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ПРАВЕВ АВТОПОРТРЕТИ ЗА ДА НЕ ЗАБОРАВАМ ДА СЛИКАМ

Сликарот и конзерватор Јован Петров изложи над 200 дела во Чифте-амам

Катерина Богоева

Последната самостојна изложба ликовниот уметник и конзерватор Јован

Петров ја имал во Скопје пред повеќе од 15 години, кога изложил акварели

во ликовниот салон „Студио Б“. Минатата недела во Националната галерија

на Македонија, објект Чифте-амам на ретроспективна изложба и се

претстави на публиката со над двеста дела: цртежи, слики, акварели,

графики создавани во изминатите педесетина години. Во разговорот кој го

водевме утрото по отворањето, 73 годишниот сликар меѓу другото изјави

дека можел да создаде и многу повеќе, ако не работел континуирано на

терен како конзерватор. 

„Тој е еден од ретките уметници во Македонија чие творештво се движи

паралелно со неговата неуморна работа како конзерватор на иконопис,

живопис и мозаик во повеќе цркви, манастири и археолошки локалитети во

Македонија и надвор од неа (Италија, Црна Гора)...“. потенцира вишиот

кустос Славица Алексоска, која го вбројува во редот на уметниците чие што

творештво претставува хумана мисија што го облагородува човечкиот дух.

Автор чие што сликарство не е доволно презентирано и валоризирано во

македонската јавност. 

А тој, опкружен со своите дела во амамот распослани во сите изложбени

сали, од богатиот творечки живот, издвојуваше посебни моменти. 

Го научил да црта познатиот сликар, Љубомир Белогаски кого го нарече

„исклучителен цртач“. „Дојдов од селото Бегниште каде сум роден, во Скопје

најпрвин да учам Средно медицинско училиште, но по една година се

префрлив во Школата за применета уметност. Мојата дарба за цртање ја
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забележаа веднаш учениците - медицинари, на часовите по анатомија кога

цртавме коски, но мојата љубов кон ликовното постоеше уште од детството“. 

Се запишал на Академијата за ликовна уметност во Љубљана (каде подоцна

дипломирал и завршил и постдипломски студии по конзервација), со намера

да студира графика. „Белогаски кој беше сликар, не учеше графика од мапи

што ги добиваше од словенечките графичари, а графиката тогаш беше малку

застапена во Македонија. Видов дека другите ученици од Школата се

определија за сликарство и вајарство, па си реков, ќе одам на графика

белким ќе најдам место за вработување. Во Љубљана живеев скоро десет

години, студирав, но и работев илустрации и за „Младински весник“ и

„Младина“. 

Од 1965 година до пензионирањето, работел во Републичкиот завод за

заштита на спомениците на културата, сегашен Национален конзерваторски

центар. Започнал со конзервација на фрескоживопис на „Св. Пантелејмон“

на Нерези крај Скопје. „Немаштината ме натера да работам како

конзерватор. Често одев на терени од што заработував по нешто, а тоа

малку по малку, ми влегуваше во крвта. Работев како конзерватор на многу

објекти во земјава и во некогашна Југославија, но сега никој, освен

Конзеваторски центар на Скопје во една прилика, не ме побарал за стручни

совети“.

На врвот од македонското фрескосликарство ги сместува фреските во „Св

Софија“ и „Св. Богородица Перивлепта“ во Охрид, како и фреските од „Св.

Леонтиј“ во Водоча. 

„Тогашните сликари не познавале хемија, но ја познавале технологијата на

работа, работеле од искуство. Многу е важно да се конзервираат

спомениците на културата, бидејќи тие остануваат за во иднина. Имав

различни искуства на теренот, понекогаш наоѓав куршуми во фреските,

бидејќи се пукало и во Господа“, рече со блага насмевка на лицето, не

сакајќи да ги спомене имињата на тие цркви. 

„Беше чуден периодот по Втората светска војна. На луѓето не им беше јасно

како Владата дава пари за заштита на црквите, а црквите нели, не ги

сакавме. Најмногу сум работел за Министерството за култура и со нив немав

проблеми, но имав со поповите. Поповите сакаа да си ја одржат својата

литургија, другото не ги интересираше. Имало случаи кога сум морал да го

симнувам скелето, за да се одржи литургија и потоа повторно да го

монтирам. Селаните, од една страна, не примаа да работиме во црквите, а од

друга страна, се чудеа. Во селото Ракотинци, на пример, не сакаа да не

примаат во куќите кога работевме на тамошната стара, мала црква, бидејќи

имале намера да ја уриваат и да си направат поголема. Не сакаа да ја

обновуваме, но кога почнаа да се покажуваат фрески од 17 век, под оние од

19 век, ситуацијата се смени. Не прифатија и добивме место за спиење“. 

Конзервацијата и реставрацијата на црквите влијаела на неговото

творештво. Многу од изложените дела во Чифте амам, се со исторски мотиви

и сцени, не само од Македонија, туку и од Италија, од Рим, каде во 70 - тите

години на минатиот век бил на студиски престој во Централниот институт за

реставрација. 

„Голем дел од вредниот книжевен фонд е изнесуван од црквите во земјава.

Се знае дека имало многу повеќе книги, цели библиотеки денеска се наоѓаат

на различни места во странство. Како револт кон изнесуваното богатство од

црквите и манастирите, јас создавав дела со различни мотиви, со претстави

значајни за нашата историја. Од респект кон тоа време. Во моето родно село

Бегниште, има локалитет од античкиот период. На една нива од моите

предци на која и денеска газам, е пронајдена монета од Филип Втори. Тоа е

мојата врска со минатото, што одекнува во делата“.

Петров вели дека го памети времето на создавање на секое свое дело, но и

дека неколкуте автопортрети од различни периоди ги создавал кога немал

што друго да работи. „Ги правев за да не заборавам да сликам. Не ми е

тешко да се сликам себеси, затоа што се внесувам внатре, го гледам

колоритот и се трудам да ја направам вистинската боја. Кога работиш

автопортрет, но и воопшто кога сликаш, најважно е да се смирен, сталожен.

Автопортретот трпи поправки ако го работиш во маслена техника, но
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РЕДАКЦИЈА

ул. "Васил Ѓоргов" бр.16, четврти кат

Тел. 3236 900
Факс. 3236 901
E-mail: contact@utrinski.com.mk

ONLINE ИЗДАНИЕ

Вести

Магазин

Спорт

Култура

ПЕЧАТЕНО ИЗДАНИЕ

Политика

Македонија

Економија

Хроника

Коментари

Свет

Култура

Спорт

Скопје

Забава

Хороскоп

ПРИЈАТЕЛИ

Дневник

Вест

Теа Модерна

Огласник 24

МАРКЕТИНГ

© 2006-2014 Утрински весник, сите права задржани

 

акварелот не. Но, јас сакав да работам во различни техники. Не спаѓам меѓу

модерните сликари кои се трудат да бидат по секоја цена интересни, да се

во чекор со времето. Сакам да создавам дела кои се издржани за секое

време“.

Статијата е прочитана 1860 пати. 
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