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ГрупАта’ л*’, мли ""еро” ;Нула) на чјтс пОвеќ-е инсистирагт нејзините чпе- 
нови, настана споитано низ пруиге^ет- на оареден ^рој уметнмци сите дипломирани на 
*акултетот за ликовни уметностч ио <копје. Ниенио* прв настап е забележан во 
година на изложбата "Гкспресија, гесл „ акциЈа” чо Музејот на ‘^акедонија - Скопје. 
Тогаш стана јасно дека станува збор а гвупа млади tpoduHj, изразити ц посебни инди- 
видуалности, на коипјто им се заедниичи по^уната родена во овие нач>и поостори и на- 
стоЈувањето да создадат посеб~н ликсзен јазик кој нема да 5иле пречка за меѓусе^но 
поврзуван>е во заеднички замислени проекти. Pa^orava на грут»^ ''^euz/1 се гопл" "но 
некои постмодернистички постула^и во уметцоста на осумдесетите гоцини, поврзувај 'fn 
одредени искуства на енЛормелното сликаоство. неоекспресионизмот, разните елементи 
на поп-артот, сликарствотс на гра^игите како и мсжностцте на видео-пентата. "ритоа, 
посебно треба да се нагпаси разлииното и инвентично корис^ење на скчлпторските ин- 
сталации, комбинирани co е^ечти на с^етлина и звук, својстчата на хепенингот и сл. 
Посебно колажната техника co употреба на разни матаоијали придонесе да се создадат 
мозаично поврзани целини, своевчдна поетика на фргменгоу ксјз на ерен суоов,аа нај- 
често суптипен начин го изврзува ова време на "ситно сечг.ње -:а духот' . Лттука пре- 
познатлиеата иронија во изразот, иззесен хумо» кој Ја открива пове^е зајадлчвоста 
и затвооеноста отколку ведрината на духот. !ие ја и.зоззуваа^ тдинственоста на зна- 
кот, енигматиоките лавиринти на лухот, уб<ззинат& на надреалното ц привлечноста на 
грдото. ро нивните дела не постои среди>иен мотив, или класичзн ред на елементите, 
но не ги одбегнуваа^ хармоничните хомпозхциски односи без сгл^а лалч се рабпти за 
изведување на апстрактни ритмоаи или во комбинацНа co '♦'игуративни ^некои од нив 
и моѕЈне класччни) претстави, Нивката стварност е сос^авена оа по^е^е елементи, од 
комбинација на различни лелови кои се поврзуваат меѓу се^е на неочекуеан или не- 
обичен начин, но во секој случа i тие сг личо^но поомислени, '■'ласичнвте сликарска 
техника злегува во комбинација co други матР.рчј?ли и ’«’ехнмки, неопточаренч од кон- 
венционалното разбирање на сликарсхото платно м лчколна^а естетчка. Co разлгган>ето 
и деструкцијата на предметот созреваше и новата свест за поосторот co посебен ак- 
цент на структурата на сликаната поврнЈина. ро нивните инс^алац^и ч о51₽кти внесени 
се елементи на скулптура и на сликарство чи|а ам^иентапна артикулација отвори но^а 
димензија на време - простоо co посзбни аудио-влзуелни е^ектц.

Групата "^бро", која во одделни настапи приЛа^а и други уметници co 
слични настојувања, го прошири регистарот на свесни цита*<м , но исто ^аха го ис~ 
такна .значен>ето на нагоните и импровизацмја^а. Ро счојот еластичен нсмавизам тие 
Ја оп^ачаат автономната област на самите '’чзрми и бои, влегоа зо подрачјето на алу~ 
зиите и асоцијациите но исто така и пред се ја a*MOMMpaat својата ^рагментарна сим- 
болична визчјз, одредените иронично претставени ангажирани содржини (алузии на од- 
редени идеолошки, политички и другм состојби во денешниот сдет). Сзоите намл.ри озие 
уметници ги изразуваат и низ нѕобмчнитеж провока^ивни наслови на пелата земени од 
јазикот на улииата" но исто така и од '*)илозо*ијата на !'б+окот фто ја изразува нив- 
ната побуна и баран>ето духовни врепности на чоаечката егзмстенција. Co една за-еле- 
жлива креативна енергија нашмте уметници на уверучаат ло слоето несогласучање co
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одредени конвенции и предрасуди, «о својатд чознемиречка мозаично соединета ви- 
чизијз за свето+, тие се интровертцрани и романтични цјто е резултат и на нмвната 
општествена отуѓеност. иленовите на’ групата "Реро” негув*ат Лрелизаикувачки, *ес- 
ток начин на и30азување, пдлн co контрас+и и co живо+, кој наизглеп слу^а.јно се 
слу#и co некои елементи, а тие всушнос^ се делори на епнд контролирана )1икоенз 
целина» неко^аш еклектична но секогзчЈ попрзана и препознатпива. Ни^на+А инвенциЈа 
е често производ на "слоболно цчижсже на духот1', некогамЈ начзглел, хаотично но co 
една внатрешна кохерентност на личовниот израз.

Постмодрнизмо^ настана како реакција и стреме* зз рушање на илеолоики- 
те структури кои не се сру(уени сосем no уметноста како и ₽>о други области на чо- 
«зечкото дејствување. ,Јленочите на гфупа+а "Зеро' > во согласност co ^арањата на co- 
пствената личност, ни го о+крчааат ангажираниот однос спрема стварностд, уверени 
дека сликата и л^коаниот јазик не тре.бр да се вер^ализираат и дека тоа "Јто го но- 
сат ао себе го сФаќаат како вистинскИ свет чие "проичполно знанен>е" се наметнува 
какс пажно. ?о сеоите дела тИе не внесуваат толку техничка и стипска иноааиија 
колку !ито укажуааат на е.дан нов начин на држивуаан-е и гледање на нентата, рвги- 
стрирајќи една ноза состојба на Духот, надвор 6д сите програми.

Групата ''?epo" е деп од оние појапи "јто дојдоа како резултат на осло- 
бо.дувачките лроцеси посебно од полоаината на осумдесеттцте години. Тие лродоп*у- 
ваат одредени ”нови поЈвви1’ во соаоемената македонска ликоана уметност,^наоѓа |*?и 
духовни сродници пред слоето појаруаање но и подоцна, се ао денес (посе^но на од 
реден рид хепенинзи, ин+ермедиумски истражувања). по периодот година лел
од групата реализира три муралч Co поголеми димензии (^ерица Георгмеа, ^лексанлар 
Станкочски и др.) кои се репЈени како композицим co бОгата пиктурална структура и 
асоција+ивни содржинм (^омот на млалите, Пснопното училиште "Те^ејуз" и ’Галерија 
7" - чајџилница, Сите ло Скопје).

Групата ”?еро,! своите замисли ги реализира ло аптернатмвни прос^оои 
но исто така ги сообразуаа и co одрелени галериски и лмузејски простоои. о ус 
пешното претставузање во холандскиот град Ереда групата арз осноаа на личен кон 
такт неодамна се претстади »о Културниот центар на градот Келн. убдво урецениот 
каталог за озаа изложба Томас 'Чтраус кој е меѓу поискусните ликовни критичари *Р. 
пнесе некои свои забележуван>а. Така, меѓу другото, тој ќе напише: "Оункцмјата на 
етничкото себесознавање, присутна ао цела |4сточна Fapona, ја заФаѓа и соаремената 
македонска уметност. Како точка зо која се допираат !ЛСтОк и папад, »^за^ч1а и 
Европа, римското и ортодоксното христијанство, исламот и другите релмгии и идеоло- 
гии, под ова поднебје се кристализира сознанието што произлегу^а од бројните и раз- 
лични традиции". И потоа: "Слично како и по Писелдор'») во неизбе*ниот поаоен период 
и овде "Зеро" - нултата точка значи темелна подготвеност на млалите за нидното без- 
резервно отворање кон ноаи импулси...'

«о тоа не уаерува нежното и поетично сликарстпо на рарица Георгиеч, јо- 
гатата ликочна структура на Игор ТомЈезски, вознемирените комбинзцчм на ^лексанпар 
Станковски (кој лодолго време престојува no Келн) „ зголамумните делопи и контрас- 
ти кај °латко Трајкопски, суптилнзта анализа на Татјана М.иљовска, сурозитр склопови 
на *‘иодраг песоаски и посебно деликатните олноси на ппастичнитр. елем₽нти зо прос- 
торот (најчесто користц стебла и гранки поврзани co кзнап и друг приропен мате 
ријал) на еајарот Ибрахим Ѕеди.
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K A Т А П 0 Г:

ММЛЛРДГ ДЕСОПСКИ (Скопје, 1955)

Ступирал на Техничкиот Колеу Сен !,'ооџ no Сиднеј, а сега на лакултет за ликопнч 

уметности во Скопје. Мзпагал ао Скопје (1°°’' и l00*1) и СиднеЈ (1°°°).

°ПАТКЛ ТРАЈКПКСКИ (Скопје, 14*9)

ЗздрнЈил '‘‘акултет за ликовни уметности no Скопје. Самостојно излагзл ₽>о Скопје 

no 1чГ*7 и година. ^аедно co Александар Станкопски оеализирал Пилео и пер*оо- 

манс актипности.

ПЕрмцд ГЕОРГ^ЕР (Скопје, 1<^7)

?азр"Јил Факултет за ликоани уметности ло Скопје. Самостојно излагал «о Скоп|е

(I^H, 1 vol;, io".v) IZO Здрда - Холанпија (зделно co Длексанаао Станкопски) ро 19°7 

година. Учестдулал на попеќе групни изложби no Скопје. Сараепо, паниепо и лр. поч- 

нувајќи од 19Р>Д,

ИГПР ТП"'ЕРСКи (Скопје, 1Q^3)

Студирал на ^акултет за ликоѕни уметности ао Скопје (1Л°’-Рс) и no Хелсинки (lO’V-?0) 

Самостојно излагал во Хелсинки (1Q9°), no Скопје Се занимаоа co стрип-уметност.

ТАТЈАНА МИ^ОРСКЛ (Ритола, 1955)

^ааршила ^акултет за ликочни уметности «о Скопје. Излагала зо Скопјр (19°7 и 1^р")'

ИБРАХИ.м БЕДМ (Скопје, 1999)

ЗапрнЈИП ^акултет за ликопни уметности no Гкопје. Самостојно излагап пО Скопје 

(19°А) и ро Сараезо (19п7) - Излагал на поаеќе групни излож^и «о СкопЈе, Сзваепо 

итн. почнупајќи од 19рА година.

АЛЕКСАНПДР CTAHKQPCKM (Кичезо, 1459)

°адр|иил ^акултет за ликоѕни уметности ео Скопје. Студиоал и ^>о CAP. Самостојно из- 

лагал ао СкопЈе (19р*>, , ^агое' (199<), Монт0еј-Сад sl9"9). Автоо е на видео-

проекти претсталени на пидео-^естипали no Еелград, Грн'*), А.мстердам, состон и '^у

Јорк.








