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Иван Мештровиќ (1883 - 1962) е еден од малкуте, ако не и единствен уметник од 
некогашните југословенски простори, кој стекна несомнена светска слава. Скулптор и архитект, 
вистински граѓанин на светот (студирал во Виена, живеел и работел во Париз, Рим, Лондон, 
Женева, Кан, Сплит, Загреб, САД), неговиот скулпторски опус опфаќа бројни ремек-дела во 
споменичката и галериската скулптура. Негови импозантни споменици се наоѓаат во Отава, 
Чикаго, Белград, Загреб, Сплит, Нови Сад, Братислава, Букурешт, Вашингтон и др. За неговото 
скулпторско мајсторство се напишани бројни книги и монографии, а широко е неговото влијание 
во светската, но и во југословенската и во македонската скулптура на дваесеттиот век. Кај нас тоа 
е видливо особено во творештвото на првиот повоен македонски скулптор Димо Тодоровски, во 
две негови (можеби)  најзначајни дела за македонската скулптура: Јама (1956) и Пиета (1976).

Цртачкото, односно графичкото творештво е помалку позната дисциплина во обемниот 
опус на овој мајстор на скулптурата. Но, не е помалку значајна, тоест помалку вредна. Веќе од 
дваесеттите години на минатиот век, Мештровиќ во многу негови самостојни изложби вклучува 
цртежи и графики како дела со автономни вредности. 

Во годината кога се навршуваат 55 години од смртта на уметникот, Националната галерија 
на Македонија со оваа изложба сака да потенцира неколку битни нешта. Прво, тоа е богатството 
на нејзината интернационална збирка, која вклучува и дела од вакви светски верификувани 
мајстори. Иако релативно поретко претставувани пред пошироката јавност, ремек-делата од 
оваа збирка секако се суштински репер за местото и улогата на оваа институција во уметничкиот 
живот на државата. Второ, ваквиот тип изложби секако имаат и особена едукативна функција, 
денес и овде, посебно за помладите генерации и студентите на уметничките академии кои ретко 
имале или воопшто немале можност да видат оригинални дела од овој уметник. И, секако, третата 
и најважна причина е пиететот кон овој уметник и неговото импозантно творештво, застапено 
во збирката на Националната галерија на Македонија со оваа графичка мапа и две скулптури1.

Инаку, презентираната мапа на литографии е насловена Мештровиќ и датира од 1923 
година. Издавач е Уметничкото здружение „Пролетен салон“ од Загреб, содржи 21 литографија и 
е печатена во триесет нумерирани примероци, од кои секој гласи на името на купувачот2. Мапата 
е печатена во Фондацијата Народне новине, во изведба на Стјепан Хорват.

1. Глава на жена (Портрет на Ада Павичиќ), 1931-2 и Женска биста, 1931 
2. Мапата во сопственост на Националната галерија на Македонија е набавена во 1948 година од специјалната Комисија за откуп на дела за 

потребите на новоформираната Уметничка галерија „Скопје“ како прва институција од овој вид во Македонија.  



Инаку, токму со оваа мапа Мештровиќ започнува на неговите изложби континуирано 
да изложува односно јавно да ги валоризира и неговите дела на хартија (цртежи и графики). 
Оваа мапа, после Загреб, била изложувана на неговата самостојна изложба во Љубљана (во 
Јакопиќевиот павилјон) истата година, потоа во The Brooklyn Museum во Њујорк во 1924 година, 
во Kunsthaus во Цирих во 1926 година, во The National Gallery of Art во Чикаго во 1929 година итн. 
Ова е прва јавна презентација на оваа мапа во Македонија!

Оваа мапа на литографии може да се посматра и како првичен обид за синтеза на 
дотогашните ликовни достигнувања на уметникот, но и како најава на идните негови преокупации. 
Тематски, мапата завлегува во ново поглавје на интерес на Мештровиќ, односно т.н. херојски 
циклус е заменет со религиозна контемплација. Овој пресврт доаѓа по крвавите воени дејствија 
на подрачјето на некогашна Југославија – Балканските и Првата светска војна – кои, според 
зборовите на уметникот, директно влијаат врз свртувањето на неговото внимание кон идеалите 
иманентни на човештвото во целина. Тоа е чувството на универзално страдање и религиозно 
просветлување, проткаени со старозаветни теми, мотивите на Благовештение и сцени од животот 
на Христос (кои, подоцна, ќе го достигнат врвот во познатиот циклус релјефи на христолошки теми 
во црквата „Св. Крст“ во Сплит). Покрај овие теми, дел од графичките листови обработуваат теми 
од Хрватската историја и, секако, неодминливата тема во опусот на Мештровиќ – жената. Многу 
од овие теми подоцна наоѓаат реализација во други скулптури и релјефи на уметникот. Токму 
ваквата тематска некохерентност на мапата упатува, како што констатира Далибор Пранчевиќ, 
на „обид за рекапитулација на неодамнешните уметнички искуства на Иван Мештровиќ во 
номадскиот период на втората деценија на дваесеттиот век, односно на најави на идни теми и 
обликовен јазик со кој ќе се занимава“3. 

Златко Теодосиевски          

3. Dalibor Prancevic, Litografija Ivana Mestrovica (uz 125. obljetnicu rodjenja), во: Ivan Mestrovic, Litografija, Galerija umjetnina grada Slavonskog 
Broda, 2008 
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Каталог на дела:
Литографии - 1923 година

Благовест, 66 х 50 см.
Богородица,66 x 50 см.
Судење на Исусовите Блудници, 50 х 70 см.
Лазарово Воскрeснување,50 х 70 см.
Беседа во Гора,  50 х  70 см.
Молитва во Гецманова градина, 50 х 70 см.
Полагање во гроб , 50 х 70 см.
Св. Јурај, 50 х 70 см.
Свирачка, 70 х 50 см.
Девојка со цвеќе , 70 х 50 см.
Хармонија, 50 х 70 см.
Во доверба,  50 х 70 см.
Жени, 33 х 50 см.
Идила, 50 х 70 см.
Домогоеви борци, 50 х 70 см.
Домогоеви стрелци, 50 х 70 см.
Копнеж, 70 х 50 см.
Љубовници, 50 х 70 см.
Студија за пророкот, 50 х 70 см.
Јов, 50 х 70 см.
Акт, 70 х 50 см.
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