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СЕ' УШТЕ Е ПРИВЛЕЧНА ДУХОВНАТА ФАЗА НА МАЗЕВ

До 10 јуни во Музеј на град Скопје ќе бидат изложени делата од белата фаза

на Петар Мазев

Катерина Богоева

Изложбата на 23 дела од познатата „бела фаза“ на големиот сликар Петар

Мазев што ќе биде отворена во Музеј на град Скопје до 10 јуни, а која

привлече исклучително внимание уште на отворањето на 12 мај,

перманентно е посетувана. Со вредните слики добија можност да се

запознаат и многумина што присуствуваат и на друг вид настани,

организирани во музејскиот простор.

За директорот на Музејот Јован Шурбановски, добрата посетеност од

публиката е очекувана потврда дека постои интерес во јавноста за добра

уметност. Тој вчера не можеше да презентира во бројки колкава била

посетеноста, бидејќи влезот на изложбата е бесплатен.

Меѓу вредните изложени примероци создавани од 1960 и 1971 година се и

три дела од колекцијата на Драган Весов: „Од бело до сиво“, „Во бело“ и

„Манастирски спомен“, кои денеска се во сопственост на неговото семејство.

Синот на Драган, Никола Весов, кој е горд на десетината дела на Петар

Мазев што ги содржи колекцијата што содржи и дела и од други македонски

автори, по повод изложбата ни покажа и изјава на Мазев, во која сликарот

своерачно потврдува кои дела и за какви услуги му ги отстапува на Весов.

„Имав привилегија да раснам со сликите на Мазев, а и сега во мојот животен

простор е сликата „Од бело до сиво“ за која често како мало дете, го

прашував татко ми што значи. Кога живееш со уметност од некој автор,

секогаш кога ќе сретнеш друго уметничко дело, знаеш да оцениш дали

вреди. Тоа е голема привилегија“ 

Неговиот татко приказната со колекционерството ја започнал во 50. години
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на минатиот век, кога во неговата семејна куќа во Пајко маало во Скопје,

потстанар им бил сликарот Лазар Личеновски. Тој го советувал Драган да

собира уметнички дела, велејќи му дека „тоа е голема работа“. Весов

завршил електротехничко училиште, а за првата ситна услуга од сликарот

Вангел Коџоман добил мала слика. Подоцна работел како стручен

соработник за леење на Факултетот за ликовна уметност, а во неговата

приватна ливница од 1975 до 1989 година своите скулптури ги лиеле

скулпторите: Тодоровски, Грабуловски, Хаџи Бошков, Митриќевски и др.

Драган Весов освен што бил колекционер, бил и пријател со многу сликари

меѓу кои освен Мазев, неговиот син ги споменува и Кондовски, Шијак и др. 

Иако изложбата беше медиумски добро покриена, а низ градот сеуште стојат

и дел од поставените билборди во голем формат, сепак никој не се обратил

до семејството за да купи дела од Мазев. „Досега само Музејот на

современа уметност побара да го откупи неговото дело „Црвениот човек“, но

сепак не постигнаа договор со татко ми, а за сликите од „белата фаза“, никој

не покажал интерес “- изјави вчера Никола, кој напомена дека досега и ниту

една државна институција не пројавила интерес да провери во каква

состојба се наоѓаат делата. 

А „белата фаза“’ на големиот сликар која и во 1966 година на изложба во

Скопје привлекла огромен број посетители, и денеска значи соочување со

вистинските, безвремени уметнички дела вредности. 

Историчарката на уметност, кустос во Музејот на современа уметност,

Лилјана Неделковска посочи:„ Денес кога нашето колективно критичко

паметење поврзано со еманципаторските движења од областа на културата

и уметноста од 50-те и 60-те години на минатиот век се чини дека е

сериозно доведено во прашање, изложбата на делата од белата фаза на

Петар Мазев како да има одредено симболичко значење: како да сака да не

потсети на битката што Мазев, заедно со својата генерација, ја водеше во

периодот кога уметноста беше партиски диригирана и

инструментализирана, да не потсети на идеалот на уметноста да биде

слободна, независна од диктатот на политиката или од било каков

идеолошки модел на размислување или принуда. Овој еманципаторски

импулс, како еден од битните аспекти на творештвото на Петар Мазев, не

смееме да го заборавиме“. 

Академик Влада Урошевиќ кој и присуствувал на споменатата изложба во

центарот на Скопје во 1966 година, во оваа прилика го сврте вниманието на

неколку битни, историски и уметнички моменти поврзани со делата од

„белата фаза“. Напомена дека тие се дел од периодот кога во Македонија

траела битка за модерниот израз, за творечките слободи во македонската

култура, во периодот од 1952 до 1962 година.

„Во 1962 година дискусиите околу изразот апстракција, за и против

престанаа. Публиката веќе почна да ги прима нормално, без предрасуди

сите новини кои доаѓаа во македонската култура и на ликовен план и во

другите уметности. Но, може да се рече дека конзервативните отпори сеуште

тлееа. Кога беше отворена изложбата на Петар Мазев во 1966 година, јас

објавив еден текст во „Нова Македонија“, под наслов „Контемплација во

бело“, каде што зборував афирмативно за неа. Но, набргу потоа, еден од

луѓето кои беа приврзани кон конзервативните кругови ме нападна поради

текстот. Јас не одговорив, но имаше обиди да се оспори значењето на Мазев

и воопшто на сето тоа што се случуваше во македонската ликовна уметност.

Таа изложба беше навистина празник, огромна маса народ не само што

стоеше на тротоарите, туку секаде наоколу. Сега кога ги гледам тие слики на

изложбата во Музеј на град Скопје ми се враќа споменот и гледам дека

тогаш, таа ликовна публика не згрешила во изборот затоа што тие слики

имаат некоја своја внатрешна енергија која сеуште зрачи, како вчера да се

насликани“. 

Урошевиќ потенцира дека „белата фаза“ ја покажува отвореноста на

македонската култура кон надвор, нешто што и го обезбедило растежот.

„Мазев сликаше на еден начин кој беше модерен, кој постоеше и надвор од

Македонија и во Америка и Западна Европа, но тој го правеше тоа на свој

начин и со извесна блага доза на инсистирање врз националниот амбиент.

Постоеше во сето тоа покрај тој модерен апстрактен израз, нешто што

потсетуваше на македонските манастири, на некоја атмосфера по малку
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манастирска. Имаше некаква носталгичност по некакви минати времиња.

Незнам колку е видливо денеска, но ние тоа тогаш го чувствувавме.Тоа

будеше асоцијации на оние врски со поднебјето, на кои инсистираше во тоа

време и македонската поезија. Таа фаза на Мазев беше еден среќен спој

помеѓу најновите тенденции во ликовната уметност кои постоеја во светот и

она што би можеле да го наречеме национален сензибилитет Изложбата во

1966 година беше една пресвртница, еден репер и во творештвото на Мазев

и воопшто во македонската ликовна уметност“. 

И д-р Кирил Темков, авторот на книгата „Спомени за Петар Мазев“ по повод

изложбата во Музејот на град Скопје посочи на низа моменти поврзани со

моќната „бела фаза“ на Мазев .

„Перо ја препозна класичната уметност во Македонија најдобро. Тој во

црквите и манастирите се чувствуваше како дома, прв направи колонија во

Нерези во 1960 - 61 година. Го носи Кандински во себе кој советува дека

вистинското сликарство е невозможно без божественост.Белата фаза е

негова духовна фаза. Тој беше заплиснат од духовноста, од белината и боите

доживеани во манастирите и црквите. Белата фаза е всушност црковна и

религиозна фаза. Кога почна да создава слики од таа фаза, тој ја откри

моќта на структурата што тогаш беше и важно, а и моќта на колоритот, на

единствениот кој можеше да се види кај Мондријан и кај други мајстори“.

Статијата е прочитана 1886 пати. 
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