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ЃОРЃИ ЗОГРАФСКИ БИЛ И ВЕЛЕШКИ КМЕТ

Творештвото на зографот и сликар го покажува преминот од
поствизантискиот во модерниот период во ликовната уметност

КАТЕРИНА БОГОЕВА

„Ја поминав 60-тата но сеуште работам и ќе работам додека можам, зашто

во својата работа наоѓам егзистенција за живот и едно длабоко уживање

кое го има во секој човек кога може да твори и да дава нешто од себе“ -

рекол Ѓорѓи Јаковов Зографски, еден од најзначајните македонски зографи,

следбеник на творештвото на Димитар Андонов Папрадишки, кој живеел од

1871 до 1945 година и со чиј премин во профаното сликарство започнал и

новиот период во развојот на ликовната уметност во Македонија.

Шеесеттина негови вредни дела (икони и

масла) се презентирани на ретроспективна

изложба во Чифте амамот во Старата

скопска чаршија и се дел од богатиот опус

создаван во Македонија, Србија и Бугарија

кој го покажува преминот од

поствизантискиот во модерниот период во

развојот на ликовната уметност. Директната

средба со нив, во оваа прилика отстапени од

членовите на неговото семејството, од

приватните сопственици, од неколку цркви

во земјава, гимназијата „Кочо Рацин“ и

Заводот и Музеј од Велес и др, претставува

исклучителна прилика да се доживее големината на ликовната историја и да

се ужива во мајсторството на зографот и сликар кој и себеси се портретирал.

Националната галерија на Македонија во чија што сопственост се делата

17° СКОПЈЕ ВРЕМЕ

Обилни
врнежи

НЕД

21

ПОН

21

ВТО

22

СРЕ

21

ЧЕТ

21

ПЕТ

19

САБ

21

НЕД

22

ПОН

24

ВТО

26

Електронско издание

ДЕНОТ НИЗ ФОТОГРАФИИ

 

НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

СДСМ најавува битка за принципи, не за
ресори

Од недела нов влажен бран

Фенербахче и Олимпијакос ќе се борат за
европската шампионска титула

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

ВОЗЕТЕ ВНИМАТЕЛНО- НАМЕСТА ПАТИШТАТА
ВЛАЖНИ И СО ОДРОНИ

ДРАМА НА ФИЛМСКИOТ ФЕСТИВАЛ ВО КАН:
ОПАСНОСТ ОД БОМБА!

ГОРЧЕСКА СЕ ПОДГОТОВУВА ЗА РОЛАН ГАРОС

СЕАТ КОЧАН ОСТАНУВА ДА СЕ БРАНИ ОД
СЛОБОДА

ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ НА ПОЖАРНИКАРИТЕ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

http://www.utrinski.mk/rssgenerator/rss.aspx
http://www.utrinski.mk/default.asp
https://www.facebook.com/pages/%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-Utrinski-vesnik/371686650099
https://twitter.com/UtrinskiVesnik
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=1D991AE617D6924389BF0CCB47ED7C4D
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=289FAA68D222F2409DB3E4974813B972
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=9F850BE0108C434D8E093009EFEBC4D4
http://www.utrinski.mk/default.asp?section=arhiva
http://www.utrinski.mk/default.asp?section=contact
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=4EEC9D63E3BA4043A2C7976A7134DA14
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=A971AA7A7E3BBA479DC7584E445AC070
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=966B898F4BBF7140BD7239D10230EE78
http://www.utrinski.mk/default.asp
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=20467E30720CB241A155CA584D233EF8
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=1E3705B1DBE3194B8E69407760B6865A
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=102695A78201AA4CBCB142DC8B876CEB
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=A45A8F343EE1774EAA0582225746A73F
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=1D991AE617D6924389BF0CCB47ED7C4D
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=289FAA68D222F2409DB3E4974813B972
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=9F850BE0108C434D8E093009EFEBC4D4
https://epress.mk/#/details?id=0203824895
https://www.yahoo.com/news/weather/macedonia/skopje/skopje-55856865/
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=3D6DCB9DA15B2E43BB067B73056FB898
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=57E9814C51C1114DB5168C601052FB86
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=DA714BC25950754682C25E2F7CE97555
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.utrinski.mk%2Fdefault.asp%3FItemID%3DAD666BA1F52ECF4B9F6FD6F3C468E4DF&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%D0%83%D0%BE%D1%80%D1%93%D0%B8%20%D0%97%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B1%D0%B8%D0%BB%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.utrinski.mk%2Fdefault.asp%3FItemID%3DAD666BA1F52ECF4B9F6FD6F3C468E4DF
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.utrinski.mk%2Fdefault.asp%3FItemID%3DAD666BA1F52ECF4B9F6FD6F3C468E4DF&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=UtrinskiVesnik&tw_p=followbutton
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=ED1DA300D2E61145B0630BAF471AB2BF&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=81D2F9498F283F40A2262DE3F7AC36F0&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=EF2AF7B423F2BE46818C61A652DB53E5&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=3CB8E9AEB180A048BDCA7B93B024AB95&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=D9581A4DF3CD9743ADBC19CEDC37A86B&arc=1


„Женски портрет пред 1894 година“, „Портрет на селанец 1898 “, „Вистинит

настан 1884 год во с. Папрадиште, 1907“ и др., е организатор на изложбата,

чии автори се Славица Алексоска, виш кустос во Националната галерија и

проф Владимир Величковски. Делата на Ѓорѓи Јаковов Зографски досега се

презентирани на изложби во Скопје, Велес, Белград, Смедерево, Струга,

Охрид, Битола, Струмица, Куманово, тематски посветени на македонскиот

портрет, на основоположниците на македонското современо сликарство, на

словенските апостоли св.Кирил и св.Методиј и др. 

Овој ликовен автор им припаѓа на најстарите

семејства од Река кои се занимавале со

градителство, зографство, иконопис и

копаничарство. Роден е во велешкото село

Папрадиште, како директен потомок на

познатата зографска, резбарска и

градителска фамилија на Дамјан Јанкулов.

Татко му бил мајстор-градител, резбар и

живописец. 

“Зографски говорел за своето потекло со

изразито чувство на гордост и задоволство„ -

посочува Славица Алексовска, која ги

надополнува досегашните сознанија за

животниот пат на зографот, кој придружувајќи го својот татко на

печалбарските патувања, од најраното детство го учел зографскиот занает.

Со своето семејство се преселил во Велес во1884 година, за три години

подоцна да замине на десетмесечен престој во Москва и Петроград, период

за кој проучувачите сеуште немаат никакви податоци. Заедно со татко му

работел во Бугарија, Македонија и Србија, а по објавувањето на Првата

балканска војна живеел и работел во Велес каде отворил работилница за

подготовка на дрвени подлоги за икони, сликање икони и фотографско

студио. Сликал икони за повеќе цркви во градот и велешките села, како и во

Штип и Кратово, а поради големиот авторитет што го уживал во градот, бил

избран и за кмет на Велес, функција на која не се задржал долго.

„Периодот од 1927 до 1929 година се смета за еден од поплодните негови

периоди. Покрај икони и живопис, тој во овој период насликал и доста

портрети на познати личности, трговци, занаетчии и негови пријатели од

Велес.На тој начи, Зографски конечно стекнал голем авторитет на сликар кој,

покрај црковното, полека почнал да го негува и профаното сликарство.

Спонтано ги прифатил новите ликовни струења во уметноста, го збогатил

својот ликовен репертоар со нови ликовни идеи и содржини, со теми

инспирирани од секојдневниот живот и непосредната околина. Неговиот

авторитет и слава достигнуваат врв во 1932 година, кога во дневниот печат

биле објавени повеќе текстови за неговиот живот и творештво. За неговиот

придонес во областа на црковното сликарство бил одликуван со орден на св.

Сава“ - вели Алексовска и посочува дека во оваа прилика десеттина од

делата не се изложени, бидејќи сопствениците не сакале да ги отстапат, но

дека постојат и веќе евидентирани дела на Зографски што намерно се

кријат. „Благодарна сум и на Македонската православна црква за

соработката, но морам да укажам дека не се води сметка за континуирана

конзервација на делата, кои се конзервираат единствено кога се

позајмуваат за изложба“ - вели таа. 

И конзерваторите на делата Вана Урошевиќ, Ема Петрова Николовска и

Драган Верговски укажуваат на неопходноста од понатамошна поголема

грижа за делата на Ѓорѓи Јаковов Зографски, кои сега се исчистени и

ретуширани, а на дел од нив е извршена и конзервација и реставрација 
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„Портретот на Петар Здравев, од црквата „Св. Димитрија“ во Велес, беше

целиот со оштетувања од восок, а портретот на Јаков Зографски од 1895

година, кој е во сопственост на семејството, бара понатамошна поголема

заштита. Кај дел од сликите работени на дрвена плоча, забележавме

присуство на црвоточина, а доколку семејството Зографски е подготвено,

може понатаму да ја финансира потребната конзервација “ - вели Вана

Урошевиќ. 

„Дел од делата кои се во приватна сопственост не беа добро сочувани, не ги

чувало добро ниту семејството кое за нив најмногу треба да се грижи. На

пример, „Портретот на Роса околу 1904“ изработен во масло на хартија беше

чуван под стакло, поминал неколку војни, но никогаш ништо не било

превземано за негова заштита. Со превземените конзерваторски работи и со

комплетна реставрација го вративме во живот. Во добра состојба не беше

ниту „Портретот на Роса, 1920/25 “- вели Ема Петрова Николовска која

проблемот со заштитата на уметничките дела го поврзува со недостигот од

конзерваторски, добро опремени лаборатории во сите музеи во земјава.

„Добро опремена лабораторија и недостига и на Националната галерија на

Македонија“ - смета Петрова, откривајќи еден апсурд, делото „Портрет на

Андреа Коробар“, кој иако бил реставриран пред 20 години, до пред извесно

време бил заборавен од сопствениците . И досегашното искуство на Драган

Верговски говори за потребата од поголема грижа од страна на црквата за

ликовните вредности што ги поседува. 

Во историјата на ликовната уметност Ѓорѓи Јаковов Зографски е вброен во

редот на Димитар Андонов Папрадишки, Коста Вангелов, Гаврил Атанасов

Беровец, но, како што вели Владимир Величковски и меѓу авторите од

Струмица, Штип, Битола и други градови, кои работеле во „руски стил со

„живи модели“. Неговите дела освен во црквите и манастирите во

Македонија и Србија, се наоѓаат и во приватни музејски збирки во Бугарија.

Статијата е прочитана 5759 пати. 
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