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Дејан Иванов – Маргуш како ликовен уметник не е фигуративен исто како и неговиот ликовен свет. Тој е апстрактен 

и неговата експресија е речиси целосно одраз на спонтан несвесен ониризам на битието. Овој наш сликар повеќе сака да 

на сетува отколку да дефинира. На свој начин ониризмот како специфичен слој е присутен и кај последните дела. Тој е ин

стинктивно импулсивен и колористички афективен. Овој импулсивен имагинациски ритам на експресионистичка ап страк

ци ја овде е скротен и доведен до еден кристализиран, речиси трансцендентен спокој. Сликите се целосно потопени во 

флуидот на една благо нагласена метафизичка атмосфера. Асоцијативниот свет на овие дела е постојан, духовно прочистен 

и ликовно рафиниран. Интересен лиризам што сугерира тишина и нурнатост во чувството помеѓу мигот и вечноста. Ра ково

деј ќи се од композициските аспекти на авторот, може слободно да кажеме дека основна тема се просторот и пејзажот. 

Нагла сената концептуалност сугерира статичност во еден просторновременски исечок, но статичноста на ликовниот свет 

на делата на нашиот сликар е само привидна. Таа е суптилно ритмизирана од фината игра на светлото и на сенките, кои 

су герираат не само статичен физички, туку и жив онтолошки простор, кој е мобилен одвнатре. Токму тоа е значајното би

деј ќи така сликите на Дејан Иванов – Маргуш не се експеримент на гол конструктивизам, туку добиваат една семантична 

дла бочина што ги симболизира тивката радост и спокојот на битието што го интегрира просторот времето во себе. Морам 

да нагласам дека овде не станува збор за произволна опсервација. Ако повнимателно се загледаме, ќе забележиме дека 

мо тивот на сликите на Иванов е композициски така поставен што сугерира некаков засолнат простор во кој едвај трепери 

ка ко стивнат одблесок играта на светлото во миг издвоен од брзиот временски тек на минливоста. Намерно или случајно, 

во херметизмот на сликите на Дејан Иванов – Маргуш го препознаваме императивот што Маларме го поставуваше на по 

езијата, а кој важи за секој вид херметичка уметност, односно да се сугерира место да се именува. Токму сликите на Ива нов 

ја следат интуитивно поетиката на тој императив.

Сликите се изработени со техничка и занаетска рафинираност. Неговите пејзажи претставуваат сосема инди ви

дуални светови. Земјата. водата, воздухот, светлоста, во пејзажите, стануваат елементарно доживување. Овозможуваат на

бљу дувачот да открива нови хоризонти на различни начини и претставуаат постојано нова авантура.  Овие дела покажуваат 

колку се сензитивни и егзактни во исто време приодот кон природата, нејзината драматика и моќта за фасцинација.

Љупчо Маленков





 

Dejan Ivanov – Margush as an artist is not as figurative as his artistic world. He is abstract and his expression is almost 

entirely a reflection of a spontaneous unaware onirism of the being. This Macedonian artist prefers anticipating rather than defining. 

In its own way, onirism as a specific layer is present in his latest works. It is instinctively impulsive and coloristically affective. 

This impulsive imaginative rhythm of expressionistic abstraction here is tamed and brought to a crystallized, almost transcendent 

serenity. The images are fully immersed in the fluid of a slightly pronounced metaphysical atmosphere. The associative world of 

these works is constant, spiritually purified and artistically refined. Interesting lyricism suggesting silence and immersion in a feeling 

between the moment and the eternity. Guided by the compositional aspects of the author, we can freely say that the main theme 

is space and landscape. The emphasized conceptuality suggests statics in a timespace extract, but the statics of the visual world of 

the works of our artist is only apparent. It has a subtle rhythm from the fine play of light and shadows, suggesting not only physically 

static, but also alive ontological space, mobile on the inside. Exactly this is significant because in that manner the paintings of Dejan 

Ivanov – Margush are not an experiment of =bare constructivism, but they receive a semantic depth that symbolizes silent joy and 

calmness of the being integrating space and time in itself. I have to emphasize that here it is not a question of arbitrary observation. 

If we look closely, we will notice that the motive in Ivanov’s paintings is compositionally set to suggest some concealed space where 

the play of light barely flickers as subsided reflection in a moment separated from the rapid time course of transience. Intentionally 

or accidentally, in the hermetism of Dejan Ivanov – Margush’s paintings we recognize the imperative set by Mallarmé in poetry, and 

which applies to any kind of hermetic art, i.e. to suggest instead of name. Exactly Ivanov’s paintings intuitively follow the poetics of 

that imperative. 

The paintings are produced with technical and craftsmanly refinement. His landscapes represent completely individual 

worlds. The Earth, the water, the air, the light in the landscapes become an elementary experience. They enable the observer to 

discover new horizons in different ways and continuously represent a new adventure. These works show how sensitive and exact at 

the same time are the approach to nature, its dramatics and the power of fascination. 

Ljupcho Malenkov
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