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ГРАФИКИ ШТО ЈА ФОРМИРАЛЕ СОВРЕМЕНАТА ЛИКОВНА
СЦЕНА

Монотипиите на Ѓорѓи Крстевски од 1956 се ран пример на апстрактната
ликовна мисла реализирана во Македонија

КАТЕРИНА БОГОЕВА

Од широкиот ликовен опус, од кој најголем дел сеуште се чува во семејното

ателје на македонскиот ликовен уметник Ѓорѓи Крстевски (1923-1985), на

изложба отворена во Музејот на град Скопје посетителите, особено

помладата генерација има можност да запознае избор од 47 дела од

авторовото творештво кое се смета за релевантно за историјата на

македонската современа уметност. Автор на проблемски конципираната

изложба под наслов „Фрагменти и вредности“ (вo освојување nа

модернитетот) е историчарот на уметност Лазо Плавевески кој фокусот на

својот стручен интерес го става на изборот од вредните линорези,

монотипии и акватинти што Крстевски ги работел во три периода - 1956,

1962/63 и 1967/68, потенцирајќи дека овој дел од творештво без особена

причина е запоставено и заборавено.
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СДСМ најавува битка за принципи, не за
ресори

Од недела нов влажен бран
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европската шампионска титула
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„Претпоставка на оваа проблемска изложба е дека во периодот на

заокружување на модернитетот на македонското општество, одреден број

млади уметници работејќи во стилот на тогаш актуелниот енформел, дале

сопствен придонес во формирањето на една современа ликовна сцена која

требала постојано да негува некаков активен, критички однос кон

стварноста “ - вели Плавевски и посочува дека во 1956 година Крстевски во

серијата на монотипии кои тогаш ги работел, создал пет дела под заеднички

наслов „Колористички варијации“ што се сметаат за многу ран пример на

апстрактната ликовна мисла реализирана во Македонија. Авторовата серија

на линорези под наслов „Безимени“ која е претставена како можеби

најважна во неговото творештво, пак содржи графики работени во еден

многу лично протолкуван енформел. 

Роден во Битола, Ѓорѓи Крстевски учел во Средната трговска гимназија до

1941 година, а во 1951 година во Скопје го завршил Средното уметничко

училиште. Во Загреб дипломирал на Академијата за ликовни уметности кај

професорот Жељко Хегедушиќ, а во истиот град завршил и курс за

конзервација на икони при Заводот за конзервација, а соработувал и со

мајсторската работилница за витраж и мозаик на професорот М Плевнер.

Во неговата творечка биографија се забележани 17 самостојни изложби

реализирани во дел од градовите на поранешната СФРЈ, како и податоците

дека работел во Музејот на град Скопје, краток период бил и слободен

уметник, а се пензионирал како професор по ликовно образование во

Средното сообраќајно училиште „Боро Петрушевски“. 

„Во моментот кога Крстевски активно почнува да се занимава со графика,

таа техника е доживеана како дисциплина, медиум преку која едно

општество треба да го дофати сопствениот модернитет. Гледајќи ги

графиките и монотипиите на Крстевски од втората половина на 1950-тите

може да се забележи дека таков однос кон оваа техника, но и кон полето на

односите на уметноста со општеството, имал и авторот. Делата во овој

период главно биле конципирани во два модела: дела со етнолошка

содржина и дела кои преку својот формален зафат ќе бидат во однос со

тековните, актуелните ликовни движења во светот“ - посочува авторот на

изложбата кој фокусот го насочува кон вториот посочен модел, од причини

што него го смета за индикативен во периодот на заокружување на

модернитетот на македонското општество како на планот на личната

партиципација на определени тенденции, така и на проблемот на нејзината

презентација и општествена рецепција на понудените содржини. 

„Зошто „Колористички варијации“ и „Безимени“ (како дел од монотипиите и
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РЕДАКЦИЈА

ул. "Васил Ѓоргов" бр.16, четврти кат

Тел. 3236 900
Факс. 3236 901
E-mail: contact@utrinski.com.mk
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линорезите и дрворезите од втората половина на педесеттите и почетокот

на шеесетите години на 20 век)останале без соодветна критичка рецепција

останува само да погодуваме. Можно е дека авторот не бил доволно

наметлив, можно е дека тие на експозициите на кои биле презентирани не

биле доволно нагласени или дека можна причина е катастрофалниот

земјотрес во Скопје од 1963 кој се случил непосредно по изложбата или

дека во целата таа низа околности конечен удел имале говорите на Јосип

Броз, тогашниот Претседател на СФРЈ, одржани во зимата 1962/63 во кои тој

има негативен однос кон апстрактната уметност, а во тој период во

Југославија енформелот е во најголема експанзија “, вели Плавевски,

посочувајќи меѓудругото дека во некој периодичен циклус од 6 години

Крстевски изработил мала серија дела кои навестуваат, како што вели

„некои мали можности дека во нив е загатнат проблемот на процесуалноста

на самата изведба, нешто што во нашата средина постапно ќе почнува да

станува актуелно низа години подоцна“.

Статијата е прочитана 1664 пати. 
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Премиера на балетот „Шехерезада“ од Римски Корсаков

Промовирани избраните дела од Михаил Ренџов

„Златниот леопард“ за „Бубачки“ во Кинотеката на Македонија

Концерт на пијано со Жени Захариева од Бугарија

Во „Браќа Миладиновци" новогодишен саем на книгата

Дела од колекцијата на Тихомир Кондев на изложба во Охрид

Препорачај Биди прв од твоите пријатели кој би го препорачал ова.
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