликовен мит. Така централната филозофско-етлчка 
структура во мозаикот е Прометеј-сликар, сугериран co 
гигантската подадена рака co запален факел“ и „сли- 
карска палета“. Стллски, мозаикот „Човек и свстлина" 
произлегува од многу ликовни наноси: тргнуваат од 
предисторијата (Алтамира, Мексико), за да се надовр- 
зуваат на Влзантлја, македонсклот фолклор, кубизмот, 
Фернан Леже, поп-артот; а се здружени во динамична 
верига од разновлднл семантлчко-пластлчни сегменти.

На транспонлран, заобиколен, .,поетизлран“ на- 
члн сутестии од „античкото“ се забележллви во една 
серлја на сллкл и цртежи на Слмон Шемов (од пред 
1970 год.). Co „растворена“, аморфна ллковна структу- 
ра: лзмешанл пслходеличнл, новофлгуратлвнл л „пре- 
работенл“ поп-арт елементл (и co мешана технлка: 
масло, цртеж, колаж л сллчно) се лзведени неодреде- 
ллвл, детско-несмасни флгури на „пантеисти“, поста- 



всии во грмушки или покрај грстови растителност, суд- 
рени co зуј на пчели или други инсекти.

Уште неколку други максдонски уметници повре- 
мено користеа елементи од класичната традиција за 
оделни свои творсчки цели. Така, додека кај некои ма- 
кедонскм вајари инспирациите од грчката скулптура се 
одвај дофатливи или мошне посредувани (Стефан Ма- 
невски, Драган Поповски-Дада) или ги нема, една гру- 
па остварувања на Петар Хаџи Бошков за разни поводи 
(споменична или музсјска скулптура) и материјал, на 
карактсристичсн начин сс потпира на нејзините белези. 
Кај Хаџи Бошков тие се транспонирани во пластични 
состави што имаат совремсн третман на содржината и 
на формата. Така две скулптури во лиен бетон од 1977 
година, co една и co две седнати „фигури“, даваат мож- 
ност (според В. Величковски) за извесно надворешно 
споредување co седечка фигура од фризот во атински- 
ог Партенон. Начинот на организирање на облиците, 
тектониката на масите, карактерот на линиите-диплите 
на облеката, сугестивно се доближуваат до површин- 
ската морфологија на нскоја грчка вајарска фигура 
или пластичен елемент од грчки храм. Вградувајќи 
посткубистички постапки-ефекти (фацстирање, засечу- 
вање, геометризирање — искуства на Липшиц, Архи- 
пенко, Задкин) во „нскогашната11 морфологија, уметни- 
кот постигнува впечаток на здржаност, достоинство, мо- 
пументалност: нагласувањето на овие „археолошки" и 
„класични“ моменти, всушност само го потпомага со- 
времениот аспект на неговите скулптури. Во две споме- 
пичии статуи на Хаџи Бошков во поголеми димензии: 
„Климент Охридски" (гранит, Скопје 1972 год.) и „Спо- 
меникот на корушките бригади“ (челик, Равне во Сло- 
венија 1977 год.), во некои општи поставки и организа- 
ција на масите исто така се забележуваат овие мо- 
менти.

*
* *

Co ова се посочени само видовите (не сите) на по- 
непосредното влијание на античкиот дух и уметност во 
современата македонска ликовна уметаост. До денес с 



јасно дека византиската уметност (наспроти идеолош- 
ката догма чиј творечки израз требаше да биде) е сво- 
евиден „наследник11 на античкиот уметнички концепт. 
Така и голем број средновековни фрески во Македони- 
ја и Србија го откриваат многувидното присуство на 
класичните разбирања за уметноста во својот стилско- 
формален и духовсн строеж. Co тоа се создаде прст- 
поставката една античка грчка структура вградена (и 
,,притаена“) во естстскиот систем на својата наследнич- 
ка — византиската уметносг и посредно преку нејзино- 
то влијание да се вгради како инспирација (можеби и 
несвесна) во современата македонска ликовна умет- 
ност.

Впрочем, за тоа влијание на византиската традици- 
ја сум пишувал повеќепати, меѓу другото во книгите 
„Откривања11 (1977 год.) и „Современо македонско сли- 
карство" (1981 год.).

Но овој однос кон традицијата значеше секогаш 
само обид таа да се вгради во синтеза co новите модер- 
ни правци: денешните уметници во Југзславија и ли- 
ковната теорија што ги следеше, изградија став дека 
во тој процес е неопходно да се оформи критички, тво- 
речки, неапологетски однос колку спрема оопствената 
традиција, толку и спрема сето туѓо духовно и умет- 
ничко влијание.

„Разгледи", г—з, 19S5



ЛОКАЛНОТО И ГЛОБАЛНОТО ВО 
СОВРЕМЕНАТА УМЕТНОСТ ВО 
ЈУГОСЛАВИЈА:

МАКЕДОНИЈА*

Размислуван.ето за карактерот на односот помеѓу 
„локалното“ (или: национално) и „глобалното" (или: 
универзално) во умстничкото творештво, често било по- 
В°Д одговорот да се постави во категорички определби.

Задржувајќи се само на некои моменти од оваа 
проблематика, сакам да укажам дека е невозможно да 
се пренебрегне влијанието на животната, матсријална и 
духовна, срсдина на човечкото битие. „Локалното“ са_ 
мо така и може да се разбере како категорија што има 
одредена ингсренција и на уметничкото творештво: од- 
носно, како посебна, специфично структурирана, сре- 
дина, во која се остварува сгзистенцијалниот, социјален 
и творечки статус на уметникот.

Но секоја локална ситуација не е подеднакво спе- 
цифична и плодна како поттик за уметничко твореш- 
тво. Ниту е можно да се тврди дека некои карактерис- 
тики на одредена локална ситуација — што се јавилс 
во одреден период на нејзината историја и историјата 
на уметничкото творештво во неа, остануваат неизме- 
нети. Или co непроменлива можност за поттик на ед- 
но ново творечко трагање.

* Текстот е подготвен за изложбата: „X ЈЕСЕ1БИ САЛОН“ 
— ЛОКАЛНО И ГЛОБАЛНО У САВРЕМЕНОЈ УМЕТНОСТИ ЈУ- 
ГОСЛАВИЈЕ", во Бања Лука, 20. ноември — io. декември 1981.
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Ниту е возможно, кога е во прашање уметаичко- 
то творештво, засекогаш да се задржи една иста ситу- 
ација на односот помеѓу локалното и глобалното: по- 
стои постојана напнатост и променливосг во врските 
шго можат да се воспостават помеѓу било која локална 
II глобална ситуација, разбрани и како збир од „поттик- 
нувачки" претпоставки за уметничко творештво. Осо- 
бено се менува нивното епохално и историско значе- 
ње. Односно, постои можност една „локална ситуација" 
да добие таква историска димензија што длабоко, дури 
пресудно ќе влијае на попшроките светски околности: 
да се потсетиме само на значењето што го имаше Ок- 
томвриската револуција во Руспја за целиот понатамо- 
шен тек на светската историја, а особено за развитокот 
на културата и уметноста.

2.

Навистина, се поставу^а и прашањето за значење- 
то или за димензионирањето на тој поим — локално 
и во најгрубите физичко-географски, етнички и нацио- 
нални координати.

Разгледувајќи го ова прашањс на примерог на по 
воениот развиток на ликовното творештво во Македо- 
нија, се откриваат неколку негови суштински одлики.

Во Македонија периодот по втората светска војна 
е одбележан co драматичен и немирен тек на промени 
на сите материјални и духовни структури на ова под- 
рачје, Така и македонската култура ја изградува сво- 
јата физиономија во тој револуционерен општествен и 
национален процес. Поради тоа таа се стреми да го 
потврди своето минато, но гради и критички ангажи- 
ран однос спрема неа, спрема нејзината реална вред- 
ност II оправданоста на нејзината денсшна духовна при- 
сутност: онака, како што таа е материјално вообличе- 
на во делата на културата и уметноста и одразена во 
свеста на една нација, во нејзината структура на мисле- 
ње и чувствување, во нејзиниот специфичен карактер 
и посебен сензибилитет. Тој процес од друга страна 



значи, градење на една нова историска, национална, со- 
цијална и духовна сегашност, која е во непрекинат Ha
nop дијалектички да ги измени и да ги надмине сво- 
ите „локални состојби".

Низ овие движења полека се формира подиферен- 
цирана свест на македонските уметници во врска co 
суштината и смислата на феноменитс и поимите: на- 
ционално, национален амбиент, национална култура и 
уметничка традиција, за географското, етничко, соци- 
јално, културно и уметничко подрачје на Македонија. 
Паралелно растеше критичноста кон сопствените наци- 
онални или локални вредности и строгоста кон туѓите 
влијанија, поголемата претпазливост во тој непрекинат 
процес на нивната осмоза. Се спецлфлцлраше во лзвес- 
на смисла и своевидсн ,,македонски“ полм за совреме- 
ност и актуелносг.

Единството на еволуциониог процес во областа на 
македонското ликовно творештво, ја вклучува во себе 
и развојната динамика на оваа негова битна одлика. На 
нејзиниот прлмер може да се примени претпоставката 
дека најчесто (можеби не секогаш co свесно определу- 
вање туку по пат на несвесна, интуитивна аслмилација) 
се усвојуваат оние „глобални“, „надворешни" стилови, 
правци, тенденции што можат да задоволуваат, дефи- 
нираат, решаваат одредени прашања од духовна (кул- 
турна, уметничка, естетска) природа, во рамките на да- 
дена национална или локална ситуација, во одреден 
историски период. Поради тоа, успешноста на нивната 
адаптација, степенот, причината на нивната модифлка- 
ција според дејствувањето на дадените национални си- 
туации, се единствениот можен начин за создавање на 
претпоставки преку кои, на тој начин формираната 
„национална" илл „локална“ вредност би можела да се 
вклучи и разбере во рамките на глобалните, „универ- 
зални“ вредности.

Така и сите правци и настојувања, усвоени во Ма- 
ксдонија од движењата во современата југословенска 
и светска уметност, секогаш добиваат некои посредни, 
сублиминарни ознаки на нејзината историска стварност. 
Тие се изразуваат низ разновидно транспонирање, се 



вовлекуваат во ткивото, во конструкцијата на дадени- 
от македонски ликовен израз.

3.
На оваа изложба се претставени делата на шесто- 

рица уметници од Македонија. Тие се многу каракте- 
ристични за досегашните движења во македонската ли- 
ковна уметност: иако co нив не се исцрпува сета разно- 
видност на изразувањето на односот помеѓу локалното 
и глобалното во ова творештво.

Застапените уметници на различен начин го фор- 
мулираат прашањето за односот на тие локални (или 
национални и традиционални) и глобални (или универ- 
зални) ликовни структури во своето творештво. Прет- 
ставени се по редослед преку кој подобро може да се 
следи и развитокот на сдна карактеристична појава: се 
поголемата усогласеност на појавите во македонската 
уметност co пошлроките југословенски и светски дви- 
жења во ликовното творештво.

Во делата на Димитар Кондовски присутна е една 
од многуте карактеристични тенденции во повоеното 
југословенско — а поссбно во македонското сликарство. 
Пред неполни две децении Кондовски започна да раз- 
вива една посебна постапка: обид да се реализира син- 
тезата помеѓу грижливо избрани елементи од спириту- 
алниот, естетскиот и пластичниот репертоар на средно- 
вековната уметност, фолклорот, исламското декоратив- 
но творештво — и оние видови апстракција што на ова 
традиционалистичко ткаење ќе му овозможат да из- 
гради една современа пластична кохезија. Сликарството 
што постепено прокзлезе од тоа: сложени асамблажи, 
слики-рељефи co карактеристичен, стемнет колорит 
(преовладување на златната, жолтата боја, целата гама 
на окерот и т. н.), претставуваше за Кондовски после- 
ден степен на една долга „трансформација“ на спом- 
натите различнл визуслни податоци. Уметникот се оби- 
дува своите дела да ги обликува како автономни естет- 
ски состави: единство на нонфигуративни, геометриски 
обликувани знаци-симболи и разновидни декоративни 



пластични рељефни додатоци. А сето тоа може да со- 
држи и некои асоцијативни белези. Така настанале ви- 
зуелно 1силно заситени сликарски композиции, што 
потсетуваат на културни пли сакрални објекти (на ико- 
ни, на пример).

Во понатамошниот развиток на ова творештво по- 
јасно се изразила една тешка и противречна амбиција 
на Кондовски: истовремено да го приспособи спириту- 
елниот и естетскиот склоп на своите дела на една мо- 
дерна уметничка концепција — и желбата нив постоја- 
но да ги врзе за некогашните ликовни концепти, што 
се често употребувани пред се поради својата декора- 
тивна визуелна привлечност.

Петар Мазев им припаѓа (како и Кондовски и Ши- 
јак) на првите повоени генерации на македонски сли' 
кари. Многу од нив, во шестата и во седмата деценија, 
настојуваа ликовното творештво во Македонија да се 
вклучи во современите светски ликовни движења. Во 
творештвото на Мазев оваа битна карактеристика е 
вткаена на посебен начин. За овој уметник ликовната 
постапка е средство за усвојување на свој животен и 
уметнички „статус“ — и како личност и како дел од 
сден народ кој сака забрзано, низ динамични и корени- 
ти историски промени, да го потврди својот националеп 
и културен идентитет. Мазев и неговата генерација соз- 
даваа co свест и емотивност оптоварени co една ваква 
опсесивна цел. Поради тоа се што Македонија претсга- 
вува како земја, историја, уметничка традиција, особен 
вид на човечко постоење, влегува во ликовниот систем 
на Мазев и на неговата генерација како постојана 
структура: таа 6 чувствувана како судбинска определ- 
ба и како епохална творечка задача, за чие решавање 
Мазев изнаоѓал соодветни изразни средства.

За Мазев е карактеристично поставувањето на не- 
спокоен, импулсивен но и решителен однос спрема 
предизвиците на времето во коешто живее и спрема 
сопствената творечка драма. Оттука произлегува и една 
трајна особина на ликовното изразување на овој умет- 
ник: експресионизмот, фигурален или апстрактен, раз 
бран не само како ограничена стилско-историска поја- 



ва, туку воопшто како еден од битните феномени во 
пластичните уметности, е внатрешна неопходност на 
ликовното изразување на Мазев.

Така и во делата од последнава деценија, покрај 
сликите разбрани во духот на апстрактниот експресио- 
низам среќаваме и особена фигуративност. Тоа се здро- 
бени II монструозно преобликувани биолошки или чове- 
колики состави, шго се наѕираат низ привидно хаотич- 
ните, еруптивни нанеси на бои и потези. Масивни, ши- 
роки, светли или темни ленти ги зграпчиле рабовите 
на површините-форми. Тие се „кинат“, се разлагаат, 
повторно се појавуваат. Делото се гради co потези што 
„експлодираат“ под. раката на уметникот, агресивно се 
вовлекуваат во обоените површини: тука ги „гмечат“ 
облиците, ја предизвикуваат нивната дисторзија, а Ма- 
зев ги расфрла или ги групира во просторот на сликата.

Овој ликовен мснталитет на Мазев секако е усогла- 
сен co некои од важните ликовни движења по 1945: 
нај.многу се доближува до творештвото на „нордијците14 
— односно до ликовниот концепт на некои членови од 
европската трупа Кобра (Апел, Алешински, Јорн) потоа 
до некои остварувања и ликовни стратегии на холанд- 
ско-американскиот сликар В. Де Кунинг. Но, овие до- 
ближувања се само знак на заедничко припаѓање кон 
една актуелна цивилизацијска ситуација, во која секој 
од овие уметници го остварува свосто присуство низ 
оригинални варијантл на едно сродно доживување на 
светот. Придонесот на Мазсв кон овој специфичен ли- 
ковен круг, што ги опфаќа изразите од одвај дофат- 
лива фигурација до апстрактниот експресионизам. Ta
xa се остваруваат како негов полн творечки идентитет.

Глигор Чемерски и припаѓа на друга група маке- 
донски уметници, која во текот на седмата деценија по- 
силно нагласи една специфична тенденцпја во маке- 
донската уметност,- потребата за интимно, емоционал- 
но но и спиритуелни соживувања co средината на сво- 
јот роден крај, co неговиот органски и неоргански свет, 
како форма на спсцифичен пантеизам. На тоа му се 
приклучува носталгичната поврзаност co спомените од 
детството и воопшто co минатото: co митот, легендата, 
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историјата. Чемерски најдлабоко го изразува ова насто- 
јување. Тој воспоставува еден страсен и вознемирен ди- 
јалог co светот во којшто живее: се обидува да ја раз- 
бере, на национален и емоционален план, неговата ко- 
херентност како дијалсктичко присуство на минатото, 
сегашноста и иднината. Чемерски сето тоа го обликува 
како повеќеслојна градба, составена од материјални и 
духовни феномени — во постојана потрага по начините 
за транспонирање на оваа реалност во подеднакво сло 
жсни визуелни композиции. Во содржината на дслата 
на Чемерски е шрисутна драмска и епска вознемирс- 
ност, егзистснцијална морничавост, судбински фатали- 
зам. Симболично се обликува неговиот став кон човеч- 
кото постоење денес: спрема трагичната улога на Про- 
метеј или на Икар што човекот ја живеел во митското 
„некогаш", но и во денсшниот свет. Ова творештво на- 
стојува да има што помалку посрсдници помеѓу умет- 
НИК01 и неговото пластично изразување. Оттаму произ- 
легува принципиелната поврзаност на Чемерски co ек- 
спресионизмот. Оваа особина, кај него е видлива во 
нездржаната и грчевита изразност, на која не и се туѓи 
и некои барокни и романтичарски рсшенија. Поеди- 
нсчните слементи на некои „надреални“ или „фантас- 
тични“ ситуации се наоѓаат во неговите дела co цел 
уште повеќс да сс ,.протрссе“ евентуалната пасивност 
на гледачот. Стилот на Чемерски, така приспособен на 
неговите посебни творечки настојувања, се приблнжува 
(како кај Мазев) до извесни одлики што се карактерис- 
тични за групата Кобра и за Part brut — но и до мнош- 
тво сугестии од уметноста на минатото. Елементите 
на неговата визија се претставени co искршени и не- 
милосрдно деформиранн аглести форми,- „разнебитени" 
контури, обликувани co кривулеста линија, се препле- 
туваат co околната површина, а сето тоа се вклопува во 
еден немирен, зоврен и раздробен колорит.

Творештвото на Душан Перчинков од својата поја- 
ва, во средината на седмата деценија, претставуваше 
еден нов момент во современото македонско сликар- 
ство. Поради рационалната градба на сскоја слика, де- 
лата на Перчинков не поднесуваат уметничка небреж- 



ност, ниту неконтролиран израз на емоционалната сфе- 
ра на уметниковата личност. Перчинков не прифаќа 
некоја аморфна и неодредена изразност: тој се стреми 
кон создавање на едно сликарско или графичко ткае- 
ње од детали, чија геометриска прегледност, цртеж и 
боја се грижливо разработени. Нивните односи ја от- 
криваат спсцифичната логика на „антикласичната" 
композиција, инспирирана од искуствата на многуброј- 
нитс варијанти на нонфигурацијата (апстрактен геомет- 
ризам, системска апстракција, hard-egge и т. н.) и не- 
кои елементи на современата фигурација. Пластични- 
от систем на Перчинков ги асимилира различните ас- 
пекти на современата градска „иконосфера11, на тој нов 
технички, индустриски и архитектонски пејзаж. Но лич- 
носта на Перчинков сочувала некои свои скришни прс 
дели исполнети co извесни лирски и носталгични чув- 
ства и за сончевите медитерански предели. Или отво- 
реност за шармот на тивките приградски амбиенти. Во 
графиките на Перчинков се чувствува некоја наклоност 
кон извесни аспекти на метафизичкото сликарство, што 
беше видлива и во некои негови поранешни слики. По- 
ради „густината" на слте тие некогашни и сегашни 
поттикнувања, мотлвите што Перчинков ги обработува 
во своите графики содржат некои карактеристични алу- 
зии. Сс насетува дека привидното отсуство на читлива 
„анегдота“, презицност, геометриската разработка на 
нивните композиции, рафинирано одбраниот и усогла- 
сен колорит, не е ништо друго туку сден хуманистички 
културен превез. Тој се наметнува како некој екран, 
што сепак дозволува да продре некоја погопла, човеч- 
ка сензуалност во благи отклони од основната рацио- 
нална организацпја на делото. Тоа прпдонесува за сло- 
женоста на „пораките" на графичките дела на Перчин- 
ков, што чудесно спојуваат еден современ сензибилитет 
co несомнената медитеранска чувствителност и рафнн- 
ман.

Во претходните фази на своето сликарство — се 
До делаза од осмата деценија и, особено, од последниве 
години — Родољуб Анастасов се движеше во рамките 
на постојана творечка напнатост: настојуваше своите 



во основа модерно конципирани слики да ги проткае 
co сугестиите на некои минати времиња (тематски, стил- 
ски). Односно, ликовно да ги „преведе“ нивните мате- 
ријални траги запазени во средината на родниот крај. 
Тие настојувања — и се поупорно, Анастасов ги об- 
ликувашс co јазикот на современите правци, апстракт- 
ни и фигуративни: наспоредно co „надминување11 на 
влијанието на таа смоционална и визуелна привлечност 
на еден традиционален, физички и духовен амбиент 
Сето тоа се совпаѓаше co промената на пошироката чо- 
вечка, социјална и сопствена, интимна средина во која 
живее и создава Анастасов: доаѓа до значајни усогла- 
сувања на одликите на урбаниот македонски пејзаж и 
уметниковиот домашен амбиент co „светските“ движе- 
ња во оваа област. Поминувајќи, во текот на првата по- 
ловина на седумдесетите години, низ една стплска фа- 
за што можеме да ја наречеме синтетичка фигурација, 
Анастасов потоа градеше своја варијанта на радикал- 
ниот или фотореализам. Во неговите слики се всели 
светот на современиот град. Разновидно претставен. 
преку карактеристични и грижливо изведени ракуси, co 
нагласување на дијагоналните, вертикални и хоризон 
тални просгирања на елементите на градската структу- 
ра, тој урбан амбиент содржи и необично виден и тре 
тиран социјален фактор. Тоа се визиите на некоја „оса- 
мена толпа“, во која човечките суштества често се со- 
гледани како групи на безлични механизми, или како 
сенки без идентитет Едно општо чувство за изгубенос- 
та на човекот во современиот свет, како да се всадило 
и во овие грижливо градени, прив.чдно „питоми" и не- 
агресивни дела на Анастасов.

Во многу од своитс остварувања Томо Шијак раз- 
виваше исто така некои од тенденциите на македопска- 
та уметност за достигање на што поактуелни форми на 
изразување. Поминувајќи, од почетокот на шестата де- 
ценија до денес, низ неколку стилски различно усмере- 
ни фази, Шијак во нив ригорозно го „чистеше" својот 
пластичен менталитет од директните влијанија на умет- 
носта од минатото (македонската ликовна традиција, 
фолклорот): тоа го приближи до сфаќањето дека совре- 



мениот свет co својата високо индустријализирана и ур- 
банизирана форма на живеењс (која продре и во маке- 
донскиот менталитет), претставува основна подлога и 
мотивација за неговото творештво. Во таа смисла, од 
втората половиноа на шеесетите години, Шијак следи 
една .развојна линија, заснована на конструктивистич- 
ки поттици: таа го доведе до своевидна синтеза на сли- 
карски скулпторски, дизајнерски и архитектонски еле- 
менти/на почетокот (1967/68) овие сложени објекти на 
Шијак („мусандри") поседуваа уште некои детали што 
го сугерираа влијанието на традицијата и на локално- 
то на едсн видлив начин. Неговите подоцнежни дела 
содржат само некој вид на „естетско сеќавање на не- 
когашните пластични концепти. Сегашните „неомусан- 
дри“ на Шијак (создавани од втората половина на ми 
натата дсценија) претстауваат бизарни „ковчези из 
работени во дрво и метал, чисто и педантно како ин 
дустриски производи. Сложено распределените рељеф- 
ни геометриски детали се наоѓаат во „внатрсшноста 
на неговите творби. Тоа се конструкции од разновпден 
,.градежсн“ материјал (метал, стакло, дрво, синтетич- 
ки материјали и т. н.), кои овде дооиваат една нова 
улога. Тие јадра на „неомусандрите1* ја содржат „пора- 
ката“ на делата на Шијак, што нс се стремат само кон 
естстска и пластична дотсраност туку се и носители на 
извесна емоционална и спиритуална „информација 
Композициитс на Шијак имаат своја конструктивистич- 
ка II визуелно-оптичка функција. Светлоста што про- 
дира низ стакленитс ,,екрани“. различно обоенп и ис- 
цртани, пробива во внатрешноста на .,неомусандрата“ 
за да го „динамизира11 нивното осветлувањс и коло- 
рит.

Co тоа се воспоставува еден „визуслен дијалог", 
што претставува личен придонсс на Шијак кон соврс- 
мените оптичкл истражувања во пластичните уметнос- 
ти. Свечениот или „празничен" изглед, колористичкага 
живописност или воздржаност, неагресивноста, по нс- 
која метафизичка димензија на овле дела, претставу- 
ваат еден вид дијалектичка поврзаност помеѓу актуел- 
ното II некогашното во современата македонска умет-



ност: значат и спој помеѓу „локалните“ и „глобалните" 
моменти, во рамките на една општа цивилизациска хо- 
могеност на денешниот свет.

4.

На крајот, сметам за потребно уште сднаш да ука- 
жам дека сите овие појави во овде претставените дела 
на македонските уметници формулирани како однос на 
локалните (национални и традиционални) елсменти co 
no широките, глобални вредносги откриваат еден ва- 
жен податок. Тоа е сознанието дека единствениот мо- 
жен начин за вклучување на локалната, „подрачна", 
национална култура воопшто во глобалните, универ- 
зални врсдности, е стремежот за органско припаѓање 
кон^таа светска култура, односно: co остварувања што 
ке бидат вистински, автентичен прпдонес на македон- 
ските уметници во општите, суштествени движења на 
современата ликовна уметност.



ОДРАЗОТ НА СКОПСКИОТ ЗЕМЈОТРЕС ВО ДЕЛАТА 
НА ЛИКОВНИТЕ УМЕТНИЦИ

Уметничкото творсигтво можс дз стз.не незссвисно од 
онл што е вообичаено да се вика сиже или анегдота. Мо- 
же ѓспоред некои други — мора) да се манифестира не- 
заисно од кој и да е императив на владата. режимот, пар- 
тијата или црквата. Но тоа не може да остане нечувстви- 
телно за настаните на времето, доколку му припагаат на 
човештвото, тие не .може да му останат туги и на умет- 
никот. Како за настаните, истото ова важи и за природата 
и реалноста-. уметникот, кој е човек и се поставува во из- 
весен однос спрема acneктите, условите и промените на ре- 
алноста, кој конечно е живот во животот, не може да се 
оттргне од настаните. Ги поднесува, ги познава, ги суди: 
често учествува во нив самиот тој, како социјално суште- 
ство, како учесник, од објект станува субјект.

(Жан Касу)

Природните катаклизми, каква што оеше и скоп- 
скиот земјотрес од 26 јули 1963 година, се постојан 
придружник на човечката историја. Човеко. е непре- 
стајна игра на случаи во кои сите негови физички и 
духовни потенцијали се поставени пред монструозни 
димензии на проверка, co кои неговата егзистенција 
често брутално, насилно е прекината. Наспроти вакви- 
те нсумоливи, ирацпонални сили на разурнувањето, чо- 
вештвото настојува да изгради не само бариери созда- 
дени од својот дух и делотворна, творечка акција, ту- 
ку тие стануваат тсма, повод, содржина и на неговото 
уметничко творештво. Така, ред природни катастрофи: 
мнозинството се имаат реално случено и се забележа- 
ни во историјата, а други се плод на легендата, митот, 

 се овековечени и во делата на ликовни уметници од 



различни времиња. Во нив се среќаваат уметничките 
визии за општиот потоп, според „Стариот завет“ на 
христајанството, потоа пропаста на градовите Содома 
и Гомора, уривањето на Вавилонската кула, античката 
легенда за пропата на Атлангида; co уметничка фан- 
тазија се прикажани разурнувањата од земјотресите на 
градовите Помпеи и Херкуланум, Лисабон, Сан Фран- 
циско итн. Од друга страна, скопската катастрофа се 
случи во епоха чијашто особеност е и нижење на огро- 
мен број злодејни, чудовишни, речиси апокалиптични 
видови уништувања на огромни човечки маси co стра- 
вотната и неумолива машинерија на непрестајни војни, 
геноцидни акти итн. Најголемите уметници на нашето 
време, како и порано, никогаш не останаа исклучени од 
судбоносните драми на оваа епоха. Во нивните дела, 
без оглед дали станува збор за природни стихии или за 
детали од историската трагедија на XX век, е создадена 
една специфична, ликовна визија; таа, низ сите стра- 
вотни трауми не се одречува од стремежот кон некак- 
ви, можеби далечни, перспектлви во кои човекот, него- 
вото достоинство, неговата лична драма ќе станат смл- 
сла на секаква делотворна акција.

Така и сета мисловна и емоционална материја гра- 
дена во свеста на голем број луѓе, а што е поврзана 
co трагичниот настан на Скопје од пред неколку годи- 
ни, содржи многу вакви белези на реагирање спрема 
судбоносни, катастрофални настани. Меѓутоа, таа со- 
држи и своја особена логика, има своја специфична 
физиономлја, поврзана co сиот комплекс што го прет- 
ставува постоењето на Скопје. Од друга страна, таа е 
условена и од посебните видови реакција, дејствување, 
свесно и чувствено определување на големи маси чове- 
штво спрема еден свој дел, што се наоѓа во вонредно 
тешка егзистенцијална ситуација; тие особени карарак- 
теристики ја сочинуваат историската посеоност, исклу- 
чителната форма, димензија на искажување соллдар- 
ност спрема Скопје. Во општата социјална, антропо- 
лошка и психолошка клима што е создадена во овој 
град по земјотресот се вклучени безбројни нијанси на 
индивидуални драми, испреплетеност на сентиментал- 



ни, често ирационални реакции co промислено, свесно, 
ангажирано сообразување co индивидуалната и колек- 
тивна егзистенцијална ситуација. Во уметничката фор- 
ма на своето одразување, вреднување оваа „поземјо- 
тресна“ општа ситуација и духовна клима може да до- 
бие таква интерпретација и осмислување co кои на 
единствен, специфично естетски начин се дофатливи 
некои од најдлабоките звуци на скопската трагедија. 
Во таа уметничка форма на определување на скопската 
несреќа се содржат и можностите за најблагородно тол- 
кување и осмислување на сето она што е човечка реак- 
ција на стихијата и како низ тоа се прераснува актот 
на борба за голо физичко одржување, за чисто био- 
лошко спротивставување спрема неа. Според тоа, видо- 
вите на уметничкото ликовно одразување на скопскиот 
земјотрес може да се подведат и под поимот „ангажи- 
рана уметност“; токму кога — и доколку — дадената 
творба и во грубиот природен феномен наоѓа повод 
и можност за една порака што содржи предизвикува- 
ње на силите на уништувањето, издигање на поединеч- 
ната човечка трагедија во грубиот материјален настан 
во трагична симболика, исполнета co епска и драмска 
потенција, co верба во победата на човекот.

Извесен број ликовни уметници од земјата и од 
странство ја почувствуваа таа потреба да се определат 
спрема скопската катастрофа. Некои од нив создадоа 
повеќе творби поврзани co неа, обработувајќи ја поне- 
когаш и во вид на посебен циклус во своето творештво 
(Ј. Димовски, Ф. Слана, В. Коџоман, Е. Муртиќ, Г. Че- 
мерски, П. Николовски, С. Куновски итн.). Нивните де- 
ла беа прикажани на разни изложби во Скопје, на дру- 
ги места во Југославија и надвор од неа.*

Тој нивни „јавен1- живот создаде можност за оп- 
ределување на оние творби во кои се содржани основ- 
ните видови на уметничкото, ликовно реагирање спре- 
ма скопската трагедија. Редовите што следуваат се обид 

* Најзначајна изложба досега е приредена во 1964, во 
Скопје во организација на Музејот на град Скопје. Неколку из- 
ложби, тематски поврзани co скопскиот земјотрес, приреди сли- 
карот Јован Димовски итн.



да се претстават некои ликовни остварувања што содр- 
жат такви белези. Тоа е, од друга страна, настојувањс 
да се профилира еден индивидуален однос, лично ес- 
тетско определување на уметничките достагања на оние 
ликовни творби за кои сметаме дека се доближнле до 
два битни момента: продлабочена духовна асилшлација 
на аспектите на катастрофата и нивната пластична ре- 
ализација, ликовно осмислувањс, според принципите на 
современата ликовна сстетика.

Оттука, бројот гг опфатените уметници е огра- 
ничен, a co тоа и бројот на творбите што сс обработе- 
ни тргнувајќи од едеи ваков пристап. Оза, прво про- 
учување е едно од многубројните што, се надевамс, ќе 
следуваат кога станува збор за видовите одраз на скоп- 
скиот земјотрес во ликовната уметност.

Претставените творби, сепак, не изразуваат едно 
ограничено стилско настојување: тие припаѓаат на ши- 
рока гама естетски правци, белези, цели. Така, една 
група дела им припаѓа на оние видови ликовно изразу- 
вање што настојуваат да ги запазат и описно да ги пре- 
дадат деталите преку кои, барем во една преносна, ус- 
ловна форма сс насетуваат, може визуелно да се „про- 
читаат“ белезите на некој податок од стварноста. Во 
творбите, на пример, на Ванѓел Коџоман (1904, Стру- 
га) и Перо Николовски (1922, Скопје), карактеристич- 
ни за цела една низа сродни ликовни искажувања, ас- 
пектите на земјотресот се предадени низ едно репор- 
тажно, илустративно, суво објективистичко фиксирањс 
на деталите на даден мотив (скопските урнатини, на 
пример). Ваквите дела се сведуваат на едноставно сооп- 
штување, лишено од понагласен творечки ангажман во 
содржинска и формална смисла. Тоа се, всушност, сли- 
ки во кои, спрадично, голата академска дескрипција 
алтернира co елементи на фовистичката постапка (Ко- 
џоман, Николовски), та дури и co некои згорнични, се- 
кундарни белези на енформелот (Коџоман).

Надминувањето на обичната механичка описност, 
настојувањето за барем приближно доближување до 
внатрешните причини, до метафизичката проблемагика 
на некој груб податок од стварноста — е настојување 



што се содржи во една друга група слики, графики 
ки и цртежи чијшто повод е скопскиот земјотрес. Нив- 
ната основна логика е дека зад физичката форма на 
некоја појава ликовното дело треба да ја изнајде по- 
длабоката логика, смисла на настаните. Можеби пора- 
ди тоа ваквите творби се создадени co испреплетеност 
на тенденции и правци блиски на експресионизмот, ма- 
гичниот реализам и надреализам.

Така, во сликарското творештво на СПАСЕ КУ- 
НОВСКИ (1929, Дебар 1978, Скопје) би се рекло, 
некаков егзистенцијален страв, морничави фобии и 
кошмари на човечката свесна и потсвесна сфера, од 
поодамна ја имаат најдено својата сликарска фор- 
мула. И пред земјотресот во творбите на Куноски 
(„Окупација“, „Напуштено село“, „Напуштен град“ 
итн.) е вклучена тешката атмосфера на носталгијата 
и горчевина што му следат на разурнуваљето од 
природната и човечката сгихија. Оттука за Куновски 
не постоеше потреба од посебен креативен напор 
за однесување кон трагедијата на градот, што одам- 
на посредно или непосредно стана мотив на него- 
вото сликарство, Настанаа повеќе слики што на разли- 
чен начин ја искажуваат уметниковата определба на 
скопската трагедија и содржат некои заеднички особи- 
ни. Уметникот умее, преку елементите на магичниот 
реализам и надреализам во оној вид што го респекти- 
ра доброто сликарство (грижлив цртеж, тонско, рене- 
сансно сликање co бои), да создаде во своитс дела не- 
обични, бизарни прилики, амбиенти, стварно-нестварни 
форми на нештата и на луѓето. Тие го преобразуваат 
бруталниот податок од стварноста, без да се уништат 
некои индикативни елементи за дознавање на негови- 
те материјални карактеристики: но ги преквалификува- 
ат во една нова трагично-сновиденичка естетска егзис- 
тенција. Тука е решавачко колку личното чувство на 
уметникот, толку и неговиот усет емоцијата спрема да- 
дениот феномен да ја предаде co средства што на не- 
обичен, предизвикувачки начин ја соопштуваат (слики- 
те „Разурнат град“, масло, 1963/67, „Археологија на 
една катастрофа", масло, 1965, „Биланс“, масло, 1967, 
„Метафизичка носталгија, масло, 1967, итн.). Така сли-



ката „Археологија на една катастрофа“ е вид бизарна 
монтажа на детали што беа материјални учесници или 
последици на дијапазонот на скопската катстрофа. Се- 
кој од тие груби, секојдневни предмети, нешта (ќунци, 
печки итн.) добива нова намена, нова цсл во единство- 
то на сликата. Нивната обична, реална егзистенција се 
преоблекува, зашто е поставена во невзможни, ираци- 
онални меѓусебни односи, во алогично, сценично-теат- 
рално разрешен пејзаж. Ноктурната атмосфера, темно- 
синиот тон што презема колку функција на алудиран 
пејзаж, толку и на нсодредена, надреална опстановка 
— како да е лишен од живот. Необични суштества, 
полулуѓе, полумарионети се движат низ овој имагини- 
нарен предел. „Разурнат град“ е слика создадена во ис- 
тата основна писхолошка атмосфера, co нешто поекс- 
тровертни доживувања; необичноста на празното, на 
метафизичкото недвижењс с спроведена co проецира- 
ње во вториот план на облици што навестуваат урнати- 
ни и се поставени во некаков натегнат, недостижен од- 
нос co одвај назначената човечко-куклинска глава во 
предниот план на сликата. „Метафизичка носталгија" е 
грижливо исликано дело, исполнето co носталгија, сно- 
виденичка тишина, сликарски претпазливо сместување 
на некои постземјотресни карактеристики на Скопје 
(монтажни згради во вториот план на сликата).

Панорамичните белези на сликата на Милиќ Стан- 
ковиќ (1943, с. Белотиќ, Мачва) „Трагичен ден“ (масло, 
1963) се само во една почетна и условна смисла ликов- 
но следење, „имитирање“ на даден исечок од ствар- 
носта на разурнуватото Скопје. Распоредот на елемен- 
тите извлечсни од оригиналот само условно се сообра- 
зува co нивната објективна ситуација во материјалната 
реалност на нивното неликовно постоење. Боите се, ис- 
то така, привидно и наметливо објективистички корис- 
тени, а всушност се претворени во некакви самостојни, 
имагинарни хроматски површини. Навестувањето на 
трагедијата, морничавиот звук и присутноста на смртта 
се нагласени co внесување бизарни, фантастични детали 
(топчеста форма, некаков застрашувачки метеор над 
урнатините на куќите). Преку нив Станковиќ ја созда-
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ва надреалноста или, поточно, антинатурализмот на 
сликата, ја изместува нејзината фактографичност, при- 
општувајќи му на делото некаква пренагласено сценич- 
на и алузивна визија.

Сликарот ВАНЧО ЃОРГИЕВСКИ, (1924, Скопје) 
има создадено серија слики и графики co тематика од 
скопскиот земјотрес („26-јулската трагедија“, масло, 
1964, „Манекен што лежи“ масло 1966 итн.). Карак- 
теристична за овие дела е сликата „Манекен што 
лежи“. Таа претставува разрешување на обидот за 
синтеза на разновидни емоционални и стилски на- 
стојувања. Одамна нагласено преокупиран co изве- 
сен вид експресивно, драмско-симболично предавање 
на теми и содржини што искажуваат одредена посто- 
јана возбуденост, активитет на уметникот спрема вре- 
мето во кое живее, Горѓиевски можеше без изнасилу- 
вање на своите дотогашни лковни формули да се за- 
фати co обликување на своја визија за скопскиот зем- 
јотрес. Неговата сликарска постапка настојува да за- 
држи некои „означувачки" елементи, преку кои може 
да се идентификува некој предмет, фигура итн. Сптс 
тие материјални феномени се интенционално „изобли- 
чени“, подложени се на формативно изнасилување: тоа 
е желба да се деформираат нивните природни пластпч- 
ни, визуелно уочливи особини co таква експресивност 
во третирањето на цртежот и бојата што ги претвора 
човечките суштества во нешто грогексно, биолошки де- 
градирано, манекенско, аморфно. Премногу оптоваре- 
ната палета, често сурово, наметливо звучно поставени- 
те бои — се носители на психолошкиот кошмар, на нс- 
среденоста, морбидноста на чувствата. „Манекен . .. “ 
е претворен во визија на некакви подземни гробници, 
катакомби co кои се навесгува нешто необично, зага- 
дочно, несекојдневно, трагично. Слична е постапката 
на Ѓорѓиевски кај cure негови слики поврзани co скоп- 
скиот земјотрес.

Основна особина на сликарството на БОГОЉУБ 
ИВКОВИЌ (1924, Градско) е поврзаност co еден осно- 
вен етничко-соцлјален амбиент: руралната македонска 
средина. Нејзината тешка, нерадосна, тегобна живот- 



на фактура, судбинскиот фатализам што се чини дека 
се стреми над нејзината егзистенција — се co голема 
емотивна сила доживувани од уметникот. Co таква по- 
стапка е создадена и неговата впечатлива слика „Се- 
мејство“ (масло, 1963); констелација на фигури во еден 
застоен, неподвижен амбиент, полн co тегобни навесту- 
ваља за нешто трагично (скопската катастрофа). Ова 
сочуство за судбината на човекот Ивковиќ го открпва 
и во неколку свои цртежи што се однесуваат на скопски- 
от земјотрес. Сите тие се создадени co една постапка 
што личи на експлозија на една внатрсшна, длабоко до- 
живеана порака. Ликовната форма е соодветна: смел, 
еруптивен цртеж што co линија, обоено петно дефини- 
ра облици што ја содржат познатата робусност, темел- 
ност и цврстина на сите претстави на човечката фигу- 
ра кај Ивковиќ. Испрекинати форми на човечки тсла, 
глави, експлозивна деформација на сите детали во цр- 
тежите (згради, предмети) се испремсткани во привид- 
но хаотични агломерации; во нив непочитувањето на 
секојдневната логика на нештата, укинувањето на се- 
каква банална алузија на просторот создаваат чудни 
фантастично-надрсално обоени ситуации. Co тоа се 
зголемува драмскиот, предизвикувачки и трагичен ас- 
пект на овие дела („Скопје 1963“ и „26 јули 1963“, цр- 
теж, туш, 1969 итн.).

Секавајќи се за сите свои претходни развојни ета- 
пи. експресионизам, кубистичко-надреалистички афм- 
нитети, енформел и сликарство co материја, сликарот 
ПЕТАР МАЗЕВ (1927, Кавадарци) во последните годи- 
ни настојува да оформи сликарство што понепосредно, 
поочигледен соопштува еден однос на уметникот кон не- 
кои^ за него, возбудливи епизоди што се поврзани co 
судбина на човекот во едно вознемирено време. Отту- 
ка не само неговата ликовна постапка: задржување на 
многу искуства од енформелот (густи агломерации на 
маслени бои), експресивно-морбидна деформација на 
формите на луѓето, компонирање на необични надре- 
ални ситуации, експлозивен третман на колоритот (од 
белата до највжештените бои) — туку и сета психо- 
лошка клима во неговите дела е вознемирена, агресив- 



на, неспокојна, трауматична. Co такви елементи е озна 
чена и неговата слика „26 јули“ (масло, 1969). После- 
диците на стихијата се предадени низ стравотна, скоро 
гротескна деформација на фигури, распрснати низ про- 
сторот во најневозможни ситуации. Бејконовскиот шти- 
мунг на сликата сака да ја соопшти трагиката на униш- 
тувањето, но и еден беспомошен отпор против него.

Карактеристична е за цртежот на НИКОЛА МАРТИ- 
НОСКИ (1903, Крушево 1973, Скопје), неговата заснова- 
ност врз една нагласена визуелна луцидностн а уметник- 
от: способноста да се продре во битната пластична оф- 
орменост на некој мотив и, потоа, еруптивно да се извле- 
че апстрактната графичка линеарност на цртежот. Црте- 
жите на Мартиноски се срасната co тековите на умет- 
никовиот ликовен израз. И низ нив постојано се оства- 
рува таква експрссивност низ која уметниковото внат- 
решно „јас“ се искажува co немирна сила, го претвора 
потегот, линијата во посредник на некаква непрестајна 
катарза. Како и неговото сликарство, цртежите на Мар- 
тиноски скоро постојано и паралелно откриваат блис- 
кост co некои белези на европскиот експресионизам, на 
нашата средновсковна уметност итн. Во тој дух умет- 
никот создаде цела галерија цртежи поврзани co скоп- 
ската катастрофа. Тоа се најчесто експлозивни, спон- 
тани соопштувања, што осцилираат од барање на ра 
финманот, суптилноста, арабескно извлечениот потег, 
медитеранската чувствителност, болезненост и меланхо- 
лија — до деформација што се доближува до своеви- 
ден маниризам, до изострен усет за нагласување на нај- 
карактерлстичното и за поангажирана комуникација co 
мотивот. Овие цртежи, непретенциозни по димензи- 
ите, искажуваат сочувство, возбуденост co драмата на 
човекот зграпчен во вителот на природната катаклизма 
и лирски вознемирени, нагласено сензуални, застапу- 
вања за силата на животот, своевидна поетска преобраз- 
ба на драмата на уништувањето и небитието. Оттука во 
овие цртежи стравотното и трагичното се преплетуваат 
co нешго дионизиско, надреално, лишено од логиката 
на секојдневните нешта. Се провлекува и пренагласена 



сентименталност, дури и сладникавост, а и некакво чув- 
ство за истоштување на уметниковата имагинација.

За ГЛИГОР ЧЕМЕРСКИ (1940, Кавадарци) скоп- 
скот земјотрес е панорама на драмски секвенци, што 
необично му годат на неговиот менталитет, на неговиот 
тип ликовно изразување. Во некои свои цртежи на оваа 
тема Чемерски успеа да достигне до пластични сооп- 
штувања заситени co ангажирана, агресивна експресив- 
ност. Конвулзивно извиткани, па искинати потези, ис- 
кривени облици — претворени во материјализација на 
неконтролирани сили, се чинат визуелен пренос на ос- 
лободена, разурнувачка енергија. Вители, снопја на 
разбиени линии и ритми содржат некаква синкопирана 
жестокост и се насочени во дијагонално вкрстени прав- 
ци. Човечката фигура, нејзината телесност, е девалори- 
зирана, претворена е во маса во која нејзината антро- 
поморфна структура се меша co нешто анимално 
призрачно, одбивно; како да го навестува предворјето 
на целосното масовно ништење на човечкото. Во сли- 
ките формата е нешто позатворена, антропоморфните 
облици се поевидентни. Скржавоста на боите во сли- 
ките, цртежите и гвашевите, нивното доминантно си- 
вило — синило — црнило предизвикува асоцијација; 
метафорички создава впечаток за неумоливото студе- 
нило на суровиот бетон, на металот, морничавото бле- 
дило на пепелиштата, и на правот (најкарактеристичен 
е гвашот „Скопје во главата“, 1968).

НОВЕ ФРАНГОВСКИ (1939, Галичник) е, како и 
Чемерски, уметник чие што сликарство може да се оз- 
начи како ангажирано: се однесува, скоро исцело, кон 
настани, појави итн. низ кои се согледуваат модалите- 
тите на човечкото постоење денес, во некои судбоносни 
и драматични мигови (војна, разурнување, социјалната 
егзистенција). Речникот на ова сликарство, после по- 
четната точка: некаков вид експресионистичко-натура- 
листичка фигурација, сега е составен од преработка на 
визуелната појавност на нештата, предметите, човечки- 
тс тела, co настојување да се сведат на есенцијални, 
шематизирани, плакатски формални дефиниции: насто- 
јува кон поедноставни хроматски ситуации, но истовре- 



мено il кон вознемирени ритми, нешто згорнична, изна- 
силена динамика на односите на композицијата. Ова 
искрено, романтичарско кажување е втиснато и во де- 
лата на Франговски што се однесуваат на скопскиот 
земјотрес („Катастрофа“, масло, 1967, „Да нс се забо- 
рави“, масло, 1968, „Јас тоа го вндов", масло, 1968 итн.).

ЖЕЉКО ХЕГЕДУШИЌ (1906, Тузла) во еден свој 
цртеж опфаќа детали од своето гледање на скопскиот 
земјотрес: тоа е монтажа на неодредени фигуративни 
и апстрактно-асоцијативни детали.

Цртачката форма на МИРА МАРЕШ е исто обид 
да се создаде некаков вид метафоричко-поетски симбол 
— или алузија на трагичниот настан. Вообичаени еле- 
менги од стварноста се вметнати во целина што се оби- 
дува да им приопшти некаква нова димензија и функ- 
ција.

ЕДО МУРТИЌ (1921, В. Писаница, СРХ) создаде 
10 литографии поттикнати од скопската катастрофа. 
Придружени од поетските зборови на неговиот земјак, 
хрватскиот поет Јуре Каштелан, графиките на Муртиќ 
беа репродуцирани во една публикација посветена на 
скопската трагедија и наречена „Скопје во твоите очи“ 
(1964). Во својот внд нонфигуративно ликовно изразу- 
вање — изграден во духот на акционото сликарство и 
лирската апстракција, Муртиќ ги создаде и овие свои 
литографии во боја. Co нивниот ликовен јазик тој соз- 
дава визуелна адекватност на една специфична психо- 
лошка клима: некаква неодредена драматичност, возне- 
миреност, тегобност, разрешени низ експресивно суди- 
рање на разновидно нонфигуративно-асоцијативно про- 
филирани, широки колористички петна, површини и 
линии; аооцијативните елементи само далечно, низ не- 
кои загадочни лавиринти на имагинацијата, се поврзу- 
ваат co вознемирувачката предизвикателност на основ- 
ниот мотив.

Цртежите на СТЕФАН МАНЕВСКИ (1934, Скопје) 
создаваат необични контурни, загадочни опстановки, 
полни co притаен кошмар, co навестување на нешто 
тегобно, мрачно, непријателско. Облиците што се ра- 
ѓаат од потегот на неговата линија и од, co голема асо- 



цијативна фантазија преобликуваните површини што 
алудираат на маси, на спомени од предметите во ма- 
теријалниот свет, стануваат детали на некакви неземни 
ситуации; или на пејзажи или опстановки од траума- 
тични сништа. Оттука произлегува и содржинската на- 
слоеност, поливалентност на пораката што овие цртежи 
ја соопштуваат.

Б0Ж14Н БАРУТОВСКИ (1931, с. Селце, СРМ) од- 
гледува графика поврзана co еден вид рудиментарен 
цртеж, суров, елементарен, стилизирано-експресивен, 
свесно, настојчиво наивистичко-популистички облику- 
ван. Неговата деформација и шематизација на облици- 
те на човечката фигура ги претвора нив во нешто 
сродно на праисторискиот геометриски стил или на 
творбите на некои некогашни или современи примитив- 
ни цивилизации. Скржавоста на соопштувањето, скоро 
декоративна, шематизирана композиција, отсуството на 
надворешна емфаза, нагласена неподвижност — се 
вметнати и во графиките на Барутовски поврзани co 
скопскиот земјотрес („Мртов град“, линорез, 1963; „Ре- 
минисценција", линорез, 1969 итн.).

РИСТО ЛОЗАНОСКИ (1923 — 1965, Прилеп) е 
еден од македонските уметници во чиешто творештво 
се следи настојувањето за соопштување на теми што 
се однесуваат до историјата на нацијата: војната, рево- 
луцијата итн. Уметникот реагираше и на скопскиот 
земјотрес. Настанаа неколку слики создадени во него- 
виот манир за експресивно, скоро натуралистички де- 
финирани фигури здружени co елементи на нонфигу- 
ративното и асоцијативното сликарство; а сето тоа вто- 
пено во тежок, морбидно студен колорит. Настанаа и 
повеќе негови цртежи на истата тема. Нивната линија 
е отворена, речиси сведена на сув, студен „сеизмограф" 
на чувството,- таа обликува издолжени експресивно-на- 
туралистички доживеани човечки суштества, co некаква 
аскетска, фаталистичка обележеност на физиономиите. 
И одвај ги индицира деталите на куќите, предметите.

ДРАГУТИН АВРАМОВСКИ-ГУТЕ (1931, Куманово 
1986, Скопје) создаде голем број илустрации за списа- 
нието „Ваша помоќ Скопју". Тоа се цртежи што ја ал- 



тернираат тенденцијата кон самостојна ликовна креа- 
ција, co настојување добро да функционираат како гра- 
фичка илустрација, условно или непосредно поврзана 
co одделен текст.

Двајца уметници-сликари го доживеаја земјотресот 
на еден поспецифичен начин, co кој трагичниот на- 
стан уште понагласено е трансцендентиран во естетска- 
та сфера.

ДИМИТАР КОНДОВСКИ (1927, Прилеп), од 1962 
наваму изградува сликарство co кое се остварува ин- 
телектуалистички промислена, од фина стилска ликов- 
на култура раководена синтеза: меѓу модерно чувству- 
вање на ликовната форма и постапки, карактеристични 
естетски белези, од ликовната традиција на нашето по- 
драчје и на Медитеранот. Посебност на ова сликарство 
с сведување на визуелните елементи на основни, геомет- 
рлски стилизирани структури. Ваква рационализација и 
лапидарност на кажувањето ја смирува, неутрализира 
емоцлјата, но не ја лишува ликовната структура — ин- 
формација од слоевита порака. Поврзувајќи се co не- 
кои атрибути на македонските средновековки икони, 
Кондовски ја презема нивната необична, трансценден- 
тална атмосфера, духовниот превез на нешто спириту- 
елно и сублимирано во највисоките сфери на човечки- 
от дух. Тој го применува истиот префинет, ориентално 
интониран колорит, иако редуциран на мошне мал број 
тонски вредности. Во својата слика: „На 26 јули 1963“ 
(темпера, злато на панел), Кондовски рафинирано тран- 
спонира една религиозна композиција од средновеков- 
ното фреско-сликарство: ктиторскиот портрет. Во неа 
уметникот се претставил себеси и своето семејство co 
еден манир co кој човечката фигура и физиономија се 
претвора во нешто истанчено, аскетско, светечко. Сите 
атрибути на оваа слика: почнувајќи од вешто поставс- 
ните асоцијативно-потсетувачки детали (го укажуваат 
изворот на формалната инспирација), па до грижли- 
вата, декоративно-информативна стилизација што ко- 
ристи елементи на фолклорот и на византиското сли- 
карство, ја претвораат неа во носталгична, лирска, ме- 



дитативна визија што се стреми кон монументални, сим- 
болични и свечени ефекти.

Непосредно пред времето кога настана неговата 
слика „5,17 часот 26 јули 1963“ (темпера и злато на 
панел, 1964), сликарот ТОМА ШИЈАК (1930, Косово 
Поле) се движеше во основно сродни ликовни насоки. 
Развивајќи специфичен вид постенформелно фигура- 
тивно сликарство, интенционално наивистички-фолк- 
лорно упростено (сведено на некакви цртачкожолорис- 
тички рустикални изрази), Шијак во 1964 се наоѓаше 
во етапа на нагласенз поврзување co средновековното 
сликарство. Општата физиономија на спомечатото не- 
гово дело непосредно ја асоцира композиционата ар- 
хитектура на византиската икона. Меѓутоа, запазувај- 
ќи гл поранешните модалитетл при изработка на сво- 
ите фигури II внесувајќи во нив некаков испреплетен 
акцент на надреализмот и, можеби, од агресивниот, ан- 
гажиран тон на новата фигурација и поп-артот, Шијак 
ја исполнува својата слика co поединости, знаци, амби- 
енти, што се претвораат во визуелни метафори, во сло- 
жена хиерархија на детали распоредени во необична 
композициона монтажа. И некои други негови дела co 
ваква тематика, без да ја достигнат уметничката вред- 
ност на оваа слика, ја содржат истата ликовна атмо- 
сфера и таа необична, често хипертрофирана густина 
на „пораки".

Наивниот сликар ЃОРГЕ Ш14ЈАКОВИЌ (1901, Це- 
тиње 1977, Скопје), татко на Т. Шијак, создаде неколку 
слики поврзани co скопскиот земјотрес („Разурнат дом“, 
масло на панел 1964 „Земјотрес11, масло на панел 1967. 
Шијаковиќ е сликар co нежна, лирска, меланхолична 
природа и тоа го сопштува и во овие свои дела. 
Тие се разрешени без емфаза, натегнатосг, насил- 
ство на емоциите и без излишни детали. Несмасни, 
привидно инфантилно третирани фигури, згради, пред- 
мети итн. — се грижливо цртачки дсфинирани и дели- 
катно исликани; тоа е еден колорит што не е студеи, 
но ги смекнува тонските вредности (доминантни бои, 
костенлива, зеленикава, нијанси на жолтата, акценти на 
црвената итн.),



Сликата на наивниот уметник ЈАНКО БРАШИЌ 
(1906, с. Опариќ) се доближува до атмосферата во де- 
лата на Куноски и Станковиќ. Творбата на овој сликар 
е оформена co рудиментарен, суров ликовен јазик. Фор- 
мите се грубо изделкани, предадени co напнати, попу- 
листички несмасни детали, агресивни според својата ин- 
стиктивна, ненаместена експресивност. Рустикалноста на 
своите изразни средства Брашиќ вешто ја вклучува во 
композиција што co својата монументалност, пирами- 
дално разрешена архитектоника co умеење ја преобра- 
зува наивноста или едноставноста на кажувањето во 
спонтана, искрена експресија. Боите, колористички скр- 
жавл, тонски се редуцирани и содржински повеќе се 
соопштува во потегот на уметникот отколку во хромат- 
ското обликување на површините и облиците на пред- 
метите и човечките фигури („Скопска тага“, масло, 
1965).

Сликарот ЈОВАН ДИМОВСКИ (1928, Битола), пред 
земјотресот достигна до етапа што содржеше елементи 
на ликовни методи применувани во сликарството на сн- 
формелот, асоцијативното сликарство и извесен ап- 
страктен натурализам. Заоблени, смекнати облици, на- 
вестување на неодредени, нонфигуративни пејзажни си- 
туации, се раѓаа низ пиктуралната материја создадена 
од испреплетеност на сензуалистички разбрани бои, аг- 
ломерирани во парцели co површини што содржеа 
неодредена, асоцијативна, алузивна особена. Co Bax- 
Ba ликовна стратегија Димовски облмкува секвен- 
ци од своето доживување на скопскиот земјотрес, ги 
следи неговите последици, развивањето на идејно-емо- 
тивниот однос кон него. Тој е несомнено уметник што 
најобемно и најдолго се пасионира co оваа тематика. 
Уште во првите денови по катастрофата Димовски соз- 
даде извесен број цртежи, како своевидна репортажа 
за нив. Од есента 1963, настанаа и многубројни негови 
слики (повеќе десетини), најчесто работени на дрвена 
плоча co обид да се применат некои технолошки по- 
стапки на средновековното сликарство на икони. Него- 
вите слики и цртежи (над стотина) беа прикажани на 
повеќе изложби во земјата и во странство и се напи- 
шани многубројни критики за нив. Постапката на Ди- 



мовски во сликите поврзани co земјотресот се состои 
во таква визуелна морфологија што сака да се добли- 
жи до една пооовремена естетска концепција и логика 
на соопштувањето. Елементи на енформелот, апстракт- 
ниот натурализам и новата фигурација се испреплетени 
во овој напор на уметникот. Оттука сликите на Димов- 
ски co тематика сврзана co земјотресот осцллираат ме 
ѓу поочигледно, попрепознавачко претставување на мо- 
гивот до сосема одвлечени, трансформирани од почет- 
ните материјални структури, пиктурални констелации; 
во нив поводот, мотивот е само далечна, преобразена 
прмсутност. Можноста за амбивалентни, неодредени ли- 
ковни дефиниции е неминовна во ваков третман (меша- 
ње, на пример, на тонско или валерско сликање co ен- 
формалистичко наслојување и асоцијативна фигурали- 
ка). Во последно време (1968 — 69) Димовски го насо- 
чува своето сликарство кон втората етапа на својот од- 
нос кон скопскиот земјотрес. Го претвора во испиту- 
вањс и прикажување на солидарноста спрема разурна- 
тиот град, како елемент, инструмент на борбата против 
стихијата на разурнувањето. („Нсидентпфикуван11, цр- 
теж co туш, 1963, „Урнати згради“, цртеж co туш, 1964, 
„Апел за солидарност“, масло, 1965 — 66, „Траги на 
трусот“, масло, 1966, „Епицентарот и човечката траге- 
дија“, масло, 1966—67 итн., итн.).

Сегашното сликарство на АЛЕКСАНДАР РИСТЕВ- 
СКИ (1937, Прилеп) изразува напор да се постигне сд- 
на често немирна, привидно насилна рамнотежа меѓу 
апстрактни и, условно така означени асоцијативни ли- 
ковни постапки. Отстранста е едноставната описност, 
па неговите слики настојуваат кон сурова, робусна, ек- 
спресивна речиси барокна напрегнатост на ликовната 
форма, за да се изрази некоја за уметникот важна иде- 
ја или возбудливо доживување. Во вакви облици реал- 
носта се дознава низ посредни, трансмисиони патишта. 
Така и сликата „Оптимизмот и трагедијата на Скопје“ 
(масло, 1965) е создадена во ваква ликовна атмосфера. 
Површината на овој диптих (сега во САД) е изведена co 
цртачки згорнично дефинирани детали, знаци што мо- 
жат да предизвикаат асоцијација во врска co она за 



што се однесува и темата. Преку нив преносно се чув- 
ствува и човечкото,- а уште повеќе низ темната, наспо- 
редно енформалистички и тонски разрешувана фак- 
тура, во која доминираат темнозелените, темноцрвени- 
те и темномаслинсстите бои.

Во сликата „Оттргнати милувања" (масло, 1966) 
ИВАН ВЕЛКОВ (1930, Врање) се обидува да оформи 
една далечна, метафорична визуелна референца за на- 
словот на делото. Неговиот ликовен речник се користи 
co искуствата на енформелот и сликарството co мате- 
рија, за да обликува структури во кои аморфни облици 
се надоврзуваат на попрецизни, скоро геометриски де- 
финирани површини. Во нив се вовлекува впечатокот 
за поврзаност co нешто фолклорно, традиционално, де- 
коративно. Боите се: темносина, темнозелена, темно- 
маслинеста, co што се создава задржана, скоро нок- 
турна атмосфера.

Неколкумина скулптори исто така го третараа 
скопскиот земјотрес во ред свои дела.*

Една од првите уметнички реакции на ПЕТАР ХА- 
ЏИ БОШКОВ (1928, Скопје) — и една од првите во- 
ошпто — спрема земјотресот, дојде во првите денови 
на пеколно топлиот август во 1963 година. Се подгот- 
вуваше комеморација на жртвите од катастрофата на 
гробиштата во Бутел. Уметникот беше замолен од Соб- 
ранието на град Скопје да го означи, на начин што тој 
ќе го одбере, местото за полагање на венците, Хаџи 
Бошков оваа тешка и одговорна задача ја изврши co 
голема емоционална возбуденост и совесност. Блокови 
од урнатините тој искористи за да формира еден вид 
споменик-олтар. Од сивата, испрекршена маса составе- 
на од бетон и камен се подаваа метални шипки. Овој 
привремен, прв споменик поврзан co земјотресот ја со- 
држеше во себе робусната, органска сила на древните 
светилишта — жртвеници. Се чинеше пластична мате- 

* Во оваа студија не се опфатени видовите споменично 
одбележување на земјотресот во Скопје од повеќе причини. Ед- 
ната од нив е што досега (септември 1969) ниеден споменик не 
е изведен: постојат, засега, само проекти за спомениците на 
„Жртвите на земјотресот во Бутел“ и на „26 јули“.



ријализација на тешката, неподнослива болка, измеша- 
на co медитеранската чувствителност и патетичност. 
Инаку, Хаџи Бошков се служи co разновиден метал 
што го обработува co пристап кој како да настојува 
од оваа сурова материја да ги извлече скриените ми- 
стерии на постоењето на материјалниот свет; металот 
така станува маса што уметникот ја обработува co не- 
какво чувство. Така скопскиот земјотрес уметникот го 
предаде и во повеќе конструкции од метални отпадоци 
внимателно обработени како динамично, скулптурално- 
архитектонски разбрани, распоредени облици и повр- 
шини: тие личат на сновиденички градби, на живе- 
алишта разнебитени од разни стихии (повеке скулптурп 
под наслов „Композиција11, разновиден мстал, 1965). Нс- 
кои од неговите творби, непосредно или странично по- 
врзани co земјотресот, преплетуваат форми што асо- 
цираат нспосредно на нешто човечко, анимално и гра- 
дежно. Така „Трагичниот тотем“ (разновидно железо, 
1965), создаден од отпадни метални предмети минуци- 
озно обработени (co речиси суптилна кујунџиска доте 
раност на површините), co своите антропоморфно-ар- 
хитектонски облици, сугерира епска визија, содржи еле- 
менти на одмереност, здржаност, упорност. Претворен 
е во пластичен симбол, во некаков вид сакрален спо- 
меник за град што од кошмарната аморфност, хаотич- 
ност на разурнувањето, се стреми кон делотворна, кон- 
структивна активност.

СТЕФАН МАНЕВСКИ (1934, Скопје) својата алу- 
зивно, загадочно именувана пластика „Миг на време- 
то“ (метал, 1966) исто така ја создаде од обработена 
монтажа или колаж на отпадоци од метални предмети 
и разни употребливи механизми. Co нагласената ману- 
елна опитност на уметникот, co неговата занаетчиско- 
кујунџиска умешност деликатно да се дотера секој де- 
тал, формите на грубиот материјал се трансформираат 
за еден иов живот, во јавето на уметничкото дело. Оваа 
пластика на Маневски има изглед на тотемски, сакра- 
лен предмет, претворена е во објект свечен, ритуален, 
сличен на рипида. Асоцијативната поврзаност co темата 
„скопски земјотрес11 е содржана особено во детаљот во 



центарот на кругот co кој се завршува скулптурата: тој 
претставува некаков расипан, неупотреблив часовник, 
запрен во еден миг на времето, можеби оној на трагич- 
ниот скопски настан.

Посгавувајќи една човечка глава во бизарна опста- 
новка што асоцира преку материјална, фактографска 
изедначеност — сличност делови од архитектонски ур- 
натини, БОРИС НИКОЛОВСКИ (1935, Прилеп) во скул- 
птурата „Ден трети“ (дрво, 1964) се доближува до едно 
доста наивно, далечно ,неконвенционално, надреалис- 
тичко-романтичарски интонирано обликување на сво- 
ето доживување на катастрофата.

ТОМИСЛАВ СЕРАФИМОВСКИ (1934, Гостивар), 
почитувајќи ја класичната реалистичка постапка, вешто 
ја здружува co неа драмската експресивност во прика- 
жувањето на едно силно машко тело, свиткано од не- 
умоливиот грч на смртта.

Разгледи, 6, 1971



3\ ПРОСТОРОТ BO ДЕЛАТА HA ПЕРЧИНКОВ, 
AHACTACOB И ТАШКОВСКИ

Да се размислува за просторот во сликарството или, 
поточно, во ликовната уметност — значи всушност да се истра- 
жува самата суштина на оваа уметност. Такаи темелните истори- 
ско-уметнички и социолошки проучувања на Пјер Франкаоел1 2 3 по- 
кажаа дека многу средишии прашања од развојот на европско- 
то сликарство, од периодот на ренесансата до денес, се наогаат 
кОнцентрирани во начинот на конципирање и претставувањс на 
просторот во оваа уметност. Притоа, Франкастел особено внииа- 
ние му посвети на прашањето за односот помеѓу карактерот на 
една општествеена ситуација и нејзиното „превсдување во со- 
одветен ликовеи простор. „Можеме совршено да ја замислиме 
можноста за набљудување на промсните во начинот на прет 
ставување на просторот во функција на длабока трансформа- 
ција на техничките и теоретски знаења, истовремено кога и во 
верувањсто и во поттикнувањето на дејствувањето на едно оп 
штество“2.

Во таа смисла, Франкастел го подвлекува и тоа дека цел- 
та иа сликарстзото по Сезан била откривање фрагменти од 
природата во кои се изразува интересот на сликарот во однос 
иа светот. Па, нагласувајќи го моментот на развојот на уметни- 
ковата индивидуалност тој укажува дека веќе не се работи за 
општествена позиција на сликарот, туку за неговата позиција 
како личност во светот. Франкастел ,потоа, смета: „Ова ново до- 
давање вредност на извесни аспекти на нашата околина не води 
кон дефпниција на новите предмети, истовремено реални и 
имагинарни“3. Така дошло до тоа уметноста да ги отфрли анег- 
дотата и историјата, за да стане емпиризам и пантеизам и уш 
те помалку да поседува социјален карактер наспроти еден објек- 
тивен карактер. Се разбира, овие последни ставови на Фраи- 
кастел најмногЈ' се однесуваат на оние облици на нефигуратив- 
ната уметност во Франција што се појавиле во нејзиното повос- 1 2 3 

1 Pierre Francastel, Peinture et societe, Gallimard, 1965.
2 Навед. дело.
3 Навед. дело.



но сликарство, одбележани како лирска апстракција или како 
апстрактен пејзажизам (делата на Манесје, Базен, Сенжије итн.) 

Меѓутоа, натамошниот развиток на современото сликар- 
ство покажа, не толку наспроти ставовите на Франкастел колку 
наспроти сние на Кенет Кларк*,  прво дека апстрактната умет- 
ност и во својата ригорозна геометриска варијанта (која потек- 
нува од Мондријан и неопластицизмот па наваму) е заинтереси- 
рана за „фрагментите на природата“ и дека е подобна, врз осно- 
ва на сдносот кон нив, да фор.мулира еден нов пластичен про- 
стор, што и одговара на актуелната ситуација на светската ци- 
вилизација: современата уметност навистина е „уметност на ед- 
на нова епоха на механизација на природните сили, која е по- 
блиска до еволуцијата на човекот од општеството што остану- 
ва рстардирано;‘ѕ. Но сложеноста на движеаата во современата 
ликовна уметност, во светот и кај нас, јасно покажува дека осо- 
биннте на нашата епоха никако не е можно да се изразат само 
co едсн начин (апстрактниот) на ликовното изразување. И тоа 
особено кога се работи за односот спрема пределот како повод 
за обликување на едно актуелно разбпрање на просторот кој не 
е са.мо индивидуална визија на уметникот, туку и резултат на 
неговото чувствување н разбирање на некои општочовѕчки пра- 
шања и егзистенцијални дилеми. Тоа ни го покажуваат миогу 
фигуративни правци и настојувања на еден дел од концептуал- 
ната (land art) уметност во последниве две децении.

Некои од овие движења се карактеристични и за совре- 
мсното македонско сликарство. Така, тројцата уметници одбра- 
ни за ова мое разгледување формулираат и три различни при- 
стапн кон проблемот за создавање на пластичниот простор во 
своите дела.

Начинот на кој е сфатен пределот кај Душан Перчинков, 
Родољуб Анастасов и Васко Ташковски всушност обликува три 
посебни филозофски концепции за разни човечки значења, за 
вредноститс и за смислата на човековото постоење во светот. 
Во пивниге дела се испреплетуваат убавината или естетичноста 
на ликовното кажување, мирот, спокојството, стивнатоста на чув- 
ствата — co моменти на воздржан сомнеж (дали такви состојби 
се вистинити), co прикриени прашања за човековото постоење. 
Понатаму се јавуваат призори на застрашувачки, понекогаш на- 
метливо необични состојби, можеби проткаени co детски сониш-

i имено, Кенет Кларк смета: ,,А бидејќи Мондријан. сли- 
карот што успса да даде најчиста од сите апстракции, велн дека 
некои од своите инспирации ги црпел од брановите и плажи- 
те . .. не можеме сериозно да ги прифатиме построгите форми 
на апстрактната уметност, како база за пејзажното сликарство" 
(Ivonst Clark, Priroda i umetnosti. Mladost, 1961.)

5 Pierre Francastel, навед. дело.



та или co популарните мечтаеаа на обичниот човек на денеш- 
нината да се „поинакви" секојдневната стварност. И сето тоа се 
сместува во различни ликовно-стилски структури, така расчле- 
нети за да ги опфаќаат посестрано авторовите пораки.

За творештвото на Душан Перчинков пределот претставу- 
ва средишен филозофски, естетски и емоционален предизвик. 
На овој уметник начинот на сфаќањето на некој предел му 
значи можност светот ликовно да се совлада: неговата сложе- 
ност, заемната „загаденост11 на појавите, нивната визуелна сен- 
зација во просторот, да се сведе на еден собран, усогласен, но 
полн co внатрешни поттици, пластичен еквивалент, Често се во 
прашање обработки на сеќавања за некои одамна видени пре- 
дели (можеби уште во детството, како што укажува Перчинков 
во една своја изјава), што во свеста на уметникот се ослободу- 
ваат од множеството детали: co тоа „еден преттекст од ваков 
тип станува битен, додека мотивот сам по себе не е најважен“в 

Ваквите свои истражувања Перчинков ги подведува под 
една систематска методологија.* * * 7 Тој го трансформирал своето 
ликовно изразување, градејќи го од постапно усвојувани еле- 
менти на посткубизмот, неопластицизмот и геомелриската ап- 
стракција,- потоа беше го прифатил постенформелниот (значи: 
рационализиран, систематски организиран) модалитет на апстрак- 
тна уметност, на оп-артот,- и, конечно, некои естетизирани мо- 
менти вовлечени во привидната тривијалност на поп-артот. Кај 
Перчинков сите овие елементи од неговото творештво целосно 
се проткаени co смислата за согледување на пластичната проб- 
лематика co една нова, современа визуелност. Таа е најмногу 
изразена во свеста за особената ликовност на денешната амби- 
ентална панорама шго е создадена од човекот; или во која е 
наметливо неговото (иако не буквално физичко, непосредно) 
присуство.- co дејствувањсто на човекот во обликувањето новп 
урбани и природни пејзажи; во преработката, дополнувањето, до- 
терувањето на природата.

Логиката co која Перчинков ги гради мотивите на своите 
дела (слики, цртежи, графики) што поаѓаат од некој урбан или 
природен предел-, начинот на кој ги распоредува и ги преобли- 
кува неговите делови во композициони целини, се засновува врз 
едно карактеристично гледање: тоа може да се нарече, истовре- 
мено, сиитетичко, декорагивно и панорамичко-филмско. Така на- 
стануваат ликовни состави co променливи, геометриски чисти од- 
носи, разбиени во различни парцели и детали: нивната визуел- 

в Каталог: Dusan Percinkov, Salon Muzeja savremene 
umetnosti, Beograd, 23 September — 19 oktobar 1982.

7 Борис Петковски, Душан Перчинков: Откривања, Мисла, 
1977; Исто, Современо македонско сликарство, Македонска ре- 
вија, Скопје, 1981,

21 За македонската уметност 321



на прегледност содржи и мали провокации кога се мешаат чис- 
то дводимензионални решенија co некои перспективни сугестии. 
Перцептивната еуфорија во делата на Перчинков е блиска до 
сстетско-психолошката функција на индустрискиот дизајн, како 
II до- естетиката на современата архитектонско-урбанистичка де- 
корација. Но тој ја презема само нивната крајна кондензација 
во резултатите на ликовната анализа. Co вакво сложено прифа- 
ќање на современата иконосфера, творештвото на Перчинков 
често се доближува (не напуштаќи го, туку продлабочувајќи го 
својот колористички и формален рафинман) до оние особини на 
пол-артот и концептуалната уметност, во кои е извршена визу- 
слно-пластична „иронизација" на современиот амбиент и на све- 
тот на „конзумираните предмети". Но длабоко во личноста на 
уметникот остануваат духовни простори што се исполнети co 
некои лирски, носталгични доживувања на маѓепсаноста на јуж- 
ните предели: или особената убавина на таквите амбиенти од 
градските предградија. Поради тоа, остварувањата на Перчин- 
ков мошне често содржат некои навестувања дека нивната при- 
видна анегдотска асептичност е само хуманистичка „корупка": 
таа е вистински ликовно богата, слоевита, но сепак транспарен- 
тна и за некои други, одвај насетувани состојби на човековата 
егзистенција, која во ликовното соопштување на Перчинков е 
пренесена co една медитеранска чувствителност.

14 сета досегашна активност на Родољуб Анастасов прет- 
ставува едно промислено трагаље по најсоодветниот вид на сво- 
ето пластично изразување.ѕ Така сите поранешни фази на Ана- 
стасов (особено пред 1972) треба исто така да се сметаат како 
лабораторија за новите остварувања на уметникот.

Никако не се наметнува некаква груба социолошка тен- 
денција во ова сликарство. Но несомнено е дека просторот што 
ни го предлага Анастасов во последната тенденција на своето 
творештво (co емоционална разлика, во споредба co оној при- 
стап шго' Перчинков го обликува во своите дела) е вид толку- 
ваае на нашата урбана цивилизација: оваа, co застрашувачка 
неумоливост, обопштува некои човечки состојби, некои егзис 
тенцијални околности, речиси без оглед на општествените систе- 
ми во кои таа се јавува.

Таа, начелната хомогеност на начинот на нашето физичко, 
социјално и емоционално престројување во денешните урбани 
средини — без оглед на поединечното ниво на стандардот, на 
условите што се сврзани co него, е една од општите одлики на 
современата положба на човекот.

Анастасов, во еден период (1972—1975), настојуваше да ја 
изгдначи за себе вредноста на внатрешниот, интимен домашен

ѕ Борис Петковски, Родољуб Анастасов, во; Откривања,- 
Исто, Современо македонско сликарство. Македонска ревија, 
Скопје 1981.



простор, co нскои „преработени" продори во него од надвореш- 
ни надразби. Тоа беше тивок, носталгичен и заштитен амбиент. 
полн co рафинман, деликатност. На тој простор не му беше по- 
требно присуство на човеког. А неговите различни видувања и 
состојби Анастасов ги развиваше преку неколкуте циклуси („Про- 
шетка низ пределот без причина", „Во потрага по изгубенио! 
простор11 итн.). Во сите нив се раѓаше специфичен начин на ви- 
дување на просторот. Така елеганцијата на третманот на ликов- 
ниге елементи не е сведена на некоја површна дотераност на 
дегаљот, која можеби би настојувала да ја прикрие творечката 
нсмоќ или обид за сетилно афектирање. Рафинираната обработ- 
ка на сликата, внимателното градење и преобразба на секој де- 
таљ од тие остварувања, открива една сериозна ликовна култу- 
ра. Тие дегали на Анастасов претставуваа — без оглед на непре- 
кинатиот развиток на неговиот стил — еден мошне хомоген ан- 
самбл. Тоа беше специфична варијанта на „синтетичката фигу- 
рација", изградена врз искуството на рационалните и визуелни- 
те истражувања во рамките на апстрактната уметносг.

Во следната етапа од своето творештво, по 1975 година 
Анастасов открива предели на современата градска средина, ка- 
ко простор во кој се испреплетени животните текови на човеч- 
ките MacII и на осамените поединци. Ваквиот нов антрополошки 
и социЈален амбиент се чини дека ја поттикнал и новата ликов 
на поетика на овој уметник. Таа полека се развиваше прво ттре- 
ку серија грижливо фигуративно градени слики и цртежи (1975- 
1977). Користејќи се во основата и натаму co поранешните прег 
нантни форми, замислени кахо префинети обопштени ликовни 
противредности на предметите, co одликите на просторот итн„ 
Анастасов започна да обликува состави co поописна визуелиа 
информација, што тој умееше различно да ја степенува и развива. 
По првите дела од оваа етапа изработени co своевиден фото- 
графски или радикален реализам, уметникот започна да ја на- 
гласува динамиката на телото во просторот, успевајќи да ја 
предаде трагата на нивното поместување во просторот и траење 
во времето, Натаму, Анастасов градеше посмирени композиции: 
во нив статичните делови се пред се елементи — ликовно вни- 
мателно Јтоделени — од урбан типизиран простор. Во тие сту- 
дени амбиенти човековото присуство е остварено преку разно- 
видно групирањс на безлични човечки силуети-скици, предадени 
во акција или во движење. Преку претставувањето на овие сце- 
ни од т. н. птичја перспекитва (co што видното поле се проши- 
рува до големи размери), проблематиката на Анастасов станува 
антрополошки и социолошки поуниверзална. Луѓето-пешаци се 
движат по необично нагласени дијагонали — или во разбиени 
групи или по малку дезориентирани патеки: како да се просги- 
раат според некоја надворешна програма, независна од нив. От- 
тука сѕие средени, дотерани простори на Анастасов всушност ни 
ја сугерираат изгубеноста и ништожноста на значењето на един- 
ката во просторите што ги создава колективната човекова акција.



Од средината на деветтата деценија, Родољуб Анастасов 
воведе новини во обликувањето на своите поранешни мотиви. 
Вообичаените детали на градски предели или внатрешни просто- 
ри се предадени понекогаш co прекумерно подвлекување на нив- 
ните особини;или преку поинакви, нерегуларни соодноси меѓу 
нив, какви што обично ги нема во тековните ситуации. Така, co 
промената на некои физички околности — а постојано изведени 
co прецизноста на фотографскиот реализам — Анастасов созда 
де опстановки доближени до магичниот реализам. Тоа уште 
повеќе е забележливо во дела каде што уметникот испреплету- 
ва разновидни зони на физичкото постосње во просторот. Така, 
во некои дела се мешаат природни појави (облаци, песок и сл.) 
co ггредмети или простори изведени од човекот — во кои тој 
(повторно) може да се најде, но во ситуации што се застрашу- 
вачки или неприфатливи за обичното искуство.

Значи-. опитот на она поранешно сликарство што ја гле- 
да реалноста само како екран за други, скриени светови може 
да биде сугестивен и за најновите дела на Анастасов. Сепак, нив- 
ната посебност, нивната композициона и духовна езотеричност 
е од поинаков вид. Го претпоставува искуството на современата 
филмска фантастика или на онаа хичкоковска серија која во 
секојдневното открива загадочно, вознемирувачко, непријател- 
ско. Она што среденоста на визуелните компоненти на сликата, 
нивната привидна вообичаеност, ја користи за создавање визии 
што се од „онаа страна“ или надвор од нашето вообичаено жи- 
вотно искуство. Така co овие свои последни дела Анастасов, на 
некој начин се доближува до истражувањата на Васко Таш- 
ковски.

*

Сликите на Васко Ташковски» силовито и непосредно се 
вовлечени во некои епохални опсесии на современото човештво: 
една од нив е и настојувањето да се совлада или да се разбере 
просторот воопшто, да се открие она што е „затворено" во до- 
фатливите или во најоддалечените точки на вселената. Всуш- 
ност разоткривањето на оние тајни на бескрајните предели пред 
кои човекот најчесто чувствува атавистички страв, или кои го 
присилуваат да ја открива co сте средства нивната мистерија, е 
основната поттикнувачка структура и за делата на Васко Таш- 
ковски. Овој уметник напредно врши пробив и во една друга 
вселена: во беспаќето на човековата психа, во неговата потсвест, 
пред се. Ташковски се обидува да наѕира во тие недофатливи, 
неизмерни пропасти, во фантазмагоричните пејзажи на човеко- 
вата личност. Но во последниве години овој уметник е се посве- 
сен за фактот на уништувањето на нашиот тукашен, земен чо- 
вечки простор co отпадоците на нашата цивилизцаија. Походот 
на одбивното, депримантното, наездата на буништа — покажу- 
ваат како се стеснуваат пределите на убавото и како се повеќе 



се шири власта на грдото во човековите егзистенцијални амби- 
енти.

Тешко може да се утврди која од овие димензии на про- 
сторот е помачна, потрауматична, прикажана без разубавување. 
Во сликите на Ташковски речиси нема лирски елементи, но во 
нив сепак се обликува специфична, драматична и темна поезија. 
Во овие дела се е нивелирано, подеднакво е одмерено според 
важноста секоја тематска сгруктура, а ликовната операција на 
нисното вообликување применува сродни постапки и симболи.

Така разурнувачката моќ на фантастична воена машине- 
рија се пзедначува во творечката логика на Ташковски co при- 
родната стихија, co визиите на вселенска катаклизма. Но здиве- 
носта на човековата агресија е видена и како ослободена енер- 
гија на распуштената и слепа човечка потсвест: тоа кај Ташков- 
ски се открива како некоја неодминлива опсесија co злото, кое 
се заканува co апокалиптичен крај на се што постои, co наста- 
пуваае на царсгвото на не-просторот. Сликарството на Ташков- 
ски секако влегува во доменот на фантастиката воопшто: нему 
му се блиски и сите визионерски, чудесни и тегобни талкања на 
творечкиот дух од симболизмот и надреализмсгг до денешните 
видови обликување на сродни проблеми во еден дел од југо 
словенското и светско сликарство.

Невозможно е, меѓутоа, да не се укаже дека Ташковски 
му припаѓа на ова време на уште еден специфичен начин. Тој 
усвоил многу постапки, методи, синтаксата и логикага на раз- 
мислувањето, на создавањето и на вообликувањето што се раз 
работени во делата на научната фантастика. 1<ај Ташковски сето 
тоа се резимира во визуелни форми поблиски до анимираниот 
филм, стрипот и научно-фантастичниот филм. Изобилството на 
визуелни предлози, густината на мотивациите што се вградени 
во пив, често се мошне слоевити, па во форма на растопена ма- 
терија и магма се развиоруваат, испреплетуваат и судираат во 
делата на ово-ј уметник. Огромни блокови остатоци од некоја 
цивилизација или од разни можни форми на органски живот, 
диво испретурени и расфрлени низ просторот, често ја покажу- 
ваат способноста за вешто сценично совладување на површина- 
та на ликовното дело. Во тие грамадни облици некој состав 
понекогаш сугерира извесна човекоподобна појава, најчесто како 
привидение од некој мачен сон. Се појавуваат и такви „пејза- 
жи“ чиешто неопределено потскло, егзотичноста на елементите, 
се обликува во некои чудни, застрашителни предели, ликовно 
изведени малку во духот на онаа минуциозна разработка на де- 
таљот на што не навикна еден дел од наивното сликарство: но 
без неговата милозливост и спонтана девственост.

Современост, 9—10, 1988

9 Boris Petkovski, Kosmicki svet Vaska Taskovskog, Gale- 
rija doma JNA; Beograd, 1977; Исто, Современо македонско сли- 
карство.



ЗА СМИСЛАТА НА УМЕТНИЧКИОТ АНГАЖМАН 
ДЕНЕС

Многубројните дилеми што се јавуваа во нашата 
естетска и ооциолошка теорија и критика за смислата 
на уметничкиот ангажман во повоената југословенска 
ликовна уметност, најчесто се врзуваат за творештво- 
то кое обработува теми од НОВ и Револуцијата.

Сепак, во сите тие дилеми постои еден централен 
проблем на ликовното и, иако нееднакво, на секое дру- 
го ангажирано уметничко творештво: колку некое по- 
единечно дело (ограничено co творечките можности на 
уметникот; co своите содржински, физички и простор- 
но-временски рамки) може да биде еднаквовреден из- 
раз на некоја сложена и поливалентна историска појава 
каква што е, на пример, војната или револуцијата. За- 
што, формално гледано, ликовното дело може тематски 
да опфати само малечок сегмент на сложената општес- 
тв^на или историска стварност. Но постои принципие- 
лен одговор на оваа дилема, што произлегуваат од са- 
мата природа на уметничкото творење: привидно вака 
ограничено, вистинското ликовно уметничко дело мо- 
же да ја содржи и во гготполност да ја зрачи смисла- 
та на целината на која тоа всушност се однесува.

Постои уште еден став што изгледа постепено се 
обликуваше како можно теоретско објаснување на од- 
носот револуција-уметност. Ако е револуцијата облику- 
вање на светот преку неговото радикално менување, 
па значи и преку менување на човекот, уметноста мо- 
же да биде еден од облиците на тоа менување: обли- 



кување на фантазијата, ослободување на човечкиот 
дух, богатење co нови идеи. Сепак, начелно, се уште ос- 
танува дилемата како да се одреди вистинската смисла 
или можноста за непосредна социјално-политичка „ефи- 
касност“ на ангажираното творештво во современата 
епоха. Односно: како самата уметничка практика дава 
одговор на суштината на односот револуција-уметност.

Така најтешкиот уметнички пораз произлегува од 
генеричката лага на она наше творештво кое настојува 
да формулира некоја ликовна порака за војната и ре- 
волуцијата и тогаш кога таа стварно не произлегува и 
од уметничкото битие. Односно, кога содржината на 
делото не е остварување на некое од најдлабоките убе- 
дувања на уметникот: кога не е резултат на потребата 
таа порака да се соопшти како вистина за себе па по- 
ради тоа може емоционално и естетски да им при- 
падне и на другите: туку е било кој начин на 
рутинско или конформистичко приспособување кон 
некои форми на надворешно поттикнување да се 
обработи дадената тематска област. Притоа често 
не е важно дали тоа надворешно насочување на 
уметниковиот интерес има без сомнение (од човечко 
или етичко стојалиште) благородни општествени цели. 
Нив уметникот може, како човечко суштество, во пот- 
полност да ги прифати и тие да претставуваат дел од 
неговото дејствување како политички или како опште- 
ствен субјект,- но тие цели тој не мора поради ваков 
свој ангажман да ги чувствува и како предизвик за сво- 
ето уметничко дејствување.

Од друга страна, некогаш е во прашање таков ис- 
клучителен пиетет на уметникот или опфатеност co воз- 
вишените вредности на некои човечки активности (ка- 
ко што се многу еписоди од нашата НОВ и нашата рс- 
волуција) кој поради тоа го попречува неговото тво- 
речко искажување за нив: зашто може да му се чини 
несоодветно неговиот уметнички состав (co своите по- 
себни средства и одлики) да се постави и како структу- 
ра примерена на тие така хипосгазирани вонументич- 
ки вредности. Но на уметникот може да му се чини и 
тоа дека дадени општествени околности на времето во 



кое тој твори не се погодни се уште за едно повисти- 
нито, подлабоко творечко владеење co минатите исто- 
риски етапи — та поради тоа го одбива или го одлага 
за некоја неодредена иднина, обидот на таквото иска- 
жување за нив: иако се чини дека југословенскиот ли- 
ковен уметник не може да го чувствува барем оној 
вид на ограничување, кое на творецот му ги наметнува 
дури и рамките на неговото формално-стилско изразу- 
вање.

Меѓутоа, сложените и противречни повоени проце- 
си во нашето општество поттикнуваа нови согледувања 
и критичко вреднување на многу колективни и лични 
придонеси во текот на последната војна: така мислата 
на А. Хаузер дека секоја сегашност има свое минато, 
може и во нашиот случај да ја добие својата полна 
смисла. Зашто критичкото преиспитување најчесто не 
значи негова негација туку, наспроти сите социјални и 
политачки потреси, уште посилно, пообјективно согле- 
дување на минатото, кое така ја најавува и својата по- 
стварна иднина. Таков нов, а заради тоа неспоредливо 
посложен однос кон војната и револуцијата — е посто- 
јан предизвик и за новата, поактуелна, co современи 
средства искажана уметничка практика: во тоа се сос- 
тои најголемиот проблем и најтешката дилема за сите 
наши уметници. Тоа е еден од најделикатните епохал- 
ни проверки на творечката и човечка, а тоа значи: и 
политичка, и социјална, и духовна партиципација во 
своето време. Зашто (според Џ. К. Арган) стварната ак- 
туелност, уметничката радикалност на дадена уметнич- 
ка постапка, е основен критериум и за неговата можна 
функција како структура што учествува (оо своите спе- 
цифични средства) во тој непрекиден процес на урива- 
ње сгари, надминати општествени состојби: „Автентич- 
ната уметност не покажува закони што и се туѓи на 
реалноста, надисториски, вонпрограмски: и една кри- 
тика достојна да се спомене тргнува од принципот де- 
ка секоја генерација има свои сопствени естетски кри- 
териуми" (Хаузер).

Според тоа, вака насоченото творештво (без оглед 
на својот тематски карактер) може суштински да при- 



донесе за остварување на целите на нашата револуција 
по победата над фашизмот, кога разбере дека вистин- 
ски авангардните перспективи на нашиот општествен 
развој (барем како визија на иднината која има прет- 
поставки во сегашноста), бараат и такво движење во 
иманентно уметничката сфера: зашто, кога е во праша- 
н>е вистинското творештво тоа е постојано критичко 
превреднување на постојното и во таа смисла значи 
негова критичка парадигма, негова позитивна перспек- 
тива-утопија. Така „ангажманот значи потврда на една 
порака без оглед на нејзината изведливост. Тој е свеста 
на светот што му се спротивставува на неприсутноста 
на светот, интерес наместо немање интерес за судбина- 
та на луѓето, чувство за реалноста, наместо илузии што 
оддалечуваат од реалноста и не прават туѓи на неа . . . 
Најсуштествениот критериум за една автентична аван- 
гарда се состои во барањето бариерите меѓу животот 
и уметноста да бидат урнати“ (Хаузер).

„Еова Македонија", 25 април 1985.
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184

Детони Маријан 84
Дикс Ото 93
Ди.мановски Максим 198
ДИМОВСКИ Јојан 226, 267, 268, 

269, 302, 314, 325
ДИМОВСКИ Б. 54
Димчевски Т. 53
Дирер Албрехт 75
Добровиќ Никола 209, 212
Добровиќ Петар 211, 212
Дорфлес Џило 162, 163, 173, 

174
Друговац Миодраг 118
Дуков Андон 112

Горѓпевски Ванч 034, 43, 44, 
52, 225, 276, 278

Ѓорѓевиќ Јован 89, 94
Гуровска Софија 171

Ефремов Кирил 47

Жак Леон 246
Жан Мулен Раул 254
Жежељ Бранко 145
Жерновскц Драган
Живановиќ Р. Hoc
Живковиќ Петар 210

Задкин Осип 287
Зевн Бруно 259, 260

Ивановски Александар Кара- 
даре 56, 198

Ивановски Ангеле 106, 112, 
114, 120, 121

Ивановски Меиде 267, 268, 
269

Ивановск иТоде 106, 114
Ивковиќ Богољуб 35, 44, 133, 

273, 276, 278, 306
Иљоски Васил 86
Инадески Митре 116, 119

Јакимовски 3. 54
Јакимовски Жарко 49
Јакобсен Арне 258
Јаневски Славко 118, 122, 242
Јанчевски Трајче 47
Јоб Игњат 214, 215, 216



Јорн 294
Јунек Лео 84

Калчевски Ристо 32, 44, 45, 
46, 48, 53 ,271, 272, 277, 
278

Кандински Василиј 16, 246 271 
Караматиевиќ Пиво 114 
Караџа Кирил 43, 87, 206 
Касу Жан 125, 127, 300 
Кислинг Моиз 26 
Кларк Кенет 320 
Кле Паул 250
Ковачиќ Иван Горан 118 
Конески Бранко, 58, 198, 200 
Коне 99
Кондовски Димитар 31, 44, 45, 

59, 67, 133, 146, 149, 169, 
180, 226, 228, 236, 237, 241, 
242, 243, 249, 250, 251, 262, 
273, 276, 278, 292, 293, 312 

Константинов Јанко 228, 230, 
241, 244, 254, 255, 256, 258, 
259, 260

Коњовиќ Милан 215
Корбизие 148, 256, 258 
Коробар Перо 229
Корубин Миле 43, 48, 59, 106, 

225, 241, 260
Корубин Рубенс 76 
Костовски Јован 89 
КОЦО Димче 50, 70. 71, 99, 

102, 169, 194, 232, 233, 238, 
239. 243

Кочовски Илија 48
Коџоман Вангел 25, 43, 81, 85, 

87, 96, 103, 118, 205, 206, 
266, 267, 302, 303

Кошчевиќ Желимир 227, 260 
Крал> Тоне 93 
Краљ Франце 93 
Кранго Дучо 110 
Крапина Јован 88
Крижаниќ Пјер 99, 214, 217
Крле Ристо 86
Крлежа Мирослав 222, 223 
Крмов Томислав 53
Крстески Боро 67, 227, 228, 

235, 236, 237, 238, 245
Кршиниќ Франо 195

Кубеш Лудјек 252
Кузмановски Павле 76
Кујачиќ Мирко 84
Кунинг Вилим Де 294
Куновски Спасе 34, 43, 47, 59, 

133, 197, 226, 273, 275, 276, 
278, 302, 304

Леов Јордан 223
Липшиц Жак 287

Лазаров М. 249'
Лазаров Ристо 241
Лазески Борко 43, 52, 58, 59,

67, 99, 102, 104, 107, 115,
116, 130, 132, 146, 149, 170,
178, 179, 180, 183, 188, 190,
223, 225, 228, 229, 230, 231,
233, 234, 235, 236, 238, 239,
240, 243, 244, 245, 246, 247,
248, 
262 

Лазиќ

249, 250, 253, 254,

Живоин 211

260,

Пеже Фернан 59, 69, 186, 286
Ленин

123,
Владимир Илич 
248

110,

Лубарда Петар 224, 267
Луловски Танас 49, 51, 73, 74, 

75
Лучев Иван 209
Лучев Станка 209

Личеноски Лазар 14, 25 ,27,
43, 50, 81, 87, 89, 94, 95,
96, 103, 112, 130, 177, 179,
205, 206, 207, 208, 209, 210,
211, 212, 213, 214, 216, 218,
219, 220, 225, 227, 229, 236,
266, 267

Лозаноски Рисго 43, 44, 52,
67, 106, 117, 132, 225, 228,
230, 233, 236, 237, 238, 241,
243, 251, 252, 273, 276, 311

Лот Андре 27, 234 246

Маерсон Мартин 145
Мазарел 84
Мазев Петар 31, 43, 45, 48, 

50, 52, 58, 59, 67, 68, 149, 
169, 170, 180, 181, 184, 190, 
225, 233, 234, 235, 253, 254, 



267, 273, 275, 278, 283, 293, 
294, 295, 307

Мазова Лилјана 200
Малески Владо 112, 115
Малиданов Димитар 53 
Малиданов Димитар 53 
Малинска Веселинка 122 
Манев Коле 49 
Манев Свето 49 
Манева Лилјана 229 
Маневиќ Зоран 169 
Маневиќ Тодор 89
Маневски Стефан 37, 56, 59, 

76, 78, 149, 169, 184, 186, 
287, 310, 317

Манесје Алфред
Мареш Мира 310
Маринковиќ Љубодраг Пен- 

КИН 47, 52, 133, 226
Марковиќ Дарко 145 
Марковски Венко 130 
Мартиноски Никола 25, 26, 

27, 40, 43, 52, 65, 66, 67, 
81, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 
93, 94, 98, 100, 101, 102, 
104, 107, 114, 116, 122, 130, 
177, 205, 206, 207, 208, 213, 
214, 215, 216, 217, 220, 223, 
225, 227, 233, 234, 250, 266, 
283, 308

Масон Андре 68, 69
Матевски Ѓоко 48
Матис АнрИ 177, 239, 267, 268 
Мацан Чукиќ Елена 12 
Мацуока 99
Мацура Милорад 145, 189 
Медведев Сергеј 145 
Месеснел Франце 89, 209, 211, 

212, 213, 220
Мештровиќ Иван 28
Милиќ Олга 56
Милјановски Доне 50, 51, 73 
Милуновиќ Мило 209, 212, 224 
Миљовски Кирил 223, 224 
Мис Ван Дер Рое Лудвиг 258 
Митрев Димитар 130, 240, 241 
Митриќевски Боро 149, 169, 

198, 226, 273, 277
Михаилов Ванчо 120 
Михајловиќ Јосиф 208

Михајловиќ Никола
Мишиќ Оливер 145
Мишо Анри 68
М. М. 95
Модилјани Амедео 26, 44, 66, 

67, 177, 250, 268
Мокров Боро 119
Мондријан Пит 278, 320 
Мур Хенри 225
Муртиќ Едо 302, 310

Наумовски Вангел 36, 71, 72, 
267

Недељковиќ Душан 89, 94
Недиќ Милан 211
Несторовски Стеван 110, 111
Никитовиќ Мара 218 
Николов Димче 54 
Николовски Антоние 100
Николовски Благоја 49, 55, 

57
Николовски Борис 37, 149, 196 
Николовски Борис 37, 149, 

169, 318
Николовски Петре 302, 303
Никуљски Звонко 145, 146 
Ни.меер Оскар 256, 258

Орхановиќ С. М. 207

Павловски Јован 110 
Палавичини Петар 209, 211, 

212
Пандилов Аврамовски Дими- 

тар 25, 26, 43, 96, 97, 103, 
206, 207, 225

Панов Антон 86
Папиќ Радован 107
Пенушлиски Или ја48
Перчинков Душан 33, 46, 48, 

53, 59, 75, 76, 184, 295, 296, 
319, 320, 321, 322

Петлевски Ордан 14, 44, 45, 
48

Петковски Борис 65, 66, 67, 
81, 98, 99, 103, 104, 109, 
115, 116, 117, 146, 158, 161, 
167, 169, 170, 172, 176, 178, 
179, 180, 181, 185, 194, 208,



221, 244, 250, 251, 253, 254, 
262, 278, 321, 322, 325

Петков Мацанов Владимир 
Мичо 109, 110

Петрова Малкиќ Рада 50
Петровиќ Зора 209, 211, 267 
Пецовски Душан 149, 169, 228, 

230, 252, 255, 256
Пикасо Пабло 16, 26, 27, 44, 

65, 66, 69, 127, 178, 186, 
233, 234, 239, 247, 267

Пикон Гаетан 126
Пињон Едуард 68, 69
Пиперски В. 85
Платон 273
Плејфер Гај 257
Попов Благој 145
Поповиќ Бранко 208, 209, 211, 

212, 214, 216, 217
Поповиќ Василие Цицо 25, 

40, 43, 81, 87, 88, 89, 98. 
99, 101, 102, 104, 107, 109^ 
114, 115, 122, 123, 213, 229

Поповиќ Зора 88
Поповиќ Јован 125
Поповиќ Миќа 233, 234
Поповски Радмило 106, 118
Попоски Драган Дада 56, 78, 

198, 287
Пота Љубе 261
Поточњак Иван 207
Протиќ Миодраг Б. 13, 14, 41, 

65, 81, 83, 129, 130, 132, 
193, 196, 227

Протуѓер Димче 43, 50, 52, 
67, 111, 117, 227, 228, 229, 
230, 233, 234, 235, 236, 237, 
238, 239, 240, 243, 245, 246, 
248, 249, 250, 262, 271, 272, 
277, 278

Пуриќ РаСТКО 89, 93, 94, 211, 
212

Раѓеновиќ Радослав 58, 171 
186

Рајт Френк Лојд 173
Ранковиќ Милан 126, 127 
Расмусен 258
Рацин Коста 90, ш
Рашица Божидар 227

Ристески Александар 32, 45, 
48, 186, 315

Ристески Б. 59
Рихтер Вјенцеслав 262 
Роден Огист 28 
Росандиќ Тома 209, 211 
Руо Жорж 268 
Русо Анри 267

Светиева Анета 56 
Сезан Пол 319 
Сенжије 320 
Серафимов Свето 107 
Серафимовски Томислав 318 
Силјаноски Симеон 106, 118 
Слана Франце 302 
Слиепчевиќ Петар 89, 214, 215, 

216, 217, 220
Спировска Мира 50, 52 
Спироски _Перо 267, 268, 269 
Србиновиќ Младен 14 
Станковиќ Милиќ 305 
Станоевиќ Вељко 212 
Станчиќ Миљенко 278 
Стефанов Глигор 51, 57, 77 
Стефанов Тодор 200 
Стефановиќ Цеко 89, 98, 99 
Стефановски Љупчо 118, 241 
Стијовиќ Ристо 209, 212 
Стојанова Добрила 237, 238, 

242
Стојановски Душко 50 
Стојчевски Димитар 184 
Стрела Светислав 212, 216 
Суботин Саво 58, 170, 184 
Супек Руди 126 
Сутин Каим 26, 66

Табаковиќ Иван 84 
Танге Кензо 145 
Танчев Костадин Динка 54 

59
Тапиес Антони 31
Тартаља Марино 208, 209, 211, 

212, 21 6
Ташковски Васко 47, 72, 73, 

319, 320, 324, 325 
Ташковски Веле 49 
Темкова Ана 36, 47, 59, 154 
Теодорови Г. 85, 88



Тиљак Гуро 84
Тодоровски Димо 25, 27, 28, 

40, 55, 81, 85, 87, 88, 100, 
101, 102, 103, 107, 114, 133, 
205, 218, 229

Тозија Драги 106, 111
Този Нико 106, 116, 117, 118
Толстои В. П. 175
Траиковски Борислав 43, 47,

48, 225, 233, 234, 235, 267, 
268, 269

Трифуновиќ Лазар 81, 133, 
208, 210, 278

Ќосевски Владимир 145

Узуновски Симеон 52
Унковска Билјана 54
Усепн Абдуш Абдураман 109, 

110
Утрило Морис 27, 233, 239
Урошевиќ Влада 179, 186, 285

Фидановски Никола Кочо 48,
49, 51, 136, 139, 162

Филовски Слободан 48, 76, 77
Франговски Нове 47, 49, 136, 

137, 138, 309, 310
Франкастел Пјер 319, 320
Фрндиќ Н. 241
Фртуниќ Д. 207

Хаузер Арнолд 281, 328, 329
Хаџи Бошков Петар 37, 52, 

54, 55, 56, 57, 58, 197, 226, 
277, 287, 316, 317

Хаџи Василев Киро 236, 239, 
240

Хегедушиќ Жељко 310 
Хегедушиќ Крсто 84 
Хитлер Адолф 120 
Хоџиќ Сабахадин 88 
Хутер Антун 208, 209, 216

Циборовски А. 145
Црногорчевиќ Душан В. 93

Челебоновиќ Марко 131, 209, 
228

Чемерски Глигор 17, 18, 35, 
46, 49, 50, 53, 58, 59, 67, 
69, 146. 171, 185, 186, 262, 
285, 286, 294, 295, 302, 309 

Чипан Борис 231, 255 
Чулаковски Ѓорѓи Гото 54 
Чучков Мане 115 
Чушков Благоја 56

Џамоња Душан 193

Шагал Марк 66, 267
Шалимо Жан Лик 163
Шан Бен 93
Шемов Симон 35, 46, 49, 50, 

51, 53, 59, 67, 70, 136, 162, 
181, 285, 286

Шербан Миљенко 214, 219 
Шеремет Иво 209, 211 
Шеќерински Ристо 228, 230, 

241. 254, 255, 256, 260
Шијаковиќ Горѓе 313
Шијаковиќ Томо 33, 34, 43, 

44, 45, 46, 56, 57, 59, 133, 
167. 181, 182, 186, 225, 278, 
293, 297, 298, 313
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РЕПРОДУЦИРАНИ ДЕЛА

1. ДИМИТАР ПАНДИЛОВ АВРАМОВСКИ 
Жетварки, 1935, масло на платно

2. ЛАЗАР ЛИЧЕНОСКИ
Долап, 1937, масло на платно

3. НИКОЛА МАРТИНОСКИ
Мајка co дете, 1934, масло на платно

4. ДИМО ТОДОРОВСКИ
Јама, 1956, бронза

5. ДИМЧЕ КОЦО
Средновековен великодостојник I, 197071, та- 
писерија

6. БОГОЉУБ ИВКОВИК
Семејство, 1960 61, масло на платно

7 БОРКО ЛАЗЕСКИ
НОБ во Македонија, 1956, фреско-буоно

8. ДИМИТАР КОНДОВСКИ
Големиот утрешен ден, 1967, масло на иве-

9. ПЕТАР МАЗЕВ
Жена, 1972, акрилик на платно

10. ОРДАН ПЕТЛЕВСКИ
Праформи, 1970, масло на платно

11- СПАСЕ КУНОВСКИ
Жена во облаци, 1976, масло на платно

2 РИСГО КАЛЧЕВСКИ
Сл«мса 32 73 *978.  масло на платно

“*■: ~ ■ ха-дг» XXVI «■: мбгниоана техника

14. РОДОЉУБ АНАСТАСОВ
Во потрага за изгубениот простор I, 1972. 
масло на платно

15. ТАНАС ЛУЛОВСКИ
Без наслов, 1976, акрилик на платно

16. ДУШАН ПЕРЧИНКОВ
Шума и облак, 1975, масло на платно

17. ГЛИГОР ЧЕМЕРСКИ
Човекот и светлината, 1975 6, мозаик

18. СИМОН ШЕМОВ
Мрсулаво дете, 1971, масло на платно

19. ВАСКО ТАШКОВСКИ
Трагови на времето, 1974, масло на платно

20. ВАНЃЕЛ НАУМОВСКИ
Езерска невеста, 1973, масло на платно

21. ПЕТАР ХАЏИ БОШКОВ
Свети Климент, 1972, гранит, Скопје

22. ЈОРДАН И ИСКРА ГРАБУЛ
Македониум, 1974, Крушево

23. СТЕВАН МАНЕВСКИ
Мурал, дрво, метал и др. во боја

24. ГЛИГОР СТЕФАНОВ
Од циклусот летала II, 1986, слама и др.

25. АНЕТА СВЕТИЕВА
Капачка co нацртана рака, 1987, теракота, ен-
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