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ИСТОРИСКА ИЗЛОЖБА ЗА БЕЛАТА ФАЗА НА СЛИКАРСКИОТ МАЈСТОР ПЕТАР МАЗЕВ

МОРАМ ДА ЕКСПЛОДИРАМ, ОВА СЛИКАРСТВО ЌЕ МЕ ЗАДУШИ

Ако се интересирате за животот и
творештвото на големиот македонски
сликар експресионист Петар Мазев (1927-
1993), доволно е да прочитате барем едно
интервју со него од историчарката на
уметност и кураторка на неговите изложби
Соња Абаџиева и ќе ја добиете сликата за
бунтовниот уметник. 
Личеноски го запалил за материјата,
Мартиноски за цртежот. На темпераментот
најдобро му одговарал Њујорк. Не работел
според скица. Ги сакал Полок, Де Кунинг, Дибифе, особено Пикасо, како и Петар Лубарда.
Еротиката ја сметал за гориво во креативниот процес. Делата ги именувал откако ќе ги
завршел. Ако не се налутел во текот на сликањето, немало да има слика. Го сакал сето она што
го спречувало и предизвикувало. Задоволство му било да ги крши правилата, табуата,
конвенциите, да помине со колата на црвено светло. Кога одел на море, свесно н вртел грб на
морската шир. Сакал да не е послушен. Сакал сам да одлучува. 

Ја прашавме Абаџиева за карактеристиките
на неговата Бела фаза (1960-1966 година), за
неговиот однос кон критиката, за изолациите
во Дојран, за пријателите. Абаџиева е
куратор на исклучителната изложба за
Белата фаза на Мазев, која е во тек во
Музејот на град Скопје.
Се прашавме зошто по 44 години, токму сега
во Музејот на град Скопје се изложуваат
сликите од Белата фаза, и Абаџиева ни рече:
"Белата фаза е нешто што од минатиот век ,

па сè до денес, го имаме како врв на ликовната уметност. Нешто што но определува како
Македонци. Самиот Мазев се инспирираше од повеќе фактори работејќи ја Белата фаза.
Прво, присутна е носталгијата за неговото родно место, за Кавадарци, варосано, бело за време
на Велигден, за детството полно со детски сништа, со убавина, чистота и нежност.
Второ, тука е неговата желба да експериментира со материјата, со новите материјали, со
комбинацијата на сликарски и несликарски материјали".
Трето, вели Абаџиева, во тој период Мазев сакал да се вклучи во меѓународните ликовни води,
тое е пред половина век кога сликарите се изразувале преку материјата, не водејќи голема
сметка ниту за содржина, ниту за форма, ниту за боја.
"Единствено го интересираше белото како извор на светлина. И нешто што е, исто така,
значајно, е сензибилитетот за националното, кој не би означувал буквално и грубо копирање на
нашите национални обележја , туку самото чувство на националното, она што ние го
чувствуваме кога влегуваме во безвремената просторност на светите места. Духот на тие
места е она што најмногу го инспирираше" , објаснува Абаџиева.
Тоа се главните моменти кои влијаеле на формирањето на Белата фаза, која е слоевита во
своето значење, и бидејќи е единствена како исказ, како ликовен дискурс, таа, според неа, во
20 век станува еден вид нова икона, икона на современоста.
"Нема никакви конотации кои упатуваат на
нешто старо, нема икона на неа, нема ништо
што повикува на некое идолопоклонство, на
слепо верување, туку на нешто што повеќе
но издигнува во вертикала, нешто
трансцедентно.
Во таа смисла, Мазев создаде 20-ина дела,
можеби некои од нив се поблиску до
следната фаза, или на претходната, меѓутоа,
оние суштински дела кои се создадени, се создадени во Белата фаза и презентирани на
самостојната изложба на Мазев во 1966 година. Не се сликани исклучиво со бела боја, но
белото е неговата стартна позиција, она што го восхитува: поимот на белото кај него е како
метафора, просветлува, осветлува", смета Абаџиева.
Критиката имала различни сфаќања за оваа фаза на Мазев. Некои ја одобрувале, ја оценувале
коректно, некои биле воздржани.
"Мислам дека најмногу погреши српската критика, можеби очекуваше повеќе да биде
следбеник на неговите професори од Белград кои беа експресионисти , а тој премина во
нефигуративни простори.
Им пречеше тоа нагло преминување од фигурација кон апстракција, не го почувствуваа она
вистинското кај него, иако апстрактната уметност во Белград беше прикажана во 1951 година
на изложбата на Петар Лубарда", истакнува Абаџиева.
Кај нас имало поделени мислења, и за и против, а и самиот Мазев балансирал, па Абаџиева
додава:"Ни самиот тој немаше многу дефиниран став, дали е добро или не е. И кај него беше
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тоа во фаза на некаков експеримент, од кој очекуваше реакции, но со текот на овие неколку
децении, од експеримент тоа се инфилтрира во парадигма. Беше изненаден што таа негова
Бела фаза имаше толку големо влијание врз студентите на Факултетот за ликовна уметност, на
којашто тој беше професор и декан, од 1980 година. Најзначајни негови студенти се Благоја
Маневски, Јован Шумковски и Славчо Соколовски". 
Мазев често правел доброволни изолации и во едно интервју со Абаџиева, во 1989/1990
година,тој вели:" Во суштина, како и сите, и јас сум социјално суштество. Но понекогаш се
презаситувам од луѓето. Сега многу ми е потребна осаменоста. Моментално ме вознемирува
оваа безизлезна ситуација во Македонија, а и проблемите во сликарството".
Пред да почине, последното десетлетие направил куќичка во Дојран, и таму се изолирал, а
често ги посетувал и Осоговскиот и Бигорскиот манастир, и околните села. Мазев прерано и
трагично го загуби својот постар син Константин, кој беше сликар. Тоа длабоко го погоди и тој
уште повеќе се повлече во осама. Неговата сопруга Љубица остана да живее со синот Славчо
и со снаата Снежана.
За тој период, Абаџиева вели:"Остануваше таму со денови, доаѓаше релаксиран, ја впиваше
природата, а потоа ја отсликуваше низ една геометризирана мондријановска шема: во
географијата на нивите и полињата ги инкорпорираше деловите од манастирските или
црквените врати, прозорци, предмети".
Се дружел со многу писатели, со Гане Тодоровски и со Петре М. Андреевски, со неговите внуци,
сликарите Глигор Чемерски и Симон Шемов, со Никола Иванов, Златко Стефанов, со Миле
Корубин. 
"Беше многу друштвен, многу отворен, галантен, приемчив за друштво, но не сум била сведок
на таа негова особина да игра и да пее. Професорот Кирил Темков во книгата 'Сеќавања' за
Петар Мазев запишува дека сакал народни песни и играња", открива таа.
Што се однесува до тоа дали има уште неизложени дела, Абаџиева вели дека има и оти на
изложбата пред 5 години во МСУ, направила селекција од неизложените и недовршени дела од
неговото ателје, бидејќи вели оти не е етички кон авторот кој не е жив, да се изложат сите дела,
кои можеби ни самиот тој не би ги одобрил за излагање.
Во гореспоменатото интервју, Мазев , на прашањето колку е критичен кон своето творештво,
меѓу другото, $ одговорил: "Чекам да го насликам делото што наполно ќе ме задоволи".
Ја прашавме Абаџиева дали го насликал тоа дело.
"Во последните години работеше експресионистички, со повеќе фигуративни назнаки, со
нагласен колорит, не се врати на белото во смисла на сликите од шеесеттите години.
Но, не го наслика тоа дело. До крајот експериментираше и до крај беше отворен да создаде
нешто ново, но не го дочека делото што тој го очекувал од себе", завршува Абаџиева.

ВНУКОТ НА ПЕТАР МАЗЕВ, СЛИКАРОТ ГЛИГОР ЧЕМЕРСКИ СЕ СЕЌАВА

Белата фаза беше енигма за јавноста

"Тој беше една грандиозна и инспиративна
личност, личност со огромен личен
потенцијал, меѓутоа, и со огромно внимание
кон сите оние што ја сакаа уметноста", рече
на отворањето на изложбата уметникот
Глигор Чемерски, еден од најблиските
пријатели, роднини, колеги на Мазев, со кого
буквално од детството, преку зрелите години,
и до неговото заминување беше постојано со
него. 
Чемерски вели:"Преку еден опис и со една
реченица ќе пробам да ви ја пренесам
неговата страст за сликарството. Се
исклучуваше во неговото ателје да слика и
гледа на саат, привршува една слика и вели:
'Ајде да се облечеме и да одиме на отворање
на изложба. Ќе се облечеше елегантно, беше
елегантен човек, што му доликуваше на
неговата убавина и шарм. Ќе го ставеше
мантилот и ќе речеше: 'Чекај!' И ќе го фрлеше
мантилот и во најубавиот, најновиот костум
ќе почнеше да слика, ќе го ишараше во бои и
ќе речеше: 'Па добро, може отворањето да
помине и без нас'.
Неопходно го исполнуваше платното со сè
што имаше да каже во тој момент, тоа беше

неговата основна карактеристика".
За Белата фаза Чемерски вели оти во извесна смисла била енигма, и за критиката и за некои
негови колеги. Мазев бил роден експресионист, школуван во Белградската школа, кај Надежда
Петровиќ, преку Антон Аждеј, конечно ученик на Зора Петровиќ, професорка за која се
зборуваше дека слика машки. Мазев ги почитувал и Емил Нолде и Макс Бекман. 
За оваа изложба Чемерски додаде: "Белата фаза на Мазев се роди ненадејно, во Св. Јован
Бигорски. Одевме често на некакви лични колонии, во Нерези, во Скопска Црна Гора во
манастирите и во Св. Јован Бигорски. И тука наеднаш Мазев беше решил да се посвети на
експресионизмот и да погледа околу себе сè 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. 
Во 1968 година, кога сликавме заедно во неговото ателје, ми призна: 'Морам да експлодирам,
ова сликарство ќе ме задуши. Престана со тоа и влезе во колористичка ситуација, која
никогаш не беше видена во историјата на македонското сликарство.Тоа е меѓу најмоќните
сликарства на 20 век во Македонија и подалеку.
Празнувањето на сето тоа , го пронајдов во една шпанска поговорка која се однесува на
создавањето на светот, и повеќе на сликарството.
"Светот е создаден меѓу трубата и тишината, или меѓу тишината и трубата. Кога Мазев ја избра
својата труба, ја пресоздаде својата слика со суштество и го направи она што во последните 30
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години не го прават голем број сликари заедно".
Билјана Нестороска
Фото: Б. Грданоски
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