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Вовед
Во рамки на институционалниот грант  „Програма за јакнење на граѓанско општество – 

Цивика Мобилитас“,„Програма за поддршка на граѓанско општество - Цивика Мобилитас“, 
проект на Швајцарската агенција за соработка и развој (СДЦ), претставен од Швајцарската 
амбасада во Република С. Македонија, кој го спроведуваат : НИРАС од Данска, Македонскиот 
центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Шведскиот институт зајавна администрација 
(СИПУ), Здружението за култура и развој на креативни индустрии Култ-Транзен од Струмица 
во последните години за времетраењето на проектот поточно од 2020-2022 год. реализираше 
повеќе активности во доменот на зајакнување на независниот културен сектор, институционално 
јакнење на организацијата, децентрализација на културата, развој на културата, социо-
економско јакнење на млади невработени уметници, зајакнување на соработката помеѓу 
институционалните и вонинституционалните чинители во уметноста. 

Оваа брошура е еден вид евалуација на целокупното работење на здружението во изминатите 
две години и содржината на оваа публикација е единствена одговорност на Здружението за 
култура и развој на креативните идустрии Култ -Транзен и на никаков начин не може да се смета 
дека ги одразува ставовите на Швајцарската агенција за соработка иразвој (СДЦ) и „Програмата 
за поддршка на граѓанското општество – Цивика Мобилитас“
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КРОТКА
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КРОТКА  (монодрама) 

Режија и драматизација: Дејан Ангелов  
Актер: Стојан Велков Трн
Музика: Ставре Ангелаков
Сценографија и плакат: Никола Пијанманов

Фотографија: Бојан Станишлевиќ

Продукција на Здружение за култура Транзен
Премиерна изведба на Сцена 112 - Театар Антон Панов Струмица. Декември 2019 год.

Фестивали: 17 Интернационален фестивал на монодрамата - Албамоно фест, Р. Албанија јуни 
2021 год. Прва награда на фестивалот за претставата Кротка за најдобра машка улога.

Интернационален фестивал на монодрамата – Битола 22 издание  
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КрОТКа  (Монодрама)
 
� ,,Само�осамени�луѓе,�а�околу�нив�молк.�Тоа�е�земјата”.�
  Ф.М. Достоевски

аналитичари, во ова дело на најдобар начин 
се манифестира најважнито раскажувачки 
принцип на Достоевски - принципот на 
изнесување на гледиштата „за“ и „против“.

„Откривањето на законите на живеење 
во едно силно гравитационо поле, во еден 
слободен пад во бездната на сопствената 
душа, се наоѓа епицентарот на нашите 
театрални талкања. 
“Преставете си маж, на масата му лежи жена 
самоубиец која неколку часа претходно се 
фрлила од прозорец. Тој сака да сфати што 
се случило, да ги собере мислите во една 
точка и го раскажува настанот за да си го 
разјасни. Зборувањето, на крајот го донесува 
до вистината и таа му се открива јасно.” 
Во една точка на согорено, до бело духовно 
горење го фаќаме “херојот” на Кротка. 
Неговотo слово e последниот бастион во 
битката за спасението- ќе стигне ли до 
покајанието? 
Кој е виновен за нејзината смрт ? Јас или таа? 
Сé ли е дозволено? 
Се прашува нашиот херој. 
Тврдоглаво се фрла во црната дупка 
на апсолутната слобода, на злото, на 
самоспознанието. Ги истражува сопствените 
сили до крајни предели. Не монашка аскеза 
и студенило, туку огнено крштевање на 
Човекобогот во сопствените страсти, во 
вртлогот на животот, директно спознавање на 
злото. 
“А можеби човек не ја сака само 
благосостојбата? Можеби исто толку го 
сака и страдањето? Страдањето – па нели 
тоа е единствената причина за сознанието? 
“ – се прашува антихеројот од “Записите 
од подземјето”. Прозорецот е отворен, a од 
него влегува светлина. Раката е подадена 
од спасителот, прашањето е - дали ќе може 
лихварот да се победи самиот себе и да ја 
спаси сопствената душа?”

 Од режисерот Дејан Ангелов

Кротка е претстава создадена според 
истоимената новела на Фјодор М. 
Достоевски од 1876 год. Првпат  објавена 

како дел од дневниците на писателот:
„Молам да ми простат моите читатели, 

што овојпат наместо дневник, во неговиот 
обичен облик, им нудам само расказ. Но јас 
навистина бев зафатен со овој расказ речиси 
еден месец. Во секој случај барам прошка од 
читателите. Јас него го нареков ,,Фантастичен” 
иако истиот превосходно го сметам за реален. 
Но во него навистина има фантастичност, 
особено во самиот облик на расказот, па затоа 
сметам дека е потребно истото најнапред да го 
објаснам“.

Кротка е човечка драма на загубата, но 
пред се тоа е еден трагичен крик на човекот 
изгубен во мрачните лавиринти на бракот. 
Бракот како крстопат на индивидуата, бракот 
како распетие на човечката осаменост и 
должноста. Бескраен монолог на совеста која 
пече како усвитена мисла.

Новелата „Кротка“ е едно од подоцнежните 
дела на Достоевски. Таа е напишана според 
вистински настан за кој Достоевски дознал 
од петербуршките весници - самоубиството 
на млада, сиромашна девојка, која скокнала 
од прозорецот, држејќи ја семејната икона 
во рацете. Во новелата, Достоевски ја слика 
бурната драма на судирот меѓу две личности, 
меѓу два пола, меѓу две генерации. Новелата 
го покажува мајсторството на Достоевски во 
длабинското продирање во човековата психа, 
како да го снима процесот на мислење и 
функционирањето на психичките механизми. 
Евоцирајќи го заедничкиот живот со младата 
жена, главниот лик постојано запаѓа во 
контрадикции, со што докажува дека не 
постои еден став, една вистина и еден начин 
на гледање на работите, туку секогаш постојат 
најмалку две точки на гледишта. Според некои 
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КАИН
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Претстава КАИН 

(според истоимената драма на Џорџ Гордон Бајрон и ,,Изгубениот рај» на Џон Милтон)

Режија: Дејан Ангелов
Играат: Каин – Саше Урдовски
Луцифер – Стојан Велков Трн
Сценографија и плакат: Никола Пијанманов
Музика: Ставро Ангелаков
Фотографија: Столе Ангелов
Костим: Ванчо Василев
Продукција на Здружение за култура Транзен 
Премиера на 27 ноември 2020 год. на алтернативната сцена во Ројал Парк Струмица.

Каин:
Не знам ништо за смртта,
освен дека е најстрашното 
што го имам во наследство 
од мајка ми и татко ми 
заедно со животот.
Но ако тоа што го зборуваш
е вистина
(а чувствувам дека како пророк говориш)
нека умрам сега подобро
отколку да дадам живот 
којшто после многу страдање
смртна ќе го земе -
тоа е исто како да сеам смрт!



2 0 2 0 - 2 0 2 2

13

Бунтот на Каин

Во јадрото на нашата претстава стои темата за бунтот, околу која гравитираат  
пер со   нажите. Луцифер е праобразот, архетипот на првиот побунет од ан гел  ската 
општност, а Каин е први от од луѓето кој што тргнува по па  тот на Луцифер. Тој пат значи 

страдање но и само спознание-раѓа   ње на само свест – очовечување, но и обоготворување. 
Есенцијата на Луциферовата душа е вечен бунт – негација на целото творение и зацврсту-

вање на индивидуалното. Но, во неговата основа сепак стои непризнатата желба кон повторно 
обидинување со целото творение. Бунтот во својата најдлабока суштност не значи отфрлање, 
негација, туку копнеж за вера – вистинско утврдување во доброто . Тој е единствениот возможен 
пат на човекот на земјата кој може да доведе до повторно космичко чувствување на светот како 
целост, но веќе осознаен и прочистен од огнот на запаленото сознание. По тој пат оди Каин, 
единствено преку средбата со Луцифер, откровението за доброто е возможно за Каин. Луцифер 
е присутвото, шумот на мислите, природата на Бога е во тишината - отсуството. Сатаната убе-
дува, тој е шпекулант. Неговата алатка да го обработува човекот е Разумот – плодот од дрвото 
на познанието. Тој манипулира со вистината за да ја постигне целта. Додека спознавањето на 
доброто е парадоксално и поврзано со верата. Интуитивно човек се досетува дека тој во сушти-
ната е добро и светот е хармоничен, дека неговата суштина е бесмртието, но материјата е конеч-
на и смртна. Тој конфликт меѓу духот и материјата е во центарот на нашите театрални талкања. 
Целта на Сатаната е да го засили бунтот каj Каин, за после смртта да го има на своја страна. Но 
привидот, грешката што тој ја прави е во тоа: бунтот што ќе се случи овде е огнено крштевање 
кое доближува до Бога. Човекот кој што до крај го оди овој пат, последниот негов гест е добро-
волно воплотување, враќање кон Создателот – смислата:

Нашиот прочит на Бајроновиот текст се труди човековото срце – срцето на Каин да 
се претвори во арена на борба меѓу доброто и злото – според зборовите на Достоевски. 
Телото, словото на актерите да се претвори во мембрана која ќе ги емитира духовните импулси 
предизвикани од борбата внатре во човекот, а публиката преку нив да го прочита, насети не-
видливото .

 Од режисерот:  Дејан Ангелов
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Рецензија на Коста Милков за претставата Каин

случајот со Исус, тој неволно го постигнува ток-
му спротивното од она што се надева. Со Каин 
тој има за цел да го придобие на своја страна по-
сле смртта, но наместо тоа тој му отвара пат кон 
остварувањето на желбата заради која го прифа-
тил бунтот на ѓаволот, а тоа е обединувањето на 
целото создание.

Оваа двојна субверзија на текстовите, биб-
лискиот и на Бајрон, нѐ враќаат на почетната за-
мисла на Создателот за човештвото и за светот. 
Парадоксално поентата на Ангелов со режија-
та на „Каин“ е суштински библиска. Читајќи ја 
Библијата на прв поглед може да се добие впе-
чаток дека бунтот на ѓаволот и последователно 
на Каин е навистина поттикнат од легитимната 
желба да се противстави на една трансцендент-
на тиранија. Создадени сме според некоја кап-
рициозна идеја на еден семоќен создател. Но 
ова е така само на прв поглед. Повнимателните 
приоди кон библискиот текст откриваат фин вез 
кој раскажува приказна која ја нема во ниедна 
друга митолошка космогонија. Според истори-
чарот Том Холанд оваа карактеристика на Ста-
риот и на Новиот завет категорички ги разлику-
ва од другите сакрални текстови. Според Холанд 
пантеонот на Олимп не бил воопшто лично за-
сегнат за состојбата на луѓето. Прашањата за 
скрбноста на постоењето поставена од болните, 
од натажените, од обесправените, не им биле на 
крај памет да ги одговараат. Холанд коментира, 
„Боговите, неспознајни и каприциозни какви 
што биле, ретко се чувствувале повикани да се 
објаснуваат себеси. Тие воопшто немале намера 
да регулираат некаков морал. Пророчиштето од 
Делфи давало совет, но никогаш етичка поука.“ 
Ова не може да биде подалеку од Божјата са-
мо-објава во Библијата. Не само што Бог очекува 
морално однесување од луѓето, туку тој самиот 
им е врвен пример за тоа. Наспроти лаконската 
рамнодушност на разните пантеони на древниот 
свет, овој Бог кој се објавил преку сопственото 
име, Јахве (ЈАС СУМ ОНОЈ КОЈШТО СУМ), очекува 
луѓето да му се обраќаат нему, но уште поваж-
но тој прифаќа да им се обрати ним. Веројатно 
најстарата библиска книга, онаа за Јов сведочи 
за ова од почеток до крај. Псалмите се полни 
со прашања, негодувања, инсистирања и очеку-
вање на одговор од Бог. Бог пак се обврзува да 
даде одговор и да се објасни себеси. Основата на 
учењето на Библијата за Бог е себе-давањето кое 
е пак претпоставува ризик од самиот почеток на 
создавањето. Бог од вечноста создава простор 
(ризикува) да се отвори за нешто различно од 

Има нешто здраво во земјата македонска, по-
точно во Струмица, а се пројавува како бунт кој 
укажува на сиот гнилеж во Македонија но токму 
оваа побуна против ваквата состојба ја дава на-
дежта за нејзино оздравување. Со праизведбата 
на „Каин“ по текстот на истоимената драма на 
Бајрон и делови од Загубениот рај на Милтон, 
универзалната потрага по разрешница за не-
совршената состојба на светот, дефинитивно се 
конкретизира во просторот на Македонија. Ако 
се има предвид траекторијата на претставата 
од идеја во библиотека во Софија, па до нејзино 
реализирање во продукција на „Транзен“, впе-
чатливиот космичкиот крик на Каин кристално 
јасно одекна на алтернативната сцена во маке-
донскиот контекст.

Режисерот и авторот на драматизацијата 
Дејан Ангелов успеал стихуваните монолози и 
дијалози од опширниот оригинал да ги дести-
лира до нивната минималистичка содржина без 
притоа да се изгуби од суштината. Оваа дести-
лација беше уште посилно доживеана од публи-
ката преку главниот медиум, актерите. Нивните 
две приказни, онаа на Луцифер (Стојан Велков 
– Трн) и на Каин (Саше Урдовски) се вкрстија во 
фактот да се биде создание кое е подложно на 
искушение што ја отвора можноста за пад од 
совршеноста и трагично ја остварува. Умешно 
користејќи се со до детаљ креативно обмисле-
ната сценографија (Никола Пијанманов), нена-
метливата, но ефективна костимогорафија (Ван-
чо Василев), во хармонизиран такт со музиката 
(Ставре Ангелаков), како и во синхронизираност 
со осветлувањето, замислата на режисерот Ан-
гелов буквално оживеа пред очите на публика-
та. Замислата е „бунтот“ против „зададеноста“ 
на созданието. Архетипот на тој бунт е Луциф-
ер додека Каин е прв од луѓето кој ќе почне да 
размислува за сопствената состојба, а во која се 
наоѓа не по своја заслуга. Неговото прашање кое 
го прави податен инструмент во рацете на Луци-
фер е „зошто смртноста да го дефинира него, а и 
сите негови потомци?“

Текстот на Бајрон како и неговото уметничко 
толкување од Ангелов е вкоренет во библиската 
приказна за падот на човештвото во грев, но се-
како ја надминува рамката во која оваа приказ-
на е раскажана. Но режисерската замисла на 
Ангелов ја надминува и рамката во која Бајрон 
ја ставил драмата. За Бајрон, како и за романти-
чарските поети воопшто, херојот во приказот за 
падот во грев е ѓаволот. Во замислата на Ангелов 
Луцифер е клучна фигура, но сеедно како и во 
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себе во себе и надвор од себе. Беспочетноста на 
љубовта е почетокот на љубовта во вечноста. Ова 
е темелот врз кој Бог прифаќа да биде испрашу-
ван од созданието, а како конечен одговор да се 
даде себеси заради повторното севкупно обеди-
нување на созданието со него.

Оваа последна размисла нѐ враќа на идејата 
на режисерот Ангелов. Преку искушувањето на 
ѓаволот Каин ја преобразува состојбата на по-
знавањето на доброто и на злото, така што преку 
разумот се разлачува злото на „огненото позна-
ние“ од доброто на верата. Верата која библијата 
ја проповеда не е слепа и не е сведена на некаков 
неумолив детерминизам. Таа се заснова не само 
врз можноста, туку многу повеќе врз Божјата 
промисла човештвото да го создаде за да биде 
во љубовно заедништво со него. Како што вели 
режисерот Ангелов, „Бог е во тишината – отсу-
ството“, На темата тишина Сушако Ендо има на-
пишано прекрасен истоимен роман. Токму таа 
тишина е просторот во кој прашањето, повикот, 
па дури и крикот „Боже мој, Боже мој, зошто си 
ме оставил“ е дозволено. Кога е најтивок Бог нај-
гласно одговара. Но никогаш не се иззема себе-
си од испрашувањето на своето создание.

Драмата „Каин“ е уште едно такво прашање, 
а крвта на Абел врз рацете на Каин пред лукави-
от и злорад поглед на ѓаволот најавува каков ќе 
биде конечниот одговор кој на човештвото пов-
торно ќе му го врати она по што копнее, а тоа 
е смислата, состојбата во која сите прашања го 
наоѓаат својот одговор. Но дотогаш човечкиот 
разум, тело и срце остануваат да бидат поле на 
битката меѓу доброто и злото. Секој крик заради 
ова познание во нашата смртност нѐ приближу-
ва до учество во бесмртноста на Божјиот живот.

Здравото ткиво кое „Транзен“ го негува и 
со многу самопрегор отвора простор за созда-
вање уметност ни е насушно потребно како на 
општество. Драмата „Каин“, остварена од еден 
алтернативен колектив е нужен коректив на 
сета застоеност на уметничкиот естаблишмент 
во кој опстојуваат само оние кои не го подига-
ат гласот во бунт против ваквиот статус кво. Да, 
има нешто многу гнило во земјата македонска, 
но очигледно има и здрава критичка маса која се 
подига во бунт. Транзен и „Каин“ нѐ потсеќаат и 
нѐ охрабруваат дека нештата може да бидат и ќе 
бидат поинакви.

 
 Декември 2020 год.

Рецензија на Саше Јанчев 
Сред едно лудило кога цел живот се троши на 

форма, на фасада, на шминка, кога е побитно кај 
си, а не со кој си, кога е побитна големината на 
погребите наместо каков бил однос со покојни-
кот додека бил жив, кога е побитна свадбата од 
односот помеѓу сопружниците, има една стру-
мичка екипа која е антипод на сето ова. Екипава 
го обработува битот, суштината. Се занимаваат 
и со формата, ама само во служба на суштина-
та, а не обратно да и слугуваат на формата, како 
што сега безумно слугува светот.

Екипава досега имаше два проекти. Едни-
от е “Кротка”, другиот е “Бунтот на Каин”. И во 
двата, публиката која го дава своето присуство, 
за возврат добива по нешто бесценето. Во де-
нешница обвиткана со бучава и неподнослива 
галама составена од милиони безвредни шумо-
ви, екипава ви ја дава музиката на животот. Во 
денешница во која сте опколени со густи грмуш-
ки, трња и дрва, оваа екипа ви ја дава висинката 
од која можете да ја видите шумата, ви ја дава 
шумата. Така Луцифер убедувајќи го Каин дека 
и Бог е зло оти покрај добро создал и зло, оти 
неговите плодови и дарови покрај благи се и 
горки и оти покрај живот создал и смрт, а со цел 
да го наведе да стори лошо, всушност го наве-
дува Каин да размислува за смислата на посто-
ење на злото, горките плодови, смртта. Со тоа и 
публиката се наведува да ја бара нивната смис-
ла. А тоа што ќе го најдете е дека смислата на 
постоењето на злото не е да паднеме во искуше-
ние и да правиме зло. Смислата на постоењето 
на злото е да можеме да направиме разлика и да 
го спознаеме доброто оти темнината е таа која и 
дава вредност на светлината. Смислата на посто-
ењето на горкоста е да направиме разлика и да 
ја спознаеме сладината оти горкоста е таа што и 
дава вредност на сладината. Смислата на смртта 
е да можеме да направиме разлика од животот 
оти смртта е таа што му дава вредност на живо-
тот. Тоа е животната музика сред галамава, тоа 
е шумата во дрвјата, тоа е разумот во лудилово 
што го добивате за возврат кога на екипава ѝ го 
давате вашето присуство.

Во ова магливо и тмурно време секоја ваква 
екипа со способност да ни ја раздува маглата од 
главите е национално богатство. Арно ама, еки-
пава е оставена сама да се снаоѓа и за средства 
и за простор и за материјали и на крај сето тоа 
сама да го менаџира. Но, и покрај сите препреки, 
тие својата општествена функција маестрално ја 
извршуваат.

 Саше Јанчев
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Скулптура „Штркот и змијата“   
во С. Колешино
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Скулптура 

„Штркот и 
змијата“ 

во С. Колешино

Во рамките на институционалниот 
грант во делот на децентрализација 
на културата и уметноста во југоисточ-

ниот дел на Македонија и зацврстување на 
соработката помеѓу локалната самоуправа 
и невладиниот сектор со цел развој на ис-
тите во с. Колешино – Општина Ново Село, 
се постави скулптура „Штркот и змијата“. 
Скулптурата освен што има естетска вред-
ност испраќа и силна порака за зачувување 
на животната средина во овој дел од земјата. 
Тоа е дело кое ја симболизира вечната борба 
помеѓу лошото и доброто. Реализирана е во 
железо, со димензии 300 см. х 200 см. Скулп-
турата е поставена на камен. Делото е на ли-
ковниот уметник Никола Пијанманов.
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Самостојна изложба на Ѓорги Динев

ЦРНО НЕБО
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Самостоjна изложба на Ѓорги Динев
Галерија на Завод и музеј Струмица, март 2021 год.

Самостојната изложба на Ѓорги Динев насловена „Црно небо“ е втора по ред на младиот 
уметник, после онаа од минатата година, реализирана во МКЦ Скопје. Изложбата се под-
готвува речиси цела година и конечно е реализирана во галерискиот простор на Музеј Стру-

мица. На изложбата се поставени триесетина дела од најновиот опус на уметникот, работени во 
комбинирани техники.

Од рецензијата во каталогот која ја напиша уметникот Никола Пијанманов:
Во сликарството на Ѓорги Динев нема копии на стварноста, туку само нејасни визии за 

бескрајот. Апстрактно кое пронижува… Но дали се тоа само слики? Што е сликарско во овие 
графики и сурови цртачки експерименти, или пак што е графичко во овие слики со жесток 
монохромен израз!? Двете прашања водат кон нерешлива формула создадена во услови и на-
чин за кои само авторот е свесен. Овие дела се пред се, автобиографски записи, ракописи, 
писма напишани, никогаш да не бидат испратени. Letters I’ve written, never meaning to send. 
Но, писмата кои се неиспратени, или спалени, или скриени во некоја кутија, се наменети за 
некој. Кој е тоа? Што е тоа? Ќе ги прочита ли некогаш? Во овие дела нема да го најдете одго-
ворот на веќе подготвената претстава за уметноста, на клишеата и стереотипите за нејзината 
функција, или она кое го барате како решение за вашите естетски шпекулации. Нема украси за 
вашите ѕидови, за вашите домови ентериерно подготвени со празни места во кои само понеко-
гаш архитектот за внатрешно уредување, предвидел и простор за рамка во која можеби ќе биде 
сместена некоја „уметничка“ слика. Нема разубавување на светот, затоа што тие самите не се 
од овој свет. Овој ракопис е исечок од некој непознат и далечен универзум, во кој формата не 
постои во контекст на нашето поимање за појавното.

Делата на Ѓорги Динев се структурални, навидум хаотични, но во нивната структура владее 
совршен распоред. Беспрекорна е ликовноста во композицијата. Ликовните закони не секогаш 
се во хармонија со визуелните закони на природата. Ликовниот свет е автономен, независен и 
како таков тој содржи во себе посебни кодови на идентификација. Идентитетот на едно ликов-
но дело е озаконет преку отисоците и трагите од плотта и крвта на самиот автор, креаторот. 
Тие отисоци се видливи во овие дела. Самата техника е трансцедентна, некласична. Цртежот 
како да е изгребан во ѕид. А порите наполнети со таинствена течност. Мувлата на ѕидот има 
своја функција во светот на визуелното. Пајажината во аглите на собата, темната мрснотија во 
фугите на тулите. Тука се судрени графичарот и сликарот со своите концепти и од овие дела 
ние сеуште не можеме да видиме кој концепт ќе победи. Тој судир е жесток, на места со искрење 
и неподнослива (не)склопливост. Но делата функционираат како такви.

Околу главниот судир секогаш има тишина, празнина, осаменост. Некои од де-
лата се како пред експлозија, но таа е внатрешна експлозија, тивка и нечујна за све-
тот. Мислам дека овие дела ќе имплодираат во нов циклус, нова преобразба. Но тоа 
сега и не е толку важно. Уметноста фиксирана за материја, во еден миг, станува вечна. 
„Во секој миг, во секое битие, Вечноста е присутна“.

Биографија на авторот:
Ѓорѓи Динев е роден на 27.02.1994 во Струмица. Завршил средно уметничко училиште во 

Скопје во ДСУЛУД Лазар Личеноски, на отсек графика. Дипломирал на факултетот за ликовни 
уметности во Скопје во 2019 година на отсекот графика, под менторство на проф. м-р Мирко 
Вујисиќ. Учесник е на повеќе групни изложби, а во 2019 год. ја прави првата самостојна изложба 
во Скопје во Младински културен центар. Член е на ДЛУМ.
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Концерт на рок бендот 

ДАКТИлИ 
и промоција на албумот

 „Рандом дестинација“
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Концерт на рок бендот 

Дактили 
и промоција на албумот „Рандом дестинација“

На 12 август 2020 год. во Градскиот парк Струмица на сцената на малиот Амфитеатар се 
одржа концертот на рок бендот Дактили, на кој групата го промовираше најновиот материјал 
од албумот „Рандом Дестинација“.
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Изложба НЕСОВРШЕН ПРОСТОР 

„МЕТАМОРФОЗИ“
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Изложба НЕСОВРШЕН ПРОСТОР 

„МеТаМОрФОзИ“

„Кога се разбуди Грегор Самса едно утро, 
после немирните соништа, примети дека 
се претворил во една огромна бубачка 

која лежи на креветот...Што е тоа што се слу-
чило со мене? Тоа не е сон… “

Вака Франц Кафка го започнува својот рас-
каз Метаморфоза, во кој главниот јунак (или 
антијунак) се буди од еден кошмарен сон, за 
да потоне во уште покошмарно јаве. Негови-
от лик сака да ја надмине состојбата во која 
е заглавен, состојба на секојдневието и тој 
потсвесно бара излез од неа. Нашите животи 
се една континуирана преобразба во која со-
горува старото Јас. Таа преобразба, зависно 
од соништата кои ги сонуваме и јавето кое го 
живееме е или страшно сновидение, или излез 
и спас од кошмарниот свет на секојдневието. 
Уметникот е мајстор на преобразбите. Тој ги 
конвертира своите модели и замисли во нешто 
друго, поинакво од сенките на секојдневните 
форми и видливи објекти. Уметникот е алхе-
мичар во метаморфозата на секој објект, од кој 
произведува или нови форми или нови нефор-
ми. По операцијата која ја врши врз моделот, 
тој не може да остане ист. Тој се преобразува. 
Но, можеби најчудесниот феномен во тој кре-
ативен процес, не е самата преобразба во де-
лото, туку преобразбата на самиот творец кој 
го креира тоа дело. Творецот се преобразува 
во нешто друго додека го создава своето дело. 
И тој процес ги надминува естетските скалила 
на издигнување.

Преобразите се неосетни, а преобразување-
то остава лузни, траги. Бележењето на трагите 
е можеби единствениот начин да се запозна-
еме себеси. Од дете до старец, од ембрион до 
ковчег, зар постои крај на преобразбите? Не! 
Затоа можеби и најсилната, најтаинствената 
преобразба е онаа последната, онаа за која се-
кој се родил и постоел на светот. Преобразбата 
на смртта во...

„Несовршениот простор” е вечната болка 
на уметникот, на уметничкото дело. Одделени 
од ателјето, тие лутаат низ апсурдниот свет на 
чудата. Бездомни дела кои заглавиле низ лави-
ринтите на претставувањето. Чудниот спој на 
несинхронизирани простори, вештачки  свет-
ла и самотија,  молк околу сликите и скул пту -
рите, се фантасмагорични феномени на из ло-
жу вањето. Како во надреалните соништа на 
Франц Кафка. 

Постои ли совршен простор за уметничкото 
дело?

Несовршен простор е четврта по ред излож-
ба, во организација на Здружението за култура 
Транзен. Проектот ги истражува различните 
простори за изложување на ликовните дела. 
Секоја година просторот на изложбата е раз-
личен, во потрага по совршениот простор. 
„Несовршениот простор” е вечната болка на 
уметникот, на уметничкото дело. Одделени 
од ателјето, тие лутаат низ апсурдниот свет на 
чудата. Бездомни дела кои заглавиле низ ла-
виринтите на претставувањето. Чудниот спој 
на несинхронизирани простори, вештачки  
светла и самотија, молк околу сликите и скул-
птурите, се фантасмагорични феномени на 
изло жувањето. Како во надреалните соништа 
на Франц Кафка. 

Постои ли совршен простор за уметничкото 
дело?

Оваа година шеснаесет сликари и вајари го 
истражуваат феноменот на Метаморфозата.

Наградата за ликовно дело Владимир Геор-
гиевски ја доби скулпторот Андреј Митевски, 
за делото „Форма која се раѓа“ реализирано во 
травертин. Изложбата „Метаморфози“ беше 
поставена во прос ториите на Europe House 
Струмица, јуни 2021 година.
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Мурал на Владимир Илиевски

Сé е тука
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Се е тука
Мурал на Владимир Илиевски

на источната фасада на објектот на Ко-
мерцијална банка во Струмица, октом-
ври 2020 год. беше изведена ѕидната 

слика на уметникот Владимир Илиевски, во 
димензии 500х350 см.

На покана на Здружението за култура- 
Транзен, го изведов муралот „Сѐ е тука“. Во 
соработка со Транзен, разгледувавме некол-
ку скици, и ги развивавме со цел да дојдеме 
до крајно решение што го гледаме тука. Со 
целосна поддршка од Транзен,во сите технич-
ки делови од процесот, јас како автор ја имав 
привилегијата целосно да се препуштам на 
креативниот и ликовен процес во создавањето 
на муралот.

Сликарството, а и секој креативен процес 
е истовремено многу личен, интимен, но во 
својот развој може да биде и премногу универ-
зален и јавен. Па така кај муралот, како форма 
на претставување на дело, дури и кога се раѓа 
од најобична скица, сепак крајниот резултат е 
прикажан пред широка публика; секој кој ми-
нува покрај него, има можност на некој начин 
да реагира или биде „допрен“ од прикажано-
то. Колку е делото наменето за поголема пуб-
лика, толку и одговорноста на авторот е пого-
лема. 

Сликата е до одреден степен симболична. 
Ликовните елементи и значењето на содржи-
ната се преплетувааат и поддржуваат едни 
со други. Првичната иницијација беше збо-
рот „повреден“. Темата е прилично позната. 
Фигура на човек кој седи на земја, со глава-
та наслонета на своите колена, асоцијација 
на било каква повреда што некој некогаш 
ја осетиле, физичка, емотивна, душевна...А 
крилјата, симбол на сето она што не можеме 
да го дефинираме, она убавото, слободата. А 
едното паднато, но тука веќе идејата се пре-
формулира. Не е паднато од повредување-
то, туку паднато е како баланс, за да олесни. 
Паднатотo крило е темно, тешко, на земја. 
Околу темното е светло. А она крило на грб 
е светло. Се околу него е темно. Тоа беше пр-
вичната скица додека траеше борбата помеѓу 
светлото и темното, белото и црното. Но потоа 
кога настапи бојата, се јави потребата да се 
збогати со додатен извор на светлост. Цветот 
кој свети, како симбол на надеж, симбол на 
сѐ она што може да нѐ разведри, сѐ од приро-
дата, сѐ од секоја форма на постоење. Затоа 
сѐ е тука. Сѐ е секогаш тука. Не сѐ што ние 
мислиме дека сакаме. Туку сѐ што ни треба.  
 
Се надевам сликава ќе нѐ потсети.

 
 Владимир Илиевски
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Кон сликата на Владимир Илиевски

Имав само осумнаесет години кога љубовта 
со волшебна светлина ми ги отвори очите и 
првпат ми ја допре душата со своите огнени 
прсти“. Така, со оваа реченица почнува една 
од најтоплите источни приказни за првата, 
најчиста љубов кај човекот. За неа Калил Џи-
бран зборува нежно, речиси возвишено. А, по 
неа, по „Скршените крилја“, ја имаме најве-
ројатно токму оваа слика: Наведнат младич 
среде цвеќиња и кревки тревки со едно високо 
кренато и едно паднато крило, неупотреблив 
дел од телото што не се составува и не може 
повторно да срасне. Првата илузија сронета 
од човековото битие, како слој излуштен до 
болка, до чувствително крваво месо. Вистин-
ска штета е што човекот нема крилја, а и кога 
би ги имал, едното најверојатно ќе биде ток-

му како овој приказ – скршено и беспомош-
но полегнато покрај него. Како потсетник на 
тоа што може, но нема да биде. Осуден на 
земја, на од по ова неподносливо време, со 
едно крило – бреме, тоа е човекот, засекогаш 
прогонет од Еденската градина.. .Како Адам 
пред портите на Рајот, неутешно седнат отаде 
светлината, во еден неразбран мрак, таков, 
несовршен се чини и човекот – ангел од најно-
виот мурал на струмичката тмурна реалност. 
Не се сеќавам дали во последниве децении, 
барем во оние што сум лично учесник и све-
док, човекот имал поголема потреба, скоро 
нужност да се крене над својата земја, над 
својот живот, над своето време. Да погледне 
од високо дали изгледа исто толку безнадежен 
векот на пандемии, клети болести и засекогаш 
загаден воздух, од кој потемнува и отежнува 
душата, та и да има крилја, би паднале сами 
од толку отрови и игри со „недозволеното“. 
Од митолошките приказни до најсовремените, 
луѓето копнеат по своите крилја, по својата на-
дтелесна слобода, по желбата да се спознаат 
подобро и од тој стремеж постојано се самопо-
вредуваат и страдат. „Интелигенцијата е најбр-
зата од сите птици“ се вели во Риг Веда, а по 
неа човекот постојано копнее, станува симбол 
на неговата победа над просечноста и во овој 
материјален свет, како и во древните фило-
зофии, тоа е единствениот начин да стане пти-
ца – да стекне крилја. Сепак, интелигенцијата е 
птица што честопати човекот ја турка од свое-
то рамо, ја откршува како ова крило, не сака да 
ја летне, ја препелка во прав и одбира немоќ. 
Овој паднат ангел на Владимир Илиевски 
во моментов е визуелизација на отуѓеноста, 
икона над булеварот во Струмица – и утеха 
и казна истовремено на она што сме го изгу-
биле и на тоа кон што сѐ уште можеме да на-
тежнеме, потрагата по подлабока духовност 
која секогаш испливува од тежина и немир. 
Надежта е токму во овие долги пердуви – 
крилја, напола откината – напола жива, под-
готвена со еден замав да го крене човечкиот 
дух кон вечната градина на сончеви цвеќа.

 
 Сузана Мицева, ноември 2020 год.
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ВИКТОРИЈА
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Претстава ВИКТОРИЈА (Монодрама)

Текст: Јордан Славејков
Режија: Дејан Ангелов
Актерка: Мирна Трпкова
Плакат и дизајн: Никола Пијанманов
Фотографија: Столе Ангелов
Продукција на Здружение за култура Транзен
Премиера: 13 ноември 2021 год. Театар Антон 
Панов Струмица / Сцена 112.
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ВИКТОрИЈа
-ИлИ ДА ПОГлЕДНЕШ ВО ГРОЗНОТО лИЦЕ НА ВИСТИНАТА-

„Ќе�ја�чуете�целата�вистина,�колку�и�да�ви�е�непријатна… 
Вистината�често�е�зла,�грозна�таа�има�сила�да�одвраќа�од�себе.”

Т
окму тој обид да бидеш блиску до вис  ти ната, е енергичното јадро, основната тема на 
нашата претстава која треба да нé енергетизира, да го предодреди нашиот театарски 
јазик, да го создаде воздухот на претставата. Блискоста до вистината, обидот да се 

биде во неа, секогаш претпоставува натчовечки напор. Митот за Икар најдобро го доловува 
тој стремеж. Викторија е всушност женски Икар којшто се труди да биде блиску до сонцето, но 
нејзините восочни крилја не додржуваат и се топат од неговите немилосрдни, жестоки зраци и 
Викторија се струполува во сопствената пепел од изгорени мечти и надежи… Тогаш на човека 
не му останува ништо друго освен од пепелта да роди нова смисла во животот после смртта: 
“Ако не на овој свет можеби ќе ме сакаш на другиот… мамо имам потреба од твоjaта љубов” – 
вели Викторија. Ова се буквално последните зборви во пиесата, зборови кои што откриваат 
една вечна и сепозната вистина дека првата и последната –ЕДИНСТВЕНАТА потреба на човекот 
е потребата да биде љубен, а тоа претпоставува да се прости, да се биде разбран од другиот.

 
 Од режисерот Дејан Ангелов

Односот мајка-ќерка, недоразбирањата во 
комуникацијата во најинтимниот дел на се-
мејството, немањето поддршка за одлуките, 
прошка за грешките, а можеби и љубов? Ова 
се прашањата што ни ги отвора монодрамата 
Викторија, работена по текстот на бугарскиот 
автор Јордан Славејков а во режија на Дејан Ан-
гелов.

По монодрамата Кротка која во фокусот ги 
имаше човековата себичност и неговата жел-
ба да поседува сé, дури и жената којашто не го 
сака, но и драмата Каин која го преиспитува 
братоубиството, но и вечната борба помеѓу до-
брото и злото, Ангелов во својата трета прет-
става пред струмичката публика ќе ги разгле-
дува токму релациите помеѓу мајка и ќерка.
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Документарен филм

ТРН
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Документарен филм ТРН

Режија: Столе Ангелов и Никола Пијанманов
Сценарио: Никола Пијанманов
Кинематографија и монтажа: Столе Ангелов
Музика и звук: Ставро Ангелаков
Плакат и дизајн: Никола Пијанманов
Продукција на Здружение за култура Транзен, декември 2021 год.
Премиера на филмот: Интернационален филмски фестивал Астер фест 17
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Трн (Синопсис)

Документарниот филм „Трн“ е посветен 
на актерот и граѓански борец и акти-
вист Стојан Велков Трн. Во филмот се 

опфатени повеќе фази од неговиот живот, 
но најбитен е психолошкиот пресек на него-
виот внатрешен свет,  духовна борба која во 
еден дел ќе премине во немилосрдна борба со 
општото зло. Филмот е поделен на пет дела: 
Земја, Молк, Театар, Бунт и Дом. 

Трн е човек чии живот и уметност се прекло-
пуваат во идеална синтеза. Нема ништо про-
тивречно во неговата дива и незауздана приро-
да да го спаси светот од еколошката и морална 
катастрофа. Тој тоа го прави преку уметноста 
и животот. Тој е човек кој секогаш ја кажува 
вистината, но и актер кој ја преиспитува таа 
вистина и можностите на човековата слобода 
да го избере доброто или злото. Во делот „Те-
атар“, Трн се подготвува за својата најголема 
улога, улогата на Луцифер во драмата „Каин“ 
на Џорџ Гордон Бајрон. Тука е тој олицитворе-
ние на пра злото кое ги истражува можности-
те на своите дејствија врз човекот.  На сцената 
Трн ги поставува најважните прашања - Дали 
постои Бог и зошто човекот е оставен сам да 
се справува со мачнотиите на постоењето? Зо-
што Каин го уби брата си во изгрејсонцето на 
човештвото? Дали може некогаш ѓаволот да се 
покае и врати во доброто?  Може ли на крајот 
да победи вистината? 

Театарот е поле во кое се судираат висти-
ната и лагата, доброто и злото, ѓаволот и Бог. 

Во делот „Молк“ тој стои сам меѓу незаинте-
ресираната  толпа на градскиот плоштад и со 
запечатена уста и молчење протестира против 
суровиот капитализам кој сака во најплодната 
почва (каде самиот живее),  да отвори смрто-
носен рудник. Трн е столб на движењето кое 
се бори со заканите на смртоносната инвести-
ција во струмичката котлина. 

Во делот „Бунт“ Трн е исправен како водич 
на слободоумни луѓе кои протестираат против 
подмолната партизација и корупција во култу-
рата. „Департизација на културата“ е  мотото 
кое го води во бескомпромисна борба со сис-
темот и нефункционалното Министерство за 
култура.  Во деловите „Земја“ и „Дом“ тој е 
целиот внесен во коренот на својата природа 
и живот. Човек од природата кој сака да ги раз-
бере и пренесе законитостите на природата и 
чистотата на земјата врз своите деца и фами-
лија. Борец кој со свои раце ја прави обновата 
за која се залага во платформите на еколошка-
та револуција. Тој е самиот пример за идејата! 
Неговиот дом е оазата, простор на смирението, 
оган и најмногу светлина која му дава смисла 
за секојдневната борба која ја води со светот 
што личи на една голема театарска сцена. 

Самиот ќе каже во еден монолог  -Не влегу-
вај во борба ако не се спремен да загубиш сé!

Филмот „Трн“ е документ за еден човек кој 
не се предава, човек кој од својот живот прави 
уметност, а од уметноста нов живот.
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Монографија 100 години 

Струмичка ликовна уметност
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Монографија 100 години 

Струмичка ликовна уметност

Монографијата „Сто години струмичка 
ликовна уметност“ е истражувачки 
проект на Здружението за култура 

Транзен. Главната идеја околу која се офор-
ми оваа книга како сведоштво и документ за 
едновековното ликовно творештво во градот 
Струмица, беше пронаоѓање и архивирање на 
дела од струмичките уметници кои се наоѓаат 
по приватните збирки и за кои никогаш не по-
стоело начин да бидат претставени пред јав-
носта. Се работи за стотина слики, цртежи и 
скици создавани во периодот од почетокот на 
дваесетиот век до денес. Ќе беше вистинска 
штета ако сите тие дела не се фотографираат, 
документираат и испечатат во едно издание 
кое е впрочем прво од таков тип во Струмица. 

Се работи за истражување кое опфаќа пери-
од од 1921 до 2021 година, време во кое се од-
вива континуиран ликовен живот во Струмица 
и Струмичко. Во книгата се застапени 150 ре-
продукции во боја,  текстови од историчари на 
уметноста, рецензии од каталози, сведоштва 
од архивите на уметниците и автобиографски 
записи. Кога видов со каков материјал распо-
лагаме и какви автори твореле и живееле тука 
(повеќето со речиси никаква афирмација во 
државата), си го поставив прашањето: 

Дали во еден град, едно место, простор 
ограничен, може во континуитет да функцио-
нира ликовната уметност без прекини и отсеч-
ки:  зошто се твори, зошто се прават слики, 
скулптури, цртежи, графики, се реализираат 
изложби и се посветува голем дел од животот 
во ателјето, во галериите, бдеејќи пред секоја 
црта, линија,  дамка од боја, како дежурни 
чувари на естетскиот живот во едно место, а 
притоа добар дел од тие творци се заборавени, 
скриени, поттурнати на маргините од светот, 
неконсултирани за ниедна одлука, чин, дејст-
вие, културно одлучување- Вреди ли да се пос-
вети целиот живот на уметноста, ако со неа не 
можеме да го промениме светот? Не само све-
тот, не можеме да го промениме и најмалото 
место и опкружување во кое сме родени и во 
кое постоиме. Луѓето околу нас. Не вреди! Но, 
вреди нешто друго, поголемо и позначајно од 

сè. Нешто пред кое сите можат само да замол-
чат. Самите уметници се промениле себеси до-
дека ги твореле своите дела и додека бдееле 
во ателјеата, самите уметници станале големи 
луѓе, длабоки, суштински, карпа луѓе, темели 
на кои ќе се изгради невидливата зграда на 
цивилизацијата! А постои ли нешто позначај-
но од тој факт?!

Архивата започнува со црковното сликар-
ство во касниот 19 век и најголемиот претстав-
ник на зографите од тој период, струмичкиот 
живописец Григориј Пецанов.  Историчарот 
на уметноста Марјан Минов кој го напиша 
хронолошко - критичкиот осврт во книгата, 
забележа: „ Струмичката современа ликовна 
уметност, несомнено, има долга традиција 
која со извесни прекини трае едно столетие, 
а која несомнено е поставена врз темелите на 
византиското и средновековното сликарство 
во овој регион, а пред сѐ на делата од родно-
крајните струмички зографи: Ѓорѓи Велјанов, 
Васил Ѓорѓиев и Григориј Пецанов, од кои 
најистакнато место зазема зографот Григориј 
Пецанов. Нивната ликовна активност и поја-
ва е поврзана со македонското преродбенско 
движење во 19 век - тежок и мачен период ис-
полнет со бројни војни и крвопролевања. Овие 
зографи не само што ги живописуваат цркви-
те и сликале икони, туку истовремено помага-
ат во формирањето на македонската нација.“ 
Пробивот во современата го прави сликарот 
Атанас Мучев кој се школувал во Белград. Од 
таму ги носи влијанијата на париската сликар-
ска школа, како што своевремено тоа го сто-
рија Личеноски и Мартиновски. Тој со својата 
богата творечка активност ја покрива првата 
половина на 20 век. Тука е и сликарката Васил-
ка Христова која завршува уметничка ликовна 
школа во Белград 1938 година. Како најзначај-
ни автори на кои се потпира струмичката ли-
ковна сцена низ втората половина на 20 век се 
Стојан Пачоов, Георги Божинов- Фаника, Ниче 
Василев, Киро Урдин, Марјан Пецев – Захов, 
Момчило Петровски- Момо, Глигор Беќаров, 
Бранко Кончалиев, Стојче Гоцков...Сликари 
кои целиот живот го посветија на ликовното 
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творештво градејќи специфични естетски сти-
лови. Голем осврт во книгата е даден и на ак-
тивностите на Друштвото на ликовните умет-
ници Струмица, нивните изложби и дружби, 
колонии и мултимедијални проекти. Друштво-
то ДЛУС за жал не постои веќе две децении, 
оставајќи голема празнина во ликовниот жи-
вот на градот. 

Во мисијата на Здружението за култура 
Транзен и тимот кој работи со здружението, 
стои зацртано откривањето и афирмацијата на 
локалните ликовни творци, нивно претставу-
вање пред јавноста, преку публикации, ката-
лози, есеи и изложби. Но, оваа монографија 
е синтеза на досегашниот петгодишен труд, 
еден вид круна на истражувањето.  Барајќи 
низ ателјеата и приватните домови, како и низ 
некои институции, се соочивме со вечната ди-
лема: Како е возможно толку големи автори да 
останат анонимни во текот на своите животи, 
но и после нивната смрт. Случаи кои не се рет-
ки во ликовната историја. Многу од делата беа 
и во лоша технолошка состојба, но за тоа во 
некој иден проект.

Книгата содржи над стотина репродукции 
во боја, фотографски архивски материјали и 
текстови, сведоштва од уметниците, а е ди-
зајнирана од Тиме Гарванлиев и печатена во 
Ројал Арт – Скопје.

Од уредникот на монографијата Никола 
Пијанманов
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Ретроспективно – монографска изложба

Ниче Василев
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Ретроспективно – монографска изложба на 

ниче Василев
50 години творештво

на 17 мај во Галеријата на Завод и музеј Стру-
мица, беше отворена ретроспективно – мо-
нографската изложба на Ниче Василев. 

На настанот беше промовирана монографијата 
Ниче Василев „50 години творештво“. Настанот 
е во организација на Здружението за култура 
Транзен. Кураторот на изложбата е уметникот 
Никола Пијанманов, а промотор на книгата е 
историчарот на уметноста Марјан Минов. Со от-
ворањето на изложбата, се одбележи и светската 
манифестација – Ноќта на музеите.

Монографијата содржи над сто и педесет 
репродукции во боја, избор од целиот опус на 
сликарот. Уредник на монографијата е Никола 
Пијанманов, текстовите се на авторот, академик 
Васко Ташковски и д-р Тони Ќосев. Дизајнот го 
работеше ликовниот уметник Горан Јованов, а се 
печатеше во Ројал Арт - Скопје.

Во разговорот со уметникот како дел од моно-
графијата, сликарот Ниче Василев ќе каже:

„Низ сите мои творечки години никогаш не 
сум создавал во конфорна зона. За разлика од 
некои мои колеги, јас тешко го поминував мојот 
авторски пат. Но, никогаш не се предадов и опс-
тоив во таа сурова реалност. Повеќе од педесет 
години сум посветен на сликарството, се трудам 
колку можам да имам сериозен пристап и дела-
та ги анализирам во ателјето долго, студиозно. 
Понекогаш на нив се навраќам и после неколку 
месеци. Сликите никогаш не се целосно завр-
шени. Не ги разбирам колегите кои се жалат на 
тешките услови за работа. Вистинскиот творец 
секогаш ќе најде начин и причина да создаде 
нешто убаво, нешто значајно. Барањето причини 
за неуспехот е исто така неразбирливо. Без оглед 
на сите искушенија, уметникот е токму тој кој на-
оѓа решенија за најтешките прашања и од нив ја 
создава својата уметност.

Уметноста не се учи. Или ја имаш во себе или 
не! Вие можете да ги студирате сите школи за 
уметност, но ако го немате талентот, никогаш 
нема да бидете креативен и плоден автор. Им 
препорачувам на младите сликари, пред сè, да 
се осврнат на сопствените чувства и автентичен 
израз. Да веруваат во сопствените можности и да 

ги развиваат, постојано. За мене уметноста е сè! 
Таа ме прави среќен, исполнет. Среќно е и моето 
семејство. Уметноста е радост. Таа ги прави сите 
подобри и посреќни луѓе“. 

Во промотивниот текст за изложбата, истори-
чарот на уметноста Марјан Минов кажа:

Ми претставува особена чест и задовол-
ство да бидам промотор на монографијата и 
ретроспективната изложба посветена на наши-
от сограѓанин, ликовниот уметник Ниче Васи-
лев. Со неговата уметност првпат се запознав 
уште во средношколските денови, кога редовно 
ги посетував годишните изложби на ДЛУС и со 
нетрпение чекав да ги видам портретите на Ниче 
Василев. Секогаш фасциниран од неговиот лико-
вен израз, никогаш до крај не можев да си ја раз-
гатнам мистичноста што тие фигури, портрети 
или актови, сеедно, самите во себе ја поседуваа. 
Таа фасцинираност продолжи низ годините, со 
активно следење на неговото творештво, а де-
нес ја имам таа можност пред сите Вас да кажам 
неколку збора за Ниче, за монографијата и нај-
важно, за неговата уметност. А секогаш е убаво 
да се зборува и слуша за убавата, или вистинска-
та уметност.

Секој уметник уметноста ја доживува на свој 
сопствен начин. А таа самата по себе, е нешто 
благородно, возвишено. За ликовниот уметник 
Ниче Василев „уметноста отсекогаш претставу-
вала фактор за формирање на човечката лич-
ност... Човечкиот нагон да опстане, но и да се 
усоврши себеси духовно, го прави креативен и 
творечки активен“. Со таквиот креативен нагон, 
уметникот создава дела, различни по својата 
успешност и изведба, кои ги споделува со јав-
носта, дозволувајќи му на секого душевно да се 
насладува. Квалитетот и успешноста на делата 
и авторите се различни. Некои се истакнуваат и 
заземаат повисоко место од останатите. Таквите 
заслужуваат посебно внимание и почит. Еден од 
таквите е и самиот тој, нашиот сограѓанин, ли-
ковниот уметник Ниче Василев.

Ниче Василев е роден 1948г во с. Дабиља, 
Струмичко, а неговото детство се одвива во по-
ствоен период во кој како што и самиот ќе каже 
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„немаштијата беше секојдневие“. Во такви лоши 
животни услови, уште во основно училиште кај 
него се раѓаат талентот и љубовта кон ликовната 
уметност, кои ќе продолжи да ги негува низ го-
дините што следат. Средно уметничко училиште 
завршува во Скопје во 1969г, а дипломира на Ака-
демијата за ликовни уметности во Варшава 1978г 
во класата на проф. Лудвиг Мачонг. Ниче Васи-
лев со својата творечка активност ја продолжува 
ликовна традиција во Струмица, воспоставена 
од доајените Мучев и Христова, а продолжена од 
нивните ученици. Истовремено, Ниче се вброју-
ва како еден од репрезентите на современата 
македонска ликовна уметност. Според акаде-
мик и ликовен уметник Васко Ташковски „Ниче 
е сликар со изградена ликовна физиономија, со 
препознатливо место во македонската ликовна 
уметност“, а потврда за неговиот квалитет како 
ликовен уметник се бројните награди и призна-
нија, како и индивидуалните и групни изложби 
во земјата но и надвор од неа, претставувајќи се 
себеси како автор, но истовремено претставу-
вајќи го и нашиот град. 

Неговото сликарство главно се движи во сфе-
рата на предметното, со негово постепено реду-
цирање и апстрахирање. Неговото сликарство 
претставува своевиден модифициран реализам, 
со експресионистичко – импресионистички и 
симболичен начин на изразување. Во него, Ниче 
Василев приоритет му дава на портретот и актот, 
особено фасцинирајќи се од женската фигура. 
Машките фигури иако не отсуствуваат во него-
вите дела, сепак тие се многу ретки. Уметникот 
Никола Пијанманов околу тоа ќе напише „После 
творештвото на Никола Мартиновски во нашето 
сликарство, ретко кој сликар со толкава страст 
се посветил на женската фигура како Ниче Васи-
лев“; или како што поетот Ефтим Клетников ќе 
забележи „анимата, женската душа и женското 
тело се алфа и омега за сликарството на Ниче 
Василев, негов естетички и филозофски клуч ис-
товремено“. Таму веројатно се наоѓа и неговата 
муза, неговата вечна инспирација. 

Самата човечка фигура кај Ниче, насликана 
со чисти бои и со едноставни и  навидум груби 
потези, но кај која е присутна одредена театрал-
ност и мистика, секогаш е поставена во посебен, 
соодветен амбиент на нејзината психолошка 
состојба – на тој начин давајќи и на самата слика 
посебен метафизички квалитет. Неговите нави-
дум груби потези, кои се како своевидна игра на 
авторот, на моменти се доближуваат до постепе-

но апстрахирање и излегување од предметното, 
а на моменти одат до спротивната крајност. Ток-
му тие потези го претставуваат неговиот лирски 
уметнички израз кој би можел да се дефинира 
како длабока интимна поезија во ликовното. На 
тој начин, Ниче им внесува живот на насликани-
те фигури и ги оплеменува со доза на меланхо-
личност и мистичност, налик на великаните Ма-
тис и Модилјани. 

 Освен како портретист, Ниче Василев 
исто така постигнува значајни достигнувања во 
пејзажот, претежно сликајќи предели од род-
ниот, струмички крај. Во нив главно отсуствува 
човечкото присуство, а поретко е застапена и 
архитектурата. Василев пејзажите ги работи без 
филигранска прецизност и накитеност, туку со 
еден фовистички пристап и елементарна редуци-
раност на материјата, доближувајќи се  на тој на-
чин до пејзажите на Сезан, Вламенк, Нолде, како 
и со лирска стилизираност доведена на моменти 
до архетипност и симболичност. Во пејзажите на 
Ниче како да се чувствува една романтичарска 
страст да се побегне од цивилизацијата и да се 
препушти на чистите импресии од природата. 
Пејзажите кај него се овековечени и исполнети 
со енергија која одново и одново буди живот во 
материјата, оти уметникот ја има таа моќ во себе 
да им го продолжи животот и да ги овековечи 
пределите, иако можеби тие реално се униште-
ни или, од било какви причини, истите повеќе 
не постојат. Тие единствено живеат во делата на 
Ниче.

Денес, со промоцијата на монографијата пос-
ветена на творештвото на Ниче Василев, заедно 
со ретроспективната изложба, се одбележува 
еден јубилеј, 50 години негово активно ликов-
но творештво. Ваквиот ликовен континуитет 
на Ниче наложи потреба од ретроспективно 
претставување и создавање едно монографско 
издание посветено на авторот и неговото досе-
гашно ликовно творештво. Оваа монографија, 
насловена „Сликарството на Ниче Василев“ во 
издание на Здружението на граѓани ТРАНЗЕН од 
Струмица, е една од неколкуте досега објавени 
монографски дела, а кои се поврзани со ликовна-
та уметност од Струмица и струмичко. Верувам 
дека овој проект, идеја, или како и да се нарече, 
ќе продолжи и понатаму да се развива.

Монографијата „Сликарството на Ниче Васи-
лев“ претставува сублимат од кратка автобиогра-
фија, критички осврти и рецензии кон уметноста 
на Ниче како и разговор со самиот уметник, каде 
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тој со силен јазик збори за уметноста и за услови-
те во кои опстојува струмичката ликовна сцена.

Оваа текстуална предлошка е проследена со 
над стотина репродукции на неговите дела, како 
и фотографии од неговиот живот. Застапените 
репродукции опфаќаат еден широк временски 
дијапазон од ликовното творештво на Ниче Ва-
силев, од неговите најрани почетоци; од основно 
училиште па сѐ до денес, презентирајќи го стил-
скиот и уметнички развој на овој сликар во текот 
на петдецениското активно ликовно творење. 
Истите тие се сместени во три засебни целини, 
насловени како цртеж, портрет - фигура и пеј-
заж, а низ кои се движи и развива досегашната 
ликовна продукција на Ниче.

Ваквиот сублимат ни го претставува живо-
тот на Ниче Василев од две перспективи: како 
обичен човек и како ликовен уметник. Првиот 
се бори и се соочува со секојдневните животни 
проблеми, додека вториот се труди сето тоа да го 
преточи во ликовно дело. Или како што самиот 
Ниче ќе изјави „Вистинскиот творец секогаш ќе 
најде начин и причина да создаде нешто убаво, 
нешто значајно. Без оглед на сите искушенија, 
уметникот е токму тој кој наоѓа решенија за нај-
тешките прашања и од нив ја создава својата 
уметност“. Автобиографски и реминисцентно, 
Ниче Василев во оваа монографија ни го разот-
крива својот живот, иако никогаш докрај ништо 
не може да биде разоткриено. А уметничкиот 
живот, сам по себе, воопшто не е монотон. Тој 
е исполнет со секакви предизвици и проблеми. 
Или како што самиот Ниче вели: „Во моето тво-
рештво и во мојот живот воопшто, се мешаат 
безброј моменти, случки, зборови, совети... лич-
ности кои на еден или на друг начин се „знаци 
на патот“, кој го одам веќе седумдесет години и 
за чудо, интензитетот на нивните бои никако не 
бледнее. Сите нив ги носам во својата папка со 
цртежи, во кутијата со бои, во џебовите, во обе-
лените влакна, во оваа кратка исповед“.

Иако главен акцент на самата монографија е 
токму ликовното, или визуелното, текстуалниот 
дел е сосема доволен за да го доближи ликот и 
делото на Ниче до секој читател и љубител на 
ликовната уметност. Таа задолжително треба да 
биде присутна во сечија домашна библиотека и 
задолжителна лектира за идни  генерации ликов-
ни уметници.
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Самостојна изложба на Тони Попов

„Човек неусетно се троши“
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Самостојна изложба на Тони Попов 

„Човек неусетно се троши“
Рецензија за изложбата - Автопортретите на Тони Попов
 „Постои една врата која ја затворив до крајот на светот“.  
 Х. Л. Борхес.

Кога требаше да се осмисли каталогот за 
сликите на Тони Попов, ги добив него-
вите песни, неговата скриена поезија. 

На почетокот ги знаев само сликите, кои ги 
следам прецизно и детално со секоја нивна 
појава. Кога ги прочитав песните, не знаев 
дали каталогот за изложбата да биде поетска 
збирка илуминирана со слики, или каталог на 
сликите, украсени со стихови кои ќе стојат под 
самите репродукции, наместо легенди и пода-
тоци за нив и нивната ликовна техника. Затоа 
што вистинските податоци за сликарството 
на Тони Попов можеме да ги откриеме само 
во неговата поезија. Тони е поет. Тој е еден од 
оние поети кои ги сликаат своите визии. Тој 
станал сликар затоа што мечтаел да ги види 
материјализирани зборовите кои ги отсону-
вал. Како што Вилијам Блејк ги решаваше ал-
хемиските преобразби на неговите сликарски 
фантазмагории. Или како што тоа еднаш го на-
прави Артур Рембо, пронаоѓајки им на боите, 
самогласки, а на согласките - форми. Така се 
родило сликарството на Тони Попов. Сликар 
на недовршената поезија...не, поточно сликар 
на поезијата која не завршува. Решивме овој 
каталог да биде златен пресек помеѓу негово-
то сликарство и поезија. 

Сликите на оваа изложба се самоспознание 
на еден човек. Откритие кое се случило во од-
разот на едно огледало, понекогаш заматено 
од патината на времето, понекогаш напукнато 
од притисокот на нетрпеливоста и маката на 
свесноста дека ќе бидеме заборавени, можеби 
засекогаш. Овие, како и сите значајни дела на 
сликарската уметност се видени во огледа-
ло. За да бидат запаметени. Секоја уметност 
е крик предизвикан од ужасот на заборавот. 
Суштината на ова кристално јасно сликарство 
се состои токму во нејасноста на огледалото 
да ги запамети нашите ликови. 

Џон Китс напишал епитаф за својата над-
гробна плоча: „Тука почива оној чие име беше 
запишано со вода“. Кога Калил Гибран го по-
сетил неговиот гроб, напишал песна во која го 
исправил епитафот на Китс.

„Овде почива поетот чие име беше запиша-
но со оган.“

Надгробната�плоча�на�поетот�Џон�Китс�во�Рим.

Ван Гог ги бележеше брчките на своето 
лице и така ги броеше деновите кои му се 
чинеа долги како векови. „Престар сум да 
продолжам“ запиша во едно писмо. На само 
триесет и три години. Но, што се годините во 
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однос на мапата на Вечноста која ја носиме 
втисната во нашата судбина, како претежок 
багаж, како жиг врз кожата, понекогаш неиз-
држлив во еден ваков несовршен и недовршен 
свет. После секој значаен и потресен настан 
во својот живот, Рембрант ван Ријн сликал 
по еден автопортрет. Гоја се насликал себеси 
како сениште во групната кралска гротеска. 
Автопортретите секогаш беа и ќе бидат најин-
тимните, најдлабоките и најскриените творби 
на уметниците. Микеланџело во огромниот 
„Страшен суд“ се наслика себеси во ликот на 
одраната кожа, во фигурата на маченикот Св. 
Апостол Вартоломеј. Ел Греко често се сликал 
себеси инкогнито, претставен во лицата на 
светителите. Некои сликари немале можност 
за модели, па биле принудени да ги истражу-
ваат само сопствените лица. Таков е осамени-
кот Едвард Мунк. Последното дело на Пикасо 
е автопортрет. Круна на творештвото. Авто-
портретот како жанр кај сликарите е како мо-
нодрамата во театарот. Тука си сам. Ти и сите 
кои постојат во тебе. Само ти и оној кој гледа 
од тебе, во тебе... автопортретот никогаш не е 
опседнатост со своето лице, туку потрага по 
себе, па дури и автоиронија на себеси. 

Отсекогаш знаев дека над секое успешно 
творештво се клати една голема катастрофа 
на неуспехот. Затоа што убавите дела не се 
раѓаат по рецепт, а за најуспешните творби не 
постои формула. Па и да постоела. Какво е тоа 
дело створено според координатите на точна 
и прецизна математичка формула?! И како по-
инаку би било нешто откриено и создадено, 
освен под неподносливиот притисок на неус-
пешната реализација. Со секој потег врз плат-
ното одиме или кон длабокиот амбис, или кон 
откровение. Не постои средина. Такви се сли-
ките на Тони Попов. Тие секогаш се движат на 
работ, четката слика до максимумот на нерви-
те, оформувајќи ги драматичните изрази на 
лицето од прва, удирајќи со сета сила по нај-
тенките жици на ликовниот инструмент. Тие 
се можеби мали по формат, но монументални 
по количеството емоции наталожени со секој 
потег на бојата. Да си творец е поголемо нешто 
од тоа да бидеш уметник. Творецот врие од 
внатрешна убавина, тој секогаш наоѓа начин 
да ја извади таа убавина која клокоти во него, 
и да ја пренесе во материјалниот свет. Додека 
уметникот се реализира во законитостите и 
рамките на светот, материјализирајќи дела во 
контурите на естетиката, творецот е веќе ду-
ховно реализиран уметник.

Винсент ван Гог бил творец многу порано, 
пред да стане уметник. 

Тони Попов е фигуративен сликар. Негово-
то фигуративно сликарство се разложува во 
целосно треперење. Често се тоа парови, жел-
ни да остварат контакт. Се допираат, сакаат 
да се доближат, го исполнуваат просторот со 
присутност. И сепак се разделени. Ликовите 
во неговите слики имаат аура на издвоеност. 
Почесто, тоа присуство е исполнето со тиши-
на. Осаменоста е тивка, длабока. Нема спек-
такуларни, патетични вресоци и крикови на 
страдањето. Овие ликови или се помириле 
со судбината, или достоинствено го носат то-
варот на своето бреме. Осамени портрети на 
далечни познаници, фамилијарни портрети во 
кои секој е сам, навидум овековечени и згри-
жени од заборавот. Контури кои бледеат, луѓе 
со уморни очи. Случајни минувачи. 

Но, автопортретот кај Тони Попов е клучот 
на таа тајна на фигуративниот експресивен за-
пис. Тоа себенабљудување има ритуална улога 
во неговиот живот. Неговиот автопортрет е 
хируршко прецизно секцирање и разоткри-
вање на човечката душа. Себепортретирањето 
станува дисциплински метод на самоспозна-
ние. Автопортретите се можеби најдлабока-
та исповед која ни ја нуди уметникот. Јас сум 
сите! Сé што гледам сум јас. Јас сум сé, јас сум 
никој. Кој сум јас? Огледалото не е повеќе поле 
за себепромоција или нарцизам, туку испове-
далница. Тие се контрапункт во диспропор-
цијален сооднос со нашето време, чиј тренд е 
фото - селфи промоцијата, каде себе - афир-
мацијата бара излез од самотијата. А всушност 
е уште повеќе интензивирана. До исчезнување 
или себебришење. 

Неусетно се трошам. Истекувам. Одмину-
вам. Ме снемува, но се преобразувам. Созерцу-
вам.

Денеска се мисли дека целта на уметникот е 
да изненади, да шокира. Да пренесе точна по-
рака. Мислам дека тоа не е вистина. Уметникот 
нема цел, неговиот творечки пат е самиот по 
себе решение, реализација. Уметничкиот пат е 
веќе остварена мисија! Како патот на тројцата 
мудреци во пустината кои ја следат ѕвездата 
на Спасителот.

 Никола Пијанманов 
 март 2022 год.
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Издание и промоција на книгата – раскази

БУНИКИ од Далибор Плечиќ
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Фотографии на Столе Ангелов
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Издание и промоција на книгата – раскази 

БУнИКИ 
од Далибор Плечиќ

на 13.4.2022 год. во Europe House - Струмица се одржа промоцијата на збирката раскази 
„Буники“ од Далибор Плечиќ.

Промотор на настанот беше писателката и преведувач Јулијана Величковска. 
Збирката содржи пет раскази: „Буники (приказни во аорист)“, „Пријателството нема цена“, 
„Проѕевање“, „Стапало“ и „Јазикот на кошарката“.

Издавач на книгата е ПНВ Публикации, а изданието е поддржано од Здружението за култура 
и развој на креативни индустрии Транзен од Струмица.

ДАЛИБОР ПЛЕЧИЌ е книжевен критичар, писател и преведувач. Дипломирал Општа и ком-
паративна книжевност на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје и има посетувано 
мастер студии по Библиотекарство и информатика на универзитетот во Белград. Пишува книжев-
ни критики за „Букса“ (Booksa) од Загреб,„Бетон“(Beton) од Белгради за списанието „Литерари 
ривју“ (The Literary Review) од Њу Џерси, САД. Престојувал на неколку резиденцијални програми, 
како што е Резиденцијален уметник во Ку-21/Музејскиот кварт во Виена (Q21/MuseumsQuartier) 
и Резиденцијален уметник во рамките на програмата на Традуки во Софија. Претежно пишува 
проза, но има објавувано и песни со кои настапувал на фестивали за перформативна поезија во: 
Белград, Виена, Ротердам, Братислава, Грац и др. Има преведено книги од: англиски, српски, 
хрватски и бугарски на македонски јазик, како и од македонски и од бугарски на српски.
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Изложба НЕСОВРШЕН ПРОСТОР 

Траги во просторот
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НЕСОВРШЕН ПРОСТОР 5 

Траги во просторот

несовршен простор е петта по ред излож-
ба во организација на Здружението за 
култура Транзен од Струмица, оваа го-

дина во соработка со Друштвото на ликовни 
уметници Битола.

Проектот ги истражува можните простори 
за изложување на ликовните дела. Секоја го-
дина просторот на изложбата е различен, во 
потрага по совршениот простор. „Несоврше-
ниот простор” е вечната болка на уметникот, 
на уметничкото дело. 

Сликите, цртежите, графиките, колажите, 
скулптурите, одделени од ателјето, тие лута-
ат низ апсурдниот свет на чудата. Бездомни 
дела кои заглавиле низ лавиринтите на енте-
риерите. Чудниот спој на несинхронизирани 
простори, вештачки светла и самотија,  молк 
околу сликите и скулптурите, рамнодушност 
пред творечката креација, тоа се фантасмаго-
ричните феномени на нашето време. На оваа 
изложба, пак ќе се потсетиме: 

- Зошто уште постои уметноста?!
Затоа што постојат уметниците!
Постои ли совршен простор за уметничкото 

дело?
Петтата изложба на „Несовршен простор“ 

е  во потрага по нови места за изложување. 
Oваа година, просторот е галеријата на КЦ Ма-
газа, Битола. 

Темата  на изложбата е „Траги во просто-
рот“.  Да оствариме контакт со празниот прос-
тор, да го исполниме со присуство, или да ја 
пронајдеме празнината на пределот кој се 
шири во перспективата пред нас.

Нешто поминало низ пределот, оставило 
трага. Или не?  Каде се границите на просто-
рот? Ги знаеме ли нашите патеки? Кои се тра-
гите по кои се движиме? Кои сме и зошто тра-
гаме низ просторот? Она кое го оставаме како 
знак, ќе истрае ли? Или сé ќе биде како пепел 
расеано низ времето. Секоја потрага остава и 
трага.

Го откриваме знакот во пејзажот. Нешто 
што ни оставило силен впечаток, нешто кое не 

можеме да го заборавиме и постојано се враќа, 
како во сон. Нешто што сраснало со просто-
рот. Сеќавање на нашето или туѓото присуство 
во празниот простор. Некој оставил трага, не-
кој не успеал да ја открие, но некој ја маркирал 
засекогаш. 

На оваа изложба, уметникот треба да го 
пронајде својот внатрешен пејзаж. Со повтор-
но разоткривање на смислата на нашето при-
суство во празниот простор. 

На изложбата Несовршен простор, секоја 
година Здружението Транзен ја доделува от-
купната награда за ликовно дело „Златен лист 
- Владимир Георгиевски“, во чест на великанот 
на македонската ликовна уметност Владимир 
Георгиевски. 

Добитник на наградата „Златен лист“ годи-
нава е ликовниот уметник Димитар Солаков-
ски од Битола. Жирито на овогодинешната на-
града, сликарот Владимир Илиевски ќе каже 
за делото на Димитар Солаковски:

-Делото на Димитар Солаковски, „Детето на 
Белото море“ е една прилично смела, директ-
на и специфичнo решена композиција, која 
истовремено носи тивка суптилна поетска 
приказна. Толку интимно, а сепак универзал-
но, затоа што колку подлабоко патуваме низ 
привидните суштини на поединечните фор-
ми, гледаме дека на крај сите завршуваат во 
една суштина. Тука е прикажан моментот на 
вечноста. Запомнетото што избледува, а не се 
заборава. 

На изложбата учествуваат петнаесет умет-
ници:

Димитар Солаковски, Илија Маџаров, Тони 
Попов, Александра Петрушевска Ристовска, 
Марија Трајаноска, Никола Пијанманов, Ване 
Костуранов, Љупка Галазка Василев, Славица 
Милева, Дејан Иванов Маргуш, Орце Нинески, 
Љубица Мешкова Солак, Ѓорги Динев, Горан 
Јованов и Верица Арапова.
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Првонаградена слика на Димитар Солаковски 
„Детето на Белото море“ 100 Х 130,5 , 100 х 114,5 диптих, комбинирана техника
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Глумецот..е глумец...е глумец
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Teaтарска претстава

Глумецот..е глумец...е глумец

 О
вој текст првпат го прочитав пред осум 
години и веднаш ме освои со својот 
лесен и едноставен јазик искористен 

да се искажат многу комплексни емоции, 
ставови, душевни состојби на едно БИТИЕ, 
на еден ЧОВЕК, на еден АКТЕР (или како 
што го преведовме за нашата претстава ...на 
еден ГЛУМЕЦ). Уште повеќе ме импресиони-
раше фактот што истиот е напишан од ак-
тер, кој на свој чудесен начин ги обединува 
сите проблеми, стравови, дилеми и траги-
комични ситуации кои може да ги доживее 
еден човек, кој се занимава со оваа тешка и 
заразно-убава професија. Тоа е доајенот на 
босанското и југословенско кино и театар, 
Зијах А. Соколовиќ. Актер, кој својата прет-
става ја игра повеќе од 40 години и има пре-
ку 1600 изведби. 

Оваа монодрама се состои, исклучиво 
исамо од трите суштински елементи неоп-
ходни за постоењето на еден театарски чин, 
а тоа се: Актер, Приказна и Гледач. Ништо 
повеќе. Значи, неговото Величество „Гледа-
чот“ е многу важен учесник во креирањето 

на оваа претстава, и тоа на многу директен 
и посреден начин. Тој е активно вклучен во 
претставата која што е дојден да ја гледа. 
Тој донесува одлуки дали, што и колку ќе 
гледа додека трае претставата. Со гласање. 
Демократија на дело и во живо. Овде и сега. 
Театарот е жива уметност. Таква е заради 
присуството на актерите на сцената, но и за-
ради присуството на гледачот во 12-от ред. 
Денеска театарскиот гледач е сведен на нем 
набљудувач, седнат во темното гледалиште, 
кој иако, на друг начин, преку размена на 
енергии комуницира со актерите на сцената, 
сепак, сметам дека му недостига активно и 
директно вклучување во претставата, актив-
на комуникација со актерот, нешто што не 
може да се доживее кога се гледа филм. Во 
оваа претстава актерот му седнува на гледа-
чот во скут, и како метафора, а зошто да не 
и буквално, и заедно двајцата учествуваат 
во креирањето на театарскиот чин. Целиот 
свет е сцена и сите ние сме (само) Aктери.

 Коста Ангов
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