
Вовед во Постојаната поставка

Постојаната поставка на Македонската 
ли ковна уметност од 14от до 20от век 
го акцентира хронолошкиот развој на 
Македонската ликовна уметност: нејзините 
можни корени во средновековието, појавата 
на граѓанското сликарство, продорот 
на модерните тенденции, отворањето 
кон светот итн. Релативно ограничените 
просторни услови диктираа поставката да 
заврши со дела од крајот на 20от век. 
Поставката цели да осветли неколку битни 
аспекти: прашањето на континуитетот 
односно дисконтинуитетот;  прифаќањето 
на модерните уметнички тенденции од 
светот; пронаоѓање препознатлив „на ци
онален“ ликовен јазик; балансот помеѓу 
„националните“ ликовни формули и 
отворањето кон светските тенденции во 
визуелната уметност, итн.

Корените на македонската современа ликовна 
мисла досегаат длабоко низ вековите, до 
рас кошот на византиската средновековна 
уметничка експресија и нејзините македонски 
варијанти. Затоа е и логичен почетокот на 
современиот пат да се бара таму, во златното 
време на процутот на византиската естетика 
на овие простори, најдобро изразена низ 
иконата,  фреската и применетата уметност од 
тоа време. Во Македонија со векови доминира 
иконописот, се создаваат и собираат икони 
како што Европа создавала и собирала слики! 
Тие сведочат и за пулсирањето на уметничките 
врски помеѓу Константинопол, Солун и Атос 
со македонските центри Охрид, Пелагонија и 
Скопје. Во историска смисла времето на ико
нописците Михајло и Евтихиј, браќата Јован 
и Макарие од Пелагонија и други е херојско 
време на средновековната македонска умет
ност, сведоштво на решителен отпор против 
опресијата и триумф на духот.

Крајот на 19от и почетокот на 20от век во
обичаено се означува како време на на
ци   о налното будење и почеток на кул тур 
ната преродба во Македонија, во умет носта 
манифестирано преку на пуш тањето на тра
ди ционалниот израз на ико ната и  неј зи ната 
замена со т.н. граѓанско од нос но профано 
сликарство. Продорот на мо дер ните идеи 
од Европа влијае и на замената на стриктно 
религиозните теми со граѓански портрети, 
автопортрети, пеј за жи, историски и други 
композиции. Сли кар ството создавано во 
овој период реално ја отсликува кул тур
ната транзиција во Македонија и апли  
кацијата на еден нов културен кон цепт 
вон традиционалниот Византиски све    то 
глед. Во ова сликарство евидентно е и ко
рис тењето на уште една новина – ко рис 
тењето на фотографијата, особено при сли
ка њето портрети,  како модерна културна 
придобивка.

Заради познатите историски околности и не 
постоењето на самостојна држава, ма ке дон
ската т.н. основоположничка ге не ра ција умет
ници (АврамовскиПандилов, Мартиноски, Ли
че носки, Тодоровски) стапува на уметничката 
сцена релативно подоцна, во дваесеттите и 
триесеттите години на минатиот век, но де
финитивно воведувајќи нов дух  духот на 
Модерната   во македонската уметност. Станува 
збор за модерни уметници во вистинската 
смисла на зборот, едуцирани на искуствата 
на Париската школа и уметничките академии 
во регионот и пошироко, уметници целосно 
национално свесни за нивната историска ми
сија. Тие во македонската уметност ги вне су ваат 
тогашните релевантни искуства / тенденции од 
Европската уметност – главно импресионизмот 
и неоимпресионизмот, ек с пре сионизмот, по ст
кубизмот итн. Тематиката е разновидна, блиска 
до размислувањата на европското сликарство: 
пејзаж, урбани теми и теми од социјалното 
милје и др. 
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Делото ги носи белезите на уметниковата 
силна експресионистичка природа и 

„дивиот“ колорит,кaко и усвоените  
карактеристики на посткубизмот, Пикасо 
и конструктивизмот во деформациите на 

телото и искршените агли.

Во средината на 14 век  непознат зограф ја 
насликал иконата Благовештение. Лесниот 

и ненаметлив цртеж, ставовите на фигурите, 
нивните ускладени движења и хармоничните 

бои упатуваат на фактот дека станува збор 
за зограф кој  е доследен следбеник на 

сликарството  на зографите Михајло и Евтихиј.

Делото, Женски портрет од Ѓорѓи Зографски 
(1871 – 1945) е создадено во  период, кој значи 

премин  од религиозно во профано сликарство. 
Со него се бележи настанувањето на првиот 

граѓански портрет во Македонија.
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Пробивот на апстракцијата едновремено 
зна  чеше и дефинитивно ослободување на 
ументичката мисла, отворења на ма ке дон
ска та ликовна сцена кон сите релевантни 
уметнички искази кои што јасно се про фи
ли раат во седумдесеттите години, при што 
доминантни се: медитеранскиот призвук и 
треперење, геометриската апстракција и 
поп артистичките влијанија, но и дела со спе
ци фичен фантастичен / фантазмагоричен сен
зибилитет. Се чини дека во овој период ма ке
дон скиот уметник целосно и безрезервно се 
отвора кон сопствената ликовна традиција 
но и кон светот, впивајќи ги сите достапни ис
куства и тенденции, транспонирајќи ги потоа 
низ  личната творечка лабораторија. 

Во седумдесеттите години веќе можеме 
да говориме за зрела творечка клима, не
обремената од какви и да се провинцијални 
патетики и притисоци. Доминацијата на ап
стракцијата стивнува, отстапувајќи место на 
појавата на новата фигурација, но и хипер
реализмот со неколу вистински ре мек дела, 
потоа појава на елементи на кон цептуалата 
итн. Едновремено, во многу дела силно е 
изразена и социјалната нота, како аспект што 
и понатаму ќе биде развиван во наредните 
децении. Заморена од не пред мет ниот свет, 
слободната творечка мисла како по втор но да 
го пронаѓа Човекот во сите негови животни 
премрежија. 

Крајот на векот го одбележува појавата на 
силна нова млада генерација македонски 
уметници, смели во потрагите и студиозни 
во изразот. За нив постмодерната е усвоен 
вокабулар кој треба да одговори на 
нивните барања во уметноста. И кај овие 
ге нерации е забележлива фасцинацијата 
со ликовната традиција и навраќањето 
кон одделни теми од минатото, но и 
свртувањето кон природата и употребата 
на природни материјали, како и извесното 
„ме дитеранско чувствување“. Од друга 
стра  на, и одделни претставници на по ста
рите генерации ументици ја де моснтрираат  
виталноста на нивните концепти во ан
то логиски дела на нео екс персионизмот, 
минимализмот / при мар ните структури, ап
страк цијата итн.

По 1945та македонската уметност бараше 
нови предизвици и перспективи. Тогашните 
генерации македонски уметници ги про
најдоа истите за време на школувањето 
на уметничките академии (претежно) во 
Белград, Загреб и Љубљана, осознавајќи ги 
главните текови на тогашната современа 
европска уметничка мисла. Нивното враќање 
во Македонија во педесеттите години зна че
ше имплементација на тие современи тен
ден ции и често отворена уметничка битка со 
средината за прифаќање на „новото“. Тоа е 
време и на формирање на уметнички групи 
(„Денес“, „Мугри“, „ВДИСТ“ и други), преку кои 
новите идеи во уметноста требаше по лес
но да бидат пласирани. Македонската умет
ност од тоа време веќе сериозно фаќаше 
квалитативен приклучок со поразвиените 
уметнички средини, забрзано премостувајќи 
го повеќедеценискиот јаз со европската 
уметничка сцена.

Веќе од шеесеттите години на минатиот век во 
Македонија може да се говори за слободоумна 
уметничка сцена која што без какви и да се 
ограничувања си го трасира сопствениот 
развоен пат врз основа на инхерентните 
вредности и уметнички законитости. Појавата 
на енформелот и апстракцијата – иако не 
секогаш без реакции – дополнително ја ве
рификуваат неопходноста од самостоен 
и слободен развој на уметничката мисла, 
ко ја што одговара исклучиво пред себе и 
сопствената развојна логика. Во тие години 
апстракцијата – главно нејзината лирска 
варијанта  е речиси доминантен уметнички 
израз, со појава и на специфични примери на 
робусни рудиментарни или техницизирани 
објекти / структури.
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Карактеристиките на енформелот  
отклонување од реалноста, пастуозната 

боја и тактилното „градење“ на сликата со 
несликарски материјали (песок, дрво, отпад)  
се впечатливо инкорпорирани во ова дело на 

Мазев.
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Иако ги допира меѓите на геометриската 
апстракција, радиусот на оваа  специфична 
естетика на уметникот се шири и до зоните 
на метафизичкото и конструктивистичкото 

сликарство, како и на поп и опартовски поуки. 

Како реакција на доминацијата на 
апстракцијата, обновата на фигурацијата 

кај уметникот резултира во поврзување на 
уметноста и животот преку потенцирањето на 

социјалниот аспект и отуѓеноста на човекот. 

Серијата „глави“ се јавува како дел од 
уметниковите „пластични метафори“ на 

човечкото тело, при што „главата“, низ редукција 
и упростување, е доведена до формашуплина, 

испразнета од сите алузии и асоцијации.

Повеќеслојноста на делото „Омаж на Андреј 
Рубљов“ на Жанета Вангели (р. 1963) низ 

контемплиран и знаковно редуциран пристап 
нуди критичко исчитување за идентитетот, 

духовноста и (де)идеологизацијата во 
современоста.

Петар Мазев (19271993), Изгорен пејзаж, 1963


