
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Ппради специфишнипу уек на пищувашкауа мисла, уексупу гп пищуваще самп Ивана Васева на 
пснпва на исуражуваоеуп кпе гп направија двајцауа авупри. 
 
* Забелещка пд авуприуе Филип Јпванпвски и Ивана Васева на исуражуваоеуп „Кплекуивнпуп 

делуваое какп пплиуишка, а не прганизациска пдлука" и Ф.П. на АИКА Македпнија.  

Награденпуп исуражуваое „Кплекуивнпуп делуваое какп пплиуишка, а не прганизациска 

пдлука" на авуприуе Филип Јпванпвски и Ивана Васева ппсупи вп две верзии: сублимирана верзија 

пд 20 сурани, лекуприрана на македпнски јазик и преведена и лекуприрана на англиски јазик 

сппред пднапред ууврдениуе предисппзиции за гпдищнауа награда „Ладислав Барищиќ". Ппдплга 

верзија пд награденпуп исуражуваое „Кплекуивнпуп делуваое какп пплиуишка, а не 

прганизациска пдлука" сп дппплниуелни инфпрмации исуп уака ппсупи и ќе биде дпсуапна на 

јавнпсуа преку веб ппруалпу на АИКА Македпнија вп ппнауампщен дпгпвпр сп авуприуе.  



 



 

ВОВЕД  
 
Акп навистина сакаме да гпвприме за пплитичката  уметнпст мпраме да ја пткриеме нејзината врска 
сп заедницата. Истп така,  низ таа перспектива мпраме и ппвтпрнп да ја прпмислиме ппштествената 
и пплитичката вреднпст на уметнпста кпја е вп тесна врска сп забележуваоетп, признаваоетп и 
впсппставуваоетп на начините на видливпст на пна штп ни е нам заедничкп, сега, и штп ќе ни биде 
заедничкп вп иднината. 

(Бпјана Кунст)1  
 
 
1. Il faut faire des films politiques.  
2. Il faut faire politiquement des films.  
(Жан Лук Гпдар)2 
 
 
Вп пвие ппсебни времиоа пд ппнпвауа македпнскауа исуприја, пднпснп вп ппследнауа декада, 
духпу на кплекуивизмпу е на испиу. Ппуребауа пд негп е гплема, а се шини дека исупријауа за негп 
е мала и слаба. Упј ппсупи вп мемпријауа и вп нарпднпуп мнение, нп, најшесуп  е недпвплнп јаснп 
аруикулиран (сп епскп-миуска кпмппненуа); уплку е некпнуинуиран кплку щуп брза (и успева вп 
упа) да замине вп маргиниуе, и да ппсупи вп „славауа“ на сеќаваоеуп на некплкумина 
впзгпрдеани за некпи „славни“ времиоа.  
Нп, благп запбикплувајќи ја суапицауа на сеприсуунауа себенегација (за разлика пд исуп уака 
ппсупешкауа реуприка на себевпздигнуваоеуп), мпже да се кпнсуауира дека пвпј дух се јавувал вп 
земјава  вп разлишни перипди, вп разлишни фпрми и инуензиуеуи.  
Пна щуп се пувпра пред нас вп фпрма на пва исуражуваое е еден ппсебен дпмен – умеунпсуа, и 
нејзинауа лпкална манифесуација вп перипдпу пд 1945 гпдина дп денес, вклушувајќи ги и акуивнп 
прпмислувајќи ги најскпрещниуе умеунишки ппјави какп и прпјавауа на кплекуивнпуп умеунишкп 
делуваое пусликана вп сензибилиуеу вп неа, и упа: вп фпрма на ппсупеое на умеунишки групи, нп 
и нивнпуп ппщирпкп функципнираое вп фпрма на иницијауиви, плауфпрми, кплекуиви и 
нефпрмални групи3.  
Исуражуваоеуп ја испиуува важнпсуа на ваквиуе групи и фпкуспу гп лпцира вп пришиниуе за 
нивнпуп фпрмираое кпе ппнауаму диференцира две крајнпсуи, секакп имајќи предвид дека 
секпја група ппдразбира прганизаципна сурукуура. Еднауа крајнпсу е група шие фпрмираое е 
прганизациска пдлука и шија цел е взаемнп ппмагаое на свпиуе шленпви вп нивнауа индивидуална 
прпдукциска и излпжувашка пракуика, и другауа крајнпсу е група шие фпрмираое е пплиуишка 
пдлука кпја има за цел да прпмени пдредени аспекуи вп кпсуелацијауа вп кпја спздава, и да 
креира нпви пкплнпсуи за прпдуцираое и впсприемаое на умеунпсуа, и сп упа спздава пплиуишки 
пднпси и релации. Вп пвпј кпнуексу е ппсебнп важнп да се направи и разлика меду уерминиуе 
„пплиуика“ и „пплиуишкп“, пднпснп дека ппд „пплиуишкп“ се ппдразбира димензијауа на 
ануагпнизам кпја е кпнсуиуууивна за ппщуесувауа дпдека „пплиуика“ е сеу на пракуики и 

                                                           
1 Kunst, Bojana, “Budite politični, ili vas nede biti! (O političkoj umetnosti u postpolitičnom svetu)” вп  Dvojezično 
izdanje TkH (Teorija koja Hoda) časopisa za teoriju izvođačkih umetnosti (br. 19) Političnost performansa (Belgrade, 
2011), 36 
2 Дел пд манифесупу „Шуп да се прави“ на Жан Лук Гпдар, 1970. Вп превпд:  1. Ние мпра да правиме 
пплиуишки филмпви. 2. Ние мпра да правиме филмпви пплиуишки  http://www.derives.tv/Que-faire 
3 Заради неппвупруваое на сиуе манифесуации на ппимпу умеунишка група вп фпрма на иницијауиви, 
плауфпрми, кплекуиви и нефпрмални групи вп уексупу, ппнауаму кпга се збпрува за сиуе ури групи кпи се 
земени предвид вп пва исуражуваое ќе се уппуребува уерминпу група. Вп индивидуалниуе разгледуваоа се 
ппуенцира факупу дека суанува збпр за група , нефпрмална група и иницијауива. 



инсуиууции преку кпи е креиран ред, прганизирајќи гп шпвекпвпуп кпегзисуираое вп кпнуексу на 
кпнфликунпсу кпја е пбезбедена пд пплиуишкпуп.4 
Вп рамкиуе на пва исуражуваое нема да се земау предвид сиуе групи кпи ппсупеле вп земјава вп 
ппспшенипу перипд5, ууку упа се фпкусира на ури групи: групауа ДЕНЕС (1953-1955), нефпрмалнауа 
група на умеунициуе Кпчпман и Бежан (1970-1975) и иницијауивауа КПППЕРАЦИЈА (2012 – 2015), а 
нивнпуп делуваое се преиспиуува низ слишна низа на парамеури и криуериуми.  
Пращаоауа кпи ги пувпра пва испиууваое се дали кплекуивнпуп делуваое вп умеунпсуа пувпра 
мпжнпсуи и размислуваоа кпи не гп уаргеуираау и ппууикнуваау самп умеунишкипу развпј и 
ескперименуираоеуп, сп идеја за заеднишкп бпдреое и ппддрщка, и дали кај нас 
ппсупеле/ппсупјау здружуваоа кпи мпжау да придпнесау кпн пплиуишка прпмена преку умеунишкп 
делуваое; дали ппсупјау умеунишки кплекуиви кпи се суремау да креираау нпви релации меду 
лудеуп и нпви пднпси вп пдреденипу сисуем, кпи пднпси ќе се разликуваау пд преухпдниуе. 
Пвие групи се избрани ппради некплку пришини: најпрвп упа е збир пд авупри кпи врщеле 
влијание вп перипдпу на свпеуп делуваое, пднпснп се ппјавиле вп криуишни мпменуи на 
ппщуесувен и пплиуишки план (прерпдбауа и градеоеуп на Југпславија, ппущуаоеуп на 
ппщуесувениуе суеги и пувпраоеуп на државауа кпн западниуе влијанија и свпевиднпуп режимскп 
впсприемаое на умеунпсуа и ппщуесувпуп вп изминауауа декада) и имале некаква визија за 
ппдпбрп ппщуесувп, а сп упа и визија за умеунпсуа; имале акуивна публика кпја шесуп и криуишки 
реагирала кпн нив. Преиспиууваоеуп на пвие групи е пд пришина дали нивнпуп влијание 
нависуина сменилп нещуп вп ппсупешкауа кпнсуелација на умеунишкипу сисуем – ппщуесувпуп, 
дали пувприла плпднп ппле за идниуе генерации и дали спздале сурукуура кпја мпже да се избпри 
за упа щуп гп имале на ум, а сп упа би гп пренеле какп мпдел на слишни идни иницијауиви.   
Анализауа на делуваоеуп на пвие групи се прави врз пснпва на:  
1. Пписпу на самауа група – какп се дефинирале и щуп изјавиле за јавнпсуа;  
2. Преку мислеоауа на ури вида на испиуаници; 
3. Преку публикации и пешауени мауеријали кпи се пбјавени за пвие групи. 
Пна щуп сакаме да гп ппкажеме сп пва исуражуваое е каква улпга играау кплекуивнипу наппр и 
акцииуе  вп развпјпу на нпвауа генерација на умеуници, а сп упа и на умеунишкауа сцена ─ 
нејзинауа акуивна инсуиууципнална алуернауива кпја е сппспбна да гп видпизмени усппренпуп 
уешение на лпкалнауа исуприја, а сп упа и на еуаблираниуе умеунишки инсуиууции и 
инсуиууципнални фпрмауи, и да им даде мпжнп урасираое на ппщирпкауа инуернаципнална 
сцена.  Пууука, пплиуишкпуп најпрвп се пднесува на рущеое на впсуанпвенипу ред вп рамкиуе на 
впсппсуавениуе сурукуури на сппсувенауа пбласу, а сп упа и ппнауампщна ппщирпкауа ппщуесувена 
суварнпсу. Знаши уука не збпруваме самп за кплекуивнпуп делп ууку и за кплекуивнп делуваое, 
групауа и акуивнпсуиуе вп групауа и нивниуе ефекуи. 
Инуереспу за исуражуваоеуп на фенпменпу на умеунишки групи у.е. делуваоеуп на ппвеќе 
умеуници вп група, кплекуивнпуп делуваое или акција, без разлика дали е фпрмална или 
нефпрмална или некаква варијација пд ппвеќе мпжни уплкуваоа на пвпј ппим прпизлезе пд една 
специфишна сиууација вп Македпнија на пплиуишки и ппщуесувен план кпја сппдвеунп се пдрази и 
вп кулуурнп-умеунишкипу дпмен. Уака се јави ппуребауа за преиспиууваое на ппсупешкауа спсупјба 
на спвременауа визуелна сцена  ─ ппкпнкреунп на една независна сцена кпја не е регисурирана вп 
пфицијалниуе кулуурни пплиуики кпи ги засуапуваау сѐ ущуе инсуиууципналниуе фпрмауи, и 
следсувенп на упа прпфесии кпи плпвау вп една ппдплгпурајна зашмаенпсу,  и сцена кпја вп свпјауа 
спремнпсу за прпмена мпже да испплзува знашајни факуи пд исуражуваоеуп на кплекуивнпуп 
делуваое вп македпнскауа исуприја на умеунпсу. 

                                                           
4 Mouffe, Chantal. On the political (Routledge, London и New York, 2006). 
5
 Иакп на краукп се пппищуваау сиуе групи на пплеуп на мпдернауа и спвременауа визуелна умеунпсу кпи 

ппсупеле вп земјава, исуражуваоеуп исуп уака збпрува за групи сп ппвеќе пд урпјца шленпви, и не ги 
разгледува умеунишкиуе двпјки. 



Пд друга сурана пак, вп ппследниуе десеуина гпдини вп земјава ппшнаа да се јавуваау некплку 
фпрмални и нефпрмални групи на умеуници какп ад-хпк хпрпу Распеани скппјани, умеунишкауа 
група и умеунишкипу прпсупр Ару И.Н.С.У.И.У.Ф.У, Скппје, иницијауивауа Кппперација, умеунишкауа 
група Мпми, групауа на умеуници кпи гп фпрмираа прпсупрпу Кула, умеунишкауа група „Тее“ иун., 
сиуе сп разлишни пришини за свпеуп фпрмираое, сп сппсувен јазик и изразнпсу, и разлишни нашини 
на функципнираое.  
Кпнценурацијауа на вакви фпрмации спздаде улп за размислуваое за пришиниуе за зашесуенауа 
ппјава на пвпј фенпмен, ппсебнп вп специфишниуе пкплнпсуи при неппсупеое на алуернауивни 
ценури, и решиси неппсупеое на никакпв фпнд за ппмагаое и суимулираое на умеунишка 
акуивнпсу, какп и немаоеуп никакви прпдукциски услпви (дпсега, вп рамкиуе на пвие групи, не 
беще адресиранп анахрпнпуп академскп пбразпвание вп земјава). 6 
Вп исуипу перипд ппшнаа ппмаспвнп да се јавуваау и кплекуивни изрази на градански ревплу сп 
силина и зашесуенпсу некаракуерисуишни за ппнпвауа македпнска исуприја, вппблишени вп 
разлишни прпуесуи и градански акции, пд пние прпуив фампзнипу владин план „Скппје 2014“ па се 
дп најнпвиуе прпуесуи прпуив пдлукауа на Фсуавнипу суд да пвпзмпжи абплиција и амнесуија за 
избпрнипу криминал, а за кпи Специјалнпуп пбвиниуелсувп веќе заппшна исураги, а кпи исураги се 
уемелау на спдржиниуе пд јавнп пбјавениуе мауеријали пд незакпнскпуп следеое на 
кпмуникацииуе.7 
Пвие кплекуивни фпрми предизвикаа разлишни фпрми на љубппиунпсу вп разлишни 
прпфесипнални и ппщуесувени сфери, и беа предмеу на разлишни набљудуваоа и анализи щуп 
наведе на размислуваое за упа какви се  мпжнпсуиуе за прпмислуваое за внаурещнауа сурукуура, 
кпнуинуиуеупу и ефекуиуе пд ппсупеоеуп на ваквиуе групи? 
Кплекуивнпуп делуваое не е мнпгубрпјнп вп дпмащнауа исуприја на умеунпсу за разлика пд 
исуприиуе вп земјиуе пд регипнпу у.е. ималп групи. Какп щуп ќе ппкаже и исуражуваоеуп, уие 
псуавале впешаупк самп вп лпкалнауа исуприја, дпдека некпи пд групиуе вп ппгплемиуе ценури 
какп Белград, Загреб и Љубљана биле вп ценуарпу на инуересираоеуп не самп вп Југпславија ууку 
и ппщирпкп.8 Пд уаа сурана пва исуражуваое е мал шекпр и вп акценуираоеуп на ппсупеоеуп на 

                                                           
6
 Пва исуражуваое не навлегува вп дискусииуе, анализиуе и криуикиуе за ппјавауа и ппсупеоеуп на 

умеунишкиуе кплекуиви на инуернаципналнауа умеунишка сцена бидејќи ургнува пд факупу дека уука (вп 
земјава) суанува збпр за специфишен умеунишки, нп и ппщуесувен кпнуексу каде впппщуп не ппсупи 
умеунишкипу кпмерцијален пазар, и  креауивна кулуурна индусурија кпи пак знашиуелнп ги менуваау 
размислуваоауа за умеунпсуа и нејзинауа пплиуишнпсу. Заупа, пвдека ќе се разгледуваау умеунишкиуе групи 
какп дел пд регипнпу  кпј гепграфски, идеплпщки и пплиуишки ппдразбира еден ппщирпк ппсујугпслпвенски, 
кулуурнп пплиуишки кпнуексу (уука ппд регипн кпнрекунп се мисли на пвпј специфишен прпсупр) кпј изискува 
редефинираое на пднпспу меду пплиуикауа и умеунпсуа, впсуанпвени преку спвремениуе кураупрски и 
умеунишки криуишки пракуики.   
7
 Пд 2009 гпдина кпга беще прганизиранп Првпуп архиуекупнскп впсуание кпе беще прпуив изградбауа на 

верски пбјеку на главнипу градски плпщуад  „Македпнија“ дп денес се слушија ппвеќе изрази на градански 
ревплу вп разлишен пбем. Некпи пд ппппзнауиуе градански движеоа и прпуесуи пуупгащ дп денес се: 
Прпуесуиуе прпуив пплицискауа брууалнпсу, Прпуесупу прпуив закпнскиуе измени за плаќаое придпнеси на 
хпнпрариуе, Прпуесуиуе прпуив ескуернпуп уесуираое кај сууденуиуе и среднпщкплциуе( кпи беа едни пд 
најмаспвниуе прпуесуи дпсега), прпуесуниуе акуивнпсуи вп склпп на граданскиуе иницијауиви АМАН и ГП 
САКАМ ГУЦ, камппу „Слпбпда“ пред Владауа на РМ, и др. 
8 Шувакпвиќ пак делумнп збпрува за авангардиуе (1918-1935), непавангардиуе (1950 – 1968) и 

ппсуавангардиуе (1969 – ~1995) вп Југпславија какп слушуваоа кпи се на маргиниуе , цензурирани и 
ппсуиснауи, па заупа и забправени , а биле предмеу на ппщирпк инуерес вп ппследнп време вп: Šuvakovid, 
Miško.”Impossible Histories” вп Djurid, Dubravka and Šuvakovid, Miško eds. Impossible Histories Historical Avant-
Gardes, Neo-Avant-Gardes, and Post-Avant-Gardes in Yugoslavia, 1918–1991 (Cambridge, Massachusetts: The MIT 
Press, Massachusetts Institute of Technology, 2003) 



ваква исуприја и вп Македпнија, а не самп вп главниуе ценури вп Југпславија, псуавајќи ги 
насурана слушуваоауа вп Македпнија, Бпсна и Херцегпвина и Црна Гпра.9  
Авуприуе Блејк Суимспн и Грегпри Шплеу пак пищуваау дека духпу на кплекуекуивизмпу се јавува 
вп дпцнипу капиуализам вп фпрма на нпв кплекуивизам. Сппред нив, кплекуивизмпу уреба да 
биде перипдизиран; упј мпже да се искприсуи акп му се даде ппгплема дефиниција какп исуприја, 
кплекуивизмпу мпже да пкупира јасна ппзиција, и да се сппши сп јасна мпжнпсу ─ сега пак какп нпв 
перипд кпј се ппјавува вп уаа исуприја. Уие првенсувенп гп разгледуваау кплекуивизмпу кпј е 
специфишен за Сууденауа впјна (уппуребуваау фраза какп „кплективизмпт ппсле мпдернизмпт“) 
и реперкусииуе пд нпвипу кплекуивизам. Сппред нив, пвпј нпв кплекуивизам нпси дел пд 
псуавнинауа на минауиуе кплекуивизми, нп е исуп уака реализиран вп хегемпнисуишкауа мпќ на 
глпбалнипу капиуализам, и дппплнувааау: „Нащипу феуищ сега е дека спнпу на кплекуивизмпу не 
се реализира себеси ниуу какп сурауещка визија на некпј иден идеал какп ревидиран мпдернизам 
ниуу пак какп мпбилнауа, герила кпмуникација (culture-jamming) на ппвеќе ппсредуванауа 
кпнурахегемпнија на кплекуивизмпу ппсле мпдернизмпу, ууку какп на Маркспвауа 
сампреализација на шпвекпвауа прирпда, кпја се спсупи пд преземаое на пдгпвпрнпсуа за 
ппщуесувенпуп ппсупеое сега и пвде.  Пва не знаши ниуу замислуваое на ппщуесувена фпрма ниуу 
впдеое на биука вп пбласуа на репрезенуауивнпсуа, ууку занимаваое сп ппщуесувенипу живпу 
какп прпдукција, занимаваое сп самипу ппщуесувен живпу какп медиум на изразуваоеуп.10  
Пд упј аспеку, и ппради щирпшинауа на уемауа, пва исуражуваое не навлегува вп уеми какп щуп се 
пришиниуе за ппсупеое на кплeкуивизмпу вп дпцнипу капиуализам и внаурещниуе превираоа ( 
иакп секпгащ е фасцинанунп да се разгледува ппсупјуваоеуп на кплекуивнипу дух денеска кпга се 
изпсурени сеуилауа на индивидуализмпу, дпведувајќи дп прпфесипнализација на креауивнауа 
сила вппблишена вп ппединецпу какп прпфесипнална нпрма11). 
Исуп уака, пва исуражуваое не навлегува вп групниуе динамики, и сиуе афекуивни и емпуивни 
ппјави кпи прпизлегуваау пд рабпуеоеуп вп група какп: пријауелсувпуп, среќауа, радпсуа и 
задпвплсувпуп пд рабпуеоеуп заеднп. Не навлегува ниуу вп анализираое и криуикуваое на 
самиуе прганизаципни или пперауивни ппсуавенпсуи, хпризпнуални (каде секпј снпси пдгпвпрнпсу 
за нивнауа желба) или веруикални (какп на пример лидерпу на групауа,авуприуеупу – уаукпуп на 
групауа – едиппвпуп пренесуваое или едиппвипу мпдел кпј ппдразбира лидер кпј им кажува на 
шленпвиуе на групауа кпи се и щуп уреба да правау, или пак фпрмиуе на харизмауишнп уиранискп 
впдсувп кпе не дпзвплува прпцеси на еманципација вп групауа, ууку преку манипулауивни 
средсува ја искприсуува групауа кпја верува вп свпјпу лидер за најшесуп свпи бенефиуи12). 
 
 

УМЕТНИЧКА ГРУПА 
 

                                                           
9
 Инуересен фенпмен за сппменуваое е дека некпи пд групиуе вп Југпславија, ппсебнп пние вп Нпви Сад 

какп  „KÔD“, „(∃“, „Bosch+Bosch“ )и зреоанинскиуе уексууалисуи псуанале невидливи сé дп скпрещнпуп 
нивнп излпжуваое на виделина за умеунишкауа јавнпсу.   
10

 Stimson, Blake and Sholette, Gregory. „ Introduction: Periodizing Collectivism“ вп Stimson, Blake and Sholette, 
Gregory eds. Colectivism after modernism The Art of Social Imagination after 1945 (Minneapolis, MN: University of 
Minnesota Press, 2007) 
11

 За ппдлабпкпуп разгледуваое на пришиниуе за фпрмираоеуп на групиуе и прганизацииуе какп и 
инуереспу на индивидуалциуе вп кплекуивнпуп делуваое – за прпдлабпшуваое на лишнипу или заеднишкипу 
инуерес – мпже да се прпшиуа: The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups пд Mancur 
Olson, Jr. (Harvard University Press, 2002) 
12

 Verwoert, Jan. “Notes on Collaborative Production” вп Kolowratnik, Nina Valerie and Miessen, Markus eds.  
Waking Up from the Nightmare of Participation (Utrecht: Expodium, 2011) 



Ппслпбпднп дефиниранп, група на умеуници или кплекуив пд умеуници се умеуници кпи рабпуау 
заеднп и имаау заеднишка цел. 13Ппради мнпгууе пришини ппради кпи мпже да се разликуваау 
групиуе, пва исуражуваое ја суеснува границауа на испиууваое на нашинпу, пднпснп пснпвнауа 
идеја за ппсуавуваое на сурукуурауа на функципнираое, и целуа кпја мпже да биде пд разлишна 
прирпда.  
Двеуе крајни ппзиции кпи ги разгледува пва исуражуваое се групи кпи ущуе вп свпеуп фпрмираое 
се дефинираау какп група кпја креира ппвплна (и секпгащ ппдпбра пд некпја друга ппзиција) 
средина самп за свпиуе шленпви, и служи самп за нивниуе ппуреби, ппдразбирајќи заемнп 
ппмагаое, и сп упа зајакнуваое на капациуеуиуе самп вп пвпј круг. Упа е некпј вид на „рабпуен 
спјуз и е некпј вид на пускпшна щуица за индивидуалнп-умеунишкп напредуваое“14. 
Другауа крајнпсу пак е група кпја вп ппсупешкауа ппщуесувена кпнсуелација се пбидува да ја 
впздигне ппзицијауа на умеунпсуа, и сп упа акуивнп да ја вклуши вп ппщуесувениуе слушуваоа. 
Пднпснп пвпј вид на групи најшесуп се пбидува да спздаде друг вид на инсуиууција какп 
алуернауива на пфицијалниуе инсуиууции, пвпзмпжува пракси на индивидуалнп и кплекуивнп 
самппбразуваое и алуернауива на миупу на индивидуалнипу умеунишки гениј15. Упа ппдразбира 
пувпраое на нпви фпрми на делуваое и размислуваое вп свеупу на умеунпсуа, а ппупа и вп 
ппщирпкипу ппщуесувен кпнуексу. 
Уепреуишарпу на умеунпсу и спвремен есуеуишар Мищкп Шувакпвиќ групата уметници (уметничка 
група) ја дефинира какп микрпспцијална, неинсуиууципнална заедница шии припадници делау и 
псуваруваау заеднишка умеунишка прпграма, цел, вреднпсуи, нашин на живпу, идеплпгија или 
меупдплпгија на рабпуауа вп умеунпсуа. Упа е кпнсуиуууивна сурукуура на свеупу на умеунпсуа кпја 
е каракуерисуишна за авангардауа, непавангардауа и ппсуавангардауа.  
Сппред негп умеунишкауа група мпже да биде:  1. Заедница сп фпрмална прганизациска сурукуура; 
2. Заедница сп нефпрмална прганизациска сурукуура; 
3. Движеое;  
4. Кпмуна. 
Заедницауа сп фпрмална прганизациска сурукуура има име, прпграма, пдреденп шленсувп и 
ппделени улпги вп рамки на групауа кпја е пдредена какп алуернауивна инсуиууција вп свеупу на 
умеунпсуа и кулуурауа.  Заедница сп нефпрмална прганизациска сурукуура презема функција на 
група или движеое при щуп спрабпунициуе на групауа гп задржуваау свпјпу индивидуален или 
авупнпмен кпнуексу на делуваое.  
Нефпрмалниуе групи насуануваау: 
-вп неппвплни умеунишки, кулуурни или пплиуишки услпви кпга умеунициуе се здружуваау за да 
сувпрау ппвплна ппщуесувена микрпспцијална клима за рабпуа, а не единсувена прпграмска или 
меупдплпщка рамка на рабпуа; 

                                                           
13 Вп инуернеу решникпу на еден пд најзнашајниуе музеи на денещнинауа Уеју пд Англија, умеунишкипу 
кплекуив ппслпбпднп се дефинира какп  група на умеуници кпи рабпуау заеднп за да ппсуигнау заеднишка 
цел. Фмеунициуе вп кплекуивпу се пбединеуи пкплу заеднишки идеплпгии, есуеуика и, или, пплиуишки 
убедуваоа. 
Вп ппшеупкпу на мпдернипу перипд, грубп, ималп две фпрми на умеунишки кплекуиви. Пние кпи се суремеле 
за спцијални прпмени преку кулуурни средсува какп фууурисуиуе. Уие гледале кпн иднинауа и замислувале 
радикалнп нпв нашин на живпу. Други, какп дадаисуиуе, кпи ги преусуавувале психплпщкиуе ппследици пд 
губеоеуп на пред-мпдернпуп ппсупеое и гп пдразувале упа вп умеунпсуа. Уие збпрувале за кплекуивна 
група; вп пвпј слушај уие се менуалнп и физишки пбележани пд слушуваоауа вп Првауа свеуска впјна. 
Денес, благпдарение на спцијалниуе медиуми, умеунишкиуе  кплекуиви имаау извпнреднп глпбален дпфау, 
щуп им дава мпќ да дпнесау прпмени преку дирекуна акција. Кплекуивиуе денес се за сегащнпсуа, и какп уие 
мпжау да гп прпменау ппщуесувпуп пвде и сега. Види: http://www.tate.org.uk/learn/online-
resources/glossary/c/collective 
14

 Unterkofler, Dietmar. Grupa 143 Kritičko mišljenje na granicama konceptualne umetnosti 1975 – 1980.(JP 
Službeni glasnik, 2012), 58 
15 ибид, 58 



-на ппшеупкпу на умеунишка кариера кпга се судираау генерациски и суилски аспекуи на рабпуауа 
на ппвеќе разлишни авупри; 
-кпга ппвеќе групи и ппединци спздаваау движеое сп кпнкреуни умеунишки, уеприски или 
идеплпщки преуппсуавки;  
Движеое е пувпрена, несуабилна, брпјна и хеуерпгена заедница умеуници, уепреуишари на 
умеунпсу, публика и спушесници спбрани пкплу некпја ппщуа идеја кпја гп изразува духпу на 
времеуп, мпднипу суил или идеплпщкипу суав.  Кпмуна се нарекува заедницауа  шии шленпви  не се 
ппврзани самп преку умеунишка, есуеуска или идеплпщка прпграма ууку живеау заеднп, 
кпнсуиууирајќи алуернауивна микрпкулуура наспрпуи целинауа на ппщуесувпуп.16     
Шувакпвиќ свпеуп резиме на умеунишкиуе групи гп пгранишува на перипдпу пд авангардауауа дп 
ппсуавангадауа (пднпснп перидпу меду двеуе свеуски впјни дп падпу на Берлинскипу тид)17 каде ја 
ппспшува разликауа на функцијауа и суаууспу на умеунициуе вп сиуе перипди18. Сппред негп, 

авангардниуе групи биле микрпспцијален алуернауивен прпсупр вп шии рамки се впсппсуавувале 
нпви умеунишки, прпизвпдни, вреднпсни и меупдплпщки пднпси, кпи ппнауаму се щиреле пп 
свеупу на умеунпсуа суанувајќи дпминануна нпрма на умеунпсуа и кулуурауа. Вп непвангардиуе 
групиуе имале пблик на движеое или на исуражувашки заедници (лабпрауприи) кпи насуанале пп 
примерпу на наушнауа заедница. Вп  кпнцепууалнауа умеунпсу групауа не била самп алуернауивен 
микрпспцијален прпсупр на делуваое на умеунициуе ууку и авупрефлексивен пбјеку на 
исуражуваое, анализи и расправи. Вп ппстмпдернизмпт групауа на умеуници е дефинирана какп:  
1. мимезис, циуау или парпдија на прганизацијауа, делуваоеуп и смисленпуп испплнуваое на 
авангардниуе и непавангардниуе групи; 
2. екипа на умеуници и прганизаупри кпи пп свпјауа сурукуура се блиски на прганизацијауа на 
група на пппуларнауа кулуура и щпу бизниспу; 
3. заедница на исупмисленици вп рамкиуе на маргинална ппщуесувена група (наципналнп и раснп 
малцинсувп, хпмпсексуалци, феминисуи, адплесценуи).  
Пууука, пва исуражуваое рабпуеще на еднп исуприскп разгледуваое на пвие фенпмени за да се 
урасираау некпи идни размислуваоа и делуваоа какп и за иднинауа на кплекуивиуе, и да се 
преиспиуаау нпвиуе мпжни ппјави на кплекуивизмпу – се ппмина една исуприја и заврщуваме сп 
пращаоеуп какп да се ппсуави алуернауивна инсуиууција – и кпнешнп, дали имаме ппуреба пд 
размислуваое за нпви мпдели на умеунишки кплекуиви.  
 

МЕТОДОЛОГИЈА 
 
Пва исуражуваое не преуендира да направи целпсен преглед на умеунишкиуе групи, ууку преку 
преиспиууваоеуп на ури групи кпи се знашајни за исупријауа на групиуе вп земјава да ппкаже какп 
финкципнирале ваквиуе фпрмации вп разлишни временски перипди, и сп упа да се преиспиуа 
нивнауа пплиуишнпсу.  
Исуп уака, исуражуваоеуп не ја прпмпвира академскауа, наушна меупдплпгија и дискурс, ууку 
ппсуавува свпја меупдплпгија на рабпуа инспирирана пд умеунишкауа исуражувашка пракуика. 
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Сппред Хенк Слагер, кураупр и прпфеспр пп умеунишкп исуражуваое, пва исуражуваое „не е 
фпкусиранп намернп на генерираое ‘експерускп знаеое’ ууку кпнкреунп на изразуваое 
искусувенп знаеое“. Уаквпуп знаеое не мпже да биде канализиранп низ ригидни академскп- 
наушни наспки на генерализација, ппвупруваое и квануификација, ууку бара целпснп внимание за 
уникаунпуп, квалиуауивнпуп, паруикуларнпуп и лпкалнпуп“.19 
 
Пва исуражуваое се пдвиваще вп некплку фази: 
I. Пппис на кплективните практики вп минатптп вп Македпнија, пд 1945 гпдина дп денес (група 
Денес, група Вдису, група Мугри, група Кикс, нефпрмалнауа група пд 70. гпдини на минауипу век 
впдена пд умеунициуе Милпщ Кпчпман и Драгпљуб Бежан, група 77, група Фсуа, група 1 АМ, Уущ 
лабпрауприја, група Круг, група Зерп, група Елеменуи, група ППА (Ппсесивнп  ппсесивна агресија), 
Ару И.Н.С.У.И.У.Ф.У., група МПМИ, Иницијауива кппперација, умеунишкауа група ТЕЕ и групауа на 
умеуници пбединеуи пкплу прпсупрпу „Кула“). 
Пва е преусуавенп вп дијаграм. 
II. Вп втпрата фаза истражуваоетп се кпнцентрира на преиспитуваоетп на три различни 
уметнички практики вп текпт на пвпј ппгплем перипд: група Денес, нефпрмална група пд 1970. 
гпдини на минатипт век впдена пд уметниците Милпш Кпџпман и Драгпљуб Бежан, и 
Иницијативата КООПЕРАЦИЈА. 
Уриуе групи се испиууваау преку инуервјуа и пищани пращалници и вп кпнсулуација сп дпсега 
издадениуе книги, инуервјуа и уексупви се анализираау низ некплку парамеури какп:   
1. кредп/ кпнцепу на рабпуеое;  
2. релации сп срединауа; 
3. пднпс сп ппщуесувпуп и пплиуишкауа сурукуура; 
4. акуивнпсуи и нивни реакции и резулуауи. 
Инуервјуауа се впдеа сп ури вида испиуаници: 
1. Сп самиуе шленпви; 
2. Сп пријауелиуе и акуивниуе прпследуваши; 
3. Сп криуишариуе и исупришариуе на умеунпсу. 
Пд нив се направија инуервјуа сп: 
Групауа Денес  
1. Славкп Брезпвски;  
3. Владимир Велишкпвски, Споа Абачиева, Зпран Пеурпвски; 
Нефпрмална група пд 70. гпдини на минауипу век, впдена пд умеунициуе Милпщ Кпчпман и 
Драгпљуб Бежан  
1. Драгпљуб Бежан; 
2. Симпн Фзунпвски; 
3. Владимир Велишкпвски, Споа Абачиева, Зпран Пеурпвски, Небпјща Вилиќ (изјава). 
Иницијауивауа КПППЕРАЦИЈА 20 

                                                           
19

 Slager, Henk, “Nameless science Introduction” вп ART&RESEARCH: A Journal of Ideas, Contexts and Methods. 
Volume 2. No. 2. (2009) 
20

 Да се дпнесе аруикулиран суав за иницијауивауа КПППЕРАЦИЈА, кпи фукципнираа вп ппследниуе гпдини 
пд 2012 гпдина дп 2015 гпдина, е мпжнп, пспбенп  заупа щуп спвременауа умеунпсу се архивира вп 
мпменупу на свпеуп спздаваое. Сепак за нащеуп исуражуваое не беа дпсуапни размислуваоауа на некпи пд 
пснпвашиуе и најакуивниуе шленпви на Иницијауива. Заупа, резимираоеуп или сублимираоеуп  ќе се 
ппсуави врз пснпва на испиуанициуе: двајца пд пснпвашиуе, единаесеу  шленпви,  двајца редпвни и криуишки 
прпследуваши, и шеуири  исупришари на умеунпсу. Чеувприца пд псумуе пснпваши/ (кпр групауа какп Игпр 
Упщевски, Денис Сарагинпвски и Слпбпданка Суевшеска (ППА) и Владимир Јаншевски ) не сакаа ппзиуивнп да 
пдгпварау на нащиуе ппвици, и да ни дадау пдгпвпри, ниуу на пищан пращалник ниуу на лишнп инуервју сп 
пбразлпжение  дека не ппминалп  дпвплнп време за криуишка дисуанца на рабпуауа на Иницијауива, и дека 
немаау време ппради нивниуе прпфесипнални пбврски, нп и дека веќе сé е кажанп вп веќе направениуе 
инуервјуа и напищани уексупви на разлишни симппзиуми, какп  и дека нема ппуреба ппвупрнп да се 



1. Пснпваши и кпр-група (Дпрде Јпванпвиќ, Никпла Фзунпвски, Пливер Муспвиќ);   
Членпви (Јана Јакимпвска, Инес Ефремпва, Јане Чалпвски, Хрисуина Иванпска, Дијана 
Бпгданпвска, Ивана Драгщиќ, Александар Спаспвски, Игпр Секпвски, Мирна Арспвска, Симпн 
Фзунпвски);  
2. Искра Гещпска, Сащка Бубевска;  
3. Зпран Пеурпвски, Споа Абачиева, Владимир Велишкпвски, Елена Вељанпвска, Јпванка Ппппва. 
III. Се сумира резултатпт вп финален текст.  
 

1. Пплитичнпста и уметничките групи.  
Уметнпста и пплитиката 
 
За да се навлезе вп уемауа кпја ја преиспиуува пплиуишнпсуа на кплекуивнпуп делуваое 
(умеунишкиуе групи вп најщирпкауа смисла на збпрпу) кпја се скицира вп впведпу, пва 
исуражуваое најпрвп ќе се пбиде да даде мал увид вп пднпспу на умеунпсуа и пплиуикауа, а ппупа 
и да ја пбразлпжи пплиуишнпсуа на групиуе у.е. нивнауа пдлука за фпрмираое и фукципнираое 
какп пплиуишка. 
Вп разгледуваоеуп на пднпспу на умеунпсуа и пплиуикауа вп најнпвиуе умеунишки кпнсуелации 
неминпвнп е да се сппменау размислуваоауа на спвременипу мислиуел Жак Рансиер, кпј  
предлпжи кпмплеунп ппвупрнп пбмислуваое на релацијауа меду есуеуикауа и пплиуикауа, и кпј 
знашајнп ги пбмислил исуприскиуе мпдели за сфаќаое на нивнипу развпј (релацијауа ─ 
авупнпмијауа на умеунпсуа, пплиуикауа и ппщуесувенауа прпмена). 
Рансиер гп засуапува размислуваоеуп дека умеунпсуа (ущуе пд Прпсвеуиуелсувпуп) ппсупи упкму 
на уензијауа и збунеупсуа меду нејзинауа авупнпмија (the desire for art to be at one remove from 
means–ends relationships) и нејзинауа хеуерпнпмија (мещаоеуп на умеунпсуа и живпупу). Сппред 
негп есуеуикауа (пднпвп гп измислува уерминпу есуеуика кпј сега пзнашува специфишен нашин на 
искусуваое, какп и лингвисуишкипу и уеприскипу дпмен вп кпј се пдвиваау размислуваоауа за 
умеунпсуа) и пплиуикауа се преклппуваау вп нивнипу инуерес за дисурибуција и делеое на идеи, 
сппспбнпсуи и искусува на пдредени субјекуи, или какп щуп упј вели, „ le partage du sensible21“.   
Сппред негп, умеунпсуа кпја пспбенп се занимава сп пплиуишки уеми (преку пренесуваоеуп на 
ппсебна пплиуишка ппрака) не е висуински пплиуишка, бидејќи самп гп ппуврдува ппщуесувенипу 
ред, дпдека „пплиуишкпуп“ ја пкупира предвиденауа ппзиција вп рамкиуе на ппщуесувенипу ред 
на државауа. За разлика пд упа, Рансиер смеуа дека врскауа меду умеунпсуа и пплиуикауа уреба да 
биде уаква преку кпја умеунишкиуе дела ќе прпдуцираау ефекуи на дисензус,  бидејќи уие ниуу 
држау лекции ниуу имаау некаква десуинација.  Сп пуургнуваое на преуппсуавкауа дека умеунпсуа 
уреба да има ефеку на „висуински живпу“, предизвикана е „пукнауина“  кпја ги излпжува и ја 
нарущува „дисурибуцијауа на ппщуесувени делпви“, и кпја впди кпн ппвупрнп пбмислуваое на 
кпнсурукцијауа на ппщсуесувенипу ред. Пууаму, пплиуишкауа умеунпсу висуински ќе ги исуакне и  
 
 
 

                                                                                                                                                                                           
пдгпвара на нащиуе пращаоа, приупа преиспиуувајќи ја и криуикувајќи ја меупдауа на нащеуп исуражуваое, 
и ппсуавувајќи дппплниуелни пращаоа за крајнипу исхпд. Инаку вп кпр-групауа се и Никпла Фзунпвски, кпј 
не беще акуивнп присууен бидејќи рабпуеще  надвпр пд МКД,  дпдека Владимир Јаншевски и Пливер 
Муспвиќ не се дел пд пснпвашиуе, нп ппвупрнп се акуивираау  вп самауа Иницијауива.  Првипу решиси пд 
самипу ппшеупк, а вуприпу вп ппследнауа гпдина. Филип Јпванпвски какп еден пд пснпвашиуе на 
Кппперација беще исклушен пд пдгпвараое на пращалникпу , бидејќи упј е еден пд авуприуе на пва 
исуражуваое. 
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разбираоеуп на пплиуикауа кпја гп дикуира нашинпу на кпј е уреденп  ппщуесувпуп и пукриваоеуп 
на пуппрпу кпн упј ппщуесувен ред вп рамки на сампуп делп. 22 
Кпга суанува збпр за спцијалнп -ангажираниуе пракуики, кпи се некпј вид на кплекуивни делуваоа, 
нп најшесуп не се групи на умеуници, Клер Бищпп, ппддржувајќи ги идеиуе на Рансиер, нп 
реферирајќи на умеунишкиуе дела, вели дека најпривлешниуе дела на денещнинауа ја  
рефлекуираау ануинпмијауа ппмеду авупнпмијауа и спцијалнауа инуервенција, и упа не самп вп 
сурукуурауа на делпуп ууку и вп услпвиуе на негпвауа рецепција кпја ппнекпгащ мпже да биде и 
непријауна, експлпауирашка, збунувашка или прпвпцирашка. Пвие дела најшесуп ја кприсуау 
кплабпрауивнпсуа за да спздадау ппеуски и мнпгуслпјни насуани кпи резпнираау на мнпгу нивпа, и 
кпи гп разбираау есуеускпуп заеднп сп пплиуишкпуп. Бищпп вели дека „намесуп да ја извлекува 
умеунпсуа пд ‘неппуребнипу’ дпмен на есуеускпуп ппврзувајќи ја сп спцијалнауа пракуика, 
најинуереснауа умеунпсу на денещнинауа егзисуира ппмеду две гранишни упшки, ‘умеунпсуа 
суанувајќи решиси живпу или умеунпсуа суанувајќи решиси умеунпсу’. Дпведени дп ексуремнпсу, 
секпе пд пвие сценарија вклушува свпја сппсувена енурппија, свпј сппсувен крај на умеунпсуа“.23   
За да се преиспиуа слпженауа врска ппмеду умеунпсуа и пплиуикауа, филпзпфпу и криуишарпу на 
кулуура Габриел Рпкхил предпшува две генерални ппзиции вп кпи ппсупјуваау пвие енуиуеуи, и гп 
разгледува пвпј пднпс преку пплиуикауа на умеунпсуа и на ппщуесувенауа пплиуишнпсу на 
есуеускиуе пракуики. Упј, преиспиуувајќи ја ппзицијауа на Рансиер (меду другиуе), пищува дека 
негпвауа афирмација на кпнсупсуанцијалнпсуа на есуеуикауа и пплиуикауа е замаглена пд негпвиуе 
непресуајни уврдеоа дека умеунпсуа и пплиуикауа никпгащ висуински не се среунале вп некпја 
рещиуелна смисла. Рпкхил пищува дека рабпуауа на Рансиер е крајнп ппседнауа пд мнпгу 
недпсуаупци, исуакнауи вп пищуваоауа на негпвиуе преухпдници. 
Еднауа ппзиција, сппред Рпкхил, нарешена пплиуика на умеунпсуа  е базирана на пнуплпщкауа 
илузија сппред кпја секпј пд пвие енуиуеуи има фиксиранп биуие и привилегирана релација кпја 
мпже дефиниуивнп да биде ппищана преку исуакнауиуе леќи на еписуемауа. Пплиуикауа на 
умеунпсуа се кпнценурира на навпднп уникаунауа мпќ на изплираниуе аруефакуи – уалисмани за 
да прпдуцира на ппвеќе или ппмалку на нашин пд една единсувена пришина – пплиуишки ефекуи, и 
генералнп смеуа дека улпгауа на инуерпреуаупрпу е авуприуауивнп да уврди за прирпдауа на 
умеунпсуа впппщуп, или за единешнпуп пплиуишкп знашеое на пдредени дела.  
„Месуп да се пдделува умеунпсуа пд нејзинауа ппщуесувена вкпувенпсу (ппсвеуенпсу) ─ смеуајќи ја 
пплиуикауа какп редпк, дискреуен мпмену, и ппупа барајќи ја нивнауа навпдна привилегирана 
врска ─ јас се суремев да раскрсуам сп пплиуикауа на умеунпсуа вп пваа смисла  на испиууваое и 
ушесувуваое вп ппщуесувенауа пплиуишнпсу на есуеускиуе пракуики. Пва знашеще занемаруваое 
на пнуплпщкауа илузија и уалисман-кпмплекспу сп пракуика на радикалнп исуприска аналиуика 
кпја пукрива дека нема ппсупеое на умеунпсу и пплиуика, или привилегирана релација ппмеду 
нив. Намесуп упа, пвие се ппщуесувенп - исуприски кпнцепуи вп бпрба. Заупа е апсплуунп 
неппхпднп да се напущуи ппщуесувенауа неизвеснпсу  (the social epoché) кпја делувала какп 
защуиуен тид прпуив сфаќаоеуп за ппщуесувенауа пплиуишнпсу на умеунишкиуе дела за да се 
анализираау ури еврисуишни разлишни ппщуесувени димензии на есуеускиуе пракуики: прпдукција, 
дисурибуција и рецепција.24   
Упкму пвие ури димензии беа биуни и вп разгледуваоеуп на фенпменпу на групиуе вп лпкалнипу 
кпнуексу кпј генералнп се разликува пд свпјауа ппщирпкауа инуернаципнална средина кпја 
ппсупјува ппд премисиуе на дпцнпкапиуалисуишкауа лпгика. Филпзпвкауа и уепреуишаркауа за 
изведувашки умеунпсуи Бпјана Кунсу ја впведува и кпмппненуауа за агнажирана умеунпсу вп 
ппсуппплиуишнипу свеу денес, и забелещкауа пд еднп анахрпнп гледаое на пплиуишкипу умеуник 
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(какп некпј кпј ппсупјанп ги рущи границиуе ппмеду умеунпсуа и живпупу), бидејќи сппред неа 
спвремениуе умеунишки пракси се аруикулираау вп правецпу на пазарпу, и еманципаупрскауа мпќ 
на креауивнпсуа суанува мпупр на капиуалпу (свеу вп кпј дпминира пплиуикауа какп спекуакл, 
креауивнауа индусурија и капиуал вп кпј владеау инсуиууципнализирани криуишки и пплиуишки 
дискурси). Збпрувајќи за пплиуизацијауа на умеунпсуа кпја денес се пгледува вп разлишни фпрми, 
уаа пищува дека умеунпсуа не се аруикулира вп дискурзивниуе кпнуексуи на сампреференунпсуа и 
криуишкауа дисуанца кпн себе, ууку предизивикува и рущи цел еден живпписен низ на кпнуексуи 
вп кпи се ппјавува и суанува видлива. Исупвременп, уаа не се спгласува на еднпсуавнпуп 
сведуваое на еден мпрален или дидакуишки суав . Фмеунпсуа е нашин на живпу; уаа ги пслпбпдува 
есуеускиуе и сеуилниуе мпќи, нашиниуе сп кпи дппрва ќе дејсувува. Упа се нашиниуе кпи радикалнп 
ги менуваау услпвиуе на живпупу вп заедницауа, суепенпу на спживпу, какп и ппсупешкиуе пауищуа 
на субјекуивизацијауа25.  
Вп пвпј ппщирпк кпнуексу на размислуваоа, мпра да се земе серипзнп предвид и да се преиспиуа 
ппзицијауа кпја сѐ ущуе дпминира вп македпнскипу кулуурен и умеунишки видпкруг дека 
умеунпсуа е изплирана ппјава пд реалнипу свеу у.е. дека е авупнпмна, и дека самп пд нејзинауа 
ппзиција е мпжнп впппщуп да се делува, или пак да се ппсуигне и да се делува за прпмена26. 
Пришиниуе за сѐ ущуе ваквпуп дпминанунп размислуваое се мнпгубрпјни, и ќе бидау предмеу на 
ппсебна анализа. Два најакууелни примери кпи ппсупјау вп пвпј кпнуексу е дека еднипу – 
умеунпсуа е изплирана ппјава, и сѐ ущуе се ппддржува идејауа за умеуникпу гениј,  и вуприпу е 
дека умеунпсуа е какп репрезенуација, или какп кпменуираое на ппсупешкиуе релации вп свеупу, 
какп нещуп щуп дпада „пуппсле“, или пукакп исупријауа се слушила, какп негпва пгледалп – 
репрезенуација27.   
Сепак, ппкрај умеунишкиуе дела, и умеунишкиуе групи се еден свпјсувен фенпмен. Уие ја сведпшау 
пплиуишнпсуа на умеунпсуа. Мищкп Шувакпвиќ збпрува дека екцеспу на некпи групи кпи делувале 
вп ппранещна Југпславија е упкму вп упа щуп уие излегувајќи пд резерваупу барале реакција и 
делуваое на државауа, и сп упа впзнемириле мнпгумина , бидејќи збпрувале за свеу какпв щуп не 
се ппсакува да се види ниуу денес; упа се пракси кпи впзнемируваау, а не смируваау, и кпи 
ппсуавуваау уещки и криуишки пращаоа. Пууаму, упј пбјаснува дека секпја умеунпсу е пплиуишка, 
не заупа щуп гпвпри за пплиуикауа – упа е грещка на пние наципнални дисиденуи кпи верувале 
дека сликајќи вп сирпмащен и беден, нп нащ, железен и фигурауивен манир, или пищувајќи 
рпмани за несреќнауа и непсуваена српска исуприја ја менуваау пплиуишкауа парадигма. 
Напрпуив, уие самп „еднипу реализам“ гп заменувале сп „друг реализам“, и заупа имаме примери 
на наципнален реализам. Нависуина, пплиуишка умеунпсу е пнаа кпја делува вп пдреден 
микрпспцијален свеу, и прпизведува прпмена вп нашиниуе на пднесуваое, рецепцијауа и 
разбираоеуп на умеунпсуа28.     
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 Kunst, Bojana, “Budite politični, ili vas nede biti! (O političkoj umetnosti u postpolitičnom svetu)” вп  Dvojezično 
izdanje TkH (Teorija koja Hoda) časopisa za teoriju izvođačkih umetnosti (br. 19) Političnost performansa (Belgrade, 
2011) 
26

 Вп пвпј кпнуексу е  инуереснп видуваоеуп на Сарур за пдгпвпрнпсуа на умеуникпу  кпе некакп се спвпада 
сп дпминанунпуп разбираое за умеунпсуа вп земјава. Упј пищува „Пришинауа за пищуваоеуп (прпза, не 
ппезија)  е да се пукрие свеупу и да се ппвика шиуауелпу да преземе пдгпвпрнпсу сп цел  да гп менува“. Вп 
Rokhill, Gabriel. Radical History & Politics of Art (New York: Columbia University Press, 2014), 78 
27

Uvod u Političke prakse u (post-) jugoslovenskoj umetnosti,  Izostavljena istorija Omitted History (Frankfurt am 
Main, Revolver - Archiv für aktuelle Kunst, 2006)  
28

 IZOSTAVLJENA ISTORIJA Transkript debate održane 18.11.2005. godine povodom otvaranja izložbe “Trajni čas 
umetnosti, Novosadska neoavangarda '60-ih I '70-ih godina XX veka”, u Muzeju savremene umetnosti u Novom 
Sadu вп Misko Suvakovic Izostavljena istorija Omitted History (Frankfurt am Main, Revolver - Archiv für aktuelle 
Kunst, 2006), 25 
 



2. Уметничките групи вп фпкус – нивнптп 
ппстпеое какп пплитичка, а не 
прганизациска пдлука 
---------- 
 
Група Денес 
 

 
 
Име: Група „ДЕНЕС“ 
Дауум на пснпваое: пснпвашки спсуанпк на 01.9.1953 гпдина вп ауељеуп на Шеќерински, 
Брезпвски и Пецпвски; 
Гпдина кпга групауа пресуанува сп рабпуа: 1955 гпдина 
Членпви: 
сликари: Димше Прпуудер, Бпркп Лазески, Љубпмир Белпгаски, Рисуп Лпзанпски и Давид Бафеуи, 
Димиуар Кпндпвски, Бпжин Баруупвски; 
архиуекуи: Славкп Брезпвски, Рисуп Шеќерински и Јанкп Кпнсуануинпв;  
скулпупр: Јпрдан Грабулпски – Грабул , Бпрп Крсуевски. 
 
Краупк ппис на делуваое:  
прпграма:  манифесупу на ДЕНЕС 
 



Ч Е К П Р  Ш У П  В Е У Ф В А – Фпрмирана групауа Денес 
РАЗГЛЕДИ – Седмишен Прилпг за кулуура и умеунпсу 
Бр. 42, нпември, 1953 гпдина 
 
На 01.9.1953 гпдина пеумина сликари: Димше Прпуудер, Бпркп Лазески, Љубпмир Белпгаски, Рисуп 
Лпзанпски и Дадид Бафеуи; урпјца архиуекуи: Славкп Брезпвски, Рисуп Шеќерински и Јанкп 
Кпнсуануинпвски, и еден скулпупр: Јпрдан Грабулпски – пдржаа спсуанпк сп щуп и фпрмалнп гп 
пзнашија ппшеупкпу на рабпуа на групауа Денес. 
 
Пваа група на ликпвни умеуници  при свпеуп фпрмираое ургна пд ппбудиуе за слпбпда на лишнипу 
израз, какп и бпрбауа на разлишни суруеоа  вп ликпвнауа пбласу. Врз база на рещенијауа пд 
Уреуипу кпнгрес на Спјузпу на ликпвни умеуници на Југпславија, шијщуп  спсуавен дел е и Спјузпу 
на ликпвни умеуници на Македпнија, а кпј се пддржа вп мај 1953, вп Пхрид. Вп заклушпциуе какп 
преппрака на Кпнгреспу дп сиуе ликпвни рабпуници пд нащауа земја супи ппуребауа за 
фпрмираое на групни ликпвни рабпуници сп приближнп еднакви есуеуски ппгледи. Кпнгреспу гп 
ппуврди пна щуп веќе какп уенденција мпже да се види вп ппразвиениуе ликпвни ценури 
(Белград, Загреб и Љубљана), а щуп вп перспекуива уреба да се слуши и вп ликпвниуе ценури пд 
нащауа земја. 
 
Пснпвна цел на пваа група е кприсуеое на спвремени ликпвни ппсуигнуваоа пд свеупу за 
спздаваое на наща спвремена ликпвна умеунпсу. За псуваруваое на пваа пснпвна цел групауа 
недвпсмисленп се залага за следнпвп: 
 
1. Да прганизира излпжби кпи ќе имаау спвремена и јасна ликпвна кпнцепција. Смеуа дека 
дпсегащнипу нашин на прганизираое на гпдищни излпжби на Друщувпуп на ликпвни умеуници, 
бил неправилен, и ппради упа ппуребна е прпмена. Излпжбиуе немаа физипнпмија, а даваа самп 
фпрмална регисурација на шленсувпуп. Уаквиуе излпжби не дпзвплуваа спсема прирпднп, 
афирмација на пппделни умеуници (секпј мпжеще да излпжува самп пп некплку дела), ниуу пак 
афирмација на разлишниуе ликпвни суруеоа (делауа не беа групирани пп приближнп еднаквиуе 
гледаоа на авуприуе, ууку се внимаваще на ппщуипу аранжман). Ваквипу нашин на прганизираое 
на гпдищниуе излпжби е сега ущуе ппвеќе нецелеспбразен ─ пд прпсуа пришина щуп брпјпу на  
 



 
 



ликпвниуе умеуници вп Македпнија веќе е згплемен за ури пауи, и ппради факупу щуп ппсупјау 
знашајни разлики вп ппгледиуе на умеунпсуа. Сеуп упа јаснп гпвпри дека уреба да се прганизираау 
групни и индивидуални излпжби, а пак на гпдищниуе излпжби, ппкрај нивнипу регисураципнен 
каракуер, уреба јаснп да се издвпјау делауа на авуприуе кпи имаау слишни ппгледи. 
 
2. Групауа е за акуивна бпрба прпуив засуарениуе ликпвни разбираоа, а за развиваое и спздаваое 
на спвремен вкус и спвремена ликпвна публика. Уаа е за акуивна бпрба на разлишни ппгледи, 
пднпснп щуп ппбрзп групираое и на другиуе ликпвни умеуници. Сп вакпв нашин на рабпуа ќе се 
искрисуализираау мнпгу принципиелни пращаоа, сп щуп би се дала мпжнпсу за акуивнп и 
увпрешкп ушесувп на секпгп вп пва ппле на кулуурна и ппщуесувена дејнпсу. 
 
3. Групауа е за ппврзуваое сп псуанауиуе групи и кружпци вп нащауа земја кпищуп се бпрау за 
прпмпвираое на спвремена ликпвна умеунпсу. 
 
4. Групауа е за ппуесна спрабпука сп архиуекуи щуп имаау спвремени разбираоа. Уаа смеуа дека 
сиуе ури гранки на ликпвнауа умеунпсу (архиуекуурауа, скулпуурауа и сликарсувпуп) се неделиви и 
деуерминирани меду себе. Пспбенп денес, мпра да ппсупи уаква уесна спрабпука. Секаквп 
искусувенп пдделуваое и делуваое е прешка за спздаваое на спвремена ликпвна умеунпсу. 
Групауа има намера упа вп пракса да гп псуварува, а упа гп ппуврдува и сп факупу дека урпјца пд 
нејзиниуе шленпви се архиуекуи сп спвремени ппгледи. 
 
5. Групауа е за ппсупјана внаурещна рабпуа сп цел разрещуваое на акууелни ликпвни прпблеми. 
Уаа смеуа дека на ппшеупкпу шленпвиуе на нејзинипу спсуав уреба да се сп слишни ппгледи, щуп е 
спсем нпрмалнп, а внаурещнпуп ускладуваое уреба да преусувавува знашајна цел и перспекуива 
кпја уреба да се реализра на дплг рпк. 
 
6. Групауа е за прибираое вп свпиуе редпви на акуивни спвремени ликпвни рабпуници кпищуп не 
шленуваау вп Спјузпу, пднпснп вп Друщувпуп. Уаа е за ппмагаое на пние ликпвни рабпуници кпи 
ппради разни пришни не мпже да шленуваау вп Друщувпуп, пднпснп Спјузпу, а се сп спвремени 
ппгледи. 
 
7. Групауа е за спздаваое на круг на јавни рабпуници и умеуници ( музишари, писауели и други), сп 
цел: спрабпука и разрещуваое на спвремениуе умеунишки пращаоа и прпблеми преку 
предаваоа, науписи, дискусии и слишни акуивнпсуи. 
 
На 6 декември 1953 гпдина, пваа група вп салауа на Градскипу нарпден универзиуеу ќе пувпри 
свпја прва излпжба, сп щуп за првпау ќе биде преусуавена вп јавнпсуа сп свпиуе псуваруваоа. 
 
Пищува: Димше Прпуудер 
 

 
 
 
 
 
 
 



Нефпрмална група пкплу уметниците Кпџпман и Бежан 
 
 

 
 
Име:  Нефпрмална група пкплу умеунициуе Милпщ Кпчпман и Драгпљуб Бежан (СФБ – КФЛ – 
УФРИСУИ) 
Дауум на пснпваое (ппсупеое): 1969 гпдина 
Гпдина кпга групауа пресуанува сп рабпуа:  пкплу 1975 гпдина 
Членпви: Милпщ Кпчпман, Драгпљуб Бежан, Симпн Фзунпвски, Ангел Паневски, Слпбпдан 
Живкпвски 
Ппщирпка група: Кирил Варпщанец, Ангел Димпвски-Чаущ, Драган Никпдинпвски-Бищ, Владимир 
Шпппв, Разме Кумбарпвски-Рафаелп, Пливер Злауку-Барни, Ангел Панпвски-Ффп, 
Хипи движеое „Пшиоа деж“ – Пливер Злауку-Барни, Мищкп Деспвски-Мали, Шуќкп, Елена-Енка 
Никпдинпвска, Виде Вушевски, Ангел Димпвски-Чаущ, Владп Уунуе, Разме Кумбарпвски, Драгпљуб 
Бежан, Радпван Рпсиќ. 
 
Краупк ппис на делуваое: 
СФБ – КФЛ – УФРИСУИ 
Да не беа УИЕ 
Немаще да бидеме НИЕ29 
 
Нескрпуливи „уещкащи“ вп умеунишкиуе шинпви, индивидуални индивидуалци, бескпмпрпмиснп и 
без задрщка, свесни за ппследициуе насуанауи пд кпрекуприуе на кплекуивнауа свесу вп 
седумдесеууиуе, шеснп гп израбпуивме свпеуп алуернауивнп на нивнпуп. 
Временскауа мащина не дпведе сп ппшесуи, пднпвп да ја живееме нащауа младпсу на ппшеупкпу 
на дваесеу и првипу век за време на една скппска „Бела нпќ“ каде невпзмпжнпуп суана впзмпжнп. 
Нпќ вп шија мугра извпрнауа умеунишка авангарда пд седумдесеууиуе на минауипу век влезе на 
гплемауа ппруа на македпнскпуп умеунишкп сптвездие. 
Вп шесу на сиуе веуерани на слпбпднауа мисла, а ппсвеуенп на скппскиуе „Бели нпќи“! 
Слушкауа се слуши вп една кпсмишка есен, 2012 гпдина, вп Скппје. 
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 Пва е уексу кпј гп напища Милпщ Кпчпман на ппканауа на Ивана Васева, Филип Јпванпвски и Јпванка 
Ппппва да биде кп-кураупр за декадауа 1970. гпдини, (заеднп сп Симпн Фзунпвски) вп рамки на излпжбауа 
СКППЈЕ: ВРВНА КПЛЕКЦИЈА НА ЛИЧНИ СЕЌАВАОА 1960 – 2010, впл. 1 вп 2012. гпдина вп Скппје, за време на 
манифесуацијауа „Бела нпќ“. Уексупу беще напищан за уие ппуреби, и гп укажува лишнпуп сеќаваое на 
Кпчпман за упј перипд. Ни се шинеще пригпднп исуипу уексу да се пбјави и вп пвпј кпнуексу. 



 

 



Иницијатива КООПЕРАЦИЈА  

 

 
 
 
Име: Иницијауива КПППЕРАЦИЈА 
Дауум на пснпваое:  11.4.2012 гпдина (пфицијалнп сп првауа излпжба 800 РЕВПЛФЦИИ ВП 
МИНФУА, вп прпсупрпу П1, улица Кпсуа Шакпв 6) 
Гпдина кпга групауа пресуанува сп рабпуа: мару, 2015 гпдина. 
 
Пснпваши/ Кпр уим: Дпрде Јпванпвиќ, ППА (Слпбпданка Суевшеска и Денис Сарагинпвски), Никпла 
Фзунпвски, Игпр Упщевски, Филип Јпванпвски, Владимир Јаншевски, Пливер Муспвиќ (*ппдпцна 
суануваау акуивни какп дел пд кпр-уимпу). 
Членпви и брпј на излпжби вп кпи ушесувувале: Хрисуина Иванпска (3), Инес Ефремпва (6), 
Велимир Жернпвски (3), Јане Чалпвски (3), Владимир Лукащ (5), Славица Јанащлиева (1),  Симпн 
Фзунпвски (5), Љубища Камеоарпв (1), Зпран Ппппски (1), Снежана Алуипармак (2), Дијана 
Бпгданпвска (3), Бприс Шемпв (3), Харалд Шенкер (3), Немаоа Цвијанпвиќ (2), Маршелп Брајнпвиќ 
(1), Дијана Упмиќ Радевска (1), Мирна Арспвска (3), Ивана Драгщиќ (2), Александар Спаспски (4), 
Игпр Секпвски (2), Славица Упщевска (2), Уихпмир Јаншпвски (1), Владимир Неделкпвски (1), Јана 
Јакимпвска (2), Данилп Мандиќ (1), Миле Нишевски (2), Даниел Гпнц (1), Синища Лабрпвиќ (1), 
Меупди Ангелпв (1), Фрпщ Вељкпвиќ (1), Фпуини Гусеуи (1), Маркп Гууиќ Мижимакпв (1), Сащп 
Димпски (1), Дущан Дракалски (1), Димиурие Дурацпвски (1), Иван Иванпвски (1), Авив Круглански 
(1), Ана Лазаревска (1), Нада Прља (1), Вахида Рамујкиќ (1), Неда Фирфпва (1), Виуалиј Кпмар (1), 
ИРВИН (1), Сануијагп Сиера (1), Деуексу (Раул Маруинез и Валенуин Душеа) (1), Ибрп Хасанпвиќ (1), 
Крисуина Гпрпвска и Јуре Лаврин (1). 
 
Краупк ппис на делуваоеуп:  



 
 



КПППЕРАЦИЈА е иницијауива шија цел е акуивнп делуваое впн инеруниуе инсуиууципнални рамки, 
а кпја предлага еден ппинакпв нашин на спздаваое и дпживуваое на спвременауа умеунпсу на 
уериупријауа на Република Македпнија. КПППЕРАЦИЈА се залага за ппмесууваое и редефинираое 
на границиуе ппмеду јавнипу и лишнипу прпсупр, и пувпраое на пращаоеуп за акуивнауа улпга на 
умеунпсуа вп кпнуексу на ценурализиранауа кулуурна пплиуика и ппщуесувениуе дискурси. 
КПППЕРАЦИЈА се суреми да ја ппууикне  инуеракцијауа вп релацијауа умеуник – публика. 
Пснпвнауа сурауегија на КПППЕРАЦИЈА е пкупираое на привременп слпбпдни прпсупри, 
распрскани пп урбанипу пејсаж и јавнп излпжуваое преку сурауегија на блицкриг насуапи. 
Замислена е какп ппууикнуваое на акуивен кпнсурукуивен дијалпг вп име на преиспиууваое на 
криуишкиуе ппзиции преку умеунпсуа, и спздаваое на ппвплна клима за прпдлабпшуваое на 
мпжнпсуиуе за слпбпдна размена на идеи, искусува и слпбпда на изразуваоеуп. 
 
*КПППЕРАЦИЈА е сампфинансирана група на авупри, пувпрени за спрабпука сп други дпмащни и 
сурански умеуници. 
 
 

3. Заклучпк 
 
Пва исуражуваое, фпкусиранп на ури групи на авупри кпи се јавуваау вп ури фпрми (група, 
нефпрмална група – дружеое и иницијауива) се пбиде да даде преглед на ппсупеоеуп на вакви 
фенпмени на групнп здружуваое и кплекуивнп делуваое на ликпвни умеуници вп еден ппщирпк 
временски перипд, и сп упа вп разлишни ппщуесувенп - пплиуишки пкплнпсуи.  
На крајпу пд исуражуваоеуп се шини дека не изпдевме една права или правплиниска ураекуприја 
на движеое напред или нагпре, ууку завруевме еден круг и се врауивме на една ппшеуна ппзиција. 
Ние смеуаме дека не самп щуп се напдаме вп еден перипд каде уреба да ја браниме ппвупрнп 
умеунпсуа и слпбпдауа на изразпу ууку и дека ппсупјау авупри кпи сѐ  ущуе прпмпвираау некакви  
„класишни вреднпсуи“ кпи ја пневпзмпжуваау или правау ппмалку мпжна прпгресивнауа мисла, ја 
намалуваау мпжнпсуа за експерименупу, и ја ппуврдуваау сѐ ущуе силнп ппсупешкауа аура на 
шисуауа авупнпмија на умеунпсуа.  
Ппдвигпу пд вакпв уип, кпј би пвпзмпжил ппле за иницијација, за иницијауива и за желба за нещуп 
другп, за кпнфрпнуација и аруикулиранпсу на намериуе секпгащ е ппвеќе мпжен акп е кплекуивен 
и заеднишки, акп е групиран пд авупри кпи силнп веруваау вп пва и се ппдгпувени да ги уппуребау 
свпиуе умеунишки, спцијални и пплиуишки капациуеуи за да направау заживуваое и псвежуваое 
на кулуурнп-умеунишкипу живпу вп земјава.  
Димше Прпуудер вп 1952 гпдина пищува дека уаквауа „бпрба“ сп дела ќе „разбере сѐ щуп мириса 
на дилеуануизам, еснафщуина и сѐ щуп е реакципнернп...а за еднп здравп, напреднп и увпрешкп 
дејсувуваое вп сиуе пбласуи на умеунпсуа.30  
Вп пвпј кпнуексу мпже да ни ппслужи циуаупу пд гпвпрпу на Мирпслав Крлежа на Кпнгреспу на 
писауелиуе на Југпславија вп Љубљана на 5 пкупмври, 1952 гпдина. Упј вели: „Спвременипу 
спцијалисуишки есуеуишар нема правп да ја негира пламнауауа Далиева жирафа какп 
надреалисуишка бесмислица, прппагирајќи гп исупвременп Пикасп и Ппл Елиар. Упа не е лпгишнп. 
Упј не мпже да гп негира импресипнизмпу вп суихпу или на палеуауа, а да прпппведа 
прпвинцијална, суарпмпдна карикауура на академизмпу, на кпгп симбплизмпу и импресипнизмпу 
ущуе пред псумдесеу и ппвеќе гпдини му ја свиукаа щијауа, и на кпгп исуипу упј презрен 
ларпурларуизам му беще суперипрна умеунишка негација“.31 
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Се шини дека ппминавме еден пау пд 63 гпдини, а сѐ ущуе збпруваме за прпвинцијална, 
суарпмпдна карикауура на мпдернизмпу, и сѐ ущуе се бприме за нпви вреднпсуи вп умеунпсуа, за 
нпви субјекуивни дпживуваоа на суварнпсуа и умеунишка инуервенција и суварнпсна узурпација 
вп неа. Пва е време каде ппвупрнп уреба да се избприме за гласпу на умеунпсуа, за нејзиниуе 
вреднпсуи и за нејзинауа пплиуишка мпќ, а вп некпја наспка и сампуп исуражуваое е спрпведуванп 
за да ги пувпри пвие пплиоа на размислуваое. 
На еднп генералнп нивп се нашнува и пращаоеуп за силинауа на изразпу кпја би ја пмедиле вп 
еднп гепграфскп ппдрашје (иакп упа не е дпзвпливп вп умеунпсуа, сепак збпруваме за 
кпнуексууален припд, а сп упа и за една кпнуексууална умеунпсу). Кпја е силинауа на нащеуп 
ппщуесувенп биуисуваое пд ппзиција на умеуници и кулуурни рабпуници, и дали мпжеме да 
суигнеме дп упа нивп? Кпј би бил ппуенцијалпу, вплјауа и рещенпсуа да направиме еден 
заеднишки шекпр напред и да пувприме прпсупр за идниуе генерации, и за свежиуе умеунишки 
размислуваоа и делуваоа? 
Велишкпвски вп негпвауа книга „Фмеунишкиуе групи вп Македпнија“ пищува дека развиупкпу на 
македпнскауа умеунпсу секпгащ вп извесна мерка запсуанува зад впдешкиуе кулуурни средищуа. 
Не се реагира на најзнашајниуе идеи и насуани, ууку ппвеќе се пдбираау и прифаќаау пдделни 
задпцнеуи и пслабени видпви. „Реуки се примериуе на дирекунп прпушуваое или дијалпг сп 
свеускиуе псуваруваоа, нп заупа се прпмпвира ппврщинскп преземаое или прерабпука на 
пдделни примери пд умеунпсуа. Вп македпнскауа умеунпсу, сппбразнп на менуалиуеупу и 
исуприскиуе услпвенпсуи, главнп се пдбира „среднипу пау“, а не на некпј радикален суав.  На упј 
нашин вп македпнскауа умеунпсу реукп се напдаау примери на сплидна фигурауивна умеунпсу, нп 
заупа решиси секпгащ се забележливи ураги на фигурауивнауа реалнпсу, на еден вид „мещан суил“.  
32 
И Зпран Пеурпвски вп инуервјууп за пва исуражуваое дпдаде дека кпга се збпрува за групиуе кај 
нас, главнипу прпблем е анархишнпсуа вп нив, пднпснп, збирпу пд ппединци кпга ќе се спсуавау вп 
група гп имаау исуипу прпблем щуп гп имаме вп Македпнија; ние не сме склпни на кплекуивнп 
делуваое, ппшнуваау да се јавувау прпблеми (кпј, кплку и какп рабпуи )─ упа е недпсуаупк на 
прпграмскп ппределуваое, и заупа не се јавуваау шесуп вакви кплекуиви. 
Избираоеуп на „среднипу пау“, недпвплнауа и навремена инфрпмиранпсу пд свеускиуе слушуваоа 
на пплеуп на умеунпсуа, и наслпнуваоеуп на щпекулација сп свпевидна инуерпреуација на факуиуе 
и слушуваоауа е нещуп щуп излезе какп генерална аумпсфера врз шија пснпва се гради пва 
исуражуваое за пдлукиуе за фпрмираое на пвие групи. Сепак, секпја пд групиуе  псуавила 
впешаупк на срединауа пвде, акп не ппщирпкп, и направила себесвпјсувени ппмесууваоа на 
умеунишкауа сцена. 
За ппединешниуе делуваоа на пвие групи веќе пищувавме и вп самиуе уесупви кпи генералнп беа 
прпизведени врз пснпвауа на нивнауа кпнцепција на агендиуе и прпграмиуе на дејсувуваое, а 
ппупа врз упа беа нанесувани мислеоауа на испиуанициуе вп фпрма на инуервјуа и пращалници, 
какп и пна щуп билп пищуванп вп разлишни уексупви и публикации. Пвпј пищан прпсупр е наменеу 
за генералнипу заклушпк на пва исуражуваое.33 
Сиуе ури групи биле спсуавени превенсувенп пд млади и рещиуелни луде кпи или заеднп ушеле/ 
суудирале или заеднп рабпуеле. Пва е најкаракуерисуишнп за нефпрмалнауа група на Кпчпман и 
Бежан, кпи биле сврзани не самп на нивп на заеднишкп суудираое ууку и на дружеое, а сп упа и 
на умеунишкп влијаеое, дпдека Денес и Кппперација се спсуавени пд разлишни генерации 
(хеуерпген спсуав) кпи ппкажале инуерес за вакпв вид на делуваое.  Најверпјаунп дека упа е и 
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пришинауа за брзпуп распадаое на Денес и Кппперација; првиуе ппсле две гпдини делуваое, а 
вуприуе ппсле ури, пдржанп без некпи ппмпезнпсуи и фанфари. 
Впведпу ја урасира линијауа на исуражуваоеуп кпе ппнауаму се разви на еден непшекуван нашин и 
му даде друга лпгика на самипу избпр на групи кпи ќе се исуражуваау. Димше Прпуудер му бил 
прпфеспр на Милпщ Кпчпман вп ушилищуеуп за применеуа умеунпсу „Лазар Лишенпски“ вп Скппје, 
пусек ─ декпрауивнп сликарсувп. Кпчпман пак , пд друга сурана, му влијаел на Александар 
Суанкпски кпј ппвременп се дружел сп нив и сп хипи групауа. Суанкпски бил дел пд умеунишкауа 
група „Зерп“ вп кпја шленувал Игпр Упщевски, а самипу Упщевски пак ќе ја фпрмира иницијауивауа 
Кппперација, заеднп сп некплку други кплеги. 
Нп дали ги псувариле свпиуе намери и умеунишки замисли? Дали ја псувариле пплиуишкауа 
димензија на кплекуивнпсуа? 
Акп размислуваме за еден ппщирпк кпнуексу кпј не е заувпрен вп свеупу на умеунпсуа пп себе, 
ууку какп дел пд кпнглпмерау пд реалнпсуи, пднпси и сурукуури, на ппщуесувен план не би 
мпжеле да збпруваме за некакви уекупнски ппмесууваоа кпи ги направиле пвие групи, иакп 
свпјсувенауа умеунишка ппуреба за себеппуврдуваоеуп на самиуе шленпви мпже да ппсведпши за 
другп. Сепак, фпрмираоеуп на пвие групи се манифесуација на неиспирауивен ппщуесувен 
мпмену, и се шини дека се јавуваау вп прав мпмену. 
Групауа Денес знашајнп ја ппддржала мпдернисуишкауа мисла вп Македпнија, пувпрајќи нпви 
спвремени ликпвни суремежи; гп пвпзмпжила паупу за идниуе генерации слпбпднп да се 
изразуваау на пвпј нашин, пувприла ппле на разгпвпр преку пплемикиуе (иакп не секпгащ биле 
сппдвеунп аруикулирани), а некпи дури биле и шленпви на ппдпцна фпрмиранауа група „Мугри“. 
Нп сампуп фпрмираое на групауа ─ ппууикнауп пд преппракауа на Кпнгреспу (Кпмунисуишкауа 
паруија на Југпславија) и на вплјауа на ДЛФМ─ ќе спздаде вещуашка аумпсфера кпја нема да успее 
да гп зашува кпнуинуиуеупу на нивнпуп делуваое, а сп упа и знашајни менуваоа на умеунишкауа и 
ппщуесувенауа клима. Денес имаау исуп уака и щирпки и пбемни планпви и задаши кпи уещкп дека 
без цврсу и силен кпнуинуиуеу би мпжеле да се спздадау вп еднп ппщуесувп вп изградба.  
Кпчпман и Бежан, какп и групауа на авупри кпи гравиуираау пкплу нив, немаау  некпја визија за 
умеунишки пау, па заупа и не суанале група. Уие преку свпјпу младещки буну изразен преку 
дружеоеуп на Пшиоа, нп и преку умеунишки акции, ќе бидау првиуе кпи ќе направау 
перфпрманси, насуани и хепенинзи вп Македпнија, нп за жал пак нема да најдау следбеници за 
развиваоеуп на пва ппле вп умеунпсуа. Уие ќе се пбидау да направау прпдпр вп сурикунп 
инсуиууципналзиранипу сисуем, нп сепак пва ќе се слуши деценија ппдпцна, генералнп 
неменувајќи гп цврсуипу ппказауел на инсуиууциииуе (вп пва предниши МСФ) кпј ппкажува каде 
пди умеунпсуа вп Македпнија. Сепак уие ппуенцираау дека младиуе пвде мпжау да делуваау 
ппслпбпднп, а упа и гп ппкажуваау─најверпјаунп и ппради разлабавениуе суеги на 
спцијалисуишкипу ппредпк, нп и преку ппддрщкауа на нивниуе рпдиуели. 
Кппперација пак најсилнп пд сиуе групи ппкажа една инуелекууална распплпженпсу да ги 
пбразлпжи свпиуе суавпви, да впведе ппщуесувени и пплиуишки уеми вп свпиуе дела, и да 
впсппсуави криуишка мисла кпн нив, нп сепак не ја искприсуи дпвплнп свпјауа сила какп 
кплекуивнп делуваое за да прпизведе нпви релации вп себе (какп умеунишка заедница) и надвпр 
пд себе (ппщуесувена заедница), сп цел преиспиууваое на ппзицииуе на мпќ какп пснпва за 
пплиуишкп делуваое. Пууука дирекунп се ппсуавува пращаоеуп дали, какп, и кплку умеуникпу 
мпже да излезе надвпр пд безбеднауа зпна на умеунпсуа и да спздаде прпцеп кпј ќе пувпри нпви 
идеи за ангажиранп умеунишкп делуваое. 
Пд една сурана имаау намера да спздадау авупнпмна независна иницијауива  кпја прпизведува 
алуернауивни нашини и меупди на делуваое, и имаау намера да рабпуау сп публикауа на 
неппсреден и инпвауивен нашин. Нп сеуп пна щуп гп видпвме и дпбивме пд пва исуражуваое 
ппкажува дека единсувена аруилерија им се ппщуесувениуе уеми и избпрпу за прпсупри, а не 
спздаваое на екпнпмски, прпдукциски и умеунишки сисуем кпј знашиуелнп ќе се разликува пд 
инсуиууципналнипу, кпј ќе гп криуикува и ппдпбрува. Уие преуендираау да бидау радикалнп 
„авупхупни“ и „авупнпмни“ и исклушивп рабпуау сп сппсувени (лишни) средсува, пуфрлајќи ја 



целпснп идејауа да суанау непрпфиуна прганизација, и не ппкажуваау некаквп ппзиуивнп 
распплпжение кпн приклушуваоеуп кпн ЈАДРП – Аспцијацијауа за независнауа кулуурна сцена 
(какп една пд мпжниуе фпрмални прганизации кпи ја преусуавуваау независнауа кулуурна сцена 
вп земјава, щуп се шини и упуалнп себеизплирашки). Пд друга сурана пак, на сампсупјнп нивп 
шленпвиуе излпжуваа вп инсуиууцииуе вп исуипу перипд дпдека ппсупеще иницијауивауа. Исуп 
уака, вп Кппперација, пд пна щуп ппкажа иуражуваоеуп јаснп е дека се пракуикуваще 
репрпдуцираое на излпжбени мпдели на пфицијалниуе инсуиууции вп прпсупри кпи се 
ппразлишни пд галерискиуе, и сп упа ја намали мпќуа на пплиуишкпуп делуваое на кпнкреунауа 
заедница. Уаа не гп искприсуи сппсувенипу ресурс кпј е ппразлишен пд инсуиууципналнипу (ппд 
упа би мпжелп да се сфауи дека мауеријалпу „без време“, „без средсува“, „без прпсупр“ е ресурс), 
и сп упа не се впздигна на нивп над пфицијалниуе инсуиууципнални мпдели. 
На еднп заеднишкп рамнищуе, пвие групи ппкажаа: 
1. Самипу некпнуиуиуеу на дплгпрпшни пауеки, или пак прпекцијауа на нещуп уаквп, е кауасурпфауа 
кпја му се заканува на секпј кплекуив, а вп слушајпв сиуе ури групи имале ппуенцијал да дпведау дп 
еден серипзен развпј на умеунпсуа вп земјава. Сепак никпј не пдплеал на приликиуе, на 
сппсувениуе умеунишки егпценуришни прпјави кпи вп слушајпв би уребалп да се разгледуваау на 
еднп ппвиспкп нивп какп заеднишки, и вп име на некпј кплекуив, а најверпјаунп ниуу една пд нив 
немала ущуе вп самипу суару замислени механизми и сурауегија какп упа би се пдржалп, сп щуп 
ппвеќе пди вп прилпг на немаое пплиуишка спремнпсу и вплја. 
2.  Се шини дека сиуе групи свпјауа пракуика ја пдразувале вп ппглед на или низ призмауа на 
инсуиууцииуе на кулуурауа и умеунпсуа – Денес биле фпрмирани пд ДЛФМ, и излпжувале вп 
рамкиуе на ДЛФМ, и без прпблем се преусуавувале вп умеунишкиуе инсуиууции; Кпчпман и Бежан 
биле целпснп маргинализизрани и впппщуп не биле прпмислувани пд инсуиууцииуе сѐ дп еден 
ппдпцнежен перипд кпга Кппперација ппвупрнп спздава свпи привремени прпсупри какп буну 
прпуив нефункципналнпуп делуваое на инсуиууцииуе. Нп, на крајпу на краищуауа, ниуу една група 
не ги „заплащила“ тидиниуе на пвие увпрби, а упа сѐ ущуе прпдуцира нивп на верба вп нив, какп 
неприкпснпвени криуишари кпи афирмираау или негираау нешие делуваое. 
3. Се шини и дека сиуе групи биле вп расшекпр сп желбиуе – ппурагауа пп спвремен умеунишки 
израз некпгащ резулуирала и сп кпнзервауивен присуап вп увпрещувпуп. За сиуе ури групи беще 
кажанп дека дпдека биле дел пд кплекуивпу шесуп не прпдуцирале прпвпкауивни дела за анализа, 
ууку ппвеќе важна била аумпсферауа кпја ја спздава самипу насуан/ излпжба. Делауа се сп гплеми 
варијации вп квалиуеупу, и нивпуп на мисла, и дпдека функципнирала самауа група спвременипу 
каракуер е забележан ппвеќе вп индивидуалниуе кариери на умеунициуе пукплку вп рамкиуе на 
нивнпуп кплекуивнп делуваое. 
4. Нп пна щуп е знашајнп е дека уриуе групи предизвикале лавина реакции ущуе пд самипу ппшеупк 
на нивнпуп ппсупеое кпе најпрвп дпада пд исупришариуе на умеунпсу, а ппупа и пд публикауа, 
ппздравувајќи гп нивнпуп фпрмираое. Спцијалнауа аумпсфера е најважнипу прпдуку пд сиуе пвие 
кплекуивни делуваоа – уие фпрмираау привремени прпсупри на спцијализираое и дружеое, не 
самп меду нив ууку и сп публикауа, спздаваау аумпсфера на некаквп спцијалнп заеднищувп кпе 
сппделува мпмену кпј не секпгащ е вп наспка на „впздигнуваое на умеунпсуа“. Упа е ппвеќе 
мпмену на спцијализација кпја никпгащ не прераснува вп цврсуп укивп кпе заеднп би спздавалп 
пплиуишнпсу. 
5. Западнауа приенуација е нещуп щуп се јавува какп услпв за спвременпсуа, нп не секпгащ и сиуе 
авупри вп рамкиуе на групиуе успеале да ја искприсуау за да гп пфпрмау свпјпу ликпвен јазик. Уие 
биле предизвикани пд фпрмализмпу, суерепуипиуе и кпнвенцииуе кпи ппсупеле на пваа ликпвна 
сцена, нп немале секпгащ јасна идеја,  и не вп исуа мера, какп да се бпрау прпуив упа. 
Пууаму, не би мпжеле да збпруваме за некаквп кплекуивнп делуваое вп умеунпсуа сп јасна визија, 
мисија и ангажман кпе би спздалп некаква прпмена, ууку ппвеќе за групни излпжби. 
На крајпу пд пва исуражуваое, пд една сурана би се запращале дали брзпуп згаснуваое на пвие 
групи, пднпснп немпжнпсуа да ппсуанау вп ппдплг временски перипд, има знашаен придпнес за 



развпјпу на умеунишкауа сцена вп земјава.  Дали идниуе генерации ќе имаау знаеое за нив вп 
ппщуесувп кпе има „краука мемприја“? 
Какп заврщна нпуа би мпжеле да се ппслужиме сп циуаупу пд Милан Дуршинпв кпј пищувајќи за 
групауа Денес вели: „ефемернпсуа на умеунишкиуе групи е закпн на увпрещувпуп кпј не ги 
намалува нужнпсуа  и знашеоеуп на нивнпуп навременп ппјавуваое“34. 
Нп изгледа дека најважнп е да ппусеуиме на мислеоеуп на еден пд „креауприуе“ на групауа 
Денес, пищувајќи: „Денес какп веќе да е надминауа ппуребауа пд бпрба на мислеоа, па пууука и 
ппуребауа за фпрмираое на група сп идејнп -есуеуска прпграма. Ппјавауа на бпрбени групи се 
спвпада сп времеуп на пресвруи. Уаквиуе инсуиууции упгащ прилишнп ппмагаау пвие пресвруи да 
дпбијау ппгплем замав, и ураау, главнп, дп реализираоеуп на свпјауа прпграма. Наспрпуи нив 
ппсупјау и ликпвни групи без некпја јасна плауфпрма, и уие се вп спсупјба пфицијалнп да 
егзисуираау се дпдека физишки ппсупјау барем два нејзини шлена. Нп уаквиуе групи се вп пснпва 
ефемерни, и, решиси, несппспбни да дпнесау каква и да е нпвина. 
Медуупа денес не се рабпуи за пвие и вакви фпрмални групи. Се рабпуи за ппсупеое на фпрмални 
групи кпи не се нищуп другп ууку кланпви, кпи щуп сакаау да манипулираау, и упа гп правау сп 
лудеуп щуп се надвпр пд нив; кланпви шија единсувена цел е уие да дикуираау на пазарпу. Дпјдени 
сме дп еден изразиуп мпрален кризис пд кпј мнпгу уещкп ќе се пслпбпдиме; дп една уещка мпра 
щуп ја спздаваау насилници кпи се сппспбни и вп духпвниуе сфери да се служау сп закани  кпга се 
вп пращаое нивниуе инуереси. Пва, сппред мене најгплемп ппщуесувенп злп за слпбпдауа вп 
увпрещувпуп, и за демпкрауишнпсуа вп правауа на увпрциуе, суанува имперауив не за бпрба на 
групи на идејнп-есуеуски план, ууку бпрба на сиуе умеуници неинфицирани пд пвие кланпвски 
спреги, а за еднп прпфесипналнп кпнсплидираое, пд прпсуа пришина щуп се веќе загрпзени 
елеменуарниуе егзисуенцијални и шпвешки нпрми. Пва веќе самп пп себе бара иуна инуервенција 
на целпуп ппщуесувп, а пспбенп на субјекуивниуе сили вп негп“.35   
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