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Коцијанчич: Решението на
кризите во Македонија и
во Албанија е резултат на
силна работа

И покрај ладното време
лицата со посебни
потреби не се откажаа од
кампување

Иванов: Со Јордан
постигнавме напредок во
сферата на разузнавање и
размена на информации

RZLE 16.00 23.08 % RZUS 110.51 0.89 % STB 958.64 0.84 % STIL 90.00 3.71 % TKVS 2,505.00 7.42 % TNB 10,658.12 0.35 % TPLF 1,288.00 0.39 % TTK 810.00 
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„БЕЛАТА ФАЗА“ НА МАЗЕВ Е РОДЕНА ВО БИГОРСКИ

Катерина Богоева

„Белата фаза на Мазев се роди неочекувано во „Свети Јован Бигорски“.

Одевме често на некој вид лични колонии во Нерези, во Скопска Црна Гора,

по манастирите, и во Бигорски наеднаш, Мазев беше решил да се повлече

од субјективниот ангажман, од афективната ситуација на експресиознизмот,

да погледне околу себе, да допре се што е допирливо. И ги откри

манастирските ѕидови, светлината на манастирските ѕидови на

материјалите, гнилите дрва, огради, веќе ислужените парчиња, од кои

структурирајќи ги, ја вадеше, и со кои ја потенцираше светлината, белилото

и еден вид лирско милување на платното. Тука жестокоста од претходните

сликарски периоди беше скротена, гестуалноста доведена под узди. Мазев

помина на една структурализација, скоро геометриска, Мондријановски

структуирана. 

Тој ја негуваше секоја слика посебно, со еден вид тактилна и мирна еротика,

со еден вид обожување на допирот, со еден вид фина обработка од која

сликата остануваше цела, монументална, а секое нејзино делче беше

исполнето со еден фин допир и светлина“ - рече меѓудругото сликарот

Глигор Чемерски на отворањето на изложбата „’Белата фаза’ на Петар Мазев

од експеримент до парадигма“, завчеравечер во Музеј на град Скопје.

Замолен да каже нешто за големото сликарско име кое изврши значајно

влијание врз генерации творци и почитувачи на уметноста, кои и во оваа

прилика дојдоа во очекувано голем број, Чемерски кој е дел и од најтесното

семејство на Мазев, повтори како и години наназат. „Петар Мазев беше

грандиозна и инспиративна личност со огромен личен потенцијал, меѓутоа и

со огромно внимание кон сите оние што ја сакаа уметноста. Неговата

великодушност беше поддршка за многумина“. 

Презентираните 23. дела од „белата фаза“ создавани од 1960 до 1971

година на едно место привлекоа публика од различни генерации, меѓу кои

студенти на Мазев, денеска потврдени ликовни автори. 
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

Фенербахче и Олимпијакос ќе се борат за
европската шампионска титула

Суспендирани 15 вработени во МВР за
инцидентите во Собранието

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

ПРОМОЦИЈА НА НОВИОТ ОБЈЕКТ НА
МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА В НЕДЕЛА
СО ЕКСКЛУЗИВЕН КОНЦЕРТ

ТРАНСМЕТ" НА СЕАД КОЧАН ДОБИ УШТЕ
ТЕНДЕР ОД ЕЛЕМ

СМЕТКОВОДИТЕЛИТЕ СО ТАРИФНИК ЗА
МИНИМАЛЕН НАДОМЕСТ ЗА УСЛУГИТЕ

РИСТОВСКИ: УНИКУВАЊЕТО НА ЕКСТЕРНОТО
НЕ Е РЕФОРМА, ТУКУ АНТИРЕФОРМА

СДСМ НАЈАВУВА БИТКА ЗА ПРИНЦИПИ, НЕ ЗА
РЕСОРИ
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РЕДАКЦИЈА

ул. "Васил Ѓоргов" бр.16, четврти кат

Тел. 3236 900
Факс. 3236 901
E-mail: contact@utrinski.com.mk
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Еден од од нив, Благоја Маневски професор на Факултетот за ликовни

уметност за прв пат и се сретна со неколку дела од помал формат на Мазев,

дел од приватни колекции, за кои претходно само знаел дека постојат. По

завршувањето на изложбата ја потенцираше својата радост, дека

исклучително моќното и денеска свежо творештвото на Петар Мазев, по

седумнаесет години од неговата смрт сеуште привлекува многу публика. Го

нарече својот професор „исклучително редок автор и на светско ниво, со

голема моќ и харизма“. 

Маневски се сложи со кураторката на изложбата Соња Абаџиева Димитрова,

дека Мазев влијаел и на неговото творештво. „Сега како веќе зрел автор

можам да видам дека „бела фаза“ влијаела на мојот циклус дела „Симултана

милозвучност“, на кој работев на крајот од моите студии, а со едно од нив и

дипломирав пред комисијата во која беше и тој. Презентираните дела на

изложбата се со исклучителен квалитет и ми го потврдуваат мислењето дека

во тој период, создаваниот енформел на автентичен начин во Македонија,

од страна на неколку познати автори, одиграл голема улога во ликовната

уметност и дека може да се мери со енформелот од било која поголема

земја во светот“.

Статијата е прочитана 1588 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

„Академија на Медитеранот“ за Сретен Перовиќ

Театарска претстава според романот „Разговор со Спиноза“ од Гоце Смилевски

Расел Кроу приреди шоу на отворањето на Кан

КОМЕНТАРИ

диме, 14.05.2010 09:49:06
Перо беше еден и единствен, Цар...како него не се раѓа веќе.

Кликнете за оценка:    16  |    19

 

Пипа кажа „Да“

Моја Европа: Германско - полско помирување 2.0

Германија: Еден милион слободни работни места

        

Препорачај Биди прв од твоите пријатели кој би го препорачал ова.
Сподели

период од-до 2006    2014
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