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РАСТЕЊЕ НА СВЕТЛИНАТА

„БЕЛАТА ФАЗА“ НА ПЕТАР МАЗЕВ –ОД ЕКСПЕРИМЕНТ ДО ПАРАДИГМА 

Соња Абаџиева

Во Скопје, наспроти најчесто непроверените, гласно најавувани и некритички презентирани странски
ликовни колекции и дела со сомнителен квалитет на познати автори, ги забораваме нашите
автентични богатства. Едно од нив е сликарството од „белата фаза“ на Петар Мазев. Сигурна сум
дека делата од овој период може со гордост и без никаква скепса, успешно да се прикажат во
најразвиените земји во светот, под претпоставка дека колонијалистички настроените професионалци
својата дискриминирачка свест ќе ја истуркаат на маргините и ќе ослободат место за други
автентични вредности. Последниве доесега биле непознати за нив, поради отсуството на
љубопитство на оние што априори ги потцениле или уште на стартот ги оцениле со негативен
аксиолошки знак.
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    Со одминот на времето некои автори, дела, фази, или минуваат во заборав или нивното значење
расте во аксиолошка смисла. Сликите од „белата фаза“[1] како што се нарекува дел од творечкиот
опус на уметникот Петар Мазев (делата од 1960 година до 1966 година), спаѓаат во вторите,
константно добиваат на вредност.
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    На 21 октомври 1966 година, Музејот на современата уметност (МСУ) во Скопје[2] ја отвори
изложбата на „белите слики“ на Мазев. На овој датум се рекапитулира, синтетизира и заокружува
неговиот ангажман на полето на енформелот, како настан завршница – брилјантно крунисување на
овој дискурс, кој дури подоцна, откако ќе се отвори новата зграда на МСУ со поставката и
Факултетот за ликовни уметности со Мазев, како професор и декан, ќе се почувствуваат харизмата,
магијата и влијанието на маестро Мазев врз младите генерации. Некои од нив, денес се меѓу
најдобрите македонски творци: Јован Шумковски, Благоја Маневски, Славчо Соколовски … [3]
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За да се разбере генезата на оваа фаза неопходен е ретрогарден поглед во шеесеттите години.
Сликари / скулптори од различни генерации пројавуваат интерес и истражуваат во сферите на
енформелот (Петар Хаџи Бошков, Ристо Лозаноски, Цане Јанкулоски, Родољуб Анастасов,
Александар Ристески, Стефан Маневски, Иван Велков, Петар Мазев, Драгутин Аврамовски – Гуте,
Ристо Калчевски и др).[4] Ликовната сцена во Скопје е во знакот на нивната активност . Во овој
период, без разлика на култната 1951 година во Белград, кога Петар Лубарда излага апстрактни
слики, енформелот е во разгор и е многу популарен во Југославија, наспроти или како за инает на
говорот на претседателот Тито во 1963, во кој ја осудува тенденцијата на апстракцијата и нејзиното
фаворизирање во ликовните кругови (со откупи, награди, студиски патувања за протагонистите). Без
разлика на партиските препораки, трибини, тркалезни маси или конференции во насока на
претседателскиот говор, ова е знак на попуштање на идеолошко – политичките тензии: уметниците
во сите републики се речиси епидемично заразени од енформелот. Мазев на една трибина како да
реагира на говорот на партиецот број еден, делумно согласувајќи се со него, дека не треба “да се
форсира“ само еден правец во ликовната уметност, дека нефигуративното сликарство е солидно
место за камуфлажа на неавтентичните уметници, но и дека не треба престрого да се диференцираат
и ограничуваат авторите. На овој начин тој сака да воспостави рамнотежа меѓу, сепак, сè уште
големата закана на власта кон слободата на творењето и уметниците, кои си дозволиле да сликаат
наспроти укажувањата и забраните. Од денешна перспектива, изгледа како оваа ситуација да е
едноставна за формулирање, но во тоа време спротиставувањето на партискиот став сепак
претставува смелост.[5] Без разлика што кажува Мазев на партиски иницираните трибини, во
практиката тој сосема се оглушува на ставовите на највисокото раководство, продолжувајќи до
1966/7 да ја обработува својата бела градина. За да се долови климата на шеесеттите во нашата
средина, секако треба да се нагласи дека во 1961 година, во Уметничкиот павилјон во Скопје (16
20.10.1961) се организира една од најимпозантните и најзначајни странски изложби во модерната
ликовна историја на Македонија – изложбата Современа американска уметност.



    Во годините кога во Македонија никнуваше енформелот (последните години од педесеттите на 20
век) отсуствуваше фундаменталниот контекст од кој израсна светскиот енформел. Безнадежност,
очај, отуѓеност, разочараност, сите болки на француските егзистенцијалисти, (потпрени врз
амбиентот на постВтората светска војна) поттикнати од Жорж Батај и неговата дамка нечистотија
распослана на подот, како метафора за понижената најниска класа. И покрај контроверзните
ситуации, стравот и неудобноста, тоа беше време на континуиран растеж на стандардот и радоста кај
населението во некогашна Југославија, време на благосостојба кое одеше од година на година
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нагоре, во ритам на постојана плима. Без разлика на споменатиот говор на Маршалот и партиските
договарања и препораки, практично сè што беше тврдо почна да омекнува и да се растопува. Дури и
директивите и одлуките на партиските водачи немаа толку жестоки и бројни реперкусии врз
судбините на луѓето. Шеесеттите во кои се создадоа најмногу енформелски дела беше деценија на
подготовка за либерализмот.
    Можеби некои поумни глави во раководствата на партијата увидоа дека енформелот кај нас,
особено во Македонија, е најчесто од формална природа, тренд наспроти протест или незадоволство
со револуционерна заднина и уште еден експеримент, уште едно впуштање во простор што нуди
нови предизвици, иновативни, истражувачки авантури со бојата, не бојата или со други несликарски
материјали. Тој во Македонија најчесто е (со многу ретки исклучоци) без политички или идеолошки
конотации и може дури да се толкува како еден вид ларпурлартизам, многу формалистички, кој
уметниците и толкувачите, сепак, сакаа и како таков бесформен израз да го поврзат со традицијата,
поднебјето, природата, историјата (сето тоа да го објаснат само преку декоративните аспекти и
бојата и другите несликарски материјали што беа во употреба).[6]

Мазев во „белата фаза“ е обземен од кротките предели на манастирите, околните пејзажи, ѕидови,
порти, конаци, утра, слави и спомени. Во овие простори, во кои времето како да застанува, го
започнува чинот на сецирање, на анализа. На свој начин ја открива душата на овие историски и
уметнички озвучени краишта, ги слика нивните портрети: до каде стигнала моќта на корозијата,
разорното дејство на црвоточината, на влагата врз ѕидот, на мувлата и лишаите врз каменот, на
пламенот врз боите, дрвото и лакот на иконите или фреските. Уметникот како да верува во некаква
моќ што ќе може да го запре пустошењето на времето и природните феномени. На платното
дискретно никнуваат црвени, портокалови, жолти или виолетови петна и полињата жолтеат, а житото
презрева. Понатаму асоцијациите нè водат кон некакви птичји перспективи на организирани
природни целини во кои интервенирала човечката рака, обработена географија која добива
мондријановска иконика[7].
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    Енформелската паста во сликите на Мазев е дел од светското ликовно братство. Организирана е
на начин што го вклучува и терминот апстрактен пејзажизам од типот на сликарите Ибак, Прасинос,
Мушиќ, Тапиес, Бури… Мазев прави апликации, колажи или асамблажи од сликарски бои, нагорено
или обично дрво, напукани штици, песок, монистра и сл. Го вградува тривијалното во возвишеното.
Грубата структура (релјефност, гранулации, нерамнини) подразбира и ригорозна композиција на
платното, организиран според еден поширок, или изместен (`fine disregard`) и како што веќе беше
споменато, мондријановски концепт. Впечатокот на здржаност, строгост, прегнантност, аскетизам, се
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постигнува со минималистичкото користење на бојата. Влада Урошевиќ меѓу првите оваа фаза ја
нарече бела поради доминацијата на белото, бидејќи другите бои најчесто се користени како
акценти со второстепено значење. Медитативниот, контемплативниот дух „ја ослободуваат сликата
од вербалниот корелатив“. Потребно е постојано да се проучува причината за раѓањето на овие
дела: дали е тоа психичкото спокојство на авторот во аскетските предели на Македонија, желбата да
се приклучи кон духот на времето расположено за нереференцијални визури или неможноста на
авторот да се задржи на една единствена стилска хоризонтала и неговата наклонетост кон
експериментот. Постојано да се проучува за да се добие поверодостоен одговор за изворниот
онтолошки статус на најдобрите енформелски слики (со материја) во нашата ликовна историја и
едновремено во ликовниот опус на Мазев[8]. Во овие дела Мазев прави соединување на фрагменти од
порти, ѕидови, тавани, фрески и икони од цркви или манастири избришани од времето, кои ги
сместува – монтира во одредена шема или организација. Кога Јулија Кристева го употребува поимот
интертекстуалност[9], таа смета дека „секој текст е конципиран како мозаик од цитати, секој текст е
апсорпција и трансформација на некој друг текст“. Aкo ова го примениме во случајот со Мазев би
рекле дека неговата „бела фаза“, како ниедна негова друга пред и потоа, е мозаик од цитати од
детството, од свети амбиенти и предмети, од апсорпција на манастирските ентериерни / екстериерни
структури на едно нагласено поминато време и нивна трансформација во модерни проекти преку
Мондријановиот систем.



    Факт е дека делата од белата фаза на Мазев се многу сложени конструкти во кои влегува и
традицијата, но тука е содржана и моќта за вивисекција на актуелното чувствување на времето и
материјата: да се каже нешто друго без да се зборува само за традицијата. Енформелот на Мазев е
едновремено и висока точка на постигната ликовна слобода, поврзана во исто време за естетиката
на убавото и на грдото. Авторот не твори во време кога може драстично, радикално да се оддели од
феномените на националното и од убавото, а сака да го запознае универзумот на грдото, грубото,
рустичното, со еден протест кон утврдените кодови. Значи, најкоректна критичка аксиологија за овој
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случај би била состојба на амбигвитет. Речиси сите рецензенти имале по малку право во своите
констатации, како што и Мазев имал право да се впушти во авантурата на истражувањата и да
поставува шевови меѓу неодминливото минато и иднината што повикува. Мислам дека таа негова
постапка направи своевиден култ, парадигма од оваа изложба, со оставање траги во творештвата на
други уметници и на тој начин воспостави своевиден континуитет во македонската современа
ликовна уметност. Само онаа ликовна формула, форма, поведение кое има елементи и на познато, а
се промовира како новина, може да остави големи траги и влијанија. Таков беше и овој случај со
Мазев. Треба да се знае и дека во тој период не беше популарно да се зборува за религии, цркви и
какви и да е верски објекти, кои беа скарани со комунизмот како систем. Значи, овој автор бил меѓу
два огна. Околностите биле такви, особено препораките на Маршалот: да се има предвид времето во
кое се живее. Во оваа смисла тој изјавува: „Сакам новата слика да ја доближам до иконата, до ѕидот,
вратата. Да ја доловам патината на времето што оставило свој белег по ѕидовите и вратите што е
мошне видно на нереновираните објекти, на старите, црквените и манастирите, каде што има и
црвојадина и нечистотија. Белото кај мене не е сосема бело, забележувате. Има нечистотија каква
што има на тие предмети“[10]. Факт е дека белото кај него е и нечисто и тоа можеби може да се
доведе до тврдењето на Батај дека енформелот е хоризонтално обележување. Со оваа изјава тој
потврдува и дел од она што беше „вјерују“ на енформелистите. Писателот Паскал Гилевски на оваа
Мазева исповест во една критика нечистотијата еуфемистички ја формулира како’манастирска
напуштеност’.

    Мазев ги посматра и човекот и светот во дијалектика, во циклично сменување, во нивната
севкупност како монтажа на противречности: испрекинатоста, процепите, линиите, дијаспорите,
рабовите, од една, и среќните споеви и шевови, од друга страна… Можеби зад сето тоа стои желбата
од нужното зло, празнината и темнината да се ослободи еден живот на повисоко рамниште. Во
зрелиот здив на Презреаното жито материјата станува алфа и омега, суперструктура и причина за
опстојувањето на енформелското третирање. Ваквиот став го става под сомнение прашањето за
егзистенцијата на уметничките дела како „целесообразност без цел“ (Имануел Кант), за „сакањето на
музиката заради самата неа“[11], заради нејзината фантазија, за мистичниот аскетизам на уметноста,
без тема, текст и значење или за слободното ликовно битие за себе како непретставување ништо.
Сликите на Мазев, со самиот факт на прифаќањето на претставувачкиот и на апстрактниот исказ, не
се и не може да бидат ниту black consciousness –„целесообразност без цел“, ниту репрезентативни
или миметички конотирани. Потеклото на неговиот енформел не е во „негирањето на состојбите на
неслобода и отуѓување“[12], не е во европската филозофија на кризата или во егзистенцијалистичките
идеи; не е во „очајничката побуна на уметниците, како и на интелектуалците, против системот што
ги потиснува уметниците и интелектуалците, кои не прифаќаат да се ’вклучат’ и да им служат на
целите на власта на развиениот капитализам“[13].
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Оттука и неговиот енформел не е и чисто апстрактен зашто не е „сфатен како чиста егзистенција“, не
е „негеометриски“ (за разлика од светскиот) зашто во него има уште идеи: не е „непредметен“
зашто делото, сè уште, не е за него „гол момент на постоење“: и на крајот, тој негов енформел
„претставува јазик“ зашто воспоставува комуникација и бидејќи не е „чисто битие“. Нема сомнение
дека ова сликарство со материја (како и неговата феноменолошка еволуција во некаков вид
асоцијативна фигурација) „не подразбира некаква обновена доверба во вредноста на значењето на
формата“. Но во оваа смисла тој, сепак, човечката фигура во енформелската подлога ја “третира
како да е материја”.

Белата фаза на Мазев е антитеза на баналното и
деградирачкотодеградираното. Наспроти Батаевата
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хоризонтализација, неговите енформелски слики се
вертикални, имаат смисла и значење поврзани со духовноста,
светоста, возвишеноста, не во религиозна, туку во една
метафизичка смисла. Тенденцијата на Мазев кон естетското,
кон убавината на сликата, може да се поткрепи и со ставот на
Умберто Еко[14] „Се чини дека и во енформелистичките слики(…) може, и покрај сè. да се
забележи присуство на некакво правило, на некој систем на референци, иако различен од оние на
кои сме навикнати (…). Овој код се избира како модел, по чиј пример ќе се структурираат физичките,
техничките па и семантичките слоеви и тоа не на начин што делото би предлагало слики, односно
значења, туку би формирало форми (макар и безоблични), кои може да се препознаат“[15].
    Индикативно е и што мислел самиот автор за ова фаза. Во суштина искрено ѝ пристапил на оваа
проблематика, но не сакал тоа да го нагласува. Во суштина не сакал да ја негира претставата, не
реагирал револтирано кон сликарстворо туку ги истражувал можностите на материите: на новите, на
старите и на нивната синтеза (масло на платно, песок, дрво, хартија, штици, монистра) во потрага по
праматеријата или суперматеријата. „Четири години ме држеше белото. Што ме доведе до белото? Ја
сакав белата боја и направив многу слики со неа. Белата боја била секогаш присутна во моето
сликарство. Макар како дамка. Јас имам една слика Рудари. Тука дојдов до чистење на боите, до
едноставноста на односот Земјанебо. Тука и ја добив белата боја. Мислам, многу едноставно…
Размислувајќи за тоа, сознав дека во мојата бела фаза на творење имаше нешто резонерско. Тоа не
беше мојот темперамент, тоа беше премногу смирено во однос на мене“[16]. Потоа тој изразува
покајување дека така создавал (апстрактни дела), и како да се извинува префрлајќи ја топката на
американско поле, на поднебје што е туѓо за нашиот човек. Дали влијаеле некои внатрешни сили
или идеолошкополитички притисоци за да продолжи на следниот начин во истото интервју: „Тоа
навистина е евтино, но прашање е колку може да го „држи“ човекот. Мислам дека такво сфаќање на
уметноста е вулгаризирање на чувствата на луѓето. А тоа сега се презентира на биеналињата,
триеналињата од меѓународен и од југословенски карактер“[17]. Кога разговарав со него во 1990
година, по повод неговата ретроспектива, Мазев изјави: „Знаете, мојот сликарски пат постојано се
менуваше… потпаднав под влијание на енформелот, кој тогаш … само што се појави кај нас. Бидејќи
тој ја негираше формата, јас како „алат“ ја избрав бојата и тоа белата. Таа бела фаза, тој
„енформел“ ме научи како да ја почувствувам материјата на сликарството, а таквиот однос, еве сè
уште, трае кај мене“[18]. „Кога денес ги гледам овие слики (од „белата фаза“) си спомнувам на сите
подробности сврзани за секоја од нив. На тоа какви чувства имав кога ги сликав. Се сеќавам на секој
потег со четката, како сега тие да излегле од мене. Белината на овие слики ме потсетува на
детството, на моето Кавадарци варосано бело за Велигден. Таа белина од моето детство подоцна во
животот ја сретнав по македонските манастири, па затоа некои слики од „белата фаза“ се со црно
или кафено парче од манастирска порта. Порано оваа своја фаза најмалку ја сакав. Ми се чинеше
дека по својата природа не сум толку нежен и чувствителен како што се покажува во неа. Затоа и
престанав да сликам бело. Знам дека тогаш се прашав: Зарем сликарството не е боја? И го оставив
белилото, го побарав интензитетот на бојата, најсилните тонови од секоја боја… Поминав од една
крајност во друга. Барем тогаш мислев дека сум направил нешто различно. А, всушност денес, на
оваа изложба кога си ги споредувам белата фаза и сите други фази со интензивни бои што следуваа
по неа, гледам дека јас сум тој истиот сензибилитет, само претворен во повисок звук. Сум бил нежен
на белите слики, но таа нежност се судирала со грубите парчиња дрво што го ставав на тие слики.
Ова голема изложба ќе му овозможи на гледачот да сфати дека моето менување сум, всушност,
јас“[19]. Во еден друг разговор со мене, Мазев вака се исповедаше: „Со белата фаза најмногу сум
згрешил поради следење на актуелната струја на енформелот во светот, но ми користеше да влезам
во материјата, во смисла на дишење, на хранење на платното. Овие дела се осмислени, осетени, во
нив има светлина, рафинман, звучност на акцентите. Како замена за напуштената форма ја
истражував материјата. Тоа беше чисто ликовно искуство, игри за испитување можностите на
материјата: ни форма, ни боја, ни содржина. Еден француски уметник видел една од моите бели
слики на изложбата на македонската уметност во Собранието на СРМ и рекол дека Мазев е сликар
кој најдобро ја познава материјата… Во белата фаза како звук, како контраст, како судир ставав
еден порационален елемент (парче дрво на пр.)… Со белата фаза се затворив и затоа пак почнав од
почеток со интензивна боја. Доколку човек зборува со јазикот на своето време, го наоѓа своето
вистинско место. Кога сликам не мислам на публиката, не мислам ни на мене, се губам, станувам
слика. Ако сум вистински сликар, публиката ќе ме пронајде, нема јас да ја барам.“[20]
    Постојаното колебање, и ликовно, и сликарско, и во праксисот и во исказот (вербален и во
објавените интервјуа) е израз на неговиот карактер и темперамент, во крајна линија на неговиот
став кон модерните естетски движења: непостојаноста како услов да се биде постојано нов. Тоа е
неговиот континуитет и доследноста на идејата, а не хоризонталното, хронолошко следење на еден
ист уметнички правец.



„Патријархалната природа на модерното општество е одговорна за нарушувањето на рамнотежата
особена за обредното живеење. Затоа изгледа дека уметникот е последниот признат член на
општеството, кој доследно ги импровизира примерите што се суштествени за стабилизацијата на
обредот. Она во што уживаме во уметноста не се боите или обликот, побргу би можело да се рече
дека тоа е зафаќање во величествено изведениот обред. Тоа го прави ’хуманизмот’ за кој толку
тврдокорно се држиме“[21]. Во оваа смисла треба да биде сфатено настојувањето на Мазев да и го
врати ритуалното значење на уметноста во ова време на губење на идеалите, вербата, религијата. За
него уметничкиот чин, бездруго, претставува религија на живеењето, инкарнација на
трансцендентните возвишувања во опстојувањето.
    Во 1968 година Петар Мазев направи една слика која во почетокот се викаше Светец, потоа
Македонка. Таа беше јасно енформелска, на која апостериори, преку ноќ се појавија некои човечки
обележја. Таа е клучна слика – со неа завршува апстракцијата, а почнува фигурацијата, ако
зборуваме со тогашното значење на овие треминолошки определници. „Таа е навистина преодна
слика. На некој начин е стерилизирана и во однос на енформелот и во однос на фигурацијата. Бев
заситен од апстракцијата. Некоја внатрешна нужност ме тераше да ѝ се вратам на фигурацијата … Во
тој период во мене се роди некоја амбиција. Го обоив платното црно и од тоа црнило почна да расте
белото, да расте светлината. Врз неа се таложеше бојата на лицето и на рацете. Сакав да докажам
дека можам да направам и студија и тоа на друг начин. Белата боја ми помогна да ја создадам
светлината и да применам сосема поинаков третман од класичниот…“[22].

_____________________________________
1. Во изложбата се вклучени и дела со поинаков геометриски поредок, кои ја навестуваат енформелската етапа (Пејзаж 1959 година, од НГМ,
Композиција од 1960 година во сопственост на Живко Ицев) и кога се јавува поделбата на платното на два дела, со јасно диференциран темен од
светол дел (за Мазев тоа е линија на хоризонтот што ја дели земјата / морето од небото), кои ја антиципираат белата фаза. Од тој контраст
понатаму произлегуваат нефигуративни дела со различен однос меѓу светлото и темното. Земени се предвид главно сликите од првата половина
на шеесеттите години, со доминантна бела боја. Презентацијата се заокружува / завршува со неколку дела чија, навидум, нереферентна градба

http://www.blesok.com.mk/gallery.asp?lang=mac&izdanie=71-73&avtor=987&mediaid=4399


вклучува фрагменти на фигури, но останува непроменет односот кон структурата / фактурата на материјата (груба / рустично третирана) и
афинитетот за белото: Старец 1967, Македонка 1968, Невеста 1971.
2. Изложбата се одржа во Салонот на ул. Ѓуро Салај 34. Тогаш целата улица беше блокирана. „За првпат во Скопје, не само што беше исполнета
големата просторија на изложбениот салон на Музејот, туку оние што сакаа да ги видат изложените експонати мораа да чекаат во ред …“. А.П.,
во: Редици за посета на ликовна изложба, Вечер, Скопје, 28.10.1966. Оттогаш немаше доволно простор за сите заинтересирани каде и да се
отвореше негова изложба. Ретроспективата во 1990 во МСУ ги опфати сите сали на двата ката од зградата на МСУ.
3. Колешката Лилјана Неделковска во текстот за енформелот во Македонија, споменува две дела на највлијателниот македонски сликар Мазев од
овој период Пејзаж од 1962, Изгорен пејзаж од 1963. Неделковска, Лилјана, во: Енформел: 19591966 (кратка историја на енформелното
сликарство во Македонија), Музеј на современата уметност, Скопје, 10.04.2009.
4. Формирање на групата Мугри, самостојни и групни изложби во Скопје, Белград, Загреб, Рим, Торино, Берлин…
5. Некои уметници, како на пример Родољуб Анастасов, тоа најсурово ќе го почувствуваат на своја кожа, плаќајки со (најубавите години од)
животот поминати на Голи Оток.
6. Нетрпеливоста меѓу фигуративната (реалистичката) и нефигуративната (апстрактната) уметност речиси цели 80 години во 20 век беше
актуелна, менувајќи ги преференциите кон првата или кон втората, но во Македонија тоа ривалство е константно присутно до денешен ден, како
неразјаснета ситуација и меѓу самите уметници, теоретичарите и критичарите, што се реперкуираше врз целото ликовно образование во сите
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7. „… во колористичката експресија на богато диференцираните бели градации во неговата таканаречена „бела фаза“ можеше да се открие една
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