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UDC 74 (497) 76 (497) 
Владо ЃОРЕСКИ,1  

 
КРАТКИ РАЗМИСЛИ ЗА БАЛКАНСКИОТ ЦРТЕЖ  
И ГРАФИКА ИЛИ ЛАМЕНТОТ ЗА ВЕЧНИОТ ОЧАЈ 

 
Апстракт: Во дваесетгодишното постоење на меѓународното гра-

фичко триенале во Битола,  извршено е споредбено истражување и анализа 
на ликовни создавања врз одредени реони и региони во светски рамки, при 
тоа се констатирани разлики во творечкиот израз кои не се само индивиду-
ални, авторски пројави туку и одредени колективитети кои  зависат од 
општествените, политичките, егзистенцијалните констелации различни и 
специфицни за секој регион. 

Клучни зборови: цртеж, графика, ликовни анализи 
 
Во текот на повеќе од дведецениското организирање на Меѓународно-

то графичко триенале во Битола, покрај  настојувањето да се прикажат глав-
ните ликовни, актуелни случувања во светската графичка продукција, беше 
спроведувана и своевидна компаративистика, фокусирана и сконцентрирана 
на одредени региони, творечки области и центри . 

Целта на овој преглед, анализа и споредбеност во однос на другите 
творечки предели, пред сè беше да ја разгледа, да ја открие или потенцира, 
креативната состојба, мотивација, преокупација на авторите од одредени под-
рачја, низ кои покрај индивидуалниот исказ кој е примарен во творештвото, 
сепак,  да  се открие или спознае одреден  творечки колективитет низ кој мо-
же да се  расветлат одредени креативни пораки, реакции, размислувања, сим-
болики па дури и директни обраќања за состојбите во кои се инкорпорирани 
и историските, политичките, социјалните состојби во  кои, погледнати од ав-
торските размисли, сонови,анализи па дури и кошмарни чувствителности, по-
некогаш покажуваат и искажуваат многу повеќе од бројните новинарски, со-
цијални, општествени анализи, затоа што најчесто уметничкото изразување 
ако е искрено и слободно е најчувствителниот сеизмограф за сите пројави низ 
кои се движи едно општество, за сите трауми, надежи, скепси, изгубени и ис-
празнети погледи за минатото и иднината, или вечниот неуспех да  се создаде 
средина, општество во кое човечкото достоинство, рамноправност и уникат-
ната вредност на секоја единка конечно ќе бидат единствениот и вистинскиот 
смисол на животот, наспроти сè. 

Беа разгледувани, преиспитувани, антологиски подредувани, делата од 
три региони - Балканот, посткомунистичките земји: Полска, Унгарија, Ро-
манија, Бугарија и како трет регион нордиските земји: Шведска, Финска, 
Норвешка, во некои случаи разгледувани заедно со балтичките држави. 

                                                            
1 Кустос советник во НУ Завод и музеј Битола. 
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Слободно може да се констатира дека покрај единственоста на секој 
индивидуален творечки пат, средините кои беа предмет на нашиот интерес, 
сепак носат одреден спецификум на заедничка нишка на заедничка преоку-
пација и колективено сигнализирање кое открива сепак одредена состојба на 
разновидни кризи, констатации, барања, стремежи или разочарувања нај-
многу и пред сè во општествениот живот и организација. 

Така на пример, поинаква е општата поетика и исказ во нордиските 
земји - каде што индивидуалната меланхолија и осаменост веќе е своевиден 
општ колективитет, во земјите на посткомунистичките хаварии - доминантна 
е фантастичноста, надреалноста, иронијата, скепсата. Во балканските прос-
транства одредена трауматизираност и помиреност, која е како постојан ди-
јалог со вечната апокалиптичност и фатализам за непостоењето на никаква 
трајност и сигурност. 

Просторот не ни дозволува во оваа прилика подетално да ги назначеме 
сите разгледувања, размислувања за трите региони, затоа во овој прв дел ќе 
ги изнесеме првичните белези, пораки и реакции кои ни доаѓаат од бал-
канските простори најмногу во областа на графичкиот израз и во цртежите - 
како најспонтани и најдирекни реакции, белешки, дневнички размислувања и 
реакции. 

 
Балканскиот цртеж не е географска одредница, не е ниту само име, 

тој е бележник, сведок, тестамент, запишан низ долгата генеза која постојано 
се бори со времето и заборавот. 

Авторите кои што ја потполнуваат оваа фатаморганична географска 
одредница, најчесто не се борат за доминација, наметнување или докажување, 
не, ни случајно, тоа е борба на животот и смртта – тоа е животот кој што пос-
тојано е обезвреднуван, газен, понижуван, потценуван – балкански, чија кра-
јна цел е мазохистичко потонување во пепелот на ништото и постојана плима 
од далечни проклетства кои доаѓаат овде како темен потоп за да го доуниш-
тат и она што останало од самите нас, недоуништено, за да ја уништат и  пе-
пелта дури која е како последен доказ за еден сеопшт крематориум на исчез-
нувањето. 

Балканскиот цртеж се бори и со смртта не за да ја победи, не за да ја 
надмине, воскрене, надживее, не, ни случајно, балканскиот цртеж се бори со 
смртта за да ги доразоткрие, за да се спушти орфејски во тајните длабочини 
толку скржаво и упорно криени од самата смрт, тој постои всушност за да ја 
воспее смртта, во која не се губи, не се исчезнува не се ништожува, туку се 
спротиставува на бесмисолот, на апсурдот на надземното постоење. 

Балканскиот цртеж и во буквална смисла се занимава со цртата, лини-
јата, исцртувањето на длабокиот архетип во кој јас и суетата на личното пос-
тоење е заменета со испишување на големиот и сè понеразбирлив атлас на 
ѕвездите кои одамна исчезнале или допрва ќе доаѓаат – ѕвездите во кои се 
сместени сите соништа, сите светлини и богомилски темнини на душата и ду-
хот кој секогаш е во длабока корелација со светлината, со флуоресцентната 
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алхемиска светлина на безбројните сонца кои секоја ноќ крикаат низ нашите 
затворени погледи кои сè уште ја сонуваат љубовта. 

Балканскиот цртеж наспроти сите логики, естетики и цивилизациски 
напредоци на планетарен план се занимава сè уште со надгробниот вресок,  
не како очајна последна тага туку како екстаза, радост на вечното заминување 
од другата страна – сите пејзажи, сите линии, сите исликани, допрени повр-
шини врз хартијата не се човечки туку просто, траги на некој брзо паднат ме-
теор кој изгорел како последната пеперутка во чии крила била сместена на-
дежта на Европа, онаа Европа низ која се движеа и беа спалувани трубаду-
рите и еретиците кои наместо да веруваат во Бога веруваа во светлината на 
вселената која е всушност вистинскиот, искрениот поглед кон Бога, или онаа 
светлина која е главната супстанција од која се пресоздаваат сите опуси сите 
цртачки архиви, сместени низ досиејата на постоечките, исчезнатите, новите 
држави кои постојано доаѓаат и си заминуваат само за да потврдат дека жрт-
вувањето е главната линија по која се движи и вечно ќе се движи ова прос-
транство на митологијата поверна и повистинита од сите реалности - бал-
канското ноктурно. 

Балканскиот цртеж наспроти сè е една голема, непрекината архива, 
дневнички запис, испишан во тремор и потполна растрепереност – запис за 
непостоењето во кое има единствено место за фосфорната светлост на љу-
бовта и вечната химнична темнина на подземјето која извира понекогаш како 
доказ за сите премолчени и неискажани зборови кои наместо да ги искаже, 
докаже севкупната филозофска епоха во вечниот ахасвер, остана да ги кажува 
– недоискажаниот, молчалив, скриен, таен цртеж. 

Дали сè уште овој краток проблесок му е потребен на некој, денес во 
царството на новото Берзанско царство?! 

Без оглед, без оглед на сите хиперпродукции на огромното море од 
постојаното повторување на излитените, банални, безначајни, непотребни 
зборови, политички, естрадни, новокомпонирани, цртежот и малите траги на 
поезијата, пополека тонат во земјиниот темен сеф за еден ден повторно да се 
појават, преобразени во нова лаконска надеж, можеби?! 

 
Балканското графичко творештво 
За разлика од цртежот, графиката поседува една мултиоргиналност, 

која по својата повторувачка и насекаде повторувана „репродуктивност“ на 
некој начин директно го одсликува балканскиот дух, постојано опседнат со 
политичкото кое е сведено често на ниво на судбинското. 

Таа е како дневен сон, постојано повторуван, постојано вариран и  
кружно надоградуван. 

Таа не е географија, социјална и политичка припадност, туку резиме, 
општост и повторувана историја која не се учи од своите успешни или неус-
пешни обиди туку ужива во својата повторувачка - репродуктивна метро-
номска сизифност. 
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Таа е своевидна кулисна и задкулисна претстава на духот или суро-
гатот на душевноста со која секој ден и вечер се открива и покрива бал-
канскиот zoon politicon. 

Таа е фантастичниот простор на Старите планини во кои владее веч-
ниот немир на живите и мртвите, во кои постојаното менување на границите 
е ликовната композиција на немирот, вознемиреноста, стравот и проклет-
ството кое е замена за вечната опседнатост од проклетството на осаменоста и 
неразбраниот збор, порака, симбол. 

Таа е длабоката вертикала на линијата која се спушта до сите архе-
типови и бесполезни митови, изгубени во ходниците на новите времиња, па-
тинирани со темните гами, со црната графичка густина на заборавот и ниш-
тото. 

Таа е замена за сите зборови, кои се толку блиски низ долините на си-
те валери, а толку контрасни во неразбирањето, таа е замена за сите напразно 
искажани мисли за разбирање, за создавање на заедништво, замена која 
постојано настанува со допирот, отпечатокот на дланката, отпечатоци на ср-
цевите импулси кои се единствената емоција која му пркоси на сите деми-
јуршки жители сè повеќе населени и распространети низ сите речни, езерски, 
планински лимеси. 

Таа е рељефот на хартијата, пергамент на талозите, историските и суд-
бинските - секогаш судбинските и длабоко силните егзистенцијални нервни 
или невротични записи низ матрицата на  самоуништувањето. 

Таа е замена за сите непрочитани и залудно напишани книги, како гу-
тембергова галаксија која сè повеќе се оддалечува заслепена од лажната свет-
лина на новосоздадениот фатален кич на тајкуните и политичарите кои тво-
речкото го заменија со естрадата и ефтиниот панаѓур на суетата. 

Балканската графика, без оглед на сите естетски преокупации, изразни 
индивидуалности, технички разновидности, постојано е опседната со двете 
основни врзивни есенции на творештвото - светлината и темнината. На ед-
ната страна - светлината како можен мост на повторно поврзување и конечно 
смирување и изнаоѓање на спокојството - и духовно и телесно кое често еро-
сот го заменува со предоминантниот горски, карпест танатост, и темното кое 
постојано го одбројува растојанието од едно исчезнување и разградување до 
друго, судејќи по сè по присутната темна гама, забрзувањето е сè поголемо и 
пофатално. 

Ако балканскиот цртеж беше своевиден дневен, сеизмограф на тво-
речкиот крик или ехо фрлено низ балканските долини, балканската графика е 
своевиден атлас кој со сменувањето на секој лист сè повеќе се доближува до 
темните нијанси кои што најпосле ќе завршат во густото и загушливо црнило 
на печатарската боја како печат на една потполна и целосна еволуција на 
тоталното исчезнување, создавајќи ја и собирајќи ја таа антологија на графич-
киот лист притиснат и отпечатен од бројните исчезнати судбини, графичкото 
триенале како една од ретките ликовни манифестации ја имаа таа привилегија 
еден ден да остане само за себе опкружено со севкупната историја на листот 
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кој од чистата белина ќе стигне до чистата црнина од постоењето до дефини-
тивното и апсолутно  непостоење - таа е доказот и потврдата за енциклопеди-
ја по кишовиот рецепт и заоставштина. 

Прилог: 
Цртеж: 

                  
Еркан Нуртен,Турција                  Клавдиј Тута, Словенија 
 
 
 

       
 
Танас Луловски, Македонија          Драган Мијач Бриле, Црна Гора 

        
Лина Беби, Хрватска                   Свето Манев, Македонија 
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Мила Радишиќ, Хрватсак     Урош Ташковиќ, Црна Гора 
 
 
 
 
 
 
 

      
Халил Тиквеша, Босна и Херцеговина           Теменуга Христова,         
                                                                      Бугарија 
 



НУ Завод и музеј Битола Зборник на трудови бр. 18 
 

199 
 

               
 
Чртомир Фрелих, Словенија          Исмет Јонузи, Албанија 
 

 

    Љуба Поповиќ, Србија  
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                  Дадо Ѓурќ, Црна Гора, Франција 
     

      
 
                                                    Славко Штригењ, Хрватска 
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Владимир Величковиќ, Србија , Франција 
 

Графика: 
 
 

            
Велина Гребенска,Бугарија                         Пинар Чалдемир, Турција 
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Ивоне Аделине Патер, Романија 

                       
Рената Паписта,Босна и Херцеговина         Дарко Дрљевиќ, Србија 

 
 

 
Дадо Ѓуриќ, Црна Гора - Франција 
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Исмет Јонузу, Албанија - Црна Гора 
 

   
Валдета Вучитрна, Албанија         Владо Шкрк, Словенија 
 

 
Руди Скочир, Словенија 
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Ела Лесиак, Хрватска 

       
Маја Земуник Музинич        Димитар Малиданов, Македонија 
Хрватска 
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Петар Хаџи- Бошков, Македонија 
 
 

 

 
 
Милан Андов, Македонија 
 
 

Резиме: Балканот е специфичен регион во кои творечките современи 
случувања особено во цртежот и графиката, носат некои белези кои се ав-
тентични, автохтони, особени и впечатливи и покрај сефкупната гло-
бализација и во творештвото и покрај сеопфатните тенденции за по-
едноставување и површност на светската ликовна сцена каде што токму 
цртежот и графиката најчесто се заменети со иснталации и перформанси. 




