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СО ДЕЛА НА ДРАГАН ПЕТКОВИЌ ПРЕЧЕКАНА 2009

На ретроспективната изложба во МСУ се презентирани 150 слики и цртежи

Катерина Богоева 

Музејот на современата уметност ја заврши старата и ја започна новата,

2009 година на вистински начин, со голема ретроспективна изложба на

македонскиот ликовен уметник Драган Петковиќ, распослана во сите три

изложбени простори во кои за прв пат, публиката има можност да го согледа

неговиот богат, творечки свет. 

Авторот на презентираниот опус на дела, трагично го загуби животот во

сообраќајна несреќа во 2004 година, а во овој музеј ја имаше својата

самостојна изложба во 1988 година. Таа, како впрочем и останатите

самостојни и групни презентирања на неговите дела во Македонија и во

странство, беа забележувани од медиумите и ликовната критика, која денес

високо ги вреднува во историјата на македонската ликовна уметност. Во

биографијата како почеток на претставувањето во јавноста е забележано

учеството на Ликовната колонија на млади творци во Далјан, Охрид во 1979

година, а како последна групна изложба во која е поместено негово дело,

изложбата „Супер(Х)Ерос:Типолошки нарации на еротскиот дискурс во

македонската ликовна уметност во 20 и 21 век“, реализирана во 2007 во

„Мала станица“. 

Ретроспективниот поглед го чинат презентираните 150 слики и цртежи,

преку кои истакнува вишиот кустос, Зоран Петровски, е претставено и

историски вреднувано сочуваното „богато и слоевито, но за жал, прерано

прекинато творештво“. „Апстрактното сликарство завзема централно место

во историјата на модерната и современа македонска уметност во 20. век. Во

таа историја, обележена со творештвата на Мазев, Калчевски, Анастасов,

Шијак, Перчинков или Луловски, делото на Драган Петковиќ (1952-2004) се
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вбројува во последните значајни изрази на идејата на модернизмот за

автономија на уметничкото дело и истовремено отвора пат кон уметноста на

постмодерната епоха“, вели кустосот. Освен Петровски, со свој осврт во

отпечатената монографија, се јавуваат и ликовните критичари Соња

Абаџиева и Мирослав Поповиќ.

Животниот и творечки пат на Петковиќ, авторот на познатиот и незаборавен

циклус „Радоста на живеењето“ (1985 -87), настанат како комбинација меѓу

сликарството на Анри Матис и гестуалниот апстрактен експресионизам,

започнува во родното Скопје, каде и завршил средно уметничко училиште.

На Ликовната академија во Љубљана дипломирал во 1977 година во

класата на Јанез Берник, а на крајот од тоа десетлетие, се појавуваат и

неговите монохромни апстрактни слики, кои како што забележува критиката,

во македонската уметност внесуваат нов дух и променета визура во

пристапот кон сликарството. Делата и денес ја поседуваат препознаената

специфика и моќ, која ги одвојувала од тогашното ликовно милје во земјава.

Драган Петковиќ до крајот на својот живот, од почетокот на 80 -тите години

од минатиот век, работеше како ликовен уредник во книгоиздателството

„Просветно дело“. За прв пат на самостојна изложба во Скопје, во Клубот на

новинарите се претставил во 1981 година, а година потоа, и во Домот на

младите „25 мај“. 

Во 1988 година изложувал во Галеријата СКЦ во Белград, заедно со Јован

Шумковски и Благоја Маневски. Во неговата биографија, 80 -тите и 90 -тите

години се исполнети со учество на голем број групни изложби, каде се

претставувала современата македонска ликовна уметност, а во периодот од

1985 -1987 година, делата му се презентираат во Загреб, Скопје, Белград и

Кавадарци на изложбата „Шест македонски уметници“ заедно со Петре

Николоски, Глигор Стефанов, Анета Светиева, Соња Абаџиева и Симон

Шемов. Неговото творештво е презентирано на ликовни случувања во

повеќе центри од поранешната југословенска република, како и во

Вашингтон, во 1991 година, при презентацијата на десет македонски

уметници. 

„Кон крајот на 80 -тите и во последната деценија од 20 век, Петковиќ полека

ја редуцира бојата за конечно да дојде до серија црни и серија бели платна

исполнети со густа сликарска материја која го впива погледот и на гледачот

му се враќа како идеја за друго битие, а не како илузија за

дводимензионален простор или претстава. Во овие сугестивни дела, допира

длабоко до битието на сликата, изразувајќи истовремено сомнеж и

посветеност на големата сликарска традиција. Во втората половина на 90 -

тите, па се до својата трагична смрт, Петковиќ продолжува интензивно да ги

води своите дијалози со таа традиција. Најнапред тоа се одвива во циклусот

слики и цртежи работени според делото „Потеклото на светот“ на големиот

мајстор на реализмот од 19 век Густав Курбе, а потоа и во наредниот циклус

цртежи и слики под наслов „Дијалог со Моне“ - посочува меѓудругото, Зоран

Петровски. 

Фасцинантните дела од циклусот „Дијалог со Моне“ се создавани во 1999,

2001 година, но и и неколку месеци пред авторовата смрт, во октомври 2004

година, при престојот на Петковиќ во Асен и Хамбург. Освен нив, на

изложбата пленат и двете серии „Без наслов“ сочинети од 10 и 16 платна,

како и црните и бели слики од инсталацијата „Симбио„ која публиката

можела да ја види и на изложбата „ 9 1/2:Нова македонска уметност“ во

1995 година, што се смета за последен позначаен јавен настап на Петковиќ

во ликовниот живот во Македонија. 

„По подолго време, галерискиот простор на МСУ, повторно се претставува во

својата некогашна квалитетна препознатливост. Исто така, ова е една од

ретките ретроспективи кај нас во последниве години, којашто не само што

на еден комплетен начин ни презентира еден автор, туку истиот го

претставува во едно ново светло, изложба која отвора можности за нови

исчитувања на делата на Драган, нови согледувања не само во однос на

него, туку и во однос на неговата позиција на овдешната ликовна сцена,

почнувајќи од втората половина на 80-тите години па се до денес, ако се

земе во предвид неговата позната и ригидна позиција во однос на истата.

Оваа рестроспектива наместо јавно да го утврди/доврши/препознае

творештвото на Драган, ние добивме можност за една отворена и поинаква
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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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перцепција на неговата уметност. Мислам, ако добро се сеќавам дека, вакво

чувство имав за ретроспективната изложба на Душко Перчинков во МСУ,

пред неколку години“, изјави по отворањето на изложбата што публиката ќе

може да ја види до почетокот на февруари, ликовниот критичар Дејан

Буѓевац.
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