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ЕРОТСКИОТ СВЕТ НА МАРТИНОСКИ ГО ИСПОЛНИ КИЦ

Интимните цртежи на големиот сликар нудат возбудлив сегмент од
неговиот живот и од творештвото

Катерина Богоева

„Пораката и на оваа постановка, говори во прилог на тезата дека преку

единството на еросот и танатосот, примордијалноста и цивилизираноста,

митот и стварноста треба да се зграпчи светот и животот надвор од

малограѓанштината, меркантилизмот и хипокризијата на ригидната

социјална контрола“, потенцираше, меѓу другото, завчеравечер социологот

Антоанела Петковска, обраќајќи и се на бројната публика на отворањето на

изложбата на досега, во најголем број, непрезентираните интимни, 44

цртежи на големиот мајстор на платното, Никола Мартиноски, во Културно-

информативниот центар во Скопје. 

Бројната публика што ги исполни сите три изложбени простори, уште пред

официјалното отворање на изложбата на која говореа и историчарот на

уметност Кокан Грчев и министерката за култура, Елизабета Канческа-

Милеска, со очекувано внимание и љубопитност ги разгледуваше цртежите

создавани во шеесетите години на минатиот век во неколку техники: молив,

фломастер, акварел и во нивни комбинации. Меѓу посетителите беа и

претседателот на државата, Ѓорге Иванов, американскиот амбасадор, Филип

Рикер, уметници, ликовни критичари, свештени лица... 

Овој засега недоволно познат сегмент од богатиот творечки опус на авторот,

е во сопственост на Културно - информативниот центар кој поседува и едно

масло на платно од Мартиноски кое беше централно изложено. Според

најавите на директорот на Центарот, Златко Стефковски, цртежите и во

иднина ќе бидат презентирани.

„Неколку остварувања се работени во вообичаениот, познат манир на

Мартиноски во создавањето на портрети и фигури на Циганки, а
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МАЛИОТ ПАВЕЛ СЕ ПРОБУДИ ОД ВЕШТАЧКАТА
КОМА
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најголемиот број од збирката ја сочинуваат делата кои и' припаѓаат на

неговиот циклус ’Еротски цртежи‘“ , посочува ликовниот критичар Лазо

Плавевски. На публиката во објавениот каталог и' укажа и на фактот дека

најголемиот број цртежи се потпишани и датирани, што упатува на фактот

дека сликарот кон нив имал однос како кон неотуѓив, реален уметнички чин.

„Овој циклус е создаван во период кога Македонија е целосно посветена

кон проектот на остварување на сопствениот модернитет. Како општествен

проект, тоа е колективен чин во кој партиципираат уметниците кои тогаш

активно создаваат. Во тој контекст Мартиноски прави задршка, создава

серија дела која во основа, иако одреден број цртежи се изложувани, е од

личен карактер“. 

А парчињата од авторовиот свет, како магнет ја привлекуваа публиката.

Откриваа еден (особено младата публика), недоволно познат Мартиноски.

Му се воодушевуваа на слободата на мислата, на потегот во цртежите, на

неговите визии. Некои и коментираа дека црно-белите цртежи се еднакво

моќни како и тие во боја. 

Лазо Плавевски претпоставува дела причината за нивното создавање лежи

во авторовата наклонетост кон експресионизмот.

„Тој нему му припаѓа не само во форма на прифатен ликовен правец -

актуелен во периодот на неговото формирање, туку и како некаков избор на

егзистенцијален светоглед, некаков медиум преку кој тој ќе може да ги

оствари своите ослободувања од рамките на однесувањето кое му го

наметнувала средината. Експресионизмот за Мартиноски е создадено поле

за негово ослободување. Некогаш тоа (ослободување) е во форма на

социјален ангажман, некогаш во форма на еротски фантазии, некогаш во

отворен излив на сексуалноста, а често во сплет на повеќе од темите кои го

окупираат. Преплетот е постојано присутен“, вели Плавевски, кој во овој

контекст ја цитира и ликовната критичарка Соња Абаџиева, која, пак, вели:

„Дури може да се констатира дека доилките ја имаат заводливоста на

жените за забава и токму во тој спој на благородното мајчинство и

потенцијалното оддавање на блуд, антиципираат бизарна врска“. 

Познато е дека Мартиноски имал проблеми со власта поради своите

уништени мурали со еротска содржина во некогашната скопска кафеана

„Океан“, а спомнувањето на таа случка во оваа прилика, за Плавевски значи

заокружување на сликаровата окупираност со еротиката како тема.

Никола Мартиноски (1903 - 1973) кој со високо образование за ликовна

уметност се здобил на Школата за убави уметности во Букурешт, но и на

студиски престој во Париз, се' уште со своите дела очекувано, ги полни

изложбените сали. Последнава изложба која ќе биде отворена до 5

декември е потврда за неговата безвремена димензија. Како еден од

основоположниците на македонската современа уметност, извршил големо

влијание на ликовната сцена. Бил професор на Училиштето за применета

уметност во Скопје и директор на Националната галерија на Македонија,

познат како човек со голем дух, многу енергија и визионер. И денеска

неговото име отвора врати, но и нови, возбудливи светови.

Статијата е прочитана 1589 пати. 
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