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ПАПРАДИШКИ СЕ' УШТЕ СЕ ИСТРАЖУВА

Поведена иницијатива за враќање на имотот и реконструкција на куќата на
првиот профан сликар

Катерина Богоева 

Впечатливиот животен пат и творештво на последниот македонски зограф и

прв сликар на профаното сликарство во земјава, Димитар Андонов -

Папрадишки (1859 -1954) е голема провокација за Националната галерија

на Македонија да продолжи да ги истражува неговите бројни дела, од кои

засега само триесетина се во нејзина сопственост. 

На јубилејната изложба посветена на 150-годишнината од неговото раѓање

отворена во Даут-пашиниот амам се презентирани 49 слики и 14 икони што

се во сопственост на различни цркви и приватни колекции, а седум од нив

прв пат се презентираат во јавноста, сликите: „Мечтаења“, „Алегорија на

сликарството и музиката“(1915 -1920), „Молитва“, „Портрет на жена“,

„Портрет на Петре Китанов (Андоновски), „Веса и Јанко Козареви“ и „Моето

внуче“. Публиката може да види и признаници за откуп на дела на

Папрадишки, потпишани од тогашниот директор на Уметничката галерија,

Никола Мартиноски. 

Галеријата години наназад тешко доаѓа до вредните дела, бидејќи има

семејства кои иако ги поседуваат, не дозволуваат ниту да се фотографираат,

а камо ли да бидат презентирани како дел од националното богатство.

„Имам информации за уште седум дела, од кои се надевам дека ќе добиеме

четири, а за останатите три, шансите се многу мали. До мене доаѓаат

информации и за некои други дела кои наводно ги насликал Папрадишки,

но неможам со сигурност ништо да речам, додека не ги видам“, изјави

вишиот кустос Славица Алексоска, автор и на оваа, како и на претходната,

ретроспективна изложба во 2005 година, кога со свој текст за

методолошките аспекти за животот и творештвото на зографот и сликарот,

учествуваше и ликовниот критичар Владимир Величковски. И на оваа
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изложба, е презентиран сликарскиот прибор на Папрадишки, а изготвен е и

репрезентативен каталог на чија што насловна страница е неговиот

„Автопортрет“ од 1932 година. 

На Димитар Андонов Папрадишки, кој е роден во велешкото село

Папрадиште, како на печалбарски син што потекнува од семејство со

длабоки корени во македонската поствизантиска и преродбенска уметност и

градителство, му припаѓа историската улога да ги отвори видиците кон нови

разбирања за уметноста во земјава. „Со неговата појава во почетокот на

осумдесеттите години на 19 век, почнува еден процес на бавно

запоставување на естетиката на традиционалното византиско и

поствизантиско сликарство и „европеизирање“ на црковната уметност во

сеуште конзервативните црковни средини“ - посочува Алексоска. 

Како 18 годишно момче, тој со татко му работел во цркви во Гевгелиско и

Дојранско, а потоа продолжил и самостојно да живописува. Татко му го

испратил и на школување во Солун, каде талентот му го забележал

тамошниот руски конзул, по чија препорака бил примен на државен трошок

во Киевската иконографска школа, кај професорот Вишњевски. Во Киев

останува три години, а во 1887 година добива сребрен медал и 1.000 рубли

за иконата „Вознасение Христово“ изработена во византиски стил. Со неа

учествувал на конкурсна изложба на престижната Московска академија каде

и бил примен на редовно школување, но поради познатиот грабеж во

Папрадиште, се вратил дома за да му помогне на семејството и никогаш

потоа не го продолжил студирањето. 

На оваа изложба, на чие што отворање со голем пиетет говореше и еден од

неговите внуци, Димитар Мангутов, присуствуваше и дел од семејството, кое

заедно со кустосот Алексоска, поднело иницијатива за враќање на имотот

каде се наоѓала семејната куќа на Папрадишки (спроти „Холидеј ин“), со цел

истата да се реконструира и во неа да биде сместен спомен дом на сликарот.

Во Скопје Никола Андонов Папрадишки од Велес дошол во 1919 година со

својата втора жена, Љубица и ќерките Душица и Драгица (од првиот брак со

девојка од Велес чие име не се споменува, ги има ќерката Руса и синот

Томислав). 

Иако бил академски докрај недооформен, во текот на својата упорна

творечка надградба, тој ги прифатил новите западни струења во ликовната

уметност. Освен школувањето во Киев, посетите и на Москва, Дрезден,

Србија и Света Гора придонеле да прерасне во автентичен сликар со

модернистички тенденции. Покрај иконите и фреските кои биле му трајна

преокупација сликал и портрети, историски настани, етномотиви и пејзажи.

Неговите дела покрај во црквите и манастирите и приватните збирки во

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

Бугарија. На крајот на 19 век му се приклучил на национално -

ослободителното движење кое го напуштил во почетокот на следниот,

започнувајќи ја својата културно - просветната борба. Ателјето во Скопје му

било сместено во Чаршијата, а негови ученици биле Лазар Личеновски,

Никола Мартиноски, Томо Владимирски и др. Умрел на 95- годишна возраст,

а во сочуваните материјали за него е опишан како ведар и полн со енергија

сликар, на чиј што штафелај по смртта, останале незавршени неколку дела

со религиозна и профана содржина.

Статијата е прочитана 1544 пати. 
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