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СЕ УШТЕ НЕ СУМ ЗАВРШИЛ СО КЕНТАУРИТЕ

Сликарот Свето Манев продолжува да го истражува човекот, коњот, нивната
сила, енергија, динамика...

Катерина Богоева

Свето Манев е еден од авторите чии изложби секогаш ја привлекуваат

ликовната публика, без разлика на возраста. По долги години

функционирање како самостоен уметник, тој од 2002 година работи како

професор на Факултетот за ликовни уметности во Скопје, а на своите

студенти мислеше и при конципирање на својата последна, ретроспективна

изложба поставена во Националната галерија на Македонија, објект Чифте

амам. Неговите мошне директни, и истовремено длабоко суптилни дела, ја

надополнија атмосферата на старата Галеријата, а своите четириесет години

творештво ги откри преку селектираните дела од разни циклуси, почнувајќи

со студентските години поминати во Белград, сакајќи да им предочи и на

своите студенти како течел неговиот авторски развој. Спонтано преминал од

актот во, за него препознатливата човечка фигурација. „Тоа е реакција на

животот кој го живееме, реакција на мојот развој. Тешко ми е да кажам

зашто сум преокупиран со човекот, тоа е нешто во мојот порив внатре и во

творештвото, а веројатно и во размислувањата. Преку фигурата

најадекватно се изразувам, а човекот од праисторијата па наваму е секогаш

присутен, не само во имагинацијата, туку во интерпретирањето за

постоењето во сите идеологии и размислувања. Но, ми останува енигмата

зашто јас сум се нафатил со тој мотив. Намерно не сакам да ја откријам таа

енигма, зашто ми е како водилја која понатаму ќе ме носи, дури имам

енергија и идеја за неа. Таа е елементарна во моето творештво“. Неговите

циклуси „Човекот и неговиот простор“, „Човек - средство и цел“ се

синтетизирано доживување на самите себе, а тој потенцира дека

анатомијата воопшто не му е важна. „Ако се проанализираат и самите

актови, ќе се види дека и кај нив е исклучена и половоста. Станува збор за

човекот, без разлика што е, за неговата внатрешна состојба, за енергијата
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МАЛИОТ ПАВЕЛ СЕ ПРОБУДИ ОД ВЕШТАЧКАТА
КОМА

ТЕЧАТ ПРЕГОВОРИТЕ МЕЃУ БЕСА И СДСМ
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која ја има во себе, за надворешните фактори кои на различен начин ги

доживуваме. Не можеме да побегнеме од оној живот кој го живееме, а

делата се некоја моја спонтана реакција. Преку некои форми кои ги

прикажувам, се ослободува внатрешната енергија, а тоа го доживувам како

желбата за ослободување на нас самите, а преку тоа и универзалноста на

едно општество и пошироко. Во првиот циклус „Човек и неговиот простор“, го

оградив човекот во простор кој го стега, го ограничува. Борбата на секоја

единка во секој простор која и ден денес се актуелизира, се поврзува со

одреден универзален проблем. Во вториот циклус просторот не беше битен,

човекот почнуваше во себе да го бара просторот и на тој начин и да го

интерпретира.Се појавија и повеќе фигури, повеќе актови, каде што една

друга енергија е сублимирана во самата композиција“. Манев во

навраќањето наназад, вели дека никогаш активно не учествувал во

општествените процеси, единствено преку спонтаноста во создавањето,

преку која како и преку ликовноста, ја градел креативноста, не барајќи да се

покрие со некои актуелности или со било што друго. „Преку творештвото ја

бранам тезата на стандардните вредности, но нормално ги поздравувам сите

новини што сега се случуваат и сите индивидуални напори кои навистина

вредат да се одбележат“. 

За него, занаетчиски реализираната идеја, чувството, емоцијата што се

поседува, ја чинат неговата едноставна формула за ликовноста и уметноста. 

Неговото име директно се поврзува со препознатливите дела од циклусите

„Коњи“ и „Кентаури“ и „Кентаурки“, но и со битолската ликовна група „77“,

која сеуште постои, а изврши влијание на ликовната сцена во земјава. Освен

него ја чинат и ликовните уметници, Илија Кочовски и Димитар Кочевски -

Мичо. 

Ретроспективното презентирање на вистински начин е заокружено и со

монографијата, чиј автор е ликовниот критичар Љубен

Пауновски.Реализирана е со техничка помош на Националната галерија на

Македонија, под покровителство на Општината Битола, на градоначалникот

Владимир Талевски. Во неа освен текстот на Пауновски , се поместени

биографски податоци и фотографии и 170 дела, двојно помалку од она што

сликарот го создал во изминатите четири децении. 

Манев со задоволство потенцира дека во создавањето на монографијата е

вткаена огромна енергија, која ја покренал Пауновски со добивање на

почетни средства од Министерството за култура. Приказната за нејзиното

оформување и финансирање завршила во Битола, градот каде сликарот кој

е роден во Свети Николе, живееше и твореше пред да се пресели во Скопје. 

Запрашан за личното доживување на енергијата која вонвременски зрачи

од неговите дела, се обиде да објасни, но не сакаше да ги разоткрива своите

тајни. „Енергијата е мојата водилка, но не сакам да навлегувам во суштината

на проблемите, до оној момент дури тоа ми дава некоја сила за

реализација.Мислам дека разоткривањето ќе ми штети во спонтаноста на

изразот’ , рече, но сепак откри дека создавањето на циклусите му трае и по

десет години. „Се' уште не сум завршил со кентаурите, но и темата човек -

коњ е многу податлива за да се работи натаму, а до кога, не знам“. 

Претставени во големи димензии, неговите кентаури, кенатурки, луѓе на

коњи, како и човечките фигурации од постарото творештво, делуваат

различно моќно, како и малите формати. „Моќта и кај коњот и човекот е

всушност силата, енергијата која ја поседуваат, но во сликите ја има и

динамиката, што е присутна и во човечкото тело. Да не зборувам за

динамиката на коњот која се наметнува сама по себе“.

Статијата е прочитана 2152 пати. 
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