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ВОВЕД
 
Како директор на Националната галерија на Македонија, би 

сакала да изразам посебна благодарност до Министерството за 
култура на Република Македонија за финансиската   поддршка, 
кое и во оваа прилика покажа големо разбирање за неопходноста 
од афирмација на македонската современа ликовна уметност 
во реализација на публикацијата     и соодветно конципираната 
изложба на сликарот на македонската модерна, Петар Мазев. 

Поводот е несомнено голем! Одбележување на јубилејот по све-
тен на 90 години од раѓањето на овој наш еминентен сликар, кого 
можеме да го наречеме татко на македонската модерна уметност, 
без чие творечко наследство денес македонската ликовна 
сцена не би била иста. Голем придонес и голема благодарност 
за помошта за одбележување на јубилејот на нашиот творец 
должам, пред сè, на  Фондацијата „Илија Камчев“,   особено за   
соработката на Ана и Јордан Камчеви, како и на целото семејство 
Камчеви. Им се заблагодарувам  за нивната сесрдна помош, т.е. за 
финансиската, идејната и моралната  поддршка при реализацијата 
на овој значаен проект, не само за нашата институција, туку и за 
севкупната културна јавност.

Посебна благодарност изразувам и на Македонската радио-
телевизија која ни излезе во пресрет, обезбедувајќи ни оригинални 
и раритетни документарни материјали значајни за творештвото 
на Петар Мазев.  

Исто така, му се заблагодарувам на  семејството на покојниот 
Мазев, кое со голема несебичност, поддршка и исклучителна 
љубов сè уште го негува и одржува споменот за него. Им се 
заблагодарувам и на   авторите на текстовите вклучени во ова 
јубилејно издание кои ги споделија со нас своите размислувања и 
толкувања на творечката димензија на  овој голем човек и уметник 
кој остави трајна трага во   македонската ликовна уметност. На 
Роберт Јанкуловски, кој со особена професионалност помогна 
при фотографирањето на дел од делата на Петар Мазев. На 
крај им се заблагодарувам на  кустосите Маја Неделкоска-
Брзанова и Татјана Бундалевска, раководители на проектот, 
кои се потрудија   за успешната реализација на овој   јубилеј кој 
е достоен за бардот на македонското модерно сликарство каков 
што е  Петар Мазев. 

Директор
Д-р Дита Старова-Ќерими





INTRODUCTION

As Director of the National Gallery of Macedonia, I would like to 
express special gratitude to the Ministry of Culture of the Republic of 
Macedonia for the financial support, demonstrating, in this occasion, 
a great understanding of the necessity of affirmation of Macedonian 
contemporary art, for the realization of the publication and the 
appropriately designed exhibition of the painter of Macedonian 
modern art, Petar Mazev.  

The occasion is undoubtedly grand! Marking the anniversary of 
90 years from the birth of this eminent painter, who can be called 
father of the Macedonian modern art, without whose creative her-
itage today, the Macedonian art scene would not be the same. 
Immense contribution and gratitude for the support to mark the 
anniversary of the author, I owe to the Foundation Ilija Kamchev, 
especially to Ana and Jordan Kamchevi, for her collaboration, as well 
as to the entire family Kamchev. I would like to thank them for their 
wholehearted support, i.e. for the financial, conceptual and moral 
support in the realization of this project, important not only for our 
institution, but for the entire cultural community. 

I would like to express my special gratitude to Macedonian Radio 
Television, for providing original and rare documentary materials 
important for the work of Petar Mazev.   

I would also like to thank the family of the late Mazev, still 
nourishing and maintaining his memory with great selflessness, 
support and exceptional love. I also thank the authors of the texts 
included in this anniversary edition, who shared with us their 
thoughts and interpretations of the creative dimension of this 
extraordinary man and artist who left a lasting trace in Macedonian 
fine art. To Robert Jankulovski, who with particular professionalism 
helped in photographing some of Petar Mazev’s works. In the end, 
I would like to thank the curators, Maja Nedelkoska Brzanova and 
Tatjana Budalevska, managers of the project, who have worked hard 
for the successful realization of this Anniversary that is worthy of 
the bard of Macedonian modern painting, Petar Mazev.  

Director
Dr Dita Starova Qerimi
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Д-р Дита Старова-Ќерими

СЛИКАРСКИОТ СВЕТ НА ПЕТАР МАЗЕВ МЕЃУ 
ТРАДИЦИЈАТА И МОДЕРНОСТА
(сликарска интима)

  „Уметноста е најкусиот пат 
  од човек до човек.“
     Андре Малро

Уметничката слика има своја судбина! Во сликата 
се втиснати кодот на авторот, духот на времето, 
ес тетските доминанти, стилските формации врз 
кои почива трајниот карактер на уметничкото де-
ло и конечно, нејзината мистерија. Потрага по 
исчезнатото време, потрага по некогашната чо-
ве  кова меморија, постоеле толку многу обиди во 
уметноста и литературата „тоа да се поврати“, да се 
ста ви во тек со новите времиња. 

Во книжевноста е познат  колосалниот обид 
на францускиот писател Марсел Пруст, во сво-
јот циклус романи Во потрага по изгубеното вре-
ме, преку сензитивните асоцијации, да се ре кон-
струира некогашното исчезнато време. Врз се-
тил ните асоцијации (на вкусот) од детството и 
мла доста, кога во допирот на медениот  колач 
„мадлен“ што натопен во чај му го сервирала мајка 
му, на Марсел Пруст „ќе му се разбуди некогашното 
време“, односно ќе го реконструира целиот тек на 
„изгубеното време“ во циклусот од своите романи 
Во потрага по изгубеното време.

 Речиси во истиот период и Зигмунд Фројд, 
по друг пат, ќе дојде до истите резултати, врз ос-
нова на неговото откритие за „потиснатите сен-
зации“ и реконструкција на „изминатото време“. 
Меѓутоа, сосема е јасно дека фактичко враќање на 
изгубеното време не може апсолутно да постои, 
како што водата во своето течение не може да се 
врати повторно на истото место, а ниту човекот да 
се врати во истечениот живот. Се разбира, и Пруст 
и  Фројд ја имале предвид оваа вистина. 

Марсел Пруст во своите два последни романи 
од циклусот во Потрага по изгубеното време, 
Откриеното време (I-II), ја изнесува својата вис ти-
на дека откриеното време е во полнотата на умет-

нич кото дело, како трајна инкарнација на жи во тот 
содржан во него...

Постојат повеќе интерпретации на оваа теза, која 
ја чинат трајно актуелна и прагматично утилитарна. 
Според една од можните интерпретации, би можело 
да се изнесе и тезата дека уметничкото дело во 
својата естетска полнота ја содржи традицијата 
врз чии корени ќе се создава, но и естетскиот 
плуралитет на времето што го претпоставува не го-
во то создавање...

Во нашиот разглед за почитување на традицијата 
како континуитет и содржина на „изгубеното време“, 
односно „откриено време“ во смисла на изнесената 
парадигма на Пруст, ќе го третираме сликарството 
на основоположникот на модерното македонско 
сликарство Петар Мазев (1927 – 1993), кој ги презеде 
пресудните чекори во смелата модернизација на 
македонското сликарство. 

 Според овој македонски класик на модерното 
сли карство, тој е категоричен во еден разговор со 
ликовната критичарка и публицистка Соња Аба-
џиева-Димитрова (Петар Мазев – Монографија, 
Музеј на современата уметност, Скопје, 1990) дека 
ние немаме традиција во современото сликарство,  
се разбира, ако се изземе трајното влијание на Ви-
зантија. 

Меѓутоа, како мошне дејствителни во мо дер-
ната сликарска поетика на Петар Мазев во суштина 
остануваат различните аспекти на етно тра ди-
цијата, која низ различни пристапи е присутна во 
македонската уметност на секоја генерација.

 За сликарот и професор Петар Мазев, прашањето 
на традицијата е мошне комплексно и тој ја разбира 
во нејзиниот тоталитет, односно сите слоеви на 
традицијата „се во него“, со други зборови,  ако 
сакаш да бидеш модерен сликар, треба, пред сè да го 
отиснеш своето време, но преку своето национално 
битие; а сегашното време е диво, споредено со 
минатото на мојот народ; јас го припитомувам, му 
давам топлина... јас го разградувам старото, потоа 
од таа разградба правам современа градба... (Ib. од 
разговорот со С.А.Д., стр.48).

Во ова слово за сликарот Петар Мазев, би сакала 
низ личната сликарска вокација, но и како директор 
на Националната галерија на Македонија, да по-
све дочам за зрачењето на сликарската поетика на 
големиот сликар и педагог.
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Dr. Dita Starova - Qerimi 

BETWEEN TRADITION AND MODERNITY

The Intimate Art World of Petar Mazev 

  “Art is the shortest path 

  from man to man” 

    Andre Malraux

Every work of art has its own destiny! It embodies the 

code of the author, the spirit of the ages, the aesthetic 

principles and stylistic concepts that make up the 

permanent nature of the art work, and ultimately its 

mystery. Art and literature have frequently attempted 

the “regain” time and submerged human memory, 

seeking to put them in context with the new times.  

In literature, one such colossal attempt is made by 

French writer Marcel Proust. In his novel of several 

volumes “In Search of Lost Time” he attempts to re-

con struct time passed though sensory associations.  

The sense of taste, a Madeleine sponge cake dipped in 

tea, triggers associations of childhood days, of “time 

passed” or “time lost”, which he reconstructs in the 

volumes of his novel In Search of Lost Time. 

At just about the same time, Sigmund Freud, will 

come to the same conclusions by a different path, via 

the discovery of “repressed sensations” that recon-

struct “time passed”. Quite clearly, time gone by 

cann  ot be brought back, it cannot exist factually.  

Much like water that has passed and will never pass 

again though the same place again, man cannot bring 

back life that has passed.  Both Proust and Freud, of 

course, knew this truth well. 

In the last two volumes of his novel “In Search of 

Lost Time”, “Time Regained I-II”, Proust reveals to us 

his truth, that time regained lies in fullness of the 

work of art, as a permanent reincarnation of the life 

it contains. 

There are many interpretations of this thesis, which 

is always topical and pragmatically utilitarian.  One 

such interpretation can be that the aesthetic fullness 

of a work of art contains the roots of the traditions on 

which it is based, but also the aesthetic pluralism of 

the ages that presuppose its creation. 

It is within the backdrop of this Proustian paradigm 

of respect of tradition as continuity and content of 

“lost time”, or rather “time regained” that we place the 

opus of the founder of modern Macedonian painting 

Petar Mazev (1927-1993), who took the decisive steps 

to boldly modernize Macedonian art. 
In his dialogues with art critic and publicist Sonja 

Abadzieva Dimitova (Petar Mazev, Monograph, Muse-
um of Contemporary Art, Skopje, 1990), this master 
of Macedonian modern art says:” We don’t have a 
tradition of contemporary art”, outside, of course, 
the permanent influence of Byzantium. 

 Still, various aspects of ethno-tradition remain 
a very active segment of the Petar Mazev’s modern 
poetics which, in one way or another, is present in 
every generation of Macedonian art. 

For painter and professor Petar Mazev, the issue of 
tradition is very complex.  He understands its totality, 
i.e. all layers of tradition and “everything contained 
within”.  In other words, “if you want to be a modern 
painter you must leave your mark on the time you 
live in, but though your national being”, while “the 
present day is untamed in comparison with the past 
of my people”, “I tame it, I give it warmth. I break 
down the old, and from this deconstruction I make a 
new, contemporary construct (ib. From the dialogues 
with SAD, pg. 48)

In this address, I would like to bear witness to the 
radiance of the artistic poetics of Petar Mazev, a 
great painter and pedagogue, though the prism of a 
painter, but also as Director of the National Gallery of 
Macedonia. 

Serendipitously, and much in line with the proverb 
“every artwork has its own destiny”, I became exposed 
to the work of great Petar Mazev at a very early age 
(I was born in 1983).  One of his paintings, a “Nude”, 
adorned my parental home.  It was a gift from the 
artist.  It never failed to attract my attention, and I 

felt persistently drawn to it. 
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Ја имав среќната околност, во духот на изнесената 
латинска поговорка дека „секое уметничко дело 
има своја судбина“, уште во раното детство (родена 
во 1983 година), во неколкуте слики во семејството, 
постојано да ми го привлекува вниманието една 
слика од големиот Петар Мазев со легенда „Акт“, 
кој беше подарок од сликарот. 

Во тие години, живеејќи во времето на ви зу-
ел  ната цивилизација, во времето на семожните 
„прекршувања и можни метаморфози на сликата“, 
врз кои ќе почива апстрактниот модернитет на ев-
ропското сликарство, почнував да имам раз би -
рање за радикалниот отклон на Петар Мазев од 
тра дицијата, почнувајќи од византиската, пре ку 
битово-фолклорната, до реализмот и незна чи тел-
ната фаза на социјалистичкиот реализам.

 Не можам со точност да утврдам какво влијание 
имаше сликата на Мазев, која секојдневно ја гледав 
меѓу другите во мојот дом, во мојата определба да 
му се посветам на сликарството и на историјата 
на уметноста. Но таа сигурно беше присутна во 
некој сегмент во определбата да му се посветам на 
сликарството како уметник и педагог.

И кога се најдов во деведесеттите години на ми-
на тиот век  во Париз на неколкугодишен претстој, 
на претшколска и школска возраст, следев часови 
по сликарство во едно познато париско ателје, 
глав но работев на копии на славни класични мај-
стори (Реноар, Гоген, Дега, Пикасо и други), на-
вле гувајќи во тајните на сликарската техника, 
при тоа посетувајќи ги големите париски музеи на 
уметноста, во мојата свест на престануваше да жи-
вее сликата на Петар Мазев и нејзините модерни 
обе лежја, да биде предизвик и размисла, особено 
за фактот дека со овие слики, всушност, поизразито 
започнува модерната фаза во македонското сли-
кар ство.

 Иако ми беше добро позната вистината на ком-
па ратистот Етјамбл дека споредбата не е смисла 
(La comparaison n’ est pas raison), сликата на Петар 
Мазев, впиена во мојата свест, постојано ми се 
наметнуваше во споредбите со големите модерни 
сликари на XX век, веќе овенчани со класична ве-
ли чина во Музејот на модерната уметност во Париз, 
во Културниот центар „Бобур“ и други, на изложби 
во „Гранд и Пети Пале“ на француски и други 
свет ски модерни сликари. Многу македонски и 

балкански сликари на XX век, ќе бидат опседнати 
од решавањето на фундаменталниот проблем, 
распнати од силната традиција (со испрекинат тек и 
дис континуитети, наспроти европската традиција).

 Во балканската културна и уметничка традиција, 
сил на линија на отсуство од европските текови ќе 
означи петвековниот османлиски период, кога во 
европската уметност во истиот временски раз дел 
ќе се случуваат: ренесансата, класицизмот, ро ман-
тиз мот, реализмот, модерната, постмодерната и 
дру  гите модерни и авангардни пројави. 

Традицијата останува едно од фундаменталните 
пра  шања во континуитетот на културата и уметноста 
на XX век. Во овој голем временски раздел ќе бидат 
силно разбранети и начинот на постоење и мислење, 
ос новите на менталниот универзум, а со тоа и на тра-
дицијата. За сложеноста и комплексноста на тра-
ди цијата потсетува и германскиот филозоф Ниче 
кога во својот есеј „Човечен, премногу човечен“ 
истакнува: 

Кој се оддалечува од традицијата станува нејзина 
жртва, а кој останува во традицијата е нејзин роб!

 И композиторот и филозоф Игор Стравински 
пот сетува дека и напуштањето на традицијата 
прет  ставува традиција.

Определувајќи се сликарството да ми биде трајна 
во кација уште од најраните години на животот, 
„минипариската школа“, во тој „подвижен празник 
на животот“ (Хемингвеј), во текот на неколкуте го-
ди ни работејќи на слики копии на големите мај-
сто ри, минувајќи низ секојдневната школа на ед-
но ставноста, мене ми стануваше голем отклонот 
на модерното сликарство, како дел на големата 
„авангардна авантура“ на творците на XX  век.

 Во годините на „учење“ на сликарската уметност, 
во совладувањето на тајните на портретот, на пеј-
заж от, мртвата природа, на тие вечни сликарски 
теми, ја следев „интелектуалната авантура“ на по-
ве ќе балкански сликари, вајари и други (на при-
мер, Романецот Бранкуши), потоа македонскиот 
кла  сик Никола Мартиноски, па сè до Глигор Че-
мер ски, кои бездруго биле под влијанието на Па-
рис ката сликарска школа, првиот под влијание 
на импресионизмот на балканската мотивика, а 
вториот на византиско-балканска мотивиката во 
модерен контекст.

 Во низа ликовни и други естетски студии, кои се 
однесуваат на македонските сликари кои ја оз на-
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This was the age of a visual civilization, the age of 

“shatters and all possible metamorphosis” on which 

abstract modernity of European paining is based.  I 

was slowly starting to understand Mazev’s radical 

departure from the traditional: the Byzantine, folk-

lore, realism, and the immaterial, short phase of 

socialist realism. 

I cannot ascertain with utmost accuracy what kind 

of influence Petar Mazev’s painting had on my decision 

to pursue painting and art history.  It was there every 

day for me to see, along with the other paintings in 

my parental home.  But I can unequivocally say that it 

did have an impact in my decision to devote myself to 

art, as a painter and pedagogue. 

In the 1990-ies, I found myself in Paris. I lived there 

for several years, attending primary school and art 

classes in a renowned Paris atelier. I spent most of my 

time there copying famous classic masters (Renoir, 

Gauguin, Degas, Picasso, and others), learning the se-

crets of painting techniques, and visiting the grand 

art museums in Paris.  Throughout this time, Petar 

Mazev’s work and its modernity stayed with me, en-

grained in my consciousness as a challenge and source 

for contemplation. I was particularly conscious of the 

fact that it marked an expressly modern phase of 

Macedonian art. 

Although I was aware of Etiemble’s adage “La 

comparaison n’ est pas raison” or Comparison is not 

reason, or comparison means nothing, I could not but 

continue comparing Petar Mazev’s painting to the 

great modern artists, French and otherwise, of the 

20th century, whose works were already considered 

masterpieces and were exhibited on the walls of the 

Museum of Contemporary Art in Paris, in the cultural 

center Beaubourg, the Grand and Petit Palaises and 

others.  Like many Macedonian and Balkan artists of 

the 20th century, they were obsessed with resolving 

the fundamental problem of strong tradition (which 

on the Balkans is interrupted and disconnected, 

contrary to the European tradition).

The five-century long Ottoman presence left a 

palpable void of European trends in the Balkan 

cultural and artistic traditions.  In Europe, this is the 

time of the Renaissance, Classicism, Romanticism, 

Realism, the Modern and the Post Modern, and other 

modernist and avantgarde trends. 

Tradition remains one of the fundamental issues 

central to the continuity of culture and art in the 20th 

century.  During this long period, human existence, 

hu man thought, and the core of our mental universe 

were shaken to the core, and with it – tradition.  The 

German philosopher Nietzsche reminds us of the 

complexity of tradition in his essay: Human, All Too 

Human, when he writes: “He who deviates from the 

traditional falls victim to the extraordinary; he who 

remains in the traditional becomes its slave”.  

Composer and philosopher Igor Stravinsky also 

reminds us that “leaving the traditional is a tradition.” 

Having opted for art as my permanent vocation 

from the early years of my life, attending the “Mini-

Paris school” in the “movable feast” (Hemingway), 

spending several years copying the works of the great 

masters, and living through the everyday school of 

simplicity, the novelty of modern art to me began 

to seem great, a part of the grand “avantgarde 

adventure” of the artists of the 20th century. 

In the years spent “learning” the art of painting, and 

mastering the secrets of the enduring themes of art: 

the portrait, landscape and still life, I also followed 

the “intellectual adventure” of several Balkan 

painters, sculptors, and other artists -  the Romanian 

Brancusi, for example. I followed also the masters of 

Macedonian art, including Nikola Martinovski, and 

Gligor Chemerski, who were undoubtedly under the 

influence of the School of Paris, the former with 

his impressionism of Balkan motifs, the later by the 

Byzantine-Balkan motifs in a modern context.  

Art and aesthetic studies on the Modern in 

Macedonia are prone to “panegyric phrases” and 

comparison.  This is especially the case with Petar 
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чуваат „модерната“ и особено на Петар Мазев, кој 
со вулканска енергија оствари монументално сли-
кар ско, мозаичко дело, често пати се робува на 
„панегирични синтагми“  и споредби. Така во еден 
пе риод кога Петар Мазев на својата сликарска дар-
ба го надоврзува средното уметничко училиште 
во Скопје, имајќи ги за професори класиците на 
ма кедонското сликарство Никола Мартиноски и 
Личеноски (поприврзан за вториот и обратно), по 
завршената престижна Белградска академија, по 
враќањето од Белград и првите изложби со по ра-
неш ните професори Личеноски и Мартиноски, по 
првите ликовни критики на познатиот сликар Миќа 
Поповиќ, прва по годишната Изложба на ДЛУМ 
и објавена критика во белградски НИН, која ја 
започнува со пофално слово за сликите на Петар 
Мазев, тој ќе се вреди во  врвот на југословенските 
сликари од тој период (Србиновиќ, Прегељ, Во за-
ревиќ, Кондовски, Куновски и други), кои ос ло бо-
дени од стегите на, за среќа, краткотрајниот со-
ци јалистички реализам, со голем занес и слобода 
ќе ги прифаќаат „рецидивите“ на надреализмот 
(иако тој исчезнува реално да постои во 30-тите 
години), конструктивизмот итн. И Петар Мазев, со 
сво јот вехементен темперамент, со тој балканско-
медитерански ген на егзалтација, со својата силна 
ментална енергија, ја започнува – авантурата на 
модерната во македонското сликарство.

За тогашните мерила на ликовната критика, ма-
ке донскиот сликар беше смел и авангарден во 
по  трага по креативна синтеза помеѓу народното 
(во критиката доминира терминот национално) 
и светската ликовна модерна. Во тогашната ли-
ков  на критика и теорија, делото на Мазев беше 
до ве дувано во врска со доминантни сликарски 
авторитети во светот како: Мантења, Де Кирико, Пи-
ка со, Леже, Мондријан, Лубарда, Муртиќ, Масон, 
Сулаж и други...

Според германскиот филозоф Ниче, кој се од-
да лечува од традицијата, станува жртва, кој 
останува во традицијата станува роб!’’ („Човечен, 
премногу човечен“).

 Петар Мазев не беше само голем уметник сликар, 
туку и ум на своето творештво. Така во употребата 
на традицијата во своето сликарство не беше „ниту 

жртва“, „ниту роб“, може да се рече дека повеќе 
беше „господар на традицијата“. Тој суверено цр-
пе ше, според диктатот на својот мимезис, и од 
византиската културна, цивилизациска и уметничка 
вертикала, но и од бујната македонска фолклорна 
традиција.

Во повоените години, кога македонските сли ка-
ри, особено во педесеттите години, ослободени 
од стегите на социјалистичкиот реализам, започ-
наа директно да комуницираат со светските кул-
тур ни метрополи, со врвни музеи на уметноста и 
сликарството, како Париз, Лондон, Мадрид, Рим, 
Њујорк и други, тие ќе се соочат со „повеќе сло бо-
да“, со „мноштво стилови на многу епохи“, отколку 
што можат објективно да примат и да претопат во 
својата креативна моќ и естетика на творењето. 
Во една таква ситуација објективно ќе се најде, но 
успешно ќе се носи и нашиот Петар Мазев. 

Тогашната југословенска и македонска ликовна 
критика во неговото сликарско дело „ќе открива“: 
фи гуративен експресионизам, надреализам, ма-
ги чен реализам, метафизичко сликарство, ап-
страктен натурализам, експресионизам, мо дер ни-
зам, постмодернизам и други изми...

*     *     *

Помина повеќе време од последната моно граф-
ска изложба на Петар Мазев во Музејот на со вре ме-
на та уметност во Скопје одржана во 1990 година, 
три години пред неговата смрт. Тој  пред да замине 
создаде уште нови дела, планирајќи во новото 
десетлетие нова изложба на своето незапирливо 
тво рештво. Но, Петар Мазев создаде монументално 
сли карско дело, мозаични поставки и други дела, со 
што исполни цела една епоха во македонското сли-
кар ство, означувајќи ги суверено своите почетоци...

Пишувајќи ги овие редови, јас бездруго и натаму 
ќе ја гледам сликата на Петар Мазев, која го краси 
мојот дом со неговото повеќезначно присуство: 
како човек кој со својот сликарски клуч отвори една 
од нашите врати кон модерна Европа, како човек 
кој со блага добрина и природен ум ги пленеше 
луѓето, човекот кој остави силен печат во сите наши 
времиња...
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Mazev, whose volcanic energy erupted in a monu-

men tal opus of painting and mosaics. He honed his 

talent in the Middle Art School in Skopje and has 

as professors the doyens of Macedonian art Nikola 

Martinovski and Lazar Lichenovski (closer to the 

later, and vice versa).  He went on to graduate from 

the prestigious Belgrade Art Academy.  Following his 

return from Belgrade, he has first joint exhibition with 

his former professors Lichenovski and Martinovski.  

The renowned painter Mica Popovic wrote the 

first reviews of his work, the first after the Annual 

Exhibition of the Association of Artists of Macedonia 

(DLUM), followed by a review published in the weekly 

magazine NIN, where he lauds the work of Petar 

Mazev.  After this, Mazev is exalted to the pantheon 

of Yugoslav artists from this period (Srbinovic, Pregelj, 

Vozarevic, Kondovski, Kunovski, and others), who, 

unshackled from the, fortunately, brief bonds of social 

realism, accepted with great fervor and freedom 

the “residues” of surrealism (although it basically 

subsides in the 1930-ies), constructivism, etc. And so, 

Petar Mazev, with his vehement temperament, the 

Balkan-Mediterranean gene of exaltation and strong 

mental energy was launched into his adventure of the 

Modern in Macedonia.

According to the art critique scene at that time, 

the Macedonian artist was a bold and avant-garde 

painter, in search of a creative synthesis between the 

traditional/ethnic/narodno (the terminology used 

at that time was national) and the world Modern 

stage. Art critics and theoreticians placed the opus 

of Mazev in the context of internationally renowned 

artists such as Mantegna, De Chirico, Picasso, Léger, 

Mondrian, Lubarda, Murtic, Mason and Sulage. 

Petar Mazev was not only a great artist and painter, 

he was the brains behind his work.   When he resorted 

to the traditional in his art, he was “neither a victim 

or a slave”.  More than anything he was “master of 

the traditional”.  Self directed, following the dictate 

of his mimesis, he drew from the Byzantine cultural, 

civilizational, and artistic tradition, but also from the 

rich traditions of Macedonian folklore.

In the post World War II years, and especially in the 

1950-ies, liberated from the bonds of social realism, 

Macedonian painters started to communicate 

directly with world cultural metropolises, with leading 

art museums such as those in Paris, London, Madrid, 

Rome, and New York.  They encountered “more 

freedom”, “multitudes of styles from many periods” 

than they could objectively absorb and transpose 

into their own creative power and aesthetics.  Our 

Petar Mazev was no exception, but held up well to 

challenge. Hence, the Yugoslav and Macedonian 

art critics of the time will “discover” in his work: 

figurative expressionism, surrealism, magical realism, 

metaphysical art, abstract naturalism, expressionism, 

modernism, postmodernism, and other isms. 

*     *     *

A lot of time has passed from the last monographic 

exhibition of Petar Mazev in the Museum of 

Contemporary Art in Skopje in 1990, three years 

before his death.  He continued to work and create new 

works of art, with a view of holding a new exhibition to 

mark a new decade of his unstoppable creativity.  He 

left behind a monumental opus of paintings, mosaics, 

and other works of art, boldly setting new beginnings, 

and marking a whole epoch of Macedonian art.

As I write these lines, I know I will surely continue 

to gaze at Petar Mazev’s painting that now adorns 

my home.  His presence is multifold: as a man whose 

artistic key opened one door towards modern Europe, 

a man with gentle kindness and natural mind that 

captivated people, and a man who left an indelible 

mark in all our ages. 
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Соња Абаџиева  

МЕЃУ РАЈОТ И КРАЈОТ
разликата во зборовите е една буква, 
а во животот крајните поларитети

 „На голото бело мртво платно сум го
 втиснувал своето време.“

 „Не, не ја сакам нарацијата и
 затоа бегам од тоа сликата да биде описна.“

         Петар Мазев

Со јубилејната изложба на Петар Мазев – кори-
фејот на македонското модерно и современо 
сликарство – Националната галерија на Македонија 
од бележува девет децении од неговото раѓање, 
односно 14 години од неговото физичко зами ну-
вање во безвременоста. Изложбата се теме ли врз 
прикажувањето на малку изложуваните или на 
во општо неизложуваните дела на авторот и екс-
пли цитно ја нагласува неговата доследност на 
експресионистичкото сликарство, без разли ка 
на додавките фигуративно, апстрактно или асо-
ци јативно и независно од ликовните дис ци плини 
(сликарство, графика, цртеж, мозаик, ке ра мо-
пластика, објекти и сл.).

*
Како долгогодишен проследувач на творештвото 

на Петар Мазев, постојано ги прелистувам ар-
хив ските материјали за неговото дело, не пре ки-
на то откривајќи нови полиња на исчитување. Не 
е претерано ако се рече дека неговиот опус е од 
категоријата на значајните автори од ликовниот, 
филмскиот или книжевниот ареал, кои нè пре ди зви-
ку ваат на повторни соочувања, оценувања, но и на 
нови уживања.

Во интервјуто со новинарката Софија Ѓуровска1, 
П. Мазев ѝ раскажува за својата генерација: „Ние 
тогаш бевме галени. Ние уметниците бевме малу-
број ни, средината како тогаш да имаше поголема 
потреба од уметноста“. 

Творештвото на Петар Мазев е, всушност, чу-
дес на генеза на македонската ликовна уметност, 
неј зин круцијален трезор. Неговата творечка 
поетика е најзначајната релација – мостот – меѓу 
ро  доначалничката и наредните генерации сликари. 
Само следењето на линијата на автохтоната из-
разност на неговите естетски промени (од ре ду-

ци раниот реализам, метафизичкото сликарство, 
ку бо футуризмот или енформелот, до сите нијанси 
на експресионизмот) ја аргументира развојната, 
ан тологиската претстава за македонското сли кар-
ство: еден опус што во мало го содржи и го изразува 
ма  кедонскиот ликовен макрокосмос.

Школуван во класата на професорката Зора 
Петровиќ, на Белградската aкадемија за ликовни 
уметности, Мазев почнува со фигуративно- ек с-
пре сионистичко писмо во жанровски познатата 
портретна пластика („Црвенокосата“ 1955, „Селанка 
од Скопска Црна Гора“ 1953, „Селанка“ 1954, 
„Портрет“ 1957). Токму тогаш пробива лавовската 
енергија (подеднакво мислена како од лав и како од 
лава) на неговиот бунтовен творечки темперамент, 
нескротлив до последниот трепет на неговото 
сликарско четче, проследен од  импулсивноста, 
интуитивноста, емотивноста... Епизодите со делата 
„Оплакување“ 1958, „Испраќање на рударот“ 1959, 
„Пејзаж“ 1959, „Водоноски“ 1959, „Оро“ 1959, 
вкалапени во метафизичката и/или кубистичко-
утуристичката вкочанетост (иако парадигматични и 
значенски единствени за овој стил во Македонија) 
се само еден интеррегнум во тогашната ликовна 
атмосфера на шеесеттите, најчесто дефинирана 
од страна на југословенскиот печат како на дре-
ализам. Следува една друга метафизичка му-
зи ка во платната, кога претставите живеат низ 
одуховеноста на густата енформелски третирана 
материја, поттикната од менталните и физичките 
вибрации во амбиентите на македонските цркви, 
манастири и икони/иконостаси. Овие масивни но-
ви икони, повторно воскреснати од шармот на оно-
вре меното, ги негуваат структурата и фактурата на 
сли карството со материја, но композицијата често 
ја следи и линијата на некаква мондријановска или 
Де Стијл естетика, каде што се судрува невиноста 
на белото со грубоста на материјата, негибнатоста 
на белината со рапавата конституција на дрвените 
инфилтрати („Црвена слика“ 1962, „Композиција“ 
1962, „Презреано жито“ 1965, „Манастирски пејзаж“ 
1965, „Бела слика“ 1966). И во нив се раскажува 
(иако во подзатскриена форма) за драматичноста 
на спротивставеностите и судирот на емоциите. 
Пси холошкиот нерв на мигот (неспокојство, за гри-
же ност, екстатичност) длабоко и цврсто се врежал 
во комбинираниот состав на ликовната граѓа. По 
оваа ахроматична, најчесто формулирана како 
„Бела фаза“, кон крајот на шеесеттите години, 
сле дува алтернативната синтакса на болскотната 
обоеност на композицијата и динамичноста на 

1 Ѓуровска, Софија. На мојата професија со љубов, Нова 
Македонија, Скопје, 26.05.1990, стр.22
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Sonja Abadzieva

BETWEEN HEAVEN AND END
[in Macedonian] the difference between these two 
words is just one letter, while in reality these are ultimate 
polarities 
 
 “On the bare white dead canvas
 I imprinted my time”

 “No, I do not like narration and
 that is why I avoid making the painting descriptive”

               Petar Mazev

With the Anniversary Exhibition of Petar Mazev - 
the coryphaeus of the Macedonian modern and con-
temporary painting - the National Gallery of Macedonia 
marks nine decades since his birth, or 14 years since his 
physical departure to eternity. The exhibition is based on 
the presentation of author’s works that have had little 
exposure or have not been exhibited at all, and explicitly 
emphasizes his consistency in expressionistic painting, 
regardless of the additions, figuratively, abstractly or 
associatively, and independently of the artistic disciplines 
(painting, graphics, drawing, mosaic, ceramoplastic, ob-
jects, etc.).

*
As a longtime follower of Petar Mazev’s work, I con-

stant ly browse the archive materials about his work, 
re gularly revealing new fields of interpretation. It’s no 
exaggeration to say that his opus belongs to the category 
of significant authors from the artistic, film or literary 
arena, who challenges us to recapture, evaluate, and find 
new pleasures.  

In an interview with the journalist Sofia Gjurovska1, P. 
Mazev tells her about his generation: ”We were spoiled 
then. There were only few of us, artists, as if the region 
had a greater need for art then.” 

Petar Mazev’s work is actually a wonderful genesis 
of Macedonian fine art, its crucial treasury. His crea ti-
ve poetics is the most important relation - the bridge 
- between the early and the following gene rations of 
painters. The sole observation of the line of auto chtho-
nous expression of his aesthetic trans form ations (from 
reduced realism, metaphysical painting, cubo-futurism or 
informal art, to all the nuances of expressionism) affirms 
the developmental, the an tho logical representation 
of Macedonian painting: an opus that contains and 
expresses the Macedonian artistic macrocosm.  

Educated under the guidance of Professor Zora 
Petrović, at the Belgrade Academy of Fine Arts, Mazev 
begins with a figurative - expressionist letter in the genre-
known portrait plastic (Red Haired Woman 1955, Peasant 
Woman from Skopska Crna Gora 1953, Peasant Woman 
1954, Portrait 1957). It is then that the lion’s energy 
(equally thought of as a lion and as lava) of his rebellious 
creative temperament breaks through, untamable until 
the last trembling of his painting brush, followed by 
impulsiveness, intuition, emotionality... The episodes 

with the works Mourning 1958, Seeing Off the Miner 1959, 
Landscape 1959, Women Water Carriers 1959, Oro 1959, 
molded in the metaphysical and/or cubist - futuristic 
stiffness (although paradigmatically and meaningfully 
unique for this style in Macedonia) are only one interr-
egnum in the then artistic atmosphere of the ‘60s, 
commonly defined as surrealism by the Yugoslav press. 
Following is another metaphysical music in the canvases, 
when the representations live through the spirituality of 
the dense matter treated in informalism, stimulated by 
the mental and the physical vibrations in the ambiences 
of the Macedonian churches, monasteries and icons/
iconostasis. These massive new icons, again resurrected 
by the charm of modernity, nourish the structure and the 
texture of the painting with matter, but the composition 
often follows the line of some kind of Mondrian or De 
Staël aesthetics, where the innocence of the white with 
the roughness of the matter collides, the unspoiledness 
of the whiteness with the rough constitution of the 
wooden infiltrates (Red Painting 1962, Composition 1962, 
Ripe Wheat 1965, Monastery Landscape 1965, White 
Painting 1966). Also narrated in them (even though in a 
hidden form) are the dramatic nature of the opposites 
and the collision of emotions. The psychological nerve 
of the moment (disquiet, concern, ecstasy) was deeply 
and firmly engraved in the combined composition of the 
art work. This achromatic, most frequently formulated 
as “white phase,” at the end of the ‘60s, is followed by 
alternative syntax of flaring coloration of the composition 
and dynamics of the moves (Saint in Blue 1968, Zuj in 
Rashtena 1968, Night Prey 1968, Zhelkin Dol 1970). The 
development in the years that follow gradually sublimates 
into a crescendo of colors, gestures, and matter (Woman 
1972, Red Arabesque 1972, Urbanization of Our Time 
1974, Kurban 1978, Masochism 1980, Man Insect 1980, 
Adam and Eve 1980, Jealousy 1981, Courtesan 1983, Leap 
1983). And in the line of accomplishments after several 
decades of art as a man-painter, his realizations burn in 
that ecstasy of the artistic elements, communicating to 
us the perceptions of spirituality in much closer relations 
with the “condition before” than with the “condition 
today.” The syntagm “condition before” should signify a 
prehistoric stage, as an opportunity, without complexes 
and prejudices, to ask fiercely the questions about the 
ultimate dichotomies (between good and evil, order 
and chaos, love and death, heaven and end...). This is a 
stance that establishes the spontaneous spills and burns 
of energies and means the most appropriate approach 
to liberating the creative potentials of the artist (Picture 
of Strumica 1989, Love 8 - 1989, Composition 11- 1989, 
Composition 12 - 1989, In Honor of my Son Koce 1990, 
Gathering 1991, Dojran Triptych 1993).

Partially more explicit narrative is particular for 
some of his monumental mosaic realizations, created in 
different periods at the premises of: Mines and Ironworks 
(now Makstil) – Man, Fire, and Iron, 1967; Stopanska Banka – 
Mosaic 1971; Makpetrol – Composition, 1973; hospital 8th 
September in Skopje - Battle for the Wounded, 1971 and, 
of course, the grandiose mosaic in the Memorial Ossuary 
in Veles in 1979/1980. The anecdotal is at the level of 
possible association in the ceramoplastics, set before the 

1 Gjurovska, Sofija. To my profession with love, Nova Makedonija, 
Skopje, 26.05.1990, p.22
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потезите („Светец во сино“ 1968, „Зуј во Раштена“ 
1968, „Ноќен плен“ 1968, „Желкин дол“ 1970). Раз-
врс ката во годините што следуваат постепено 
се сублимира во крешчендо на бои, гестови и ма-
те  рија („Жена“ 1972, „Црвена арабеска“ 1972, 
„Урба низација на нашето време“ 1974, „Курбан“ 
1978, „Мазохизам“ 1980, „Човек-инсект“ 1980, 
„Адам и Ева“ 1980, „Љубомора“ 1981, „Куртизана“ 
1983, „Скок“ 1983). И во редицата остварувања по 
неколку децении уметникување како човек-сликар, 
неговите реализации согоруваат во таа екстаза на 
ликовни елементи, соопштувајќи ни и согледби за 
духовност во многу поблиски односи со „состојбата 
пред“, отколку со „состојбата денес“. Синтагмата 
„состојбата пред“ треба да означува предисториски 
стадиум, како можност, без комплекси и предрасуди, 
да се постават најжестоко прашањата за крајните 
дихотомии (меѓу доброто и злото, редот и хаосот, 
љубовта и смртта, рајот и крајот...). Ова е став кој 
ги устоличува спонтаното разлевање и горење 
на енергиите и значи најсоодветен пристап кон 
осло бодувањето на творечките потенцијали на 
уметникот („Слика од Струмица“ 1989, „Љубов 8“ - 
1989, „Композиција 11“ - 1989, „Композиција 12“ - 
1989, „Во чест на син ми Коце“, 1990, „Собир“ 1991, 
„Дојрански триптих“ 1993).

Делумно поексплицитна наративност е особена 
за некои од неговите монументални мозаички 
реали зации, создадени во различни периоди во 
прос ториите на: „Рудници и железарница“  (сега 
„Макстил“) – „Човек, оган и железо“, 1967; на Сто-
пан ска банка – „Мозаик“ 1971; на Макпетрол – 
„Композиција, 1973; на болницата „8 Септември“  во 
Скопје -  „Битка за ранетите“, 1971 и секако гран-
диозниот мозаик во Спомен-костурницата во Велес 
во 1979/1980. Анегдотското е на ниво на можна 
асоцијација во керамопластиката, поставена пред 
главниот влез на „Македониумот“ – Споменикот на 
Илинден и НОВ во Крушево, 1974 година.

 Животот и творештвото на Мазев се (с)родни 
со елементот оган: горат, согоруваат и изгоруваат 
како дрвените носачи на неговите слики – објекти 
и остатоците од гредите, инкорпорирани во 
неговите пејзажи од ѕидовите на манастирите и 
црквите. Ова сликарство темелно нè потресува и нè 
раздразнува, но во сите случаи останува отуѓено од 
рамнодушноста.

Колку и да има различни ставови околу пра-
ша њето дали телото на неговото творештво му 
припаѓа на модернизмот или на постмодернизмот, 
сметам дека Мазев е претставник на модерното 

сликарство во вистинската смисла на зборот: тој 
е застапник на „атомизираната индивидуа“ пред 
откривањето на огледалото, пред појавата на Нар-
цис, кога човечкото се раѓало од анималното, љу-
бов та од смртта, светот од хаосот. И затоа сè во 
неговото сликарство е декомпонирано, раздробено, 
развиорено и во грч.  По којзнае кој пат во историјата 
на уметноста, потрагата по оригиналниот чекор во 
просторот на творечкото поле останува иста: да се 
насочи сопствениот креативен ентитет во домените 
што означуваат иднина, во она утре што ја има како 
означувач вечноста.

Изворниот код во сликарството на Петар Мазев 
е микроконтекстот, односно македонскиот ареал 
во најширока смисла. И големата и малата слика за 
него е Македонија. Извлекувањето на творечката 
енергија од ова поднебје што го проникнува на 
повеќе рамништа и преобразбата на таа енергија 
во ликовен дискурс што гради односи означени и 
како глобален културен простор - макроконтекст – 
може да се толкуваат како дофаќање на ликовните 
доблести на универзалните вредности.

Еден негов колега беше напишал дека Мазев и 
неговата генерација се сираци - без „родител“ (и 
крстител). Но Мазев не беше и не е сам – иако мо-
дер нист кој го слуша сопствениот глас и сака да 
биде единствен и неповторлив... дали тоа беше 
можно? Традицијата од македонската уметничка 
материјална и нематеријална ризница (иконите, 
фреските, ќилимите, архитектурата, песните, 
втемелените кодови на Византија во македонскиот 
ареал) му беше едновремено исто толку роднини/
пријатели/блиски колку и големиот Никола Мар-
ти носки и другите автори од стариот континент 
(Жан Дибифе, Бернар Бифе, Петар Лубарда, Зо-
ра Петровиќ, групите Де Стијл и Кобра), и аме ри-
канските блокбастер-уметници од преку Ат лан-
ти кот (Џексон Полок, Вилијам де Кунинг, Роберт 
Раушенберг). И ако се погледне вселенската 
сли  ка на референциите од ова опкружување со 
ликовни парадигми, не може да се избегне за клу-
чокот дека Мазев вешто ги раздробил (дури и ги 
деградирал) нивните дискурси, иако делумно из-
вр шил и акции на апропријации, зачувувајќи ја 
генетската врска меѓу неговите роднини блиски по 
афинитет: останал во нивната прегратка која има 
единствен именител, а тоа е ЕКСПРЕСИОНИЗМОТ. 
Последниов е во релација со „случајот, принцип и 
сила што дејствуваат во природата и во нас, кои сè 
уште не се именувани“ (Ман Реј). Оттука случајот кај 
Мазев станува голема енергија во несвесното или 

2 In: Jean Francois Liotard. Postmoderna stanja, Bratstvo i 
јedinstvo, Novi Sad, 1988.
3 исто
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main entrance of Makedonium - the Monument of Ilinden 
and the National Liberation Struggle in Krushevo, 1974.

Mazev’s life and work are akin to the element of fire: 
they burn like the wooden carriers of his paintings - 
objects and the remains of the beams, incorporated in 
his landscapes from the walls of the monasteries and 
the churches. This painting shakes us and irritates us 
thoroughly, but in all cases it remains alienated from 
indifference. 

No matter how many different views are there 
whether the body of his work belongs to modernism or 
post-modernism, I believe that Mazev is a representative 
of modern painting in the true sense of the word: he 
is an advocate of the “atomized individual” before 
the invention of the mirror, before the appearance of 
Narcissus, when the human was born from the animalistic, 
love from death, earth from chaos. This is why everything 
in his painting is decomposed, fragmented, vigorous and 
convulsed. As numerous times in art history, the search 
for the original step in the creative field remains the 
same: to direct the creative entity into domains that 
signify the future, in a tomorrow whose signifier is the 
eternity. 

The source code in the painting of Petar Mazev is the 
microcontext, that is, Macedonian area in the widest 
sense. Both the big and the small picture for him is 
Macedonia. The extraction of creative energy from 
this region that penetrates into many levels and the 
transformation of that energy into an artistic discourse 
that builds relations marked as a global cultural space 
- macrocontext - can be interpreted as reaching of the 
artistic virtues of the universal values.

One of his colleagues wrote that Mazev and his 
generation are orphans - without a “parent” (and a 
baptist). But Mazev was not and is not alone - even 
though a modernist who is listening to his own voice and 
wants to be unique and inimitable... was that possible? 
The tradition of the Macedonian artistic material 
and non-material treasury (icons, frescoes, carpets, 
architecture, songs, the grounding codes of Byzantium 
in the Macedonian area) were as close friends/relatives 
as the great Nikola Martinovski and other authors from 
the old continent (Jean Dubuffet, Bernard Buffet, Petar 
Lubarda, Zora Petrovic, the groups De Stijl and Cobra), 
and the American blockbuster artists from across the 
Atlantic (Jackson Pollock, Willem de Kooning, Robert 
Rauschenberg). And if we look at the universal image of 
references from this environment with art paradigms, 
we cannot avoid the conclusion that Mazev skillfully 
crushed (even degraded their discourses, while partially 
committing actions of appropriations), preserving the 
genetic link between his relatives close by affinity: he 
stayed in their embrace which has a unique denominator, 
and that is EXPRESSIONISM. The latter is in relation to 
“the case, principle and force that act in nature and in us, 
and that have not yet been named” (Man Ray). Hence the 
case with Mazev becomes great energy in the unconscious 
or subconscious, as with most expressions and surrealists 
- at the same time inside us and outside of us. Some 
inexplicable combination of the predictable “what I 
want to paint” and the unpredictable as a result, leading 

us to the modernist “aesthetics of the sublime” and as 
such remains nostalgic2. He is in a state to depict what 
is unrepresentable as absent content. The unreachable, 
the obscure, even the abstract is differentia specifica of 
Masev’s painting. What vaguely and undefined emerges 
as a figure in many of his works is the form which, “thanks 
to its recognizable consistency, ensures comfort to any 
future reader or observer and is a reason for comfort.”3 In 
its essential being, the painting of our maestro remains 
fundamentally expressionist “field of forces and tensions” 
in which the energy of the gesture, the convulsion in the 
chromatic abundance, the frenzy of the act of painting 
and the figure as a metaphor for the absent object, sound 
antireferential: the painting becomes an object to itself, 
“which has no own principle outside of itself”, but only 
in itself. It is exactly this state that gives it the “power 
to seduce” (Sigmund Freud). The conclusion that Mazev 
is a crucial representative of the expressionist language 
deplores the frequent review of some Macedonian critics 
of his opus as stylistic discontinuity, inconsistency and 
constant variability. 

If we carefully focus on analytical reading, it is 
undoubtedly evident that apart from the understandable 
digressions in his painting debut (several expressionist-
fauvistic portraits of the fifties (motivated by the 
pedagogical stick of his authoritative professor Zora 
Petrovic) and the surrealistic-metaphysical works until 
1960 (Burial of the Miner, War...), starting with the painting 
Lion (1959), which incorporates the fetus of the uneasy 
pulsations, which alarm the birth of the expressionist 
letter, the author failed to stand on the line of tranquility 
of the palette and the action process in painting. The 
work Lion represents an exceptional example of painting 
– bridge, linking the works of the indicated time and 
the subsequent of his famous “white phase.” It marks 
the beginning of a new artistic process characterized 
by the use of a smoothed, almost monochrome black 
background, which incorporates uneven structures, most 
likely from non-painterly materials. Another important 
component relevant to this painting is the use of 
contrasting colors: he contrasts the black as dominant 
with the red cinnabar of the geometricized body of the 
lion and white as effects gently placed on the lion’s mane 
and on some details. A special connection between 
this and the next informalism stage in the work of the 
painter is the incorporation of the golden (foil), used, in 
this case, in the form of a solar aureole placed on the 
lion’s head. A few decades later, until his death, Mazev 
will use the golden color as an accent and a symbol of 
the timeless and the metaphysical. Another innovation 
that is contained in the heart of this painting is the 
beginning of the geometric order, especially used in 
the sixties, his significant creative period. Due to all the 
above-mentioned highlighted procedures (the changes 
in the facture, the structure, the colors, the technique, 
the materials, the artistic language), the painting Lion is 
undoubtedly one of the key works of Petar Mazev with 
an emphasized historical dimension in the ontological 
genesis of the contemporary Macedonian painting. What 
has long been named as a “white phase,” and which comes 
after the Lion, explicates the formulation of painting 

2 In: Jean Francois Liotard. Postmoderna stanja, Bratstvo i 
Jedinstvo, Novi Sad, 1988.
3 idem.
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потсвесното, како и кај повеќето експресионисти и 
надреалисти – едновремено во нас и надвор од нас. 
Некаков необјаснив спој на предвидливото „она 
што сакам да го насликам“ и непредвидливото како 
резултат, нè води кон модернистичката „естетика 
на возвишеното“ и како таква останува носталгична 
2. Во состојба е она што е неприкажувачко да го 
претстави како отсутна содржина. Токму недо фа-
тли вото, нејасното дури и апстрактното се differentia 
specifica на Мазевото сликарство. Она што нејасно 
и недефинирано се јавува како фигура во многу 
негови дела е онаа форма која, „благодарејќи на 
својата препознатлива конзистентност, на секој 
иден читател или набљудувач му осигурува утеха и 
претставува повод за утеха“3. Во своето суштинско 
битие, сликарството на нашиот маестро останува 
во корен експресионистичко „поле на сили и на-
пна тости“, во кое енергијата на гестот, грчот во 
хроматското изобилство, трескавичноста на актот 
на сликање и фигурата како метафора за от сут-
ни от предмет звучат антиреференцијално: сли-
ка  та станала самата на себе предмет,  „која нема 
свој принцип надвор од себе“, туку само во себе. 
Ток му оваа состојба ѝ дава „моќ да заведува“ 
(Сиг мунд Фројд). Заклучокот дека Мазев е кру ци-
ја лен претставник на експресионистичиот го вор 
го депласира честото оценување на некои ма ке-
дон ски критичари на неговиот опус како стил ски 
дисконтинуитет, недоследност и постојана про мен-
ли вост. 

Ако внимателно се сосредоточиме на аналитичко 
читање, несомнено станува евидентно дека освен 
ра збирливите дигресии во неговото сликарско 
де  битирање (неколкуте експресионистичко-фо-
вис   тички портрети од педесеттите поттикнати од 
пе  дагошката палка на неговата авторитативна 
професорка Зора Петровиќ) и надреалистичко-
метафизичките дела до 1960 година („Погреб на 
рударот“, „Војна“...), почнувајќи од сликата „Лав“ 
(1959) во која е вграден фетусот на неспокојните 
пулсации, кои го алармираат раѓањето на екс пре си-
о нистичкото писмо, авторот не успеал да застане на 
ли нијата на спокојството на палетата и акционата 
пос тапка во сликањето. Делото „Лав“ претставува 
исклучителен пример на слика-мост, која ги по-
вр зува делата од посоченото време и следните 
од неговата позната „Бела фаза“. Тоа означува 
по четок на една нова ликовна постапка  која се 
карактеризира со употреба на измазнета речиси 
моно хромна црна подлога во која се вградени не-
рамни структури, најверојатно од несликарски 
ма теријали. Друга важна компонента релевантна 
на оваа слика е употребата на контрастни бои: на 
црната како доминантна ѝ ги спротивставува цр-

вениот цинобер на геометризираното тело на ла-
вот и белата како ефекти нежно поставени на 
гри вата на лавот и на некои детали. Особена вр-
ска меѓу оваа и наредната енформелска фаза во 
творештвото на сликарот е вградувањето на злат-
ната (фолија), користена, во случајов, во вид на 
сончев ореол поставен врз лавовата глава. Неколку 
децении подоцна, сè до својата смрт, Мазев ќе 
ја користи златната боја како акцент и симбол на 
вонвременското и метафизичкото. Друга една 
иновација што е содржана во срцето на оваа слика е 
зачетокот на геометрискиот ред, особено користен 
во шеесеттите години, неговиот значаен творечки 
период. Поради сите погоренагласени постапки 
(промените во фактурата, структурата, колоритот, 
техниката, материјалите, ликовниот јазик), сликата 
„Лав“ е несомнено едно од клучните дела на 
Петар Мазев со нагласена историска димензија во 
онтолошката генеза на современото македонско 
сликарство. Она што одамна е крстено како „Бела 
фаза“, а кое доаѓа по Лавот ја аргументира 
фор  мулацијата сликарство со материја, кое ги 
кодифицира на друг начин експресијата и темпе-
ра ментот на авторот. Трагите од вртежите на 
четката и динамичното длабење и нанесување сли-
кар ски и несликарски материјали, без разлика на 
ахроматизмот (освежуван повремено и делумно со 
топли нијанси на умбри, портокалови и жолти ак-
цен ти) – еден вид амортизиран експресионизам, 
нереторички дефиниран – се веќе разработен про-
стор, иницијација на една раскошно раздвижена 
и екстравагантна палета со благи алузии на ре-
ми нисценции на овдешниот и оностраниот свет 
(„Змијата ќе скокне“, „Ноќен плен“ и др.). И делата 
од седумдесеттите и осумдесеттите години, сè до 
1993, го почитуваат тој екстатичен громогласен звук 
на страстите и емоциите кој како електричен удар 
ги раширува крилјата на ликовната екстаза („Слика 
од Струмица“ 1989, „Љубов 8“ - 1989, „Композиција 
11“ - 1989, „Композиција 12“ - 1989, „Во чест на син 
ми Коце“ 1990, „Собир“ 1991, „Дојрански триптих“ 
1993).

Вариететите на експресивноста отвораат по-
ле за разговор, за размисла најмалку за три пра-
ша ња: 1. Човекот како аксис мунди во неговото 
тво  рештво 2. Автобиографските испишувања 
врз подлогата (носачот на сликата), на среќните, 
травматските, носталгичните или конвулзивните 
ми гови од неговиот живот 3. Ирелевантноста на 
стил ските формализации. Просторот овозможува 
на кусо задржување на овие три прашања (секое 
препрочитување на некое творештво повлекува и 
по треба од поинакви откритија). Првото и второто 
пра шање се слеваат во едно, колку биографско 
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with matter, which codifies in other way the expression 
and temperament of the author. The traces of the twirls 
of the brush and the dynamic engraving and application 
of painterly and non-painterly materials, regardless 
of achromatism (refreshed cursorily and partially with 
warm shades of umber, orange and yellow accents) - a 
kind of amortized expressionism, unrhetorically defined 
– are already an elaborated space, initiation of a lavishly 
bustling and extravagant palette with mild allusions 
of reminiscences of the present and the afterworld 
(The Snake will Jump, Night Prey etc.). The works of the 
seventies and the eighties, until 1993, also respect that 
ecstatic roaring sound of passions and emotions that 
spreads the wings of art ecstasy as an electric shock 
(Picture of Strumica 1989, Love 8 - 1989, Composition 
11- 1989, Composition 12 - 1989, In Honor of my Son Koce 
1990, Gathering 1991, Dojran Triptych 1993).

The varieties of expressiveness open a field for 
conversation, for a consideration of at least three 
questions: 1. Man as an axis mundi in his work; 2. The 
autobiographical inscriptions on the basis (the carrier 
of the painting), on the happy, traumatic, nostalgic, or 
convulsive moments of his life; 3. The irrelevance of 
the stylistic formalizations. The space allows for a brief 
lingering on these three questions (any re-reading of a 
certain work entails the need for different discoveries). 
The first and second questions flow into one, as 
biographical, as well as humanistic plea. The egocentrism 
of this artist, driven by the need and the desire to be 
new, to be the first, to be the great or the greatest... is 
amalgamating with his patriotism, cosmopolitanism, 
and the grandiose gallantry of the spirit and soul. His 
renowned charisma and generosity towards his friends, 
colleagues and younger artists created a group of his 
supporters, admirers, followers, students, who continued 
his artistic cause. The real warmth and the power of the 
fire of love creating the magnificent paintings of Mazev 
are an example of something unprecedented in the 
history of Macedonian modern and contemporary art. 

The third question invites us to conclude that Mazev 
confirms the theory of the meaninglessness and the 
anachronism of the divisions in styles, directions, or 
movements in art. He proves that everything comes 
down to one. Everything is drama or exaltation of matter, 
color, gesture, passion, of people and nature. “After each 
phase I start from zero. Changes are normal for me. I 
cannot stand styles and laws. The laws are violated, the 
styles are forgotten, while feelings remain immutable, in 
their trait to change. This is my life motto: the painter 
should only paint. To fill the studio with paintings and to 
separate from the world with clear conscious.”4 

*
The first artist from former Yugoslavia for whom the 

renowned newspaper The New York Times (on February 
13th, 1981) published a review is Petar Mazev, on the 
occasion of his solo exhibition in the Yugoslav Art 

Center. The critic John Russel5 singled out his work as 
an extraordinary artistic creation of utmost importance. 
He emphasized that incorporated in Mazev’s paintings is 
an untamable and unbreakable energy that derives from 
Macedonian traditional immeasurable freedom of mind, 
as well as from the geographical position of Macedonia, 
located at the key point between the west and the east. 
Russell points out that when we observe the paintings 
of this superb artist, we face sounds and echoes of the 
works of the English painter Francis Bacon, the American 
painter De Kooning and the Yugoslav painter Petar Mazev. 
”Mazev is an original creator - a figurative expressionist 
preoccupied with man and the love towards him”6. 

Another critic – Harry Schwalb, after the transfer of 
the exhibition from New York to the gallery of the Art 
Center in Pittsburgh - Pittsburgh Center for the Arts 
(PCA), writes in the magazine Art: “...Petar Mazev, 54, 
from restless, impulsive, ferociously macho Macedonia, 
does restless, impulsive ferociously macho paintings, 
tumultuous scumbles of pigment against canvas that 
looks virtually unprimed.” In the rest of the text the 
author compares Mazev with Pollock and De Kooning.7

The reviews, the valuation of this work, from the 
United States to Ljubljana, affirms the expressionist 
atmosphere in Petar Mazev’s paintings, the inevitable 
force of the feelings in relation to the ratio, connecting 
it with the region, but also crowning it with wider 
significance. “The magnitude of his opus and the unusual 
nature of his poetics outweigh the local significance. 
Our inability to write a European [meaning] above all lies 
in the fact that we did not know how to promote and 
present our artists in the world”8, concluded the famous 
Slovenian art historian – Jure Mikuž. Balancing between 
the priority of feelings and rationality in his critical 
review, the affirmed Serbian critic - Đorđe Kadijević, is 
not very clear in defining his art. “Observing Mazev’s 
paintings exhibited in the Youth Center [in Belgrade], we 
can conclude that his attitude towards the primacy of 
emotions over reflection is more relevant to the entire 
complex of art than to the creative process itself, to the 
creative act… Mazev’s paintings are created in a kind of 
match between thoughts and feelings, between instinct 
and knowledge, between intuition and experience.”9 

*
Man and light are the two guides of the author: “When 

I paint a man, I do not want to do it the way photography 
or some other discipline does. I want to feel it together 
with the light, along with that space before him and 
behind him. The nature to penetrate inside him. The man 
is something that is inseparable from the nature. My main 
preoccupation is primarily the man, along with what we 
call nature, with what is light. I do not separate it.”10

6 Cvetanovska, Danica. Original artist preoccupied with the 
man and the love for him, 19. 02. 1981, p. 10. 
7 Harry Schwalb. Gallerymania, Art, July 1981.
8 Mikuž, Jure.  Review of the monograph Petar Mazev, published 
by MoCA, Skopje 1990.
9 Kadijević, Djordje. Osećaj, NIN, Belgrade, 7. 06. 1987, p. 41.
10 Кaranfilov, Vancho. Petar Mazev, Close Encounters, Ekran, 
Skopje, 20. 11. 1981, p. 17. Petar Mazev, 54, from restless, 
impulsive, ferociously macho Macedonia, does restless, 
impulsive ferociously macho paintings, tumultuous scumbles 
of pigment against canvas that looks virtually unprimed“

4 Sofija Gurovska, quoted work
5 Russel, John. PETAR MAZEV, New York Times, New York, 13. 
02. 1981
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толку и хуманистичко пледоаје. Егоцентричноста на 
овој уметник, предизвикана од потребата и желбата 
да се биде нов, да се биде прв, да се биде голем или 
најголем... се амалгамира со неговиот патриотизам, 
космополитизам и грандиозната галантност на ду-
хот и душата. Познатата негова харизматичност 
и великодушност кон пријателите, колегите и по-
мла  дите уметници создадоа редица негови под-
др  жувачи, љубители, следбеници, ученици кои ја 
про должија неговата ликовна кауза. Вистинската 
топлина и силата на огнот на љубовта кои ги из ра-
чу ваа раскошните слики на Мазев се пример без 
преседан во историјата на македонската мо дер на и 
современа уметност. 

Третото прашање нè повикува да заклучиме дека 
Мазев ја потврдува теоријата за бесмисленоста и 
анахроноста на поделбите во уметноста на стилови,  
насоки или движења. Докажува дека сè се сведува 
на едно. Сè е драма или егзалтација на материјата, 
бојата, гестот, страста, на луѓето и природата. „По 
секоја фаза започнувам од нулата. Промените, 
пак, за мене се нормална појава. Не поднесувам 
стилови и закони. Законите се кршат, стиловите се 
забораваат, чувствата остануваат непроменливи, 
во својата особина да се менуваат. Тоа е мојата 
животна девиза: сликарот треба само да слика. Да 
го исполни ателјето со слики и со чиста совест да 
се раздели од светот.“4 

*
Првиот ликовен уметник од некогашна Југо сла-

вија за кого реномираниот весник Њујорк тајмс 
(на 13  февруари 1981 година) објавува осврт е 
Петар Мазев, по повод неговата самостојна из-
лож ба во Југословенскиот културен центар. Кри-
ти чарот Џон Расел5 го издвојува неговото дело 
како посебно уметничко творештво со врвно зна-
че ње. Тој нагласува дека во сликите на Мазев е 
вградена една нескротлива и непокорлива енер-
гија што произлегува од македонската тра ди ци-
онална неизмерлива слобода на умот, како и од ге -
ографската положба на Македонија, која се наоѓа 
на клучната точка меѓу Исток и Запад. Расел на-
гласува дека кога ги набљудуваме сликите на овој 
врвен уметник, се соочуваме со звуци и еха на тво-
рештвата на англискиот сликар Франсис Бејкон, 
аме риканскиот сликар Де Кунинг и југословенскиот 
сликар Петар Мазев. „Мазев е оригинален творец 
– фигуративен експресионист преокупиран со 
човекот и љубовта кон него.“6 

Еден друг критичар – Хери Швалб, по пре не су-
ва њето на изложбата од Њујорк во галеријата на 
Умет ничкиот центар во Питсбург (Pittsburgh Center 
for the Arts  -PCA), во списанието Арт пишува: “...
Петар Мазев, 54, од немирна, импулсивна, жестоко 
мачо Македонија, прави немирни, импулсивни, 
жестоко мачо слики, бурни глазури од пигмент на 
платното, кое изгледа практично нетретирано”. Во 
натамошниот текст авторот го споредува Мазев со 
Полок и Де Кунинг.7

Оценките, евалуацијата на ова творештво, од САД 
до Љубљана, ја афирмираат експресионистичката 
атмосфера во сликите на Петар Мазев, неизбежната 
сила на чувствата во релација со рациото, 
поврзувајќи ја со поднебјето, но и крунисувајќи ја 
со пошироки значенски обележја. „Величината на 
неговиот опус и необичноста на неговата поетика 
го надраснуваат локалното значење. Тоа што не 
можеме да напишеме и европско (значење, м.з.), 
пред сè, лежи во фактот што не знаевме да ги 
про мовираме и претставиме нашите уметници во 
светот“8, констатира познатиот словенечки ис то-
ри чар на уметноста – Јуре Микуж. Балансирајќи  
меѓу приоритетот на чувствата и рационалноста во 
својот критички осврт, афирмираното српско перо 
– Ѓорѓе Кадиевиќ не е многу јасен  во дефинирањето 
на неговата уметност. „Набљудувајќи ги сликите на 
Мазев изложени во Галеријата на младината (во 
Белград, м.з.), заклучуваме дека неговиот став за 
примарноста на емоциите над рефлексијата повеќе 
е релевантен на целиот комплекс на уметноста,  
отколку на самиот творечки процес, на креативниот 
чин... Сликите на Мазев се создаваат во еден вид 
натпревар меѓу мислите и чувствата, меѓу инстинктот 
и знаењето, меѓу интуицијата и искуството.“9 

*
Човекот и светлината се двете водителки на 

авторот: „Кога сликам човек, никако не сакам тоа да 
го сторам онака како што го прави фотографијата 
или некоја друга дисциплина. Сакам да го 
почувствувам заедно со светлината, заедно со оној 
простор пред него и зад него. Природата да пробие 
и во него. Човекот е нешто што е нераздвојно од 
природата. Главна преокупација ми е првенствено 
човекот заедно со она што го наречуваме природа, 
со она што е светлина. Јас тоа не го раздвојувам“10.

7 Harry  Schwalb. Gallerymania, Art, july 1981.
8 Микуж, Јуре.  Рецензија за монографијата „Петар Мазев“, 
издание на МСУ, Скопје 1990.
9 Кадијевиќ, Ѓорѓе. Осеќај, НИН, Белград, 7. 06. 1987, ср. 
41./СО СРПСКА КИРИЛИЦА
10 Каранфилов, Ванчо. Петар Мазев, Блиски средби, Екран, 
Скопје, 20. 11. 1981, стр. 17. 

4 Софија Ѓуровска, цитирано дело
5 Russel, John. PETAR MAZEV, New York Times, New York, 13. 
02. 1981
6 Цветановска, Даница. Оригинален творец преокупиран со 
човекот и љубовта кон него, Нова Македонија, 19.02.1981, 
стр. 10. 
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Човек (Селанче), 1956
масло на платнo (каширано на лесопнит), 79х64см
Man (Peasant Boy), 1956, 
oil on canvas (mounted on fiberboard), 79х64cm
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Оплакување, 1958, масло на платно, 113х145см
Mourning, 1958, oil on canvas, 113х145cm
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Водарки, 1958, масло на платно, 140х100см
Women Water Carriers, 1958, 140х100см
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Пејзаж, 1959, масло на платно, 123х150см
Landscape, 1959, oil on canvas, 123х150cm
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Мртва природа, 1959, масло на платно, 66х104см
Still Life, 1959, oil on canvas, 66х104см
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Црвен град, 1961, масло на платно, 69х94,5см
Red Town, 1961, oil on canvas, 69х94,5см
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Композиција, 1957, масло на шпер, 102х75см
Composition, 1957, oil on plywood, 102х75cm
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Црвенокоса, 1950м масло на платно, 72,5х63,5
Red Haired Woman, 1950, oil on canvas, 72,5х63,5cm
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Викторија Васева Димеска

 „Да се дише, да се дише… никогаш да не се  
 мисли на конечното без минливото.“ 

             (Н. де Стал)  

Во време и простор кои кај нас сè уште се де-
фи нираа со мртвите природи, портрети и пеј за-
жи, со својата сугестивна личност и дело и не со-
вла длива творечкa енергија, Петар Мазев не само 
што го внесе духот на модернизмот, туку успеа и 
да го приспособи општеството за новата ликовна 
епопеја. Со својата доблесна, апсорбирачка, ма-
гнет на, вулканска природа, Мазев имаше моќ во ед-
на класична, конзервативна средина да внесе нов 
им пулс и да го наметне на еден општ план. 

Но, прифаќањето на новото, на модерното не 
значеше и нивно разбирање од страна на по ши ро-
киот аудиториум и тогашната идеолошка елита на 
овој простор. За да се оправда и аргументира вле-
гувањето на модерниот израз на голема врата, тре-
ба ше да се создаде слика за континуитет, за синтеза, 
за врската и продолжувањето на традицијата. Во таа 
смисла, она што Мазев и неговата генерација сли-
ков но го раскажуваа во тие години  и што, всушност, 
претставуваше придвижување кон индивидуализмот 
требаше да биде оквалификувано како  „синтеза на 
традицијата и современото“. 

Во атмосферата, во времето кога метастазираа 
еуфо ричните ставови за континуитетот (новото 
тре   ба да ја следи традицијата, да го продолжува 
ста  рото), Мазев ја гради „новата традиција“ – на-
цио налната култура ја подразбира како резултат 
на слободата на творење, а визијата на културната 
по литика и идеологија ја насочува кон едно ново 
ви дување: сфаќање на тоталноста како збир на ин-
ди видуалности, инсистирање на духовната слобода 
на создавањето според сопствените законитости, 
бе лежењето на патот кон суштината и кон битието. 
Догматскиот модел го замени со слободната тво-
реч ка волја, се избори за местото на слободен 
кон цепт со кој го дефинира сопствениот визуелен 
простор во идејните рамки на доживувањето, пре-
ми на од „онаа друга страна“ на ликовната мисла: 
од иконографското на пластичното, од естетското 
на уметничкото.  Сликата како свест за можното ја 
деконструира и повторно и на друг начин ја создаде 
како реалност за себе, ја наметна како неминовност 
во иконографијата на македонската култура. Со 
тоа и македонскиот ликовен простор се придвижи 

кон тезата која авангардата ја дефинираше како 
офи цијална уметност во тогашните југословенски 
простори.

Во творештвото на Мазев може да се зборува 
за некои одблесоци на културното наследство, 
но начинот на нивната ликовна транскрипција не 
пре тставува непосреден континуитет со ма ке дон-
ско  то сликарство од претходните периоди. Во таа 
смисла, неговото дело има малку допирни точки и 
со творештвото на неговите учители Мартиновски 
и Личеноски и не е непосреден след на нивната 
ликовна прикаска. Но, исто така му беше тесен и 
про сторот на рецентното уметничко опкружување. 
Поблиски до неговиот сликовен крик беа изворните 
вредности: византиското сликарство (патината на 
манастирските ѕидови), колоритот на поднебјето и 
европските експресионисти.

Задржувањето и опстојувањето на фигурацијата  
во неговото сликарство се  израз на слободата и 
осо беноста на пластичната структура, на креатив-
на та сила и интуиција.

Oпштата слика создадена за Мазев (која и самиот 
ја градеше) како ведра природа, жизнерадосна, 
„претерано социјализирана“, е само инертна кон-
статација. Зад тој параван се криеше една фра-
гил на, осамена личност чија самотија е „зрела и 
дефинитивна“, која својата внатрешна мака и та га 
ги совладуваше токму низ акција во грч која ста на 
трансцендентна кога се здружи со неговата чув-
ствителност кон сликарството како медиум. Дла-
бо ко во тој вител тлееше копнежот на Мазев да ги 
досегне, барем да ги допре, мирот и тишината: „Ба-
рам внатрешна и надворешна тишина. Самотијата 
е тешка, но кога ќе се совлада, таа наградува“.*  
Таа осаменост, во која  беше препуштен самиот на 
себе со сето бреме на внатрешните превирања и 
војувања, му даде екстремна творечка сила со ко-
ја воспостави вистински сопствени критериуми и 
вред ности – го награди.

Без оглед каков беше неговиот внатрешен судир, 
ни когаш не успеа или не сакаше во потполност да 
го реши, но тоа беше и неговата креативна ѕвезда-
водилка, неговата моторна сила во сликарската 
епопеја во која не му беше важна убавината на сли-
ката, туку предизвикот и копнежот. Токму тие чо-
веч ки и уметнички немири и неспокои се насочени 
кон испитувањето на звукот и ехото на оние сили 
што располагаат со човековата судбина, а крикот 
кој расте од и во самиот него, кој се оплодува… 
се храни со внатрешните судири и со оние што 
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совремието ги наметнува: „Силен сум ако некој ме 
предизвика“.*

Силината на индивидуалноста го нагласуваше 
чувството на осаменост, а оттука и таа делумна от-
сут ност, потисната тага и горчина, исконската борба 
меѓу доброто и злото… пеколот и рајот,  радоста и 
тагата, молитвата и клетвата. Од една страна се ре-
ми нисценциите на белите структури на ѕидовите 
на кои се движат отелотворената духовност на све-
ти телите, библиските сцени и пејзажи, од друга 
страна – чудните креатури во кои пак се повторува 
двојноста: чудесна игра  на страста и љубовта (све-
тов на и духовна) каде што грдото (во појавната 
форма) станува убаво и „чудните креатури“ кои 
го иницираат  повеќе чемерот, горчината, некоја 
потисната траума, отколку злото. Во него тлееше 
некоја тешко забележлива но длабока мистерија, 
нешто заробено во формата: застрашувачко и мило, 
грдо и убаво, и живот и смрт… Зад колористичкото 
танцување како да тлее нитка на бол, на страдање, 
некоја тивка сета и тага, некоја рана, некоја 
носталгична вибрација, некој исконски јад, некоја 
нема сериозност на луѓе што минале и минуваат 
низ животот и страдањата или „ги насетуваат пред 
да зачекорат во нив“. За да зачекори во својот 
вознемирен пејзаж, мораше да се сврти да го 
впие со свои очи, но за да го пресложи  мораше, 
од една страна, во тишината да ги пронајде зву ци-
те на новата мелодија на сликата, од друга стра-
на, тишината беше „премногу тивка“ за да го пре-
диз вика. Напластените белузлави структури на 
манастирските ѕидови – сведоштва за трајниот 
жи вот ги испишуваа неговата внатрешна потреба 
и желба за мир и спокојство кои ги насетуваше 
и посакуваше, но никогаш не ги најде. Од друга 
страна, во таа љубовна игра со белата, Мазев ба-
ра  ше предизвици за страдање како поттик, како 
ризик, како предизвик за друга творечка екстаза. 
„Тој бараше љубов – за да страда! Во тоа страдање, 
во таа жестокост тој наоѓаше сила за да може да 
се искажува. Кај него, всушност, творечката екстаза 
не беше во уживањето, туку во страдањето.“ (Живко 
По повски)Колку што повеќе го бараше мирот, толку 
по веќе не сакаше да го најде. Колку што повеќе му 
требаше тишината, толку повеќе го бараше немирот 
ка ко предизвик. Оттука тој се кршеше, балансираше 
на работ на амбисот, но не се сопираше: „Го сакам 
сето она што ме спречува“, како спротивставеност, 
како отпор и двигател, оној ист предизвик што го 
прогонуваше и Дибифе: „Секогаш ме прогонува 

чувството дека на сликарот може да му бидат од 
корист оние сили што се стремат да се спротивстават 
на неговото дејствување и дека тој ќе постигне 
неговиот предмет посилно да излезе од сликата, на 
тој начин што ќе ги умножи пречките за неговото 
вообличување“.

По сè изгледа дека ги умножуваше пречките, 
дека на внатрешните потреби на духот и на 
суптилно-фрагилната нерватура што се криеше зад 
горостасната ведра, распеана појавност, му беше 
тесен просторот, кубатурата на метафизичкото, ге-
ометриското - кубистичкото, му требаше нов пре -
дизвик. Енформелските патувања беа нужен пре-
мин кон враќањето на експресивната жестина, едно 
ин термецо во кое ги осозна материјата, структурата, 
ме таболизмот на сликата. Делата од белата фаза, и 
оние настанати потоа, со поинаква експресија, ко-
ло рит, облик, форма… сепак  имаат некои заеднички 
допирни точки: текстурата, магмата на бојата, 
пиетет кон белата и фигуративната асоцијативност. 

Откога виртуозно ги совлада своите номадски 
сликарски патувања, на кои се задржуваше помалку 
или повеќе, Мазев го отфрли она што го знаеше 
во формите што го задушуваа, оневозможуваа во 
слободата на движење, што му пречеа… и дојде до 
она што беше, што тлееше во потсвеста – влезе во 
сликата, во бесконечните лавиринти и непроодните 
патишта, го потврди својот идентитет, ја ослободи 
еруптивната енергија, креативната сила на воз-
бу дата, бесот и негацијата. Некој „исконски та-
лог“  пробива во сè што го одредува како човек 
и уметник, го бои неговото дело со една посебна 
ко  лористичка маса која го прави раскошно, а не-
го вата личност длабоко човечка и драматична. 
„Сакам да сликам на платно, да влезам внатре во 
него, да го опфатам ликовно со еден здив мојот 
немир. Важно ми е да влезам во целото платно, 
без остаток“* и тука, без остаток, неговото дело 
станува возвишено сведоштво во големиот дијалог 
за човековата страст, додека сетилните уживања се 
веќе само оптички поттикнати еротски односи меѓу 
површината на сликата и набљудувачот.

Кога е во сликата, Мазев како да не е свесен за 
она што го работи, но никогаш не ја губи врската со 
сликата, бидејќи она што го изразува, страста во до-
пир со апсолутното, немилосрдната пресметка со 
жи вотот, е посилно од самата идеја. Не станува збор 
за примарноста на мечтата, туку за визуелниот шок 
во страста на творењето, во ритуалот, во еротската 
тво речка екстаза: „…и мојот акт на сликање има 
еротски обележја“.* 
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Viktorija Vaseva Dimeska

 “To breathe, to breathe... never to think of the  
 final without the transient.” 

            (N. de Staël)  

In time and space still defined with still life, portraits 
and landscapes in our setting, with his suggestive per-
sonality and work and his insurmountable creative en-
ergy, Petar Mazev not only brought the spirit of modern-
ism, but also managed to adapt the society to the new 
art epic.  With his virtuous, absorbing, magnetic, vol-
canic nature, Mazev had the power to introduce a new 
impulse in a classical, conservative environment and to 
impose it on a general plan.  

But the acceptance of the new, the modern, did not 
mean their understanding by the wider audience and 
the then ideological elite in this territory. In order to jus-
tify and elaborate the entry of the modern expression in 
a big way, it was necessary to create an image of conti-
nuity, of synthesis, of the connection and the continua-
tion of the tradition. In that sense, what Mazev and his 
generation have narrated pictorially in those years and 
what actually represented a move towards individualism 
should have been qualified as “the synthesis of tradition 
and the contemporary.”

In an atmosphere, at the time when the euphoric 
views on the continuity metastasized (the new should 
follow the tradition, to continue the old), Mazev builds 
“the new tradition” - he comprehends the national cul-
ture as a result of the freedom of creation, and directs 
the vision of cultural policy and ideology to a new view: 
comprehending the totality as a set of individualities, in-
sisting on the spiritual freedom of creation according to 
its own laws, marking of the path to the essence and the 
being.  He replaced the dogmatic model with the free 
creative will, he fought for the place of free concept that 
defines his own visual space in the conceptual framework 
of the experience, he moved on the “other side” of the 
artistic thought: from the iconographic to the plastic, 
from the aesthetic to the artistic. The painting as aware-
ness of the possible deconstructs and creates it again 
and in another manner as a reality for itself, imposing 
it as a necessity in the iconography of the Macedonian 
culture.  With this, the Macedonian art space moved to 
the thesis that defined the avant-garde as an official art 
in the then Yugoslav territories. 

In Mazev’s work we can talk about some reflections of 
the cultural heritage, but the manner of their art tran-
scription does not represent an immediate continuity of 
the Macedonian painting from the previous periods. In 
that sense, his work has little in common with the work 
of his teachers, Martinoski and Lichenoski, and is not an 
immediate continuation of their artistic narrative. How-
ever the space of the recent artistic environment was 
also narrow for him, closer to his pictorial howl were the 
primal values: the Byzantine painting (the patina of the 
monastery walls), the colors of the region and the Euro-
pean expressionists. 

The retention, the persistence of the figuration in his 
painting, is an expression of the freedom and the pecu-
liarity of the plastic structure, the creative power, and 
intuition. 

The general image created for Mazev (which he built 
himself) as a joyful nature, cheerful, “overly socialized,” 
is only an inert statement. Hidden behind that partition 
was a fragile lonely person, whose solitude was “mature 
and definite,” who overcame his inner pain and sadness 
through a convulsed action that became transcendent 
when combined with his sensitivity to painting as a me-
dium. Deep in that vortex, smoldered Mazev’s desire 
to reach them, at least touch them, the peace and the 
quiet: ”I seek inner and outer tranquility. Loneliness is 
tough, but when it is overwhelmed, it rewards.”* That 
loneliness, in which he was left on his own with all the 
burden of internal disruptions and conflicts, gave him 
an extreme creative force with which he established real 
own criteria and values – rewarded him. 

Regardless of what his inner conflict was, he never 
succeeded or refused to fully solve it, but it was his cre-
ative guiding star, his driving force in a painting epic in 
which the beauty of the image was not important, but 
the challenge and the longing. It is this human and ar-
tistic turmoil and restlessness that is aimed at examin-
ing the sound and the echo of those forces that possess 
the human destiny, and the cry that grows from and in-
side himself, that is fertilized… nourished by the internal 
clashes and those that modernity imposes: ”I am strong 
if someone provokes me.”*

The strength of the individuality emphasized the feel-
ing of loneliness, and hence that partial absence, sup-
pressed sorrow and bitterness, the primeval struggle 
between good and evil... hell and paradise, joy and sor-
row, prayer and curse. On one side there are the reminis-
cences of the white structures of the walls on which the 
embodied spirituality of the saints, the biblical scenes 
and landscapes move, on the other – strange creatures 
in which the duality is repeated: a miraculous play of 
passion and love (worldly and spiritual) where the ugly 
(in the appearance form) becomes beautiful and the 
“strange creatures” that initiate more the anguish, the 
bitterness, some suppressed trauma, than the evil. In it 
some gloomy but profound mystery smoldered, some-
thing captured in form: frightening and dear, ugly and 
beautiful, and life and death… Behind the colorful danc-
ing as if there is a thread of pain, of suffering, some si-
lent recollection and grief, some wound, some nostalgic 
vibration, some primeval woe, some voiceless earnest-
ness of people who have passed and are passing through 
life and sufferings, or “feel them before stepping in 
them.” To step into his troubled landscape he had to 
turn around and soak it with his own eyes, but in order to 
rearrange it, on the one hand, he had to find the sounds 
of the new melody of the painting in the silence, and on 
the other, the silence was “too quiet” to instigate it. The 
straticulated whitish structures of the monastery walls – 
testimonies of durable life, depicted his inner need and 
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Посилно од идејата, која е само појдовна точка, 
беше внатрешниот релјеф што го освојува просторот 
и трепери под светлоста, кој во длабочината го 
распнуваат некои скриени немири кои излегуваат 
од епидермот на делото, се пробиваат и шират 
неверојатна енергија во пулсирачки бранови кои 
се напластуваат и се повлекуваат… како делото од 
него да излегува во надворешниот свет, а потоа се 
враќа… како  предмет кој овозможува поглед внатре 
во човекот, како метафора за неговиот сопствен 
универзум.

Мазев го интересираше онаа „друга страна на 
формата“, чистата материја – она што ја прави 
неј зината суштина (а не изглед) во која ја откри 
материјата на сликата, нејзината структура, неј зи-
ни те внатрешни комплексни законитости. За да ја 
поврати „изморената инвенција“ и уметноста да ја 
ослободи од теророт на геометријата, тој влегува 
во материјата, во едно новопојавено сетило на 
допир како фактор на сликата, како пасија кон 
материјата. Во тој период, опседнат со белата 
боја и структура, ги наслика тешките, напластени 
манастирски ѕидови, „најтрагичните бели слики од 
овие простори“ (Ана Темкова). И тука станува збор 
за еден поинаков пристап: не ја бои материјата, туку 
бојата ја претвора во материја, што секако ќе биде 
круцијален белег на неговото натамошно творештво, 
со продолжено време на игра со густи наслаги 
на боја и внесување несликарски материјали, за 
да премине набргу потоа на гестуалното сликање 
во материјата на бојата, на помалку или повеќе 
читлив степен на фигуративното. Доживувањата ги 
претвора во материја, психолошката содржина ја 
претвора во ликовна, „не со форма и облик, туку со 
она што е во формата и зад неа“ (Л.Трифуновиќ).

Енформелот, со поетиката на материјата, на 
фраг ментите, на гестот, на акција, дури и на фи-
гуративните рефлексии, за Мазев беше при фат-
лив како можност за отфрлање на кубистички 
или посткубистички фон, а со тоа навлегуваше 
во директна работа со материјата,  која се од ви-
ва ше со нагласена брзина на структурирање на 
површината. Секако дека оваа сложена ликовна 
синтакса не дозволува стриктна, инертна и фор-
малистичка дистинкција на фигуративно-ап страк-
тно. Разградувањето и повторното градење (како 
анализа и синтеза) на  пластичните вредности, 
градација на нијансирани тонски премини, акцент 
на бојата, потегот и гестот и на материјата што ги 
применува и во енформелските бели слики како и во 

колористичките експресивни нерватури, всушност, 
ја бришат таа шаблонска поделба. Оттука, во овој 
контекст, всушност, може да се зборува за „ен фор-
мелна фигурација“. Во мигот кога најде друг на-
чин да ја разградува и повторно да ја гради фор-
мата со боја како материја – форма, како нова 
ко муникација, како лингвистика и  како „духовна 
пес на на просторот и славење на материјата, како 
убедување дека по формата стои вечноста“ (Л. 
Трифуновиќ), Мазев  го напушти спокојот на „Белата 
слика“.

Нагласениот експресионистички ритам беше она 
што го интересираше повеќе од што и да е друго 
и неговата еруптивна творечка страст делумно 
успокоена со респектот кон белата магма и 
контурата, кон рамнината… и покрај егзалтираниот 
гест, создаде донекаде „одмерени“ дела и „машки 
и лирски“. „Ме привлекува сè што е лирско и 
експресивно: Полок, Де Кунинг, Дибифе, А.Д. Пенк, 
а особено Пикасо. Ги сакам многу и германските 
експресионисти – најдобро ги бележат времето 
и внатрешните судири.“ Едновремено создавање 
повеќе дела со брзина и ризик, импулсивно ис-
ту рање, нанесување боја директно од туба… 
не го прават неговото дело хаотично, бидејќи 
трауматично, ранливо, сочно и мелодично рас-
ка жуваат една сетилна приказна, еден том од 
големата книга за сликата на животот или животот 
на сликата, една трагична дилема меѓу реалното 
и апстрактното, посебното и општото, мигот и 
вечноста и доколку го сакаме (делото), доколку 
зна еме да го читаме, да го впиеме, навлегувајќи во 
него и набљудувајќи го постапно, „принудени сме 
да траеме заедно со делото“.

Во таа агломерација каде што е одвишно да се 
бара што е тоа што е примарно бидејќи не станува 
збор за класична читливост и јасност, настанува 
една поинаква содржина која зборува за раѓањето 
на делото, за движењето на потегот, на фигурите, 
на боената маса, за сетилното навлегување во 
проблемот на битисувањето, за чувството што збо-
рува за траењето и исчезнувањето, за втопување 
во едно неиздиференцирано опкружување што го 
чувствува со сите сетила, за нешто што навлегува 
и ги проширува опсегот и досегот на уметничката 
содржина. Секако, делото на Мазев не би можело 
да се протолкува само со естетска анализа која би 
го третирала како непроменлив, готов факт вон од 
животот и живеењето. На неговото творештво мора 
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desire for peace and tranquility that he felt and wished, 
but never found. On the other hand, in this love game 
with white color Mazev searched for challenges for suf-
fering as an incentive, as a risk, as a dare to another cre-
ative ecstasy. ”He searched for love - to suffer! In that 
suffering, in that fierceness, he found strength to be able 
to express himself. For him, in fact, the creative ecstasy 
was not in the enjoyment, but in the suffering.” (Zhivko 
Popovski)

The more he sought peace, the more he did not want 
to find it. The more he needed silence, the more he 
looked for agitation as a challenge. Hence he was break-
ing, balancing on the edge of the abyss, but he did not 
stop: ”I love everything that prevents me”, as juxtaposi-
tion, as resistance and driving force, the same challenge 
that haunted Dubuffet: ” I’m always haunted by the feel-
ing that the painter can benefit from those forces that 
tend to oppose his action, and that he will achieve a 
stronger distinctiveness of his object from the painting, 
by multiplying the obstacles to its shaping.”

It seems that he has multiplied the obstacles, that the 
internal needs of the spirit and the subtle-fragile nerva-
tion that was hidden behind the giant cheerful, singing 
appearance, the space was narrow for him, the cubature 
of the metaphysical, the geometric-cubist, he needed a 
new challenge. The informalist journeys were a neces-
sary transition to the return of the expressive vigor, an 
interval in which he grasped the matter, the structure, 
the metabolism of the painting. The works of the white 
phase and those that were created afterwards, with a 
different expression, colors, shape, form… still have 
some common points of contact: the texture, the mag-
ma of the color, the piety towards white color and the 
figurative association. 

Ever since he skillfully mastered his nomadic painting 
journeys, at which he lingered more or less, Mazev re-
jected what he knew in the forms that suffocated him, 
that prevented him from the freedom of movement, 
that bothered him… and he arrived to what was, what 
gleamed in the subconscious - entered the image, in the 
endless labyrinths and the impassable paths, confirming 
its identity, liberating the eruptive energy, the creative 
force of excitement, anger and negation. Some “primor-
dial sediment” breaks into everything that determines 
him as a man and artist, paints his work with a special 
colorful mass that makes it luxurious, and his personal-
ity is deeply human and dramatic. ”I want to paint on 
canvas, to get inside it, to cover my unease artistically 
with one breath. It is important for me to get into the 
whole canvas, without remnants.”*, and here, without 
residue, his work becomes an exalted testimony in the 
great dialogue about human passion, while the curious 
pleasures are just optically stimulated erotic relations 
between the surface of the painting and the observer.

When he is in the painting, as if Mazev is not aware of 
what he does, but he never loses the connection with 
the image, because what he expresses, the passion in 
touch with the absolute, the ruthless battle with life, is 

stronger than the very idea. It is not about the primacy 
of the imagination, but about the visual shock in the 
passion of creation, in the ritual, in the erotic creative 
ecstasy: “… my act of painting has erotic marks too.”* 

Stronger than the idea that is only a starting point, 
was the inner relief that conquers space and trembles 
under the light, crucified in the depths by some hidden 
disquiet which emerges from the epidermis of the work, 
penetrates and spreads incredible energy in pulsating 
waves piling up and withdrawing… as if the work comes 
out of him into the external world, and then returns… 
like a subject that provides a view inside the man, like a 
metaphor for his own universe.

Mazev was interested in the “other side of the form,” 
pure matter – what constitutes its essence (and not the 
appearance) in which the matter of the image is dis-
covered, its structure, its internal complex laws. In or-
der to regain the “tired invention” and to liberate the 
art from the terror of geometry, he enters into matter, 
in a newly appeared sense of touch as a factor of the 
image, as a passion for matter. In that period, obsessed 
with the white color and the structure, he painted the 
heavy, layered monastery walls, “the most tragic white 
paintings in the region.” (Ana Temkova) And here we are 
talking about a different approach: he does not paint 
the matter, he turns the color into a substance, which 
will certainly be a crucial mark of his further work, with 
prolonged time of play with dense color and insertion of 
non-painterly materials, soon passing to gestural paint-
ing in the matter of the color, to a more or less readable 
degree of the figurative. He transfigures experiences 
into matter, converting the psychological content into 
art, “not with form and shape, but with what is in the 
shape and behind it.” (L. Trifunonić)

Informal Art, with the poetics of matter, of fragments, 
of gesture, of action, even of figurative reflections, for 
Mazev was acceptable as an opportunity to reject a 
cubist, or post-cubist background, entering into direct 
work with matter with an emphasized speed of surface 
structuring. Naturally, this intricate visual syntax does 
not allow a strict, inert and formalistic distinction of 
figurative-abstract. Decomposition and rebuilding (as 
analysis and synthesis) of the plastic values, gradation 
of nuanced tonal passages, emphasis on color, move 
and gesture and matter applied in the informalist white 
paintings as well as in the colorful expressive nervatures, 
actually cancels the pattern division. Hence, in this con-
text, we can actually speak about “informalist figura-
tion.” At the moment he found another way to decom-
pose and rebuild form with color as matter-form, as new 
communication, as linguistics, and as a “spiritual song 
of space and glorification of matter, as a conviction that 
eternity stands after form” (L. Trifunović), Mazev aban-
doned the tranquility of “the white painting.”

What interested him more than anything else was the 
emphasized expressionist rhythm and his eruptive cre-
ative passion partly calmed down with the respect for 
white magma and contour, for the plane... despite the 
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да му се пријде со сето битие, со сиот динамичен 
дух, со свеста за интерференцијата меѓу субјектот 
и објектот во животниот тек. Хаотичниот неред 
го правеше со мислата, хаотичниот ред – со чув-
ства та. Не му беше целта да го совлада хаосот во 
исконското проклетство на постоењето, туку во 
творечката драма - „хаосот да стане форма“ и не го 
градеше својот сликарски свет системски, бидејќи 
секој потег беше ново откритие, нова возбуда, ав-
тентичен, експлозивен, ефективен и афективен 
однос кон животот на сликата, да се најдат вис-
ти нската температура и вредност на бојата во не-
говите творечки неспокои. Таа цврста, хомогена 
це лина со зачудувачко богатство на варијации се 
развива хаотично-циклично, наоѓајќи секогаш нови 
отвори кон животот и нови начини на реагирање 
на светот и околината, во кој процес и се раѓа 
создавањето како регенерација, како инвенција, 
како слободен живот на духот. Затоа неговото дело 
се чита со чувства, не со разум.

Со оној трагичен призвук што го најде во ен-
фор мелот, како трага на егзистенцијалниот немир, 
како останки од животот, сеќавања… пепелишта и 
по рази, ја допре границата на некоја надреална 
напнатост, која потоа ја преточи во „колористичка 
материја“. 

По сè изгледа првиот импулс, интуиција, не по-
сред ното доживување, по фазите низ кои помина 
или бегло ги допре, поттикнат од придушениот патос 
на егзистенцијалното – енформелот, го доведе 
повторно до свеста за самиот чин на создавање 
како импулс на внатрешната нужност и енергија, 
како акција на самото сликање. „Почетокот е не ко-
гаш крај.“

Откога егзистенцијалната вознемиреност на 
енформелот стивнува во есенцијалното, а тра ге ди-
јата во хармонијата, Мазев се враќа кон изворот на 
чувствата, кон експресијата, кон уметничкото – не 
кон естетското, кон потенцијалите на пластичната и 
духовната структура на сликата независна од прет-
ста вата на предметниот свет. Значи дека Мазев 
одеше кон тоа во сегментот да ја рефлектира це-
ли ната, да ја пренесе смислата на целината во еден 
нејзин фрагмент и внатрешната енергија да ја пре-
обра зи во надворешна нејзина манифестација која 
ја намалува „површинската реалност“, ја нагласува 

внатрешната, за да ја најде  формулата на времето 
и животот.  Неговото „номадско одење по маките“ 
создаде  динамички променлив простор, напнат 
однос на мигот и вечноста, минливото го постави 
како подлога  за неминливото. 

На крај изгледа дека човечката, емотивна цена 
на внатрешниот судир кај Мазев стана превисока, 
а делото „немоќно“ во обид да го изрази не го-
вото комплексно, раскошно и изискувачко чувство 
за животот, за страста, за страдањата, за про клет-
ствата…, дека акцијата во грч и неговата екстремна 
чувствителност кон сликарството станаа транс-
цендентни. 

Во последните години од животот, Мазев се 
предаде на најдлабоките интуиции на духот, не ја 
напушти едноставно борбата која го доведе до сè 
понагласено деформирање на глетката на сликата 
како одраз на сопствениот очај и немоќ пред 
„изгорениот пејзаж“ на човековата судбина.

Имајќи ги предвид времето и просторот во кој 
создавал – неговиот уметнички зафат, неговото 
дело, имаат херојски замав. Тоа го правеше водач и 
по бедник. Неговите дела, предодредени да бидат 
за мена на уметникот и белег на едно време, на 
сре дината и културата, на сето она што го впило и 
обележало, но и она што го наметнало и условило 
во слободата на создавањето, со што го надминало 
своето време… проговорија и без него.

 И без потпис, а „потписот е нешто толку ко неч-
но…“    
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exalted gesture, he created somewhat “balanced” works 
and “male and lyric.” ”I am attracted to everything that 
is lyrical and expressive: Pollock, de Kooning, Dubuffet, 
A.R. Penck, and especially Picasso. I also like the German 
Expressionists – they are best at capturing time and in-
ternal conflicts.” The simultaneous creation of multiple 
works with speed and risk, impulsive spilling, applying 
color directly from a tube... does not make his work cha-
otic, since they narrate a sensory story in a traumatic, 
vulnerable, juicy and melodic manner, a volume from the 
great book on the image of life or the life of the image, 
a tragic dilemma between the real and the abstract, the 
exceptional and the general, the moment and eternity, 
and if we like it (the work), if we know how to read it, to 
absorb it by penetrating into it and observing it gradu-
ally, “we are forced to endure together with the work.”    

In that agglomeration where it is superfluous to 
search for what is primary, since it is not about classical 
readability and clarity, emerges a different content that 
speaks about the birth of the work, the movement, the 
figures, the colored mass, the sensory penetration into 
the problem of being, the feeling of the duration and the 
disappearance, the immersion in an undifferentiated 
environment felt with all the senses, about something 
that penetrates and extends the scope of the artistic 
content. Unquestionably, Mazev’s work cannot be inter-
preted only with an aesthetic analysis that would treat 
it as an immutable, complete fact external of the life 
and the living. His work must be approached with all the 
being, with all the dynamic spirit, with the awareness 
of the interference between the subject and the ob-
ject in the life course. He created chaotic disorder with 
thought, chaotic order - with feelings. His purpose was 
not to overcome the chaos in the primordial curse of 
existence, but in the creative drama – “chaos to become 
form” – and did not build his painting world systemically, 
because every move was a new discovery, a new excite-
ment, authentic, explosive, effective and affective atti-
tude towards the life of the painting, to find the true 
temperature and value of the color in his creative disqui-
ets. This solid, homogeneous whole with an astonishing 
wealth of variations is being developed chaotically and 
cyclically, always finding new openings to life and new 
ways of reacting to the world and the environment, in 
which process creation is born as regeneration, as inven-
tion, as a free life of the spirit. Therefore, his work is read 
with feelings, not with reason. 

With the tragic tone he found in the informal art, as a 
trace of existential restlessness, as remains of life, mem-
ories... ashes and defeats, he touched the boundary of 
some surreal tension, which he later translated into a 
“colorful matter.” 

It seems that the first impulse, intuition, immediate 
experience, after the phases through which he passed or 
briefly touched, stimulated by the muted pathos of the 
existential – the informalism, led him again to the con-
sciousness of the very act of creation as an impulse of 
inner necessity and energy, as action on painting itself. 
“The beginning is sometimes an end.” 

From the moment when the existential anxiety of the 
informal art fades in the essential, and the tragedy in 
the harmony, Mazev returns to the source of feelings, 
to expression, to the artistic - not to the aesthetic, to 
the potentials of the plastic and spiritual structure of 
the painting independent of the representation of the 
world. Mazev was inclined to reflect the whole in the 
segment, to convey the meaning of the whole in one of 
its fragments and to transform the internal energy into 
its external manifestation that reduces the “surface re-
ality,” emphasizing the inner, in order to find the formula 
of time and life. His “nomadic walk on the plight” cre-
ated a dynamic, variable space, a strained relation be-
tween the moment and eternity, placing the transient as 
a basis the nontransient. 

In the end, it seems that the human, emotional price 
of Mazev’s inner conflict has become too high, and the 
work “powerless” in an attempt to express his complex, 
lavish and demanding sense of life, passion, suffering, 
and curse... that the convulsed action and his extreme 
sensitivity to painting became transcendental. 

During the last years of his life, Mazev was dedicated 
to the deepest intuitions of the spirit, he did not easily 
abandon the struggle that led him to the ever more pro-
nounced deformation of the image as a reflection of his 
own despair and helplessness before the “burning land-
scape” of human destiny.

Taking into consideration the time and space in which 
he created, his artistic effort, his work, has a heroic 
swing. This is what made him a leader and a winner. His 
works, destined to be the replacement of the artist and 
the mark of one period, of the setting and the culture, 
of everything that percolated and marked him, but also 
what he imposed and conditioned in the freedom of cre-
ation, exceeding its time... speaking without him. 

Even without a signature, and “the signature is some-
thing so final…” 
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Конча Пиркоска

ЕПИФАНИЗАЦИЈА НА ТИШИНАТА

 „Сега многу ми е потребна осаменоста.   
 Моментално ме вознемирува оваа    
 безизлезна  состојба во Македонија, 

 а и проблемите во сликарството. 
 Се појавува едно нагласено национално   

 чувство. Ако некој најде дел од     
 македонското небо во моето сликарство,   
 тоа ќе ми биде најголем комплимент.“1

     Петар Мазев

Вака говореше во 1989/90 година, корифејот 
на македонската модерна,  кој зрачеше со сво ја-
та харизма, со  хуманистичкиот и патриотски дух, 
афир ми ра ј ќи ја трaдицијата насекаде каде што го 
из лагаше делот од своето македонско небо. Сeкоја 
нег ова изложба во Скопје беше редок и исклу чи те-
лен култу рен настан. 

Петар Мазев на широката публика, пред сè, ѝ беше 
познат како најзна ча ен македонски апстрактен екс-
пре сионист. Наспроти жестокото сликарско ко ло -
ристичко пра з не ње, во овој текст нема да стане 
збор за неговиот доминантен експресио нис тич ки 
дис курс, туку за еден друг феномен, за кој ќе про-
го  вориме подолу во текстот. 

Заобиколувајќи го југословенскиот, т.е. ма ке-
дон скиот поствоен идео лош  ко-политички и кул-
ту рен контекст, ќе се концентрираме само на ли-
ков ното „ди си  ден тство“ на Мазев. Но пред да се 
концентрираме на дел од неговото творештво, ќе 

направиме една дигресија и ќе се задржиме на раз-
лич ните, речиси синхронизирани плуралистички 
дви  же ња кои се одви ваа во САД и во Европа, во 
четвртата  и  петтата деценија од  XX век, како и на 
влијанијата што ќе прострујат во петтата деценија 
во то гашната СФРЈ и во Македонија. 

Едно од тие поствоени движења ќе биде и ен фор-
ме лот. Тој ќе ста не меѓународно движење2, така 
што на европската сцена, во  педесеттите годи ни 
на минатиот век, ќе дејствуваат неколку генерации 
со различни мотивации и сликарски прис  та пи. Во 
теориска смисла, енформелот ќе ги рефлектира 
доминантните идеи на егзистенцијализмот (на 
индивидуалноста, тра гичноста, драматичноста, 
не дос тато кот на смислата и на средиштето). 
Овој тeрмин нeма да ја oзнaчува aморфната и 
безлична состојба на материјата, туку ќе го означи 
неформалното тво рештво од другата страна на 
формата, пpи што класичната форма ќе биде онаа 
што ќе се отфрли, разгради, но и преобликува.3  

 Арган ќе смета дека енформелот му при паѓа 
на предлингвистичкиот ста диум, со оглед на при-
мар ниот гест и на корис тењето на аморфните 
ма теријали.  Овој стадиум ќе го дефинира како 
движење кое „(...) сака умет ничкото дело да биде 
доминантно... без евоцирање... или заложба за идни-
на та; чист чин на егзис тен  ци ја, осло боден од секоја 
интенција и од секоја ре ф лексија aпос териори...”4, 
зашто според него, енформелистичкото дело ќе 
биде апсолутно оту ѓено. 

Наспроти Арган, за Умберто Еко делото не-
ма да биде отуѓено, туку тој во својот есеј за ен-
формелот (во книгата Отворено дело) ќе смета 

1 Разговор со Соња Абаџиева Димитрова,  во: Петар Мазев,  
Скопје: МСУ, 1990, стр. 44. 

2 Aкo зa пpви пojaви на енформелот се смета париската 
изложба на Дибифе од 1944 и 1946 година, кa кo и на Фотрие 
и Волс од 1945 година, тогаш овој пристап го означува крајот, 
не само на една ис то риска епоха обележана со светски 
војни, туку и еден период на апстрактниот модернизам,  ка ко 
и колективизмот на полето на продукцијата и на рецепцијата 
на уметничкото дело. Како тео риски поим, енформелот ќе 
биде официјализиран во 1952 година од Мишел Тапие, а како 
меѓународен стил, својот врв ќе го доживее на Биеналето во 
Венеција во 1958 година.  
3 Уметниците интуитивно и спон тано ќе ја практикуваат 
поставангардната, антиестетичка ап страк ција што ќе би де 
темелена на истражувањата, експериментирањата и при-
ме ната на несли карските материјали и на оперативните 
постапки низ кои ќе се одвива парадигматското разгра ду-
вање на посочената класична форма. 
4 Цитирано кај:  Šuvaković, Miško, Pojmovnik suvremene umjet-
nos ti, Zagreb: Horetzky, 2005, стр. 168. 
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Koncha Pirkoska

EPIPHANIZATION OF THE SILENCE

 “Now I really need solitude. I am currently   
 disturbed by the hopeless situation    
 in Macedonia, and the problems in painting.  
 An emphasized national feeling has emerged.  
 If someone finds part of the Macedonian sky  
 in my painting, it will be my greatest   
 compliment.“1

           Petar Mazev

  Thus spoke in 1989/90, the coryphaeus of 
modern Macedonian art, who radiated with his 
charisma, with the humanitarian and patriotic spirit, 
affirming the tradition wherever he exhibited part of 
his Macedonian sky. Each of his exhibitions in Skopje 
was a rare and exciting cultural event. 

Petar Mazev was first of all recognized as the most 
renowned Macedonian abstract expressionist to 
the wider audience. Contrary to the fierce artistic 
colorful discharge, this text will not be about his 
dominant expressionist discourse, but about another 
phenomenon, which we will discuss below in the text. 

Bypassing the Yugoslav, i.e. the Macedonian post-
war ideological, political and cultural context, we 
will concentrate only on Mazev’s artistic “dissenting.” 
But before we focus on one part of his work, we will 
make a digression, and we will dwell on the various, 

almost synchronized pluralistic movements that 
took place in the United States and Europe, in the 
fourth and fifth decade of XX century, as well as on 
the influences that would unfold in the fifth decade 
of the then Yugoslavia, and in Macedonia. 

One of these postwar movements will be Informal 
Art. It will become an international movement2, so 
that several generations with different motivations 
and artistic approaches will act on the European 
scene in the fifties of the last century. In theoretical 
sense, informalism will reflect the dominant ideas of 
existentialism (of individuality, tragedy, drama, lack 
of sense and the core). This term will not mean the 
amorphous and impersonal state of matter, but it 
will denote the informal creation on the other side of 
the form, whereas the classical form will be the one 
that will be rejected, deconstructed, and reshaped.3  

 Argan believes that Informal Art belongs to the 
pre-linguistic stage, considering the primary gesture 
and the use of amorphous materials. This stage 
will define it as a movement that “(...) wants the 
artwork to be dominant... without evoking... or a 
commitment to the future; a pure act of existence, 
freed from every intention, and from every reflection 
a posteriori...”4, because, in his opinion, the informal 
work will be absolutely alienated. 

Contrary to Argan, for Umberto Eco the work 
will not be alienated, but in his essay on Informal 
Art (in the book “The Open Work”) he will consider 
that Informal Art retains certain levels of linguistic 

1 Conversation with Sonja Abadzieva Dimitrova, in: Petar 
Mazev, Skopje: MoCA, 1990, p. 44. 

2 If for first appearances of Informal Art are considered 
Dubuffet’s exhibitions in 1944 and 1946, as well as Fautrier’s 
and Wols’ in 1945, then this approach indicates the end of 
not just one historical epoch marked by world wars, but 
also a period of abstract modernism, as well as collectivism 
in the field of production and reception of the artwork. As a 
theoretical concept, Informalism will be officialized in 1952 
by Michel Tapié, and as an international style, it will reach its 
peak at the Biennale in Venice in 1958.
3 The artists intuitively and spontaneously will practice the 
post-vanguard, anti-aesthetic abstraction that will be based 
on the research, experimentation and application of non-
painterly materials and the operational procedures through 
which the paradigmatic decomposition of the indicated 
classical form will take place.  
4 Quoted in: Šuvaković, Miško, Pojmovnik suvremene umjetnosti, 
Zagreb: Horetzky, 2005, p. 168. 
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де ка енформелот задржува одредени рамништа 
на јазичната артикула ци ја, така што, покрај стру-
к   турата, ова движење може да ни ги открие пра-
ви лата и системот на референци, иако раз лич -
ни од вообичаените. За него, делата под или над 
тех  ничкиот слој oткриваат микрофизички или 
иде  олошки аспекти, во кои уметникот вградува 
кo дови, според чиј модел се структурираат фи-
зич  ките, техничките и семантичките пластови на 
делото. Оттука, eнформелот за Еко не е само ма-
те рија, туку и сликарство на зна ци те, во распон 
од празни, преку основни ликовни знаци, па сè до 
фи гуративни асоцијативни рефлексии.5 Според 
не го, секое дело, без оглед на времето и стилот, е 
отворено, зашто низ интерактивната тријада (автор/
дело/толкувач), т.е. „оној што пишува и оној што 
чита и што интерпретира“  треба да пронајде начин 
делото во старт да  биде „отворено“6 и со својот 
однос да ја гради функционалната целост на делото 
кое е подложно на без бројни интерпретации. Та-
кво то дело бара од толкувачот да го компонира 
тек стот според сопствените склоности, така што 
суштината на делото треба да се темели врз промена 
и авантура, чија естетска порака има карактер на 
„празна форма“ и му допушта на толкувачот во неа 
да внесе сопствено значење.  

Речиси паралелно со екс-југословенските ре пу-
бли ки, енформелот ќе стигне во Македонија со мало 
за доцнување.7 Како и европските, така и југосло вен-
с ки те уметници ќе немаат eдинствена и заедничка 
тео риска програма, туку мноштво различни ин ди-
ви дуални поетики. Но со својот радикален пресврт, 
уметниците ќе из вршат субверзија на доминантната 
ес тетичка и идеолошка матрица, а некои ав  то ри ќе 
имплицираат субјективни, провокативни, кри тич ки 
содржини коишто ќе бидат наспроти соц-реалис-

тич киот ликовен контекст. Покрај Петар Мазев, на 
ма кедонската сцена ќе се појават и други сликари  
енформелисти8 чие творештво ќе се одвива во текот 
на целата шеста  деценија. 

Од 1953 до 1959 година, раната фаза на Мазев 
ќе се движи од екс пре сио низмот, метафи зич кото 
сликарство, конструктивизмот, посткубизмот па 
сè до над  реа лизмот.9  Во периодот 1960 – 1966 и 
донекаде до 1971 година, Мазев ќе транзитира во 
ед на дру га, колористички и емотивно далеку по-
скро тена, софистицирана ликовна поетика која ќе 
биде формално несинхронизирана и атипична за 
неговиот подоцнежен  страстен слика р ски  дис-
курс. Некои оста то ци од претходната, рана екс-
пре сивна колорату ра фрагмен тарно ќе бидат при-
сут ни и просторно припитомени во рам ките на 
една невооби ча ена симбиоза, измелезена помеѓу 
енформелот и геомет риската, т.е. неопласти цис-
тичката, речиси мондријановска апстракција. 

Сo делата „Пејзаж“ од 1959 и „Композиција“ од 
1960 година, Мазев ќе ја анти ци  пира таканаречената 
„Бела фаза“. Абаџиева со право ќе конс татира дека 
„едно од автентичните  македонски богатства е 
сликарството од оваа фаза на Ма зев кое може со 
гордост и без никак ва скепса, успешно да се при-
ка же во нај развиените земји во светот, под прет-
пос тавка дека коло нијалистички настро ените 
професионалци својата дискриминирачка свест ќе 
ја истур каат на марги ните и ќе ослободат место за 
други автентични вредности...“10  

  Следејќи го Еко, ќе се впуштиме во авантура и низ 
на шата субјек тив на рецепција ќе се обидеме да ги 
пре познаеме и аплицираме сопствените  значења 
и да ги согле даме феномените на „питомината“, на 
светлината, сак ра л  ната тишина и на тихувањето/
исихазмот, кои ни се епифанизираат од белите 

5 Реинтерпретирано кај истиот, стр. 168.
6 Eko, Umberto, Оtvoreno delo, Sarajevo: Veselin Masleša, 1965, 
str. 19. 
7 „Македонските уметници создадоа дела во духот на ен-
формелот уште во 1956/57, т. е. 1959... во 1960, 1961 и 1962 го-
дина, беа организирани самостојни и групни изложби на кои 
беа изложени дела што активно кореспондираа со промените 
што се случуваа на уметничката сцена, то гаш се чинат 
разбирливи отвореноста и интересот да се про  блематизира 
хронолошката и вредносна гра ни ца на ма кедонскиот 
енформел.“ Поошширно види во: Не дел ков ска, Лилјана, 
Енформел: 1959-1966:(кратка ис то рија на енформелното 
сликарство во Македонија) Скопје: 2009, стр. 10/11.

8 Аврамовски, Анастасов, Калчевски, Ристески, Јанкулоски, 
Пенкин, Протугер, Велков,  Шијак,  Лозаноски и др. 
9 Од овој период ќе ги изработи стилски измелезените дела: 
„Селанка од Скопска Црна Гора“ -1953; „Црвенокосата“ - 
1955; „Оплакување“ - 1958; „Сеќавање“ - 1959; „Испраќање 
на рударот“ - 1959; „Водоноски“ - 1959 итн.
10 Абаџиева, Соња, „Растење на светлината: Белата фаза“ 
на Петар Мазев – од експеримент до парадигма,Скопје: 
Блесок,  бр. 71-73, март-август, 2010, стр.1., на: http://www.
blesok. com. mk/tekst.asp?lang=mac&tekst=1225&str=8#
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articulation, so that, apart from the structure, this 
movement can reveal us the rules and the system of 
references, although different from the usual ones. 
For him the works, under or over the technical layer, 
reveal microphysical or ideological aspects in which 
the artist embeds the codes according to which the 
structure of the physical, technical and semantic 
layers of the work are structured. Hence, the Informal 
Art for Eco is not only matter, but also painting of 
signs, ranging from empty, through basic artistic 
signs to figurative associative reflections.5 According 
to him, every work, regardless of time and style, is 
open, since through the interactive triad (author/
work/interpreter), i.e. “the one who writes, and the 
one who reads and interprets” should find the way in 
which the work in the beginning is “open”6 and with 
its correlation to build the functional integrity of 
the work that is subject to countless interpretations. 
Such work requires the interpreter to compose the 
text according to his own preferences, so that the 
essence of the work should be based on a change 
and an adventure whose aesthetic message has the 
character of “empty form” and allows the interpreter 
to inject a meaning into it. Almost at the same time 
with the former Yugoslav republics, Informal Art 
would arrive in Macedonia with a slight delay.7 Like 
the European, Yugoslav artists will not have a single 
and common theoretical program, but a multitude 
of different individual poetics. But with their radical 
twist, the artists will subvert the dominant aesthetic 
and ideological matrix, and some authors will imply 
subjective, provocative, critical content that will be 

against the socialist-realistic artistic context. Apart 
from Petar Mazev, other painters of Informal Art will 
appear on the Macedonian scene8, whose work will 
take place throughout the sixth decade. 

From 1953 to 1959, Mazev’s early phase will 
move from expressionism, metaphysical painting, 
constructivism, post-cubism, to surrealism.9 In the 
period between 1960 and 1966 and somewhat until 
1971, Mazev will transit into another colorful and 
emotionally more tamed, sophisticated artistic 
poetics that will be formally unsynchronized and 
atypical for his later fervent painting discourse. Some 
remnants of the previous, early expressive coloration 
will be fragmentarily present and spatially tamed 
within an unusual symbiosis, mixed between the 
informal and the geometric, i.e. neoplastic, almost 
Mondrian abstraction. 

With the work “Landscape” from 1959 and 
“Composition”  from 1960, Mazev will anticipate 
the so called “White Phase.“ Abadzieva will rightly 
conclude that “some of the authentic Macedonian 
treasures are the works from this period that can be 
proudly and doubtlessly successfully exhibited in the 
most developed countries of the world, under the 
assumption that the colonially inclined professionals 
would push their discriminatory consciousness to the 
margins in order to make room for other authentic 
values…”10  

  Following Eco, we will engage in adventure, 
and through our subjective reception we will try 
to recognize and apply our own meanings, and to 
perceive the phenomena of the “tameness“, of the 

5 Reinterpreted in the same. p. 168.
6  Eco, Umberto, The Open Work, Sarajevo: Veselin Masleša, 
1965, p. 19. 
7 “Macedonian artists created works in the spirit of the Informal 
Art as early as 1956/57, i. e.1959... in 1960, 1961 and 1962 
solo and group exhibitions were organized where works that 
actively corresponded to the changes that took place on the 
art scene were exhibited, then the openness and the interest 
to problematize the chronological and value boundary of the 
Macedonian Informal Art seem understandable“. Read more 
in: Nedelkovska, Liljana, Informal Art: 1959-1966:( a brief history 
of informal painting in Macedonia) Skopje: 2009, p. 10/11.

8 Avramovski, Anastasov, Kalchevski, Risteski, Jankuloski, 
Penkin, Protuger, Velkov, Shijak, Lozanoski and others.  
9 During this period he will create the stylistically mixed 
works:”Peasant Woman from Skopska Crna Gora“-
1953; “The Red Haired Woman“-1955; “Mourning“-1958; 
“Reminiscence“-1959; “Seeing Off the Miner”-1959; “Women 
Water Carriers”-1959 etc.
10 Abadzieva, Sonja, Growing of the Light: The White Phase of 
Petar Mazev – from Experiment to Paradigm, Skopje: Blesok 
no. 71-73, March-August, 2010, p.1, available at: http://www.
blesok.com.mk/tekst.asp?lang=mac&tekst=1225&str=8#  
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слики на Мазев. Иако сме сигурни дека со до бро-
вол   ниот духовен азил, Мазев  не го практикувал 
иси  хас тичкиот подвиг, сепак, ема на цијата од де ла-
та и нивната доминантна вертикална позиција, ос-
вен за возвишеноста, ни говорат за скро тува ње то 
на страста и за внатрешното духовно/ликовно про-
чис тува ње. Преку самиот контекст, ма на с тир ската 
осама, како и преку сплотувањето со амбиентот и 
прак ти кувањето на фрагментираните ма  тери јали 
околу манастирите/црквите,  а и од природата, 
овој автор, во оваа фаза, ќе го реализира својот 
неповтор лив сли кар ски под виг. 

Во делата од овој циклус ќе ги интерполира раз-
лич ните трошни, фрагмен ти ра  ни манастирски и 
црковни артефакти. Тие како своевидни релик-
вии, како ико нични искри, од сликите ќе зрачат 
со светлината на својот притаен контемплативен 
живот. Користењето на матери ја лите11 за не го 
не се само средства за преобликување и ре ви та-
ли зирање на нив но то раз гра де но тело, туку низ 
модифицирањето, „имплантирањето“ и „кон зер-
ви  рањето“, во структурата на сли ки те, Мазев им 
го обез бе дил натамошното опстојување во своите 
„релик вијари“.  

 И покрај интуитивноста, сепак во органските 
ко лористички ре л јефни оази („Композиција“ од 
1962 година; „Композиција II“; „Слика“ од 1964/65 
година; „Бела вертикала“; „Бела парце ла“; „Ма-
настирски спомен“; „Композиција“ и „Некролог на 
едно време“, сите работени на панел во 1966 го-
дина),  Мазев, ком позициски, раци о  нал но ги вмет-
нал фрагментите  во прос торите на доми нан  тните 
ахроматски, моно хромни, суптилно гра   дирани 
и нијансирани бели бои во рамките на геомет-
риските целости. Колористичката кон фи   гу рација 
во наведе ните дела ја лими ти рал на згаснатите 
хроматски бои, чија тактилност и екс пре  сија на 
изолираните релјефни полиња ќе ги транс  фе-
ри ра од експресијата на бо ите, во „екс пре сија 
на материјата“ (Лилјана Неделковска). Наспроти 
питомата, спокојна, блескава јаснина, во и надвор 
од фонот, со играта помеѓу органското и гео ме-
триското, овој автор преку стилскиот син кре тич ки 
прис тап ќе ја воспостави не само компози цис ката и 

колорис тичка, туку и бинарно сопос тавената  хар-
мониза ци ја. 

Освен во овие дела, белината во другите слики 
(„Композиција“; „Пеј заж“; „Композиција“ од 1962; 
„Изгорен пејзаж“ од 1963 година; „Презреано 
жито“; „Oд бело до сиво“; „Композиција 1“; „Бела 
линија“; „Композиција“; „Манастирско време“, си-
те од 1965 година; „Манастирски спомен“ и „Во 
бело“, двете од 1966 година) Мазев ќе ја збогати со 
хроматските примарни и секун дарни бои, но и со 
ахроматските. Со играта на хроматските и секун-
дар ните бои, тој ќе ги стопли, ќе ги облагороди 
не кои строго геомет риски лимитирани фрагменти 
во рамките на композициската целост. Во другите 
слободни пун ктови, низ различното оперирање, 
т.е. низ градирањето и нијансирањето на боите, 
низ наизменичното, лимитирано колористичко ак-
центирање, ќе ги лиши делата од привидната мо но-
то нија и  дискретно, т.е. парцијално ќе им ја втисне 
звуч носта на посакуваната „македонска сончева 
светлина“. 

  Но, и покрај колористички фрагментира-
на  та екс пре сија, она што за нас е транспарентно, 
а можеби за другите е криптично, она што ос-
та   нува како примар на епифанија и еманација, 
ка ко примордијална „материја и ма теријали-
за   ција“, покрај светлината, тоа е аудитивното 
вр  ховно дејствие на тишината, на сеспо кој-
ство  то. Tишината во целата фаза на Мазев ја 
восприемаме и доживуваме како медитативен, мул-
ти  димензионален терапевтски пpocтор. Во него,  
го  ворот на тишината, низ заемодејствието помеѓу  
ви зуелното и аудитивното, ја има моќта внатрешно 
да зрачи, да се шири и да се епифанизира во 
еден ритам, во еден звук и да се трансферира, да 
резонира надвор од границите на сликите. Ка ко 
облик на јазик, тишината им ја oвозможува oтво ре-
нос та на делата, како и на нивната сло жена мрежа 
од значења. Таа, во овие слики, се наслушнува низ 
редукцијата на боите, низ доминацијата на бели-
ната и светлината, чие енергетско терапевтско 
деј ствие ја рефлектира моќта да продре до и во 
сен  зитивното битие на набљудувачот. Иако овие 
сли ки на Мазев не ја мани фестираат религи ската, 

11 Разјадените делови од различни дрвени елементи, делови 
од уништени икони, манастирски  врати, ѕидови, мониста 
итн. и фрагменти од природниот амбиент. 
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light, of the sacred silence, and of the tranquility/
hesychasm, epiphanized from the white paintings of 
Mazev. Even though we can be certain that with the 
voluntary spiritual asylum, Mazev did not practice 
the hesychastic struggle; however, the emanation 
of the works and their dominant vertical position, 
except for the sublimity, speaks to us about the 
taming of the passion and the inner spiritual/artistic 
purification. The very context, the monastic solitude, 
as well as the unification with the ambient and the 
use of fragmented materials around the monasteries/
churches, as well as nature, this author, in this phase, 
will accomplish his unique painting feat. 

In the works of this cycle, he will interpolate 
various dilapidated, fragmented monastic and 
church artifacts. They, as some kind of relics, like 
iconic sparks, will radiate from the paintings with 
the light of their secretive contemplative life. The 
use of materials11, for him they are not only means 
for reshaping and revitalizing their disintegrated 
body, but through the modification, “implantation” 
and “conservation” in the structure of the paintings, 
Mazev provided further endurance for them in his 
“relics.” 

 Despite the intuition, however, in the organic 
colourist relief oases (“Composition“ from 1962; 
“Composition II“; “Image“ from 1964/65; “White 
Vertical“; “White Parcel“; “Monastery Memory“; 
“Composition“ and “Obituary of a Time,“ all worked 
on panel in 1966), Mazev compositionally, rationally 
inserted the fragments in the spaces of the dominant 
achromatic, monochromatic, subtly graded and 
tinted white colors within the geometric entities. 
He limited the colorist configuration in the above-
mentioned works to extinguished chromatic colors, 
whose tactility and expression of the isolated relief 
fields he will transfer from expression of colors 
to “expression of matter” (Liljana Nedelkovska). 
Contrary to tamed, calm, shining clarity, inside and 
outside of the background, with the play between 

the organic and the geometric, through the stylistic 
syncretic approach, this author will establish not 
only the compositional and the coloristic, but also 
the binary compounded harmonization. 

Besides in these works, Mazev will enrich the 
whiteness in the other paintings (“Composition“; 
“Landscape“; “Composition“ (from 1962); “Burned 
Landscape“ from 1963; “Ripe Wheat“; “From 
White to Grey“; “Composition 1“; White Line“; 
“Composition“; “Monastery Time“ (all from 1965); 
“Monastery Memory“ and “In White“, both from 1966) 
with chromatic primary and secondary colors, as 
well as with achromatic. With the play of chromatic 
and secondary colors, he will warm and enrich some 
strictly geometrically limited fragments within 
the compositional whole. In the other free points, 
through different operations, i.e. through grading 
and tinting of colors, through intermittent, limited 
coloring accentuation, he will deprive the works of 
the apparent monotony, and discretely, i.e. partially, 
will imprint the resonance of the desired “Macedonian 
sunlight.” 

  But despite the colorful fragmented ex-
press ion, what for us is transparent, and possibly 
cryptic for the others, what remains as the primary 
epiphany and emanation, as primordial “matter and 
materialization,” besides the light, is the auditory 
supreme act of silence, of utmost tranquility. In this 
entire phase, we perceive and experience silence as 
a meditative, multidimensional therapeutic space. 
In it, the speech of silence, through the interplay 
between the visual and the auditory, has the power 
to radiate internally, to spread, and to epiphanize 
in one rhythm, in one sound, and to transfer, to 
resonate beyond the boundaries of the paintings. 
As a form of language, the silence enables openness 
of the works, as well as of their intricate network 
of meanings. In these paintings, it is heard through 
the reduction of colors, through the domination 
of whiteness and light, whose energy therapeutic 
action reflects the power to penetrate the sensitive 

11 The corroded parts of various wooden elements, parts of 
destroyed icons, monastery doors, walls, beads, etc., and 
fragments of the natural setting. 
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божествена димензија, тие самите транс цендираат 
и го инкарни раат божественото.  

Но од друга страна, со надминувањето на неј-
зините граници, таа се трансформира во транс-
дисциплинарен и трансмедиумски знак. Од една 
вре мен ска дистанца може да забележиме дека 
тишината  кај Мазев претен дира на вра ќање кон 
минатото,  кон она трошното, загубеното, а од друга 
страна, таа го антиципира движењето кон иднината. 
Оттука, двете транспарентни оски се прелеани 
во една, зашто траекторијата на движењето кај 
авторот се одвива од сегашноста кон минатото и од 
сегашноста кон иднината. Со така софисти цираната 
естетика на тишината, авторот ни го подарил 
оној вид тиши на, која не е само мистична, туку е 
и трансцендентен знак, кој нe е сaмo невидливо, 
пасивно средство/ма терија во служба на сликите, 
туку самос тоен, и повеќе од рамно пра  вен, ако не и 
врховен, „музички“, т.е. ритмички активен принцип 
на природата. Оттука, во овие слики, нашиот автор 
успеал да ја артикулира тишината во естетски чин,  
во своевиден „спиритуален проект“ (С. Сонтаг) 
и да ја фундира како консти ту тивен елемент на 
севкупната архитектура на целата фаза.  

  На крај, овој скромен текст ќе го заокружиме 
со уште еден цитат од Пе тар Мазев. „Во белата 
фаза како звук, како контраст, како судир ставав 
еден по рационален елемент (парче дрво на пр.)… 
Кога сликам не мислам на публи ка та, не мислам ни 
на мене, се губам, станувам слика...“12

 Да МАЕСТРО, познавајќи ве Вас, Вашата 
хуманистичка и творечка  ди мен зија,  моите 
размислувања не се комплимент, туку суштина на 
вистината. Вие бевте, и отсекогаш, и засекогаш  
ќе останете моќна СЛИКА/ИКОНА, легенда, во 
која постојано ќе бидат присутни Вашата звучна 
тишина и светлина во историја та на македонското 
сликарско небо!!!  

12 Абаџиева, Соња, Необјавен разговор со Мазев на 23.6.1976 
година, објавен во: Растење на светли ната: „Белата фаза“ 
на Петар Мазев – од експеримент до до парадигма.



47

being of the observer. Even though these paintings 
do not manifest the religious, divine dimension, they 
themselves transcend and incarnate the divine.  

On the other hand, by overcoming its boundaries, 
it is transformed into a transdisciplinary and trans-
media sign. In retrospect, we can notice that the 
silence of Mazev pretends to return to the past, 
towards the dilapidated, the lost, and on the other 
hand, it anticipates a movement towards the future. 
Hence, the two transparent axes are merged into one, 
seeing as the trajectory of the author’s movement 
takes place from the present to the past and from 
the present to the future. With such sophisticated 
aesthetics of silence, the author has presented us 
with the kind of silence which is not only mystical, 
but also a transcendental sign, which is not only 
an invisible, passive means/matter in the service 
of the paintings, but independent, and more than 
equal, if not supreme, “musical,” i.e. rhythmically 
active principle of nature. Thus, in these paintings, 
our author managed to articulate the silence in an 
aesthetic act, into a kind of “spiritual project” (S. 
Sontag), and to institute it as a constitutive element 
of the overall architecture of the entire phase.  

  In the end, we will finalize this unpretentious 
text with another quote from Petar Mazev. “In the 
white phase, as a sound, as a contrast, as a conflict, I 
included a more rational element (a piece of wood, for 
example)… When I paint, I don’t think of the audience, 
I don’t even think of myself… I get lost, I become the 
painting….“12 

 Yes, MAESTRO, knowing you, your humanistic 
and creative dimension, my thoughts are not 
compliments, but the essence of the truth. You were, 
and will always remain a powerful IMAGE/ICON, a 
legend, where your resonating silence and light will 
always be present in the history of the Macedonian 
painting!!! 

12 Abadzieva, Sonja, Unpublished conversation with Mazev on 
23.06.1976, published in: Growing of the Light: The White Phase 
of Petar Mazev – from Experiment to Paradigm. 
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Старец, 1968, масло и комб.тех. на платно, 124х164 см.
Old Man, 1968, combined techniques on canvas, 124х164 cm
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Бела линија, 1965, масло на панел, 65х85см
White Line, 1965, oil on panel, 65х85cm
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Композиција (портокалово бела), 1965, комб. тех., 65х120см
Composition (orange white), 1965, combined techniques, 65х120см
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Некролог на едно време, 1966, масло на платно, 170х128см
Obituary of a Time, 1966, oil on canvas, 170х128cm   
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Презреано жито, 1965, комб.техника на шпер, 122х170см
Ripe Wheat, 1965, combined techniques on plywood, 122х170cm
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Пејзаж, 1962, комб.техника, 96,5х60,5см
Landscape, 1962, combined techniques, 96,5х60,5cm
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Пејзаж, 1962, комб.техника, 96,5х60,5см
Landscape, 1962, combined techniques, 96,5х60,5cm

Изгорен пејзаж, 1963, комб.техника на панел, 65х120см
Burned Landscape, 1963, combined techniques on plywood, 65х120cm
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Композиција 2, 1965, комб тех.на платно, 122х111см
Composition 2, 1965, combined techniques on canvas, 122х111cm
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Композиција 2, 1965, комб тех.на платно, 122х111см
Composition 2, 1965, combined techniques on canvas, 122х111cm

Македонка (Светец), 1968, комб.техника на платно, 172х129см
Macedonian Woman (Saint), 1968, combined techniques on canvas, 172х129cm
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Одмор, 1970 (?),масло на платно, 120х134см
Rest, 1970 (?), oil on canvas, 120х134cm
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Светец во сино, 1968, масло на платно, 170х135см
Saint in Blue, oil on canvas, 170х135cm
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Сина слика, 1968 (?), масло на платно, 180х140см
Blue Painting, 1968 (?), oil on canvas, 180х140см cm
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Сина слика, 1968 (?), масло на платно, 180х140см
Blue Painting, 1968 (?), oil on canvas, 180х140см cm

Желкин дол, 1970, масло на платно, 172х135см
Zhelkin Dol, 1970, oil on canvas, , 172х135 cm
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Ноќен плен,1968, масло на платно,136х137см
Night Prey, 1968, oil on canvas, 136х137cm
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Син флуид, 1969, масло на платно, 138х173
Blue Fluid, 1969, oil on canvas, 138х173cm
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Војна, 1967, масло на платно, 132х172см
War, 1967, oil on canvas, 132х172cm
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Мирјана Талеска
историчар на уметност, кустос советник

СЛИКАРСТВО СО СТРАСТ

 „...ја барам материјата, немирните контури  
 на планините, дрвјата, луѓето. Затоа ме   
 возбудува густата стврднатост,    
 конзистентноста на земјата    
 или оној графизам кога светлината се   
 сече со земјата, со темнината.    
 Сакам феномените одеднаш    
 да ги осетам и веднаш на нив да реагирам  
 како и сите експресионисти.“

                 
       Петар Мазев 1

Ја имав таа среќна можност лично да го запознам 
го лемиот Петар Мазев. А разговорите со него, раз-
говорите за уметноста, ќе ми останат во трајно се-
ќа вање.

Познат е по колористичкиот експресионизам на 
кој му остана верен сè до неговите последни де-
ла. Неговото сликарство се темели врз нагласена 
брзина, широки потези  на четката  врз платното, 
без употреба на непотребни детали на формите. 
Спротивно на тоа, фигурите на неговите слики се 
деформирани, анатомски изобличени, но полни 
со внатрешна сила и веродостоен хроматски звук. 
Сликите се исполнети со густа колористичка паста 
и светлина со која тие облици се нагласуваат. 

„Петар Мазев – веројатно најголемиот ма ке дон-
ски експресионист, еден од малкуте умет ни ци што 
ос тавија вистински личен белег на македонската 
ликовна уметност на дваесеттиот век, уметник во 
чие творештво како да се беа соединиле ку му ла-
тивните вековни македонски искуства (ис то рија, 
традиција) и совремието, еруптивен сликар (од 
светски формат) чиишто дела со децении беа гле-
да ни како современи македонски икони. Не го ви-
от експресионизам во траење не можеше лесно да 
се подведе во тесни дефинициски рамки зашто 
неговото сликарство бегаше од дефиниции, рамки, 
фиоки …“2 

Мазев беше еден од оние сликари што не само 
што размислуваат, туку,  пред сè, беше од оние што 

сакаат и додека неуморно сликаат. Преку плат но -
то, четката и палетата со бои се препушташе на 
космичкиот вител во кој го среќаваше Еросот и го 
изнесуваше на виделина со сета своја мис те ри-
озност.  

Со боите ја „загреваше“ сликата, но воедно и 
нас, набљудувачите. Сликата предизвикуваше и 
кај нас оган, кој страсно го бараше Еросот. Оној 
што беше тажен можеше да се лечи, гледајќи ги 
неговите слики, а оној што беше среќен можеше да 
ја почувствува среќата на целиот свет, оној, пак, кој 
е изгубен ќе тргнеше по патот на Мазев, кој води 
кон животот, животот што се сака и кон љубовта 
што се живее...

Неговиот животен став не се разликуваше од не-
го виот дух, тој тоа го потврдуваше со оптимизам 
од кој не се откажуваше и не се заморуваше и не 
дозволуваше да лелека туку напротив... за него 
животот беше исполнет со  убавина, страст и љубов. 
Тој веруваше дека оној што силно го сака животот 
секогаш ќе го пронајде сонцето што ќе го грее.

Замислете го Мазев како ја слика својата мис-
те  рија, со жустра игра на четката по платното, 
затоа што мистеријата бара брзина, одлучност, 
борбеност и слобода на движењето, за да се појави 
во масата од бои. Не смее да се чека, пронајдената 
мистерија се забележува со огромна брзина, боите 
се мешаат понекогаш и директно на платното, за да 
не му избега.        

Бојата е „оружјето“ на Мазев, со неа го истакнува 
убавото на мистичниот дух кој се наоѓа во целото 
на ше опкружување. Неговите слики ги доживуваме 
како сензорен шок, тој ни открива една нова ди-
мен зија во стварноста, шокирајќи нè со боја и 
внесувајќи нè во искрите од космосот и чистиот 
ерос. 

Творечкиот дух на Петар Мазев и неговите за-
лож би да се навлезе во непознатото со помош на 
колоритот ни овозможуваат да се приближиме до 
неговиот жив космос, живиот Ерос кој владее со 
светот... Мазев го открива и ни го подарува нам. 
Тој во тоа ужива, а ние во неговата творечка дар-
ба. Заедно ги чувствуваме среќните моменти на жи-
вотот, кои е добро да се запаметат, за да можеме 
полесно да навлеземе во неговото око кое гледа 
многу подлабоко од нашето, творец што се движи 
во димензија на несекојдневно човеково живеење 

1 Абаџиева Димитрова Соња, Петар Мазев, монографија, 
МСУ, Скопје, 1990 
2 Златко Теодосиевски, Блесок бр. 53, 2007
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и постојано бара нешто ново, но и страв да не го 
на пушти моќта што ја поседува.

За време на своето ликовно созревање помина 
пат од кубизам, магичен реализам, енформел, за др-
жу вајќи се најмногу на колористичкиот екс пре сио-
низам.

Бојата, како израз на атмосфера и расположение 
со кое го изразуваше своето лично гледање на све т-
от, за и нас да нè воведе и заведе во тие сфери.

Мазев освои еден модерен сликарски начин на 
сли  кање, употребувајќи  чист, жив колорит, светли и 
јаки бои. Преку употребата на чистите бои, белата, 
црвената, црната, тој всушност сакаше да ги нагласи 
љубовта кон животот и убавината на живеењето. 
Токму таа животворност и се чувствува во секоја 
не гова слика. Тој не ги сакаше темните слики и се-
ко гаш тоа го потенцираше, беше вљубеник во све-
тлоста на Медитеранот и тоа беше составен дел од 
неговото творечко и човечко битие.   

Неговиот сликарски опус е голем и тоа не е чудно 
за човек со јак темперамент и со несогорлива 
активност. Објаснувањето за неговото сликарство 
ка  ко необично и оригинално, и преку интензитетот 
на боите и преку интензивноста на потезите, ја 
ис кажува творечката борба во освојувањето на 
неоткриеното, невидливото. Или поточно речено, 
не говата опседнатост со бојата и идејата со неа 
да ги менува формите и фигурите што ги слика ја 
искажуваше, пред сè, творечката борба во ос во-
ју вањето на невидливото и необјаснивото. Како 
еден вид современ перформанс, стоиме пред не-
го  вите слики за да го доживееме творечкиот чин, 
ги чувствуваме пламенот и Еросот кои владеат со 
светот и во тој момент, и со нашите животи.   

Петар Мазев е еден од најзначајните сликари 
на македонската современа уметност. Роден е на 
10.2.1927 г. во Кавадарци. Академија за ликовни 
уметности завршил во Белград, 1953 година. Во 
1958-1959 престојувал на студиско усовршување во 
Париз. 

Тој припаѓа на првата повоена генерација маке-
дон ски сликари, кои во шестата и седмата деценија 
на XX век се стремеа со своето сликарство да се 
вклучат во современите европски движења. 

Највпечатлива е неговата „Бела фаза“, настаната 
под влијание на убавините на македонските сред-
но вековни манастири.

„Факт е дека делата од белата фаза на Мазев 
се многу сложени конструкти во кои влегува и 
традицијата, но тука е содржана и моќта за ви ви-
секција на актуелното чувствување на времето и 
материјата: да се каже нешто друго без да се збо-
ру ва само за традицијата. Енформелот на Мазев е 
едновремено и висока точка на постигната ликовна 
слобода, поврзана во исто време за естетиката на 
убавото и на грдото. Авторот не твори во време 
кога може драстично, радикално да се оддели од 
феномените на националното и од убавото, а сака 
да го запознае универзумот на грдото, грубото, рус-
тич ното, со еден протест кон утврдените кодови.“3

Творештвото на Петар Мазев е со посебни ка рак-
теристики. Преку него тој постигна сопствен жи во-
тен и уметнички статус, се потврди како личност и 
како дел од еден народ, во време кога тој (народот) 
низ забрзаните промени во општеството го потврди 
својот карактеристичен културен идентитет. За бе-
ле жителна беше неговата сликарска енергија во си-
те фази од неговиот творечки пат. Впечатлива беше 
и остана неговата „Бела (апстрактна - енформелска) 
фа за“, длабоко лична и длабоко поетска. По неа 
следуваат неговите разновидни експресионистички 
дела кои потсетуваат на некои дела од Пикасо, 
Пињон, Леже, а некаде и на Петар Лубарда. 

Во некои слики, како во „Пејзаж“, 1962, „Изгорен 
пеј заж“ од 1963, и покрај неоспорната телесност на 
ма теријата, дозволени се можности за евоцирање 
на одредени значења: Петковски укажува дека 
овие слики „со нивните рапави, често зрнести по-
вр шини, понекогаш испресечени со пукнатини 
можат да изгледаат всушност како правење не-
ка ков факсимил на вистински пејзажи, видени од 
птичја перспектива“.61) И покрај тоа што во овие 
слики непосредното присуство на материјата не ја 
исклучува можноста за сугестија на одредени зна-
че ња, сепак, со едноставноста и бруталноста со 
кои материјата избива на површината, постигната 
е состојба на изразена конкретност и телесност во 
појавноста на сликата. Притоа, материјалите (бојата, 
нагореното дрво, песокот и сл.) се структурирани 
на начин во кој е содржана неповторливоста на 
до живувањето: во ликовната структура на овие де-
ла можеме секогаш повторно да ја откриваме ми-
стеријата на светот во кој никогаш до крај не ус пе-
ва ме да проникнеме. 

3 Соња Абаџиева, Блесок бр. 71-73, март-август, 2010  
Галерија Осврти
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PAINTING WITH PASSION

 “... I am looking for the matter, the restless   
 contours of the mountains, the trees, the   
 people. That is why the dense     
 hardness, the consistency of the earth and that  
 graphicism, when the light cuts the earth, with  
 the darkness, excites me. I want to suddenly feel  
 the phenomena and to react immediately to   
 them like all the expressionists.“

          Petar Mazev1 

I had the fortunate opportunity to personally meet 
the great Petar Mazev. And the conversations with him, 
the talks on art, will remain in my lasting memory.

He is known for his colorful expressionism, to which 
he remained faithful until his last works. His painting is 
based on an accentuated speed, wide strokes of the brush 
on the canvas without the use of unnecessary details of 
the shapes. In contrast, the figures of his paintings are 
deformed, anatomically distorted, but full with inner 
strength and credible chromatic sound. The paintings 
are filled with dense pictorial paste and light with which 
these shapes are highlighted.  

“Petar Mazev – probably the greatest Macedonian 
expressionist, one of the few artists who left a real per-
so nal mark on the Macedonian fine art of the twentieth 
cen tury, an artist whose woks seem to combine the cu-
mu lative centuries-old Macedonian experiences (history, 
tradition) and the contemporary environment, an eru-
pti ve (world-class) painter whose works have been seen 
as contemporary Macedonian icons for decades. His 
expressionism in duration could not be easily brought in 
narrow defining frames because his painting escaped de-
finitions, frames, drawers…”2

Mazev was one of those painters, who not only think, 
but above all, those who love while tirelessly painting. 
Through the canvas, the brush and the color palette he 
gave himself to the cosmic vortex where he encountered 
the Eros and brought him to light with all his mystery.  

  With colors he “warmed” the painting, and also 
us, the observers. The painting also caused fire in us, 
passionately searching for the Eros. Those who were sad 
could be healed by looking at his paintings, and those 
who were happy could feel the happiness of the whole 
world, those who were lost would set off on Mazev’s path 
leading towards life, life that is loved, and towards the 

love that is lived...
His life attitude did not differ from his spirit, he ass-

erted that with an optimism he did not renounce and of 
which he did not get tired, and he did not let himself wail, 
but on the contrary… for him life was filled with beauty, 
passion, and love. He believed that those who love life 
will always find the sun that will warm them. 

Imagine Mazev painting his mystery with a fierce play 
of the brush on the canvas, because mystery requires 
speed, determination, combativeness and freedom of 
mo vement to appear in the mass of colors. It must not be 
delayed, the found mystery is marked with tremendous 
speed, the colors are sometimes mixed directly on the 
canvas, so that it does not escape.

Color is Mazev’s “weapon,” with it he highlights the 
beauty of the mystical spirit that lies in our whole surro-
un dings. We perceive his paintings as a sensory shock, he 
reveals a new dimension to reality, shocking us with color 
and bringing us in the sparks of the cosmos and the pure 
Eros. 

Petar Mazev’s creative spirit and his efforts to penetrate 
into the unknown with the help of color, allows us to get 
closer to his living cosmos, the living Eros that rules the 
world... Mazev reveals it and gives it to us. He enjoys it, 
and we enjoy in his creative gift. Together we feel the 
happy moments of life, which is good to remember, 
so that we can easily get into his eye which sees much 
deeper than ours, a creator who moves in the dimension 
of extraordinary human living constantly looking for 
something new, but also fear not to be abandoned by 
the power he possesses.

During his artistic maturation he went from cubism, 
ma gical realism, informalism, but mostly stayed on col o-
rist expressionism. 

Color, as an expression of an atmosphere, and a mood 
with which he expressed his personal vision of the world, 
introducing us and seducing us into those spheres. 

Mazev used a modern way of painting, with pure, lively 
coloring, bright and strong colors. Through the use of pure 
colors, white, red, black, he actually wanted to emphasize 
the love of life and the beauty of living. It is precisely this 
life-giving that is felt in all of his paintings. He did not like 
the dark paintings, which he always emphasized, he was 
a lover of the light of the Mediterranean, and it was an 
integral part of his creative and human being.   

His painting work is large, which is not surprising for 
a man with a strong temperament and an unswerving 
ac t ivity. The explanation of his painting as unusual 
and original, both through the intensity of the colors 
and through the intensity of the moves, expresses the 

1 Abadzieva Dimitrova Sonja, Petar Mazev, monograph, 
MoCA, Skopje, 1990 
2 Zlatko Teodosievski, Blesok no. 53, 2007
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Интересно е дека во овие слики на Мазев се 
нагласува националното, атавистичкото, древното 
што се манифестира со знаковниот потенцијал на 
ли ковните елементи (манастирски ѕид, порти, ко-
на ци и сл.). Димензијата на традиционалното што 
Абаџиева ја забележува во делата од „зрелиот ен-
формел“ на Мазев се однесува не на идејата на 
авторот „новата слика да ја доближи до иконата, 
до ѕидот, вратата“, туку, пред сè, на поетскиот 
сензибилитет и естетските намери во градењето на 
сликата што се распознаваат во самата структура на 
ткаењето на текстурата на бојата и на аплицираните 
ма теријали (песок, нагорено дрво, срма, стакло, 
апли кации од народни везови) – телесноста на ма-
те ријата не недостасува, но таа тука го означува 
зна кот, наместо самата себеси, а живите и топли 
бои предизвикуваат „блесок“ на материјата.4

Во подоцнежните експресионистички де ла, пор-
трети и фигурации, се забележуваат не се кој дне-
вен немир и драма на човековото постоење. Во тие 
творби, веќе се откриваат процепите од го  лемата 
болка која животот му ја приреди и ко ја остави 
големи лузни  во неговата емотивна и ран ли ва душа. 

Овие претпоследни дела имаат во себе некои 
кошмарни карактеристики и можеби нешто „де-
мон ско“ во себе. Тоа е уметност што покажува од-
би в ност спрема рационалното, промисленото и на-
мес  теното. Мазев сака да покаже дека човековото 
битие е несовршено и дека тоа не може да се 
огра ди од корозиите што духовно го деградираат. 
Неговиот начин на сликарско изразување, во 
основа, е коренита негација на традиционалната 
дефиниција за убавото и ни го наметнува вкусот 
на грдото, како што тоа некогаш го правел и Пабло 
Пикасо. 

Творештвото на Петар Мазев е супстрат на силни 
емоционални доживувања. Во неговиот ликовен 
ја   зик, традицијата на нацијата се пробива во една 
пре носна смисла. Во целото творештво се за бе -
лежува  возбуда, најчесто необично сурова и со кон-
трастна драматика. Меѓутоа, неговиот ап страк тен и 
фигуративен експресионизам содржи стремеж за 
нагонска експресивност, усогласување на боите во 
слободни и богати колоритни системи на самата 
слика. Структура на сликата е здивот на минатото 
и патината што е втисната во неговото битие. Нему 

му е блиско чувството за ефектите на материјата, 
ка рактеристични за последната сликарска фаза. 
Тој излегува од претходно мошне асоцијативната 
ма терија на своите дела и се движи кон необични 
релјефни  агломерации. 

Тој беше човек, творец со неуморен сликарски 
темперамент. 

Сите изложби негови во Скопје (во Уметничката 
га лерија, МСУ, Музеј на град Скопје) беа не за бо-
рав ни, со огромна посетеност од луѓе, љубители, 
почитувачи на неговото творештво. Но, пред сè и 
поради него како личност, како човек. Многу по-
читуван и сакан. Љубовта спрема неговите твор-
би исполнети со нескротливиот темперамент ово-
зможуваше возбудлив дијалог меѓу сликата и на-
бљу дувачот. Дијалог меѓу духовното и богатиот ко-
лорит, односно силниот спектар на бои. Неговата 
слика е своевидна приказна преполна со енергија, 
радост, љубов... и... таа трае до денес. 

Петар Мазев е автор и на повеќе мурали и мозаици 
на монументални споменици како споменикот „Илин-
ден“ во Крушево, Спомен- костурницата во Ве лес и 
др. Во почетокот на својот творечки пат, сликаше 
дома на улицата „Орце Николов“, потоа во ателјето 
во Сарај, во викенд-куќата во Дојран, во манастирите 
и на колониите низ Македонија. Иако Петар Мазев 
физички си замина, неговите слики  останаа да нè 
потсетуваат на една вистинска сликарска легенда 
од Македонија. На нив, најчесто има лик со огромни 
очи кои те гледаат со својот втренчен поглед и 
секогаш ти раскажуваат нова приказна, приказната 
на Перо со среќен или тажен крај. Тие очи од 
сликите на широкиот, темпераментен, чувствителен 
и искрен Мазев гледаат во многу луѓе, висат на 
многу ѕидови, украсуваат многу домови. Некои се 
подарок од самиот автор, некои си ги купиле или ги 
добиле како подарок за некој повод.

Петар Мазев често раскажуваше дека промените 
во неговото сликарство се вообичаена, нормална 
сос тојба. Тој не сакаше да зборува за стилови и 
за  кони. Велеше: сликарот треба само да слика, 
да го исполни ателјето со слики и со чиста со-
вест да го напушти овој свет. Сликањето е нај-
добра професија ако така се сфати. Својата зе-
мја Македонија Мазев  ја има вткаено  во својот 
жи вот, преку разни емоционални доживувања од 

3 Лилјана Неделковска, Енформел,  1959-1966, 2009,  МСУ, 
Скопје
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crea tive struggle in conquering the undiscovered, the 
invisible. Or, to put it more accurately, his obsession with 
color and the idea of changing the shapes and the figures 
he painted with it expressed, above all, the creative 
struggle in conquering the invisible and the inexplicable. 
As a kind of contemporary performance, we stand before 
his paintings to experience the creative act, we feel 
the flame and the Eros that rule the world and, at that 
moment, rule our lives.    

Petar Mazev is one of the most important painters 
of Macedonian contemporary art. He was born on 
10.02.1927 in Kavadarci. He graduated from the Academy 
of Fine Arts in Belgrade in 1953. In 1958-1959 he stayed 
in Paris to study.  

He belongs to the first post-war generation of Ma ce-
do nian painters, who in the sixth and seventh decade 
of the 20th century endeavored to get involved in the 
contemporary European movements with their art.  

Most striking is his White Phase, created under the 
influence of the beauties of the Macedonian medieval 
monasteries.

“The fact is that the works of Mazev’s White Phase 
are very complex constructs that include tradition, but 
they also include the power of vivisection of the current 
feeling of time and matter: to say something else without 
speaking only about tradition. Mazev’s informalism is at 
the same time a high point of achieved artistic freedom, 
connected at the same time to the aesthetics of the 
beautiful and the ugly. The author does not create at 
a time when he can drastically, radically separate from 
the phenomena of the national and the beautiful, and he 
wants to get to know the universe of ugly, rough, rustic, 
with a protest against the established codes.”3

Petar Mazev’s works have special characteristics. 
Through it, he achieved his own life and art status, con-
fir  med himself as a person and as a part of a nation, at a 
time when he (the nation) confirmed his distinctive cul-
tu ral identity through the rapid changes in the society. 
His painting energy was noticeable at all stages of his 
crea tive path. His “White (abstract – Informal Art) Phase,” 
deeply personal and deeply poetic, was and remained 
remarkable. It was followed by his various expressive 
works that resemble some of the works of Picasso, 
Pignon, Léger, and somewhat Petar Lubarda. 

Some paintings, as Landscape, 1962, The Burned Land-
scape of 1963, despite the indisputable corporeality of 
matter, allow for the possibilities of evocation of certain 
meanings: Petkovski points out that these paintings 
“with their hoarse, often grainy surfaces, sometimes cut 
with cracks, can actually look like making some facsimile 
of real landscapes viewed from a bird’s eye”.61) Even 

though in these paintings the immediate presence of 
matter does not exclude the possibility of suggesting 
certain meanings, however, with the simplicity and the 
brutality with which matter breaks out to the surface, 
a state of expressed concreteness and corporeality in 
the appearance of the painting is achieved. Thus, the 
materials (the color, burnt wood, sand, etc.) are stru-
c tu red in a way that contains the unrepeatability of 
experience: in the art structure of these works we can 
always rediscover the mystery of the world in which we 
never fully succeeded to penetrate. 

It is interesting that in these paintings, the national, 
the atavistic, the ancient is accentuated, manifested with 
the sign potential of the art elements (monastery wall, 
gates, lodgings, etc.). The dimension of the traditional 
that Abadzieva notices in the works of Mazev’s “mature 
informalism” refers not to the author’s idea to “bring 
the new painting closer to the icon, to the wall, to the 
door,” but above all to the poetic sensibility and aesthe-
tic intentions in building the image distinguished in 
the structure of the weaving of the color texture and 
the applied materials (sand, burnt wood, threads, glass, 
applications of folk embroidery) - the corporeality of 
matter is not missing, but here it marks the sign, instead 
of itself, and the vivid and warm colors induce a “flash” 
of matter.4

In later expressionist works, portraits and figurations, 
an extraordinary disquiet and drama of the human 
existence can be noticed. In these works, the cracks 
from real pain inflicted by life, which left a big scar in his 
emotional and vulnerable soul, are already revealed.  

These penultimate works have some nightmarish fea-
tures and maybe something “demonic” in them. It is an 
art that shows repulsion towards the rational, thought-
ful and set. Mazev wants to show that the human be-
ing is imperfect, and that it cannot be protected from 
the corrosion that spiritually degrades it. His way of 
painting expression is basically a rooted negation of the 
traditional definition of beauty and imbues a taste for 
the ugly, like Pablo Picasso once did. 

Petar Mazev’s work is a substrate of strong emotional 
experiences. In his artistic language, the nation’s tra-
di tion penetrates in a figurative sense. In all his works, 
there is excitement, usually extraordinarily cruel and 
with contrasting drama. However, his abstract and fi gu-
rative expressionism contains striving for instinctive ex-
pressiveness, color matching in free and rich coloring sys-
tems of the painting itself. The structure of the image is 
the breath of the past and the patina that is embedded in 
its being. He is acquainted with the feeling for the effects 
of matter, characteristic for the last painting phase. He 

3 Sonja Abadzieva, Blesok no. 71-73, March-August, 2010 4 Liljana Nedelkovska, Informalism, 1959-1966, 2009, MoCA, Skopje
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минатото и токму нив тој несвесно ги пренесуваше 
со силна експресија, со разнородни материјали, 
со својата четка и ум. Асоцијациите ги претвораше 
во необична, релјефна слика во која се вљубува 
оној што ја гледа или оној што сака да ја има. Кога 
настапија деновите на тага, како да запре животот 
за него. Работеше до последен здив (така беше 
насловена и изложбата во 2005 во МСУ), изолиран, 
сам на брегот на Дојранското Езеро, тажен поради 
големата семејна трагедија, загубата на неговиот 
син, сликарот Константин Мазев. Последните дела 
токму ја отсликуваат тажната душевна состојба 
на авторот, а сликарските постапки се исполнети 
со душевното страдање на најочевиден начин. Во 
делата уметникот ја раскажува последната при -
казна. Со занес и ликовна ароганција, се за бе-
лежува  авторовото претчувство за неговото скоро 
заминување...   

По својот карактер секогаш беше посебен, човек 
со свој личен став. Тој велеше дека уметникот  тре-
ба да го слика човекот на своето време, да го бе-
ле жи неговиот ритам, неговата судбина и немир. 
Не ја сакаше романтиката која за него во тоа време 
беше нереална. За него, доброто и злото се во 
нас самите и на творците е задачата да се борат 
про тив тоа зло. За Мазев, уметноста не е само из-
раз на внатрешните чувства, туку таа треба да би-
де копнеж да го пронајдеш непредвидливото во 
се бе. Тој многу ја сакаше уметноста, со помош на 
неа решаваше многу проблеми, велеше: уметноста 
е верен пријател на творецот и на човекот, со неа 
можеш да се приближиш до севкупните проблеми 
на времето во кое живееме. Ги сакаше промените во 
тво рењето, не сакаше да стагнира во процесот на 
сли кање. Не сакаше сликите да личат една на друга. 
Мо жеше во ист ден да наслика различни творби во 
за висност од секојдневните случки и доживувања. 
За својот сликарски успех велеше: „моите слики 
се дел од мене самиот, тие имаат парче од мојата 
душа“.   

Историската дистанца е вистинскиот критериум 
за вредноста на еден творец. Петар Мазев е тво-
рец на македонското поднебје, светлоста што се 
по јавува на неговите дела грее, зрачи. Таа про из-
ле гува однатре, од душата и чувствата на самиот 
автор. Денес кога ги гледаме неговите дела, 
белината што произлегува од нив нè потсетува на 
неговите раскажувања за него, за неговата младост, 
за неговиот престој во манастирот Бигорски и не го-

вите бели ѕидови кои ќе бидат инспирација за впе-
чатливата „Бела фаза“ во неговото сликарство.

По тој период, неговиот немирен дух ќе си го по-
стави прашањето: Зар сликарството не е боја? И 
почна да работи со јаки, звучни бои, со најсилните 
то нови од сите бои. Петар Мазев самиот велеше, 
„моето менување сум, всушност, јас“. Во самиот 
чин на сликање секогаш откривал нешто ново, 
тој не работел според однапред направен план – 
ски ца. Преку сликањето секогаш се стремел да 
ја ослободи од себе напнатоста. Во последниот 
тво речки период, делата му се со голем контраст, 
бело платно – воздух и истовремено нанесува густа 
акумулирана материја со која добива цврстина. 
Кај овие дела се забележува и кривата извиткана 
ли нија. Силата на сликата е да те изненади, да те 
из мести од рутинираното гледање и доживување. 
Делото треба да те повика на дијалог. 

Главна карактеристика на  делата  на Петар Мазев  
е  силината на  страста. Во една прилика ав то рот 
Мазев ќе каже: ако ја немам таа страст, моето сли-
кар ство ќе згасне.  

Петар Мазев ќе остане забележан како еден од 
најзначајните македонски уметници на овие про-
сто ри кој со своето творештво го обележа и насочи 
патот на сликарството во втората половина на XX 
век. Модернист со одлучен израз и творечка сила 
кои му го одредија историскиот пиедестал и го 
вклучија меѓу најталентираните и највлијателните 
сли ка ри во нашата земја. Актуелноста на неговото 
творештво се надоврзува на европските и свет-
ски те текови во  уметноста. Оттука, без многу пре-
те рувања може да се каже дека големиот Петар 
Мазев со своето творештво ја промени судбината 
на македонското модерно сликарство. Неговото 
творештво изврши големо влијание  во сите пори  на 
уметничкото живеење.
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comes out of the formerly very associative matter of his 
works and moves towards unusual relief agglomerations.

He was a man, a creator with tireless artistic tem pe-
ra ment. 

All his exhibitions in Skopje (in the Art Gallery, MoCA, 
Museum of the City of Skopje) were unforgettable, well 
attended by people, fans and admirers of his work. But 
above all, because of him as a person, as a man. Very 
respected and loved. The love for his creations, filled with 
an unbreakable temper, enables an exciting dialogue 
between the painting and the observer. A dialogue 
between the spiritual and the rich color, i.e. the strong 
range of colors. His painting is a story full of energy, joy, 
love ... and ... it continues to this day. 

Petar Mazev is the author of many murals and mo-
sa ics of monumental memorials such as the Ilinden 
Mo nument in Krushevo, the Ossuary Memorial in Veles 
and others. At the beginning of his creative journey, he 
painted in his house on the street “Orce Nikolov”, then in 
the studio in Saraj, in the weekend house in Dojran, in the 
monasteries, and in the colonies throughout Macedonia. 
Although Petar Mazev physically left, his paintings stayed 
to remind us of a real painting legend from Macedonia. 
On them, often there is a face with huge eyes that look 
at you with their stare and always tell a new story, the 
story of Pero with a happy or sad ending. These eyes 
from the paintings of the generous, impulsive, sensitive 
and sincere Mazev look into many people, hang on many 
walls, adorn many homes. Some are gifts from the author 
himself, some are bought, or received as a gift for some 
occasion. 

Petar Mazev often said that the changes in his pa-
in ting were a common, normal condition. He did not 
want to talk about styles and laws. He used to say: the 
painter should only paint, to fill his studio with paintings 
and leave this world with a clear conscience. Painting 
is the best profession if so perceived. Mazev interwove 
his country, Macedonia, into his life through various 
emotional experiences from the past, and he conveyed 
them unconsciously with strong expression, with various 
materials, with his brush and mind. He transformed 
associations into unusual, relief painting, making anyone 
who sees it or who wants to have it to fall in love with 
it. When the days of sorrow came, as if life stopped for 
him. He worked until his last breath (it was the title of the 
exhibition in 2005 at the MoCA), isolated, alone on the 
shores of Dojran Lake, sad because of the great family 
tragedy, the loss of his son, the painter Konstantin Mazev. 
The last works accurately depict the author’s sad state 
of mind, the painter’s actions are filled with the mental 
suffering in the most obvious way. In his works, the 
artist tells the last story. With enthusiasm and artistic 
arrogance, one can notice the author’s prediction of his 
early departure...    

By his character he was always special, a person with 
his own personal attitude. He said that the artist should 

paint the man of his time, to record his rhythm, his 
fate and restlessness. He did not like the romance that 
was unreal for him at that time. For him, the good and 
the evil are in us and the artists have the task to fight 
against the evil. For Mazev, art is not only an expression 
of inner feelings, but it should also be a desire to find 
the unpredictable within you. He loved art very much, he 
solved many problems with the help of art, he used to 
say: art is a faithful friend of the creator and the man, 
with it you can come closer to the overall problems of 
the time in which we live. He loved the changes in the 
creation, and did not want to stagnate in the process of 
painting. He did not want the paintings to resemble each 
other. He could paint different works on the same day 
depending on everyday events and experiences. For his 
painting success, he used to say “my paintings are part of 
me; they have a piece of my soul.”   

The historical distance is the true criterion for the 
value of an author. Petar Mazev is an author from the 
Macedonian region, the light that appears in his works 
radiates, warms. It stems from the inside, from the soul 
and the feelings of the author himself. Today, when we 
look at his works, the whiteness that emanates from 
them reminds us of his stories about him, his youth, his 
stay in the Bigorski Monastery, and his white walls that 
will be an inspiration for the remarkable “White Phase” 
in his painting. 

After that period, his restless spirit will ask the 
question: Is painting not a color? And he began to work 
with strong, sound colors, with the strongest tones of all 
colors. Petar Mazev himself said, “my changing, it is me 
actually.” In the very act of painting he always discovered 
something new, he did not work according to a pre-made 
plan – a sketch. Through painting, he always sought to 
free himself from tension. In the last creative period, his 
works are in a great contrast, white cloth - air, and at 
the same time he applied a dense accumulated matter 
to obtain hardness. In these works, the curved twisted 
line can also be noticed. The power of the painting is to 
surprise you, to distract you from routinely viewing and 
experiencing. The work should invite you to a dialogue. 

The main characteristic of Petar Mazev’s works is the 
strength of passion. On one occasion, the author will say: 
if I do not have that passion, my painting will extinguish.  

Peter Mazev will be remembered as one of the most 
important Macedonian artists in the region, whose 
work has marked and paved the way of painting in 
the second half of the 20th century. A modernist with 
decisive expression and creative strength, determined 
the historical pedestal including him among the most 
talented and influential painters in our country. The 
relevance of his work is related to the European and world 
trends in art. Hence, without much exaggeration we can 
say that the great Petar Mazev, with his work, changed 
the fate of the Macedonian modern painting. His work 
had a great influence in all aspects of the artistic living.
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Невеста, 1971, Масло на платно, 200х160см
Bride, 1971, oil on canvas, 200х160cm 
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Црвена арабеска, 1972, акрил и масло на платно, 172х134см
Red Arabesque, 1972, acrylic and oil on canvas, 172х134cm
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Композиција, масло на платно,80х80см
Composition, oil on canvas, 80х80cm
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Револт (Крвав килим), 1971, масло на платно, 134х220см
Revolt (Bloody Carpet), 1971, oil on canvas, 134х220cm
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Револт (Крвав килим), 1971, масло на платно, 134х220см
Revolt (Bloody Carpet), 1971, oil on canvas, 134х220cm
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Окото на Марушка М., масло на платно, 180х135см
The Eye of Marushka M., oil on canvas, 180х135cm
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Урбанизација на нашето време, 1974, масло на платно, 134х110см
Urbanization of Our Time, 1974, oil on canvas, 134х110cm
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Без наслов,1965, масло на платно, 134х110см
Untitled, 1965, oil on canvas, 134х110см
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Владимир Величковски

МЕЃУ ФОРМАТА И БОЈАТА – КОН  СЛИКАРСТВОТО  
НА ПЕТАР МАЗЕВ

Петар Мазев одбрал да студира сликарство; по 
дипломирањето на Академијата за ликовни умет-
нос ти во Белград во 1953 година, Мазев се враќа 
во Скопје. Тој, како припадник на првата повоена 
ге нерација македонски уметници целосно и со го-
лем ентузијазам му се посвети на сликарството, на 
оп штествените дејности и педагошката професија. 
Тоа била генерација на малобројни уметници кои 
со своите вредности го обележаа вториот херојски 
период на македонската уметност.

Престојот во Париз, по традиција, ги засилил 
но  вите позиции на модернизмот во творештвото 
на Мазев, збогатувајќи ги првите добиени знаења, 
искуства и сознанија.

Неговото дело се вбројува меѓу малобројните од 
Ма кедонија кои беа признати во „југословенскиот 
уметнички простор“ (Ј. Денегри), во време кога так-
во то признание нешто значеше. Следуваат до бри 
критики за изложбите во Њујорк и Питсбург во 
Соединетите Американски Држави.

Мазев по секоја самостојна изложба правел про-
ме ни во сликарството, формирајќи се во мо дер нис-
тич ки дух и преферирајќи афирмација на но ви идеи 
и оригиналност во творештвото. Секоја из лож  ба на 
Мазев беше настан, ненадминат според бројот на 
публиката и одѕивите во критиката.

ПРВИ ТВОРЕЧКИ ФАЗИ 
Првите творечки години на Мазев се во знакот 

на испробување и талентирано сообразување со 
некои доминантни текови во главните југословенски 
центри. Првите неколку години во постакадемскиот 
пе риод се во знакот на фовистичко-експресивно 
прет ставување, главно женски ликови во анфас или 
со мало свртување кон лесен полупрофил или про-
фил. Нивните црти се стилизирани, а формите се 
нагласено цилиндрично синтетизирани („Селанка 
од Скопска Црна Гора“, 1953, „Црвенокосата“, 1955, 
„Портрет“, 1957 и други).

Каква била улогата на професорката Зора Пет-
ровиќ, позната сликарка експресионист? Ќе спо-
ме нам неколку нејзини искажувања: „Зошто да се 
прашуваме за вистинитоста на формата? Таа се-
ко гаш е вистинската, таму каде што нема лажење“. 
Потоа, „подлогата мора да биде топла, горниот слој 

студен“. Таквиот принцип е преземен од фреското 
сли карство, меѓутоа не треба да се бара очигледна 
слич ност или доследна примена на оваа техника.

Фовистите, исто така, ја користеле оваа постапка. 
За Мазев можеби била важна сугестијата дека „сли-
карот не треба да се повторува, не треба да се 
копира“. Тој ќе смисли свој начин и систем на упо-
тре ба и распоредување на боите. Во најраните 
де ла, формата е компактна, цртите на ликовите 
упростени или синтетизирани, бојата интензивна. 
Подоцна само со додавање големи количества бела 
бо ја може да им се одземе дел од интензитетот на 
боите. Мазев како да го прифатил искажувањето на 
францускиот сликар романтичар Ежен Делакроа, 
кој запишал: „Сликата треба да го возбуди гле да-
чот пред да се знае што таа претставува“. Петар 
Лубарда, можеби најпознатиот сликар од бал кан-
ските земји, ќе рече: „Сликата е, пред сè, де фи ни-
ци ја на чувството, па потоа е слика“.

Петар Мазев во 1951 година како студент нај-
ве ројатно имал можност да ја види изложбата на 
Петар Лубарда која од критиката беше оценета како 
пре свртна, отворајќи можност за нов пристап кон 
феноменот на сликата, особено кон апстракцијата 
и афирмацијата на новата свест за сликата и неј зи-
ното битие. Се реафирмира принципот „вна трешна 
нужност“ на авангардниот сликар Василиј Кан-
дин ски, кој со теорија и практика ќе ја протолкува 
ав тохтоноста на ликовните елементи, како и сим-
бо личното значење на боите и линиите кои ги 
објавуваат експресивните состојби, како своевидни 
сеизмографи на уметниковото срце.

Новата ситуација во југословенското општество 
по 1952-/53 година, со ослободувањето од до к-
тринарниот соцреализам на Бухарин и Жданов и 
со определувањето за современите уметнички дви-
же ња во западните земји, ќе отвори пат за нови ис-
тражувања. Се појавуваат нови истражувања, во 
областа на геометризираната фигурација или пост-
ку бизмот и особено влијанието на ап страк цијата и 
ен формелот. Енформелот го укина фор ма лизмот – 
за да се впишуваат вредности на се ман тички линии, 
на слика-состојба, или одреден психограм.

Карактеристична е употребата на разни не-
сли   карски средства. Во тој период, во втората 
по  ловина на 50-тите и околу 60-тите години се 
афир  мираа различни приоди и постапки со ди-
фе ренцирани поими: тие станаа познати како 
сликарство во акција, друга уметност, лирска 
апстракција, ташизам, сурова уметност, апстрактен 
експресионизам.
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Во 1958/59 година Мазев отпочнува нова се-
рија платна насликани во тогаш актуелниот ма-
нир на геометризирана фигурација, круто вер-
ти  кално поставени во дводимензионалниот про-
стор. Моделацијата на формите е тонска, а во нов 
стилски контекст (во тој период модерен и во ма-
кедонската уметност) продолжил интересот за мо-
ну ментализирање на фигурите. Човечките фигури 
наликуваат на механички кукли кои се без израз на 
сти лизираните ликови. Решавањето на просторот 
стреми кон двoдимензионалната рамнина на сли-
ка та („Оплакување“, 1958, „Водоноски“, 1959, како 
и „Оро“ и други слики). Од 1959 до 1961 година, 
Мазев слика пусти предели со ретки предмети во 
рамниот простор предаден во редуциран, при-
душен земјен хроматизам. Забележливо е на сто-
ју вањето да се постигне тишина во просторот на 
сликата и блага сугестија на магичен реализам 
(„Мртва природа“, „Пејзаж“ и двете слики од 1959). 
Извесна сценографичност може да се почувствува 
на платната „Композиција“ од 1960 и „Стоби“ од 
1961 година.

БЕЛАТА ФАЗА
Серијата слики од „Белата фаза“ поврзува еле-

менти на мека геометризација на правилно ком-
по нираните полиња, со нагласка на сликарската 
ма терија, суптилно нијансирање на боите и 
текстурата на вкомпонираните парчиња рапаво др-
во. Апстракцијата е комбинирана со енформелот, 
то гаш актуелен, иако веќе во својата завршна фаза 
во Југославија и во светот. Во одделни слики се 
по јавуваат далечни асоцијации на предел (и зем-
ја), фрагменти од патиниран ѕид, манастирска по-
рта („Јован Бигорски“ итн.) и слично („Изгорен 
пеј заж“ 1963 и др.). Сликите одишуваат со мирен 
ритам и тивка меланхолија, некаде се повеќе де-
ко ративни односно медитативни. Сепак, и покрај 
гео метризацијата, по ниту една основа не може да 
се поврзе со кој било аспект на Мондријановото 
сли карство, како што го нагласуваат критичарите. 
Де лата што се карактеризираат со деликатни ко-
лористички решенија, покрај својот автентичен тон, 
може да нè потсетат на сликите на проф. Љубица 
Сокиќ.

Во нив тлее притаен немир, а некој друг во нив ќе 
по чувствува израз на трагичност.

Белата е положена како основа или се појавува 
со широк потег или линеарна „орнаментика“ врз ко-
лористички живо насликаниот слој на сликата. Таа 

никогаш не е „мртва“ бела, затоа што Мазев вти сну-
вал благи тонови во нејзиниот слој, ја оживувал со 
нијансирање. Конечно, главна цел е да се изрази што 
поживо, како и да направи „добра“ слика. Сли ка та, 
токму поради тоа, се чита не според нејзиниот те-
мат ски слој, туку, пред сè, според чистата сликарска 
реализација. Пиктуралниот знак ја има главната 
уло га. Трагите на потезите со четка се видливи и 
тие се разликуваат од размачкувањето на бојата со 
дланка или непосредната работа со прстите.

Кога белата боја се стишува, црната создава 
си  лен контраст, што сè заедно резултира со по-
ви  шена експресија и драматичност на сликата. 
Бе  лузлавите тонови имаат енергија, а мирната и 
треперливата површина не се омеѓени, но ја оп-
ределуваат рамката. Сликата, расчленета како 
енформелна транспозиција, ја сугерира духовноста 
на православната икона. 

Овие слики, на прв поглед и по форма, се многу 
раз лични од подоцнежниот експресионизам на Ма-
зев, меѓутоа, можеби и не толку различни доколку 
се земе предвид нивната содржина или израз. Во 
тие насликани платна, кои во почетокот критиката 
ги цени повеќе отколку авторот, се синтетизирани 
елементи на нагонското и интуицијата, како и на 
изведбената вештина и рационализираната пос-
тап ка за да го преобрази и подигне мотивот на 
повисока уметничка реалност.

Следејќи ги сликарските остварувања на Мазев 
по „Белата фаза“ во 60-тите години на XX век, може 
да се забележи дека сликарот ја користел белата 
боја во сите фази и периоди на своето творештво. 
Може да се констатира дури и доминантна улога на 
белата во одделни периоди.

Сликарот Жан Базен, кој го освоил просторот на 
ор ганската композиција и творечкото „соединување 
со природата“ забележал: „секоја предодреденост 
во ди кон погубен исход“. Овој француски уметник 
вешто ја користел белата боја, како акцент или како 
површина која го смирува колоритот.

Белото, според симболиката на боите, е „гра-
ни чна вредност“ и е боја „на преминот“, таа зна-
чи стишување и дејствува врз човековата душа 
„ка ко апсолутна тишина“. Кога сликаше, Мазев се 
ос амуваше, бараше тишина, меѓутоа во сликите 
пре несе немир, а белото нема карактеристики на 
девствено чисто. Белата иницира повеќе „мутации 
на битието“, назначува „влегување во друга со стој-
ба“, губење во недефинирана можност, во не по-
средниот чин на изведбата.
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Белата како осаменост, стишување, сугестија на 
смрт, растргнатост но и дисциплина како неопходна 
рамнотежа.

Во македонската уметност има повеќе примери 
на употреба на белото: ќе го споменам суптилното 
сликарство на Пандилов Аврамовски кој умеел да 
работи со ненасликаните површини на платното 
(некој порано не ги сакал ненасликаните делови на 
акварелите на Сезан). Особено внимание заслужува 
сликарството на Танас Луловски-Тане во кое белото 
има повеќестрано значење и автентични вредности. 
Симон Шемов слика на рачно изработена бела 
хартија итн.

Секој на свој начин доаѓа до беспредметноста 
во уметноста. На Мазев му беше важно да сочува 
дел од доживувањето на природата, нејзината ко-
ло ристична или симболична сензација. (Тоа е многу 
подалеку од експериментите на руската авангарда.) 
К. Малевич го задржува таквото чувство во раните 
слики изработени во строг постимпресионистички 
манир. Меѓутоа, во новите околности тој еволуира 
до „Бела слика на бела основа“, слика ослободена 
од боја и од форма и прогласена за „крај на сли-
кар ството“, кога почнува филозофијата. Тоа е 
втор случај на „апсолутно“ нулто сликарство по 
сликата. Сликата „Црно на црно“ е дело на Алек-
сандар Родченко. Белиот супрематизам на Ма-
левич е триумф на „ослободеното Ништо“, вечно 
мирување и бескрајна бездна, скриен Апсолут во кој 
исчезнуваат сите форми; тоа е простор зад нулата 
или небитие, простор за контемплација („Битлси“ 
снимија „Бел албум“ и „Црн албум“ итн. Сликарите 
во постмодернистички дух). 

ОД 60-ТИТЕ ДО 80-ТИТЕ ГОДИНИ НА XX ВЕК –   
     ПЕЈЗАЖНИ МОТИВИ

Во втората половина на 60-тите години, Мазев ги 
менува расположението, ликовниот став и израз, 
што го потврдува мислењето дека станува збор 
за сликар што е доследен на себе, но и отворен 
за нови искуства и сознанија, лично мотивирано 
ка ко и поттикнато од некои уметнички движења 
во други средини. Фактурата и сетилниот аспект 
се артикулирани со пожив колорит, еден вид ап-
страк тен импресионизам („Зуј во Раштена“, 1968 
итн.). Во други слики до израз доаѓа ноќно, или 
лунарно расположение со интерес за извесна пла-
стич ност на обликот, за мотив на предел, мешајќи 
елементи на природата и бледи сугестии на урбан 
мотив. Вертикалната поставеност се сменува со 

хоризонтали на необични биоморфни или ан-
тро  поморфни форми втопени во атмосфера со 
ро  мантичен или надреален призвук, далечна ме-
ханизирана претстава на иконовидни „ликови“, боја 
на зрело жито и сонце („Светец во сино“, „Ноќен 
плен“, „Композиција“, „Македонка“, „Светец“, сите 
од 1968, потоа „Ноќен пејзаж“ и „Желкин дол“ од 
1970 итн.). Лирското расположение и интерес за 
ин тегрирана форма не му дозволиле на уметникот 
да навлезе во сферата на актуелните мотиви на 
ра спаѓање во надреалистичкото сликарство итн. 
(Дадо Ѓуриќ, Влада Величковиќ, Љуба Поповиќ итн.). 
Ма зев во своите интервјуа го нагласува моментот на 
промена во своето сликарство по секоја нова из-
лож ба. Извесно отворање и широчина видливи во 
распоредот на елементите и „слободните“ форми, 
ка ко и во светлиот богат колорит, доаѓаат до израз 
во две платна: тоа е „Урбанизација на нашето вре-
ме“ од 1974 година.

Мазев обработувал и транспонирал мотиви од 
ви зуелната и предметната реалност во една друга 
сли карска стварност, задржувајќи во условно за-
вршеното дело траги и белези од перципираната 
реалност (ќе се потсетиме на практиката и мислите 
на Сезан и Пикасо.) Мазев не бил наклонет кон со-
зда вање програма или систем во сликарството (на 
ап стракцијата, на пример) којшто би ја исклучил 
страста за сликање. Првата експресивно-фо-
вис  тичка фаза тој ќе ја замени со цврстата „кон-
структивистичка“ фаза од доцните 50-ти години со 
на гласка на рамнотежа на формите и масите.

Во почетокот на 60-тите години се определува за 
еден вид „апстрактен пејзажизам“ (М.Рагон), платна 
насликани во придушени бели-сиви-жолти тонови и 
некаде со употреба на дрво и песок. Тоа се години и 
на официјалното замирање на енформелот на овие 
простори. Кон крајот на 60-тите, настанува пресврт 
кој донекаде може да се толкува како откривање на 
вистинската природа и темперамент на Мазев. Тој се 
препуштил на спонтаноста, гестот, на живиот колорит 
инспириран од македонското поднебје. Техниката 
потсетува на сликарскиот експресионизам и на 
фовистичко-експресивниот колористички јазик на 
изразување. Гестуалните потези и треперливоста на 
живиот колорит и фактура содржат неповторлива 
свежина и спонтаност на доживувањето. Во 70-тите 
години, кога беше афирмирана иконокластиката 
на концептуализмот, Мазев продолжува да слика 
во духот на експресивната апстракција, внесувајќи 
и елементи на полуфигурација, која барем во еден 
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дел или условно може да се поврзе како рефлекс 
на актуелните појави на „новата фигурација“, 
поп-артот, со надреализмот итн. Мазев, кога е „во 
сво јот елемент“, можеше да наслика платна со 
жесток колорит и смела фактура со деформации и 
преобразба на фигуративниот мотив. Неговите де-
фор мации се инвентивни и во интерес на силната 
екс пресија на сликовната претстава. Елементите 
на биоморфност или „апстрактен натурализам“ на 
боите, нанесени спонтано на различен начин, со-
др жат во себе вибрато на личен ракопис и здив на 
ме дитерански распеан колористички сензибилитет. 
Во делата се амалгамирани бојата-светлината на 
„природата“ и агенсот на внатрешните доживувања. 
Со „новата слика“ се прекина митот на модернизмот 
за постојан прогрес и внесување иновации во сли-
карството, со свртување кон сопствените сли-
карски претпоставки и една нова можност, пре-
ку еклектизмот и слободната имагинација да се 
оствари сопствена преобразба. На сцена се пој-
ави личната митологија на уметникот. Мазев не 
ос тана рамнодушен на таквите нови движења на 
преобразба. Во 80-тите беа организирани големи 
изложби на југословенската уметност со одбрани 
претставници на новите струења.

Критичарот Зоран Маркуш во текстот за изложбата 
„Поглед на осумдесеттите години“ (Колегиум 
артистикум, Сараево, 1985 година) особено укажува 
на сликарите Коњовиќ, Ступица, Фило Филиповиќ, 
Мазев, Муртиќ, Берник и Јемец, претставени не по-
ради нивното „повикување на историјата, не по ра-
ди нејзина ревизија и дополнување, туку за да се 
разбере сегашноста“.

ЗА ЕКСПРЕСИЈАТА НА БОЈАТА И ФОРМАТА
Мазев е сликар во суштествената смисла на 

вокацијата, убеден дека сликата е квинтесенција 
на битието на уметникот, неговиот сетилен сли-
кар ски „апарат“ и духовната супстанција во 
битието. Критичарот Зденко Рус за сликите на 
Ѓуро Седер запишал: „Сликата е како ОТВОРЕНА 
НЕ ДЕФИНИЦИЈА, стил кој не води кон стилско 
заокружување или систем туку пред сè - во 
егзистенција“. Меѓутоа, за разлика од хрватскиот 
сликар кој одлучил повторно да слика, кај Мазев 
сликата е во континуитет, прифаќајќи го „сли-
ка њето како сликање“, како неопходност на по-
стоењето. Целото битие на Мазев трепереше за 
сли карството, спојувајќи ги во самиот сликарски 
чин напнатоста и смиреноста, грдото и убавото, 

при што преку елементите на сликарскиот ракопис 
со испрекинатите линии и бои низ целата слика 
вибрира неспокојството. Станува збор за чин на 
непосредно и силовито откривање на внатрешниот 
човек, како нешто однатре да го терало да слика 
и да го исфрли од себе сложениот амалгам на 
сила, но и страв и несигурност, сите моменти на 
халуцинантност и копнеж по некоја „друга ствар-
ност“. Дилен Томас вели дека поетот сегде се движи 
според свои начела, линии и структури на духот. 
Артур Рембо го искажал своето искуство: уметникот 
преку еден вид „растројство на сетилата“ доаѓа до 
некои посебни духовни состојби, кога се тил ното 
добива значајни конотации. Сликарот сензибилно 
манипулира со бојата, ги обликува нејзиниот 
интензитет и нијансирање за да се изрази, да го 
пренесе она што го чувствува при што навлегуваат 
елементи за кои можеби не бил свесен. Формата 
и бојата содржат елементи „пер се“, сугестија на 
струење на универзалното во битието на уметникот. 
Денес не се испитува отпорноста на боите на 
сонце или дожд и не се усовршуваат повеќе 
(Балзак, „Трагање по апсолутното“). Единствено 
Борко Лазески ги испробуваше боите на „Шминке“ 
изложени на дејство на сонце.

Убавината и вредноста на сликарството се 
во материјата и анализата, во витализмот и екс-
пре сијата кои се карактеристика на високиот 
модернизам.

Некои теоретичари сметаат дека без традицијата 
и потпирањето врз неа тешко може да се допре до 
авангардноста и изворноста која претендира на 
оригиналност и самосвојност.

Мазев настојувал да го подигне тонот на сликата 
и поминувал на еден вид разигран, дионизиски 
лиризам. Во сликите има сила, сјаење на сетилата. 
Од таа темпераментна широка природа, видена со 
вдахновеност, во сликовната стварност на бојата 
и светлината, широко и без детали, но никако без 
карактер.

Преку бојата се реализираат таквите егзалтирани, 
рапсодични сликарски фуги на Мазев. Тој по-
сти гнува ефект на изобилство и кога слика со 
малку бои истиснати директно од туба. Полниот 
интензитет на колоритот го смирувал со неутрални 
тонови или докрај се препуштал на звучната палета 
која некаде има сила на фанфари (Е. Нолде и 
експресионистите). Контрастот на боите никогаш 
не резултирал со ефекти на „шарена“ слика или со 
декоративност, за да ги сочува хармоничноста на 
целината и нејзините боени акорди.
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Во некои посебни моменти, ослободен од од-
ре дени конвенции, тој ја разлевал бојата која се 
шири или распрснува од јадрото кон рабовите, 
постигнувајќи апстрактност на структурата и из раз-
нос та. На тој начин, Мазев главно кон центриран на 
површината на платното можел да постигне ефекти 
на ентропија или хаос, знаци на интуицијата и аси-
ме тријата.

Токму преку бојата, со своите сетилни сензибилни 
вредности, сликарот станува свесен за моментот на 
стварноста и за стварноста на трансцендентното.

Тој оставал и ненасликани делови на платното 
кои еднакво учествувале во експресијата.

Сите спонтани и рационални импулси се вгра-
де ни во бојата и формата, кои го претставуваат 
сензибилниот аспект на сликата, како допир со 
неш то друго. Во нив како да ја потврдува за бе леш-
ката на Френсис Бејкон дека „уметноста и паметта 
не се иста работа“. Сликата, впрочем, неретко се 
создава од друга, претходно создадена слика.

Елементите на „грдо“ и „убаво“ се мешаат затоа 
што тука не станува збор за вкус туку за израз и 
сензибилитет. Меланхоличното расположение, из-
ра зено во „белата“, не исчезнало, туку добило други 
ка рактеристики во подоцнежните периоди.

Природната наклонетост кон пиктуралната фор-
ма Мазев го доближува до одделни уметници на 
XX век, меѓутоа не може да се најдат елементи на 
суштинска поврзаност меѓу нив, пред сè, на планот 
на мотивацијата, творечките намери и реа ли зи ра-
ните содржини.

Уметноста се темели врз чиста виталистичка деј-
ност, а сликарот од групата „COBRA“, Егил Јакобсен, 
за бележал: „Потегот со четка е вибрато на сликата“. 
Мазев работел со широка четка, но исто така, и со 
мекиот дел на дланката и прстите. Сликата на Мазев 
носи современ дух во интерпретацијата кога обра-
ботува и теми од традицијата или ZEITGEIST, уверен 
во вредноста на моќниот говор на сликата и бо-
ја та предадени со чувство, знаење и искуство на 
историската свест.

Сликата не се чита според иконичниот клуч, 
туку станува збор за сликарство што изгледа ка ко 
фиданка на пиктурална култура. Нејзината ин тер-
претација воедно е класична, затоа што ги по чи-
тува вредностите на сликата и нова, затоа што со-
зда вањето на сликата го сфаќа како одговор на 
предизвикот за радикалност.

Мазев создаде своевидни „пејзажи на душата“ 
(традиција што почна со романтизмот). Меѓутоа, 

антропоморфизмот со различен степен на читливост 
се проткајува во целокупното сликарско творештво 
на Мазев. Насликаното тело, и кога е разградено, 
сугерира тело и негови разновидни конотации.

Постоеше мислење дека големата емотивност во 
уметноста ја потиснува важноста на занимавањето 
со пластични проблеми и раѓа експресионизам. Тоа 
важи за одделни фази од развојот на современата 
уметност или за развојот на личноста. Денес со 
про ширените и збогатени погледи на уметничките 
практики и резултати, „тоа значи дека емотивноста 
не му е подредена ниту во оние дела кои се плод 
на рационална организација на сликата. Во двата 
случаја не се намалува значењето на непосредноста 
на комплексниот израз на експресионизмот, сту де-
но то резимирање“.

Гете, според психоанализата, носител на „те гоб-
на та невроза“, забележал: да се зборува за бојата, 
во крајна линија значи да се зборува за светлината, 
за што „боите се дела на светлината“, а да се зборува 
за некои дела, исто така, значи да се зборува за чо-
векот што ги создал, тие се резултат на неговата 
пси хофизичка конституција.

Мазев ги зголемувал формите на површината, 
соз давајќи впечаток на доближен кадар и по не-
посреден контакт со идејата и доживувањето на 
уметникот. Тој ја зголемувал температурата на сли-
ка та до граница по која било можно да се до жи вее 
раз решување на внатрешните конфликти (примерот 
со германските експресионисти и толкувањата на 
В. Ворингер, потоа Х. Рид и други теоретичари).

Насловите на сликите нема да ни помогнат многу 
во утврдувањето на овој аспект на творештвото на 
Мазев, туку, пред сè, тие сугерираат моменти од 
не говиот „внатрешен“ живот со извесна не од ре де-
ност.

Насловите претставуваат мала хроника на ин те-
р есирањата на Мазев, како што се неговите умет-
нички афинитети, израз на внатрешната борба и 
ево цирање универзални теми и состојби, особено 
за мотиви од Библијата и македонската традиција, 
мо тиви од струмичката колонија во „Св. Јоаким 
Осо говски“ итн. 

НЕМИРОТ НА НЕСВЕСНОТО
Уделот на несвесното е, секако, многу значаен 

агенс во уметничкото творештво, кој укажува дека 
уметничкото дело пренесува повеќе отколку што се 
мисли дека изразува. Во одделни слики, сугестивно 
е поттикната идејата за времето, за продолжување 
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на непосредното минато во живата сегашност. 
Во тој контекст спаѓа и тезата на Анри Бергсон за 
ко ристење на минатото за развој на творечкиот 
чин. Психичкиот живот на уметникот е сложен и 
непредвидлив. Писателот Марсел Пруст, автор на 
монументалниот циклус „Во потрага по изгубеното 
време“, пишува за мотивот на повторно сеќавање 
кога „одеднаш споменот ќе воскресне, во моменти 
на озареност“, кога едновременото присуство на 
впечатоци и спомени ги доближува оддалечените 
моменти и создава чувство на нашата целосност и 
нашето траење. Во уметноста, како и во неврозата, 
чо векот се ослободува од силните внатрешни при -
тисоци, незадоволените нагонски стремежи со 
помош на симболични постапки. Уметникот стре -
ми кон ослободување од сите филтри и цен зу-
ри кои ја деформираат психата. Стравот и ком-
плек сите, духот и сетилата се постојано будни 
во творечкиот чин. Писателите Џојс, Вирџинија 
Вулф, Фокнер и други создадоа модерен роман, 
следејќи ги интуицијата и „тековите на свеста“, 
остварувајќи го своето свртување кон внатрешните 
содржини на човекот. Секогаш постојат, всушност, 
скриени елементи во перцептивното поле. Про-
дук тите на креацијата, според психологијата на 
уметноста, јасно ги изразуваат внатрешните сос-
тој би, потребите и перцепциите на уметникот кој 
нешто екстеријализира, од себе или кон пу бли-
ката. Тоа важи за „Белата фаза“, како и за екс пре-
сионистичкото сликарство на Мазев. Јунг сметал 
дека уметниците повремено имаат пристап во 
архетипскиот свет на колективното несвесно, кое 
во себе содржи потресни содржини. Тука веднаш 
ќе се потсетиме на генијот на Пикасо, Кле и други 
уметници (Žil Delez, Bergsonizam, Narodna knjiga, 
Alfa, 2001). 

Основниот став на психоанализата во однос на 
уметничкото творештво е следниов: „творештвото 
е објективизација на потиснатите желби или ком-
плек си и како такво, најчесто во преобразен облик 
му служи на имагинарното задоволување на тие 
желби“. Живееме, впрочем, во цивилизација која се 
ра звива во спротивност со нагонските барања или, 
пак, ги провоцира за да се одбрани од тех ни ци ра-
ни от механички свет на денешнината.

Да се живее сликарството што допира одделни 
ег зистенцијални проблеми станува негова опре дел-
ба. Во основата на сликарството лежи потребата 
од ослободување на човекот од стегите, од некои 

кул турни норми на средината. Сликарот не може да 
се изрази само психички туку изразувањето прет-
ставува и физички чин. Ирационалната спонтаност 
во процесот на сликање не ѝ обезбедува стабилност 
на сликата. Од заплетените отворени форми и 
хаотичната и густа материја, Мазев воспостави 
пла  стичен колористички универзум во динамична 
пос тавеност на елементите. Нанесените бои ис-
ти скани директно од туба и манипулирани со 
дланката или прстите на раката може да се 
доживеат како продолжеток на психичкиот живот, 
можеби пиктуралниот материјал да се потчини на 
животот на несвесното. Станува збор за процес на 
ликовна сублимација (филозофот Гастон Башлар 
во четириесеттите години на XX век го напишал 
есејот „За Земјата и соништата на волјата“). Во 
пик туралната материја се забележани контури 
на фигури, чиј пол не е јасно определен. Некои 
елементи може да се поврзат со настојувањата на 
сликарите од групата „COBRA“, кои воспоставиле 
релација со надреализмот и литературата, за ин-
те ресирани за разновидни фигуративни прет-
ста  ви, како и создавање своевиден „бестијар од 
првобитното време“ и разни митолошки претстави. 

Темата, намерно или ненамерно назначена, се 
по влекува пред предизвикот на бојата и немирот со 
неговите психофизички карактеристики. Во сликите 
се предадени или создадени емоции кои биле не-
оп ходни и предизвикуваат своја комуникативна 
функција (Колингвуд, „Принципи на уметноста“, 
Скопје, 1938).

ЕРОТСКИ МОТИВИ
Страсната сликарска изведба, сетилноста на 

пик туралната материја и сензибилниот распоред 
и фактура на колористичките линии, површини 
и потези ја наведоа критиката да укаже на не-
го виот сликарски еротизам. Мазев, кога со цр-
ни контури скицирал фигуративни претстави, без 
особена прецизност во набележување на по ло вите 
карактеристики, можел да сугерира две спро тив ста-
ве ни чувства на љубовта и борбата меѓу половите. 
Агре  сивниот момент можеби треба да се прочита во 
разнебитување на формата, во стравот или крикот 
лоциран на ликот и поставеноста на нецелата фи-
гу ра. Во секој случај, еротизмот кај Мазев добил не-
каде силовит, а во други платна лирски карактер, но 
главно се изразува на еден поиндиректен или им-
пли цитен начин. Немирот избива од секој потег и 
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на значен елемент на фигуративната претстава ко-
ја некаде е ставена во функција на композициски 
елемент, кој ѝ дава повпечатлив момент на ис пол-
не  тост на сликата. Кај Мазев постоел силен порив 
на градење, но исто така, и на разградување и де-
фо р мација или преобразување на предметното 
(спо ред примерот на Пикасо и Де Кунинг, кај кого 
идеалот на жена е претставен како жртва), што е 
од раз на внатрешната борба меѓу двете страни на 
чо вечката природа: меѓу љубовта и омразата, Еро-
сот и Танатосот, надежта и очајот. Зголемените ли-
ко ви со анимални црти сугерираат на сродност со 
„суровата уметност“ на Жан Дибифе, сведените 
прет  стави на германскиот неоекспресионист Ото 
Пенк, особено со делата на сликарите на гру пата 
„COBRA“. Во сликите на Мазев трепери воз не -
миреност, сликарска и егзистенцијална (што го по-
тв рдува со филозофијата на Кјеркегор и особено 
Сартр, кој се залага за индивидуалното остварување 
на човечкото постоење). Уметничкиот еротизам 
има свои специфичности, додека еротизмот е по-
ве   ќезначаен поим со распон од Платоновото уче-
ње за Еросот до современоста која е во знакот на 
фрој довското либидо, при што интуитивните со гле-
ду вања се надополнуваат или коригираат со научни 
сознанија.

Претставата на „љубов“ во сликите на Мазев не-
ма нежен лирски карактер туку повеќе страв и аг ре -
сивност, нејасна определеност на половите спе ци-
фичности. Верувам дека нешто разјаснува на уката 
кога забележува дека „стравот секогаш се ја вува 
таму каде што постои празнина, каде што по стои 
претерано нагласување на само еден прин цип“, 
страв кој „има и една универзална, митска ком по-
нен та“ (dr Vladeta Jerotić, Čovek i njegov identitet, 
Dečje novine, Medicinska knjiga, 1989).

СОЗДАВАЊЕ МИТСКА ПРЕТСТАВА
Лазар Трифуновиќ, по повод сликарството на 

Милан Коњовиќ, напиша дека врвен израз на ин-
ди видуалниот нарцизам е митот за војводинскиот 
Антеј, создаден од страв и длабоко чувство на за-
гро зеност, кое владеело со неговата личност. Ин ди-
ви дуалниот нарцизам, забележува историчарот на 
уметноста, идеално се стопил со колективното и во 
по трошувачите на митот ги покренал примарните 
процеси, ги ослободил архетипските слики, го 
разбудил сеќавањето на библиското и прелогично 
минато (Lazar Trifunović, Stvarnost: mit u slikarstvu 
Milana Konjovića, Sombor, 1978). 

Петар Мазев со својата појава, сликарство и 
дејствување стана поим за слободното ин ди ви-
дуално уметничко творештво, поим за уметник 
чи ишто корени и сила се тесно поврзани со ма-
ке донската земја и поднебје. Тој сликаше бргу и 
спонтано, гонет од некои внатрешни сили. Како 
експресионист, Мазев не сликаше видена тема, туку 
чувство преку страст и оган. Во неговите слики, 
всушност, тој се наслика себеси и своето битие 
и тоа е нивната примарна содржина. Коњовиќ 
признава дека нарцисоидноста и анксиозноста 
се две суштествени особини на неговата личност. 
„Мислам“, вели тој, „дека секој творец мора да 
ми нува низ маки и страдање, зашто тоа е цената 
на секое дело.“ Од една страна, во право се оние 
што сметаат дека платното е површина на која се 
рас поредуваат бои според некое свое правило, 
ка ко што, од друга страна, имаат право оние што 
велат дека уметноста е начин да се надрасне 
стравот од смртта (А. Малро). Уметникот води 
голема исцрпувачка борба со сликата, но и со 
самиот себе. Во неговите пејзажи и фигури, тој 
внесе извонредна сила: стварноста и животот 
се секогаш тука, но постои грчевита потрага по 
суштин ското и по она што сакаме да го наречеме 
ви тален елан или крв и виталност на предметот или 
не предметното. Тоа е посебно ниво на творечка 
енергија, која гради и разградува, преобразува. Во 
так вата постапка и уметнички резултат се вградени 
су гестиите на безграничноста на времето и 
просторот. Мазев одбегнувал детали и анализи и тој 
едноставно, сериозно, се наметна. Неговите слики 
манифестираат природна наклоност на уметникот 
кон изобличување и лажен поим на добар вкус. 
Неговите бои се смели, необични и примамливи, 
полни со живот и сензибилност, со вознемиреност 
на линиите, кои се континуирани или испрекинати, 
секогаш вибрантни. Тој не ги скротуваше своите 
творечки импулси, меѓутоа во неговата спонтаност 
и експресија се вградиле елементи на опит и кон-
тро ла. 

Сепак, може да постои извесна празнина „меѓу 
сликата и митот“, вели Коњовиќ, сликар на страста 
и чувството. Дали може да се говори за „степен на 
групна нарцисоидност кој е пропорционален на 
недостатокот на вистинско задоволство во животот“? 
(Erih From, Anatomija ljudske destruktivnosti, II, 
Zagreb, 1973).
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ПОРТРЕТНИ ЛИКОВИ
Петар Мазев наслика повеќе портретни ликови 

со општ карактер и сугестивност, останувајќи 
доследен на својот сликарски ракопис, без оглед 
дали работел според конкретна личност или 
независно од перципираната стварност.

Врз рамната пиктурално обработена основа, 
тој бргу или нервозно, но увежбано ги формирал 
основните речиси апстрактни црти на ликот. Црните 
кружни дамки симболизираат очи или кон кре ти-
зација на антропоморфната структура на сликата. 
Црната боја, покрај вообичаените асо цијации, го 
издвојува ликот или фигурата од аморфната основа. 
Ликот изгледа антипсихолошки, но сликата создава 
психолошки ефект на немир. „Внатрешниот“ живот 
на уметникот е отсликан на целата површина на 
сликата, обземен со рас тр гнувачки емоции и на-
гони. Формата на окото ја определувал со круг 
или слободно исцртана геометриска линија. Окото 
добива демнечки израз.

Проблемот на сличноста и слободното модер-
нис тичко третирање на портретот го испитувал по -
лскиот сликар Станислав Игнациј Виткиевич кој во 
Закопане во 1928 година ја основа познатата „Фа-
брика за портрети“.

Карел Апел, клучно име на групата „COBRA“ на 
чии слики често се укажува по повод сликарството 
на Мазев, изработил во својот експресионистички 
ра  копис портретни ликови на Мајлс Дејвис, Каунт 
Бејзи, Дизи Гилеспи, како и серија слики ин спи ри-
ра  ни од џез-музиката.

Американскиот апстрактен експресионист Џексон 
Полок го насликал платното „Очи во жештина“ во 
1946 година. Критичарот Итало Томасони за бе ле-
жал: „Оваа нефигуративна нишка на материјата 
и знаците се реализира со натрупување на хро ма-
т скиот намаз и подразбира квантитативно пов то-
рување на знакот со ист интензитет во сите точ ки на 
сликата“.

Мазев сликал експресивно и директно на платно, 
гру бо насликано или со сликарски рафинман на ко-
ло рист. Неговото дело може да се препознае спо-
ред елементите на сликарскиот ракопис и ка рак-
те ристичната дива полнота на сликата, чувството 
за боја и еуфоричното расположение. Неговата 
ра бота со сликарството доби културен статус. Ли-
ков ите се диво сликани, тие се налик на пејзаж или 
гро теска. Неговото женско алтер-его говори за не-
го виот еротизам, во сликарството на ликови во кои 
се отвора пробив во друг простор.

РЕЛАЦИИ СО НАЦИОНАЛНАТА ТРАДИЦИЈА
Во ателјето на Мазев често можела да се слушне 

македонска песна и да се заигра без некој посебен 
повод. (Музиката, вели Жак Атали, „не е само ко леп-
ка на вистинскиот и слободниот народен дух“.) По-
себ на улога на тој план имале блиските пријатели 
како писателите Петре М. Андреевски, Гане То-
доровски, Анте Поповски и други. Мазев сакал му-
зи ка, од класична до модерна, меѓутоа народната 
песна и игра му биле најблиски. Оттука, во неговиот 
ор гански принцип на создавање, свое место ќе нај-
дат и песната и играта, особено народниот вез и тоа 
во една творечки преобразена суптилна форма, во 
одреден колористички знак и ритам, во кои се про-
ткајуваат ведри, но и меланхолични тонови, како и 
ме дитерански дух.

По повод оваа тема, може да се наведат творбите 
на спомнатите писатели, особено од големиот поет 
и лингвист Блаже Конески, кои се општопознати, ка-
ко што се „Везилка“, „Тешкото“ итн.

Во романот „Губилиште“, киргискиот писател 
Чингиз Ајтматов запишал: „И врз тој бран на про-
свет лување, што ме заплисна одеднаш, помислив: 
од каде е сето тоа во човека – музика, песнопоења, 
молитви, каква неопходност имало и има од нив? 
Можеби од потсвесното чувство за трагичноста на 
своето престојување во круговртежот на животот, 
кога се доаѓа и наново се заминува“.

Традицијата е нешто конкретно, но и неопипливо 
како духовна димензија која се прегрнува. Ликовниот 
уметник создава суптилни евокации на традицијата, 
која живее во човечкиот дух. „Традицијата не е нешто 
материјално“, вели Ребека Вест, „што би можело 
да преживее без човечко посредување. Таа може 
да живее само благодарение на човечката моќ на 
сфаќање на нејзината структура и подготвеноста на 
реагирање на топлината на нејзиниот оган“ (Rebeka 
West, Crno jagnje i sivi soko, Bigz, Svjetlost, Beograd, 
Sarajevo, 1989, str.304).

Мазев создавал крупни „шари“ составени од 
ши роки смели потези и ритмичен склоп од хар мо-
ничен или контрастен колорит, нанесен со рел-
јефна фактура и со разновидна текстура. Из бо рот 
на бои, нивниот „слободен“ распоред, ри тамот, 
како и прекршените линии со бела или цр на боја, 
сугерираат или евоцираат содржини од ма ке дон-
ска та традиција и поднебје, неговата длабока 
поврзаност со македонската песна и оро, како и 
со македонскиот вез, кој исто така има уметнички 
вред ности. Шарите се обрабени со црни линии 
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кои потсетуваат на вез, под кои се наоѓаат две 
пре кршени линии на сите овие бои (портокалово, 
зелено, сино и кафеаво). Доминантната црна бо ја 
остава темен впечаток, а белата и црната, во за вис-
ност од местото во сликата, побудуваат меѓу дру го-
то трагични чувства (Р. Вест).

Керамопластиката што Мазев ја изработи за 
споменичкиот комплекс „Македониум“, посветен на 
Илинден и НОВ во Македонија на авторот Јордан 
Грабуловски-Грабул (промовиран во 1974 г.), со др-
жи јасни сугестии на народна орнаментика и ко-
ло рит. Такви елементи, не само како апстрактни 
мо тиви, се содржани и во мозаичкиот комплекс во 
Спо мен-костурницата во Велес, завршен во 1979/80 
година.

Во таков контекст, ќе се потсетиме на креативниот 
дијалог меѓу сликарот Хоан Миро и џез музичарот 
Дјук Елингтон, особено на сликарството на Џексон 
Полок и текстот за џез музиката од Скот Фиџералд. 
Да се потсетиме на анализите и проучувањата на 
релација музика, збор и слика на Кандински, Шен-
берг, Чурлионис и други уметници.

Во бојата, нејзиниот интензитет и трпеливост, 
со начинот на нанесување на платното, сликата на 
Мазев содржи убедливи сугестии на разиграност 
или танц, како и квалитет на звучност што се по вр-
зува со музиката.

ДВИЖЕЊА И ПРИМЕРИ ВО УМЕТНОСТА
Во критиката се укажувало на можни влијанија 

и блискост на сликарството на Мазев со сликари 
од светските уметнички движења. Станува збор за 
сроден сензибилитет или темперамент на умет-
ни ците, но повеќе за формални или про блем ски 
сро дности отколку за содржината која е вградена 
меѓу одредените линии и површини на колорит и 
нивните карактеристики и квалитет. Важно е што 
е вградено меѓу „трубата и тишината“ (Пеѓа Ми-
лосављевиќ), меѓу различните вредности на про-
сто рот меѓу основните ликовни и структурни 
еле  менти. Во извесна смисла, може да се оп рав-
даат аналогии со сликарството на Клод Моне (им-
пре сионистичкиот момент), Пикасо („Герника“ и 
проблемот на преобразба и деформација), Де 
Кунинг (системска анализа на серијата „Жена-
идол“), Полок (сродност со експресијата на не-
кои дела), Лубарда (според апстрахираните пеј-
за  жи со симболични и монументални белези, уло-
гата на линијата и површината), Дибифе и Ото 
Пенк (според пиктуралноста и примитистички 

предадените фигури), Шнабел (автор на сликата 
„Смртта на Франко“, 1986), Базелиц (со превртените 
ликови и неговото подоцнежно негативно мислење 
за своите рани слики, кои критиката ги цени), Енцо 
Куки (според широкиот замав и пиктуралноста), 
сликарите на групата „Гутаи“, но само делумно по 
сликите, ни случајно според нивните перформанси 
итн. Сепак, доминираат чувството и сознанието 
дека секој уметник создава според сопствена мо-
ти вираност и различни искуства и поттици од жи-
во тот и уметноста, според специфични еле мен-
ти на традицијата и современоста. Тие се раз ли -
куваат суштествено според личниот печат и со-
др жината вградена во сликата, според нивото на 
симболизирање и преобразба на предметот, осо-
бе но силата на изразот.

Меѓу Мазев и Де Кунинг постои заедничка при вр-
за  ност кон бојата и очигледен занес во сли ка њето. 
Во сликите на Мазев се испреплетува интересот 
за создавање слика, исто така, и за бојата, можеби 
по веќе за другиот момент, меѓутоа не во правец 
на истражување на монохромијата или обоеното 
поле. Тоа се слики за окото и сетилата. Просторот 
не е рационализиран, туку се искажува низ емо-
тив ното гестуално промислување на сликата и 
бојата. Квалитетот на сликите произлегува од вна-
треш ната автономност. Сликите изгледаат како да 
се насликани „во еден здив“. Критичарот Клемент 
Грин берг, пишувајќи за сликарството на Де Кунинг 
,о користи поимот „фигурација без адреса“, опи-
шу вајќи го стремежот кон апстракција и воедно су-
гес тија на фигуративното во една слика (Clement 
Greenberg, Ogledi o posleratnoj američkoj umetnosti, 
Prometej, Novi Sad, 1997). Природата е дел од 
сликата, теоријата и конвенционалното воопшто не 
e или пак e застапенo во незначителен дел. Денес 
сликарството е без одредено место, но Мазев веќе 
го направи своето.

Сликарите на групата „COBRA“ се посебно инте-
рес ни. Ќе приложам некои суштествени елементи 
на нивното сфаќање и практикување на уметноста.

Својата работа ја нарекувале „спонтано-апс-
трак тна“, нагласувајќи дека нивната уметност е 
експериментална, знаци и фигури кои ги опишуваат 
темелните структури на душевноста на секој човек. 
Дла боко заинтересирани за уметноста на старите 
периоди, други култури, ама и за детскиот цртеж, што 
им откривало како се конституираат сликарскиот 
јазик, бојата и нејзиниот непосреден емоционален 
впе чаток, надреалистичкото проникнување во 
потсвесните наслаги кај човекот.
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Нивната постапка најчесто подразбира суптилна 
употреба на бојата и нејзиното проникнување со 
изворните симболи на животот: птици, маски, знаци 
на Сонце, Месечина, ѕвезди, замоци и бродови, боја 
во едноставни ритмични шеми кои се создадени 
под влијание на музички импресии, симболи што 
означуваат љубов, плодност, живот и смрт.

Силната свест за слободата на уметничкото из ра-
зу вање на ниво на општото ги издигнува човечките 
кон фликти и страсти и „ја преобразува сликата во 
претстава на душата, сонот го претвора во мит“.

Сликарот Азгер Јорн вели: „Ако не одиш во крај-
ност, нема причина за од“ или дека: „Во обра збата 
мо жеш да ја имаш дури и ако имаш чувство на 
стварноста“.

Сликарот Кристијан Дотремон забележува: „Умет-
нос та мора да има национален корен, но мора да 
во ди интернационален живот“. Спиралната змија е 
нив ниот симбол.

Сликарот Егил Јакобсен за Азгер Јорн ќе рече: 
„Црната боја често е интервал за сликата, значајна 
кол ку и паузата меѓу ставовите на музичката ком по-
зи ција... „меланхолија, незаштитен свет кој сè уште 
не му се предал на песимизмот“. Црвената е и љубов. 
Жол тата и зелената, тие се нежна, лирска страна на 
при родата и душата, мали битија на инстинктите и 
желбите. Сликарот Карл – Хенинг Педерсен за пи-
шал: „Сè што човечкото битие доживува може да 
се забележи со боја. Ракописот на поединецот ја 
из разува неговата целокупна личност. Мора да се 
трага за да најдете“ итн. (во каталогот: „COBRА“, 
Copenhagen, Brisel, Amsterdam, Danske umetničke 
grupe, Muzej savremene umetnosti, Beograd, 20. 
februar – 23. mart 1986 godine). 

ПРЕД КАМЕРА
Сликарството на Мазев е богато на афективен 

план, остварувајќи ги импулсите на „нервните ви-
бра ции“, или моментите на „среќна возбуда“ кога 
сликата станува поле на акција. Врз неа се излеваат 
несвесните психички импулси, со драматични спро-
тивставености на еротика и егзистенцијален трепет, 
со нагласен немир. Не станува збор само за убави, 
хармонично компонирани бои ниту само за лирско 
или експресивно доживување на суштина доло-
вена и преку контрастни бои. Не станува збор ниту 
за реализам, освен за оној што го донесува са мата 
боја, нејзината фактура. Каква и колкава тре ба 
да биде психичката енергија? Мазев работел спо-
ред внатрешен налог и нужност. А тоа е знакот на 

асиметрија, со излегување од шема, што значи да 
се даде примат на првиот импулс, на трагите на су-
ро виот темперамент и виолентна експресија која е 
сложена и составена од противречности.

Мазев не сакаше да слика јавно пред публика, 
за разлика од други сликари експресионисти, како 
Милан Коњовиќ и други.

Сликарот Глигор Чемерски, негов близок роднина, 
објави текст со наслов „Шепотење со смртта“ во 
август 1994 година (реиздаден во книгата Спомени за 
Петар Мазев, издание на Општина Кавадарци 2005 
година). Во текстот е запишано: „Во септември во 
Дојран го снимивме телевизискиот портрет ’Мазев 
92‘ (или ’Лузна во бојата‘); ноќ полна со ѕвезди, 
фон од благо свиркање на штурците, некакво не-
во з  можно, лунарно зеленило на езерото. Беше 
лежерен и филозофски опуштен… Сè беше едно 
благородно и лично сега“. Филмот, чиј режисер е 
Коле Малинов, кој „успешно ја фатил атмосферата“, 
ми остави впечаток токму по спонтаниот карактер 
на разговорот меѓу две блиски личности, со 
отвореноста и искрените искажувања на Мазев. 
Ма лите ноќни разговори, направени во посебна 
атмосфера, ме потсетија на едно место во прозата 
на Рилке: „Како некој затвореник стоев, а ѕвездите 
беа слобода“. Мазев, на дневната светлина во 
дворот на бараката-ателје, демонстрираше, но пред 
камера, чин на сликање, жив пример за неговото 
искажување дека сликарот мора „да му се сјуначи 
на белото мртво платно“, демонстрирајќи чин на 
борба меѓу внатрешниот порив и платното, борбата 
во себе и реализацијата на творечките импулси врз 
инертната бела површина, која сликарите (вклу чи-
тел но и Пикасо) ги плаши. 

Брзината на сликање со живи бои и значителната 
употреба на белата боја се сообразени со на бе-
ле жаните елементарни, црни контури на фи гу ра-
тив ната претстава. Бучноста на колоритот се сме-
ну ва со мирни хроматски површини и сугестија на 
тишина. Во секој случај, пронаоѓање мирен ри там 
и хармонија меѓу вертикалните линии, додека рам-
ните површини од „Белата фаза“ се сменуваат со 
тем пераментно сликарство и возбуда кои се во-
де ни од органскиот принцип на формата и аси-
ме  тричната конструкција на сликата, што значи 
друг тип харизма. Жан Пол Сартр смета дека „ос-
ве стувањето на човечката егзистенција, со сво-
ето дејствување себеси непрекинато и одново 
се креира и е во постојано настанување“. Со на-
гла сување на индивидуалното остварување на 
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човечкото постоење, Сартр ја развива радикалната 
фи лозофија за слободата и субјективноста, ама 
ед новремено ја постулира и потребата за јавно 
ангажирање.

ЗАВРШНИ БЕЛЕШКИ
Мазев создаде извонредни слики, на начин кој е 

послободен, понепосреден и повозбудлив од по-
веќето негови современици. Тој можел да му се 
препушти на својот сликарски инстинкт, без мо-
де ли, затоа што до израз доаѓала силната вна-
треш на потреба да ги втисне трагите на раката, 
што значи на сопственото постоење како тело 
и душа. Мазев правел разговор со себе, како и 
со белото платно, со сликарска страст до крај-
ни граници, за да може на некое одредено ни во 
пре ку примерот на Вилхелм Ворингер и екс пре-
си онистите да ги разреши раздирачките про тив -
речности во себе. На платната се судираат мирот 
и немирот, интимниот дел на сопствената при-
рода и екстровертноста, животноста и спро тив-
ставувањето спрема светот, задоволството и стра-
вот, како и двете мотивирачки сили на Еросот и 
Танатосот во сликарска и егзистенцијална смисла 
на зборот. Поедноставената фигурација или по-
лу  фигуративните претстави тој ќе ги замени со 
асоцијативни форми, со што од сликата ќе исчезне 
и секоја препознатлива форма на предметното. 
Бе  ше сосема доволно и она што остана, а тоа е 
неговиот сликарски ракопис, кој се карактеризира 
со медитеранска, лирска или сурова природа на ис-
ка  жување. Не описот туку бојата е алфа и омега на 
сли ката, нејзина структура и конкретност, нејзина 
ме ди тативна или експресионистичка изразност. 
Во бојата, покрај нејзината симболичност, се вти-
сна ти импулсите на несвесното, како и свесната 
акција на извесна контрола и подредување на 
елементите на формата. Бојата е нијансирана, 
се нанесува со размачкување и се потсликува, 
се зема директно од туба или се плиска од канта 
во релјефни слоеви, рамно, линеарно оставајќи 
некаде ненасликани површини од платното, кои 
рамноправно учествуваат во изразноста на целата 
слика. Едноставно Мазев опстојуваше во сли-
кар ството, благодарение на сликарството кое му 
беше еднакво како и дишењето, отчукувањето на 
срцето и темпераментните движења. Тој се на-
метна на средината со своето дело и појава, ста-
ну вајќи симбол за уметник експресионист, оној 
што еволуираше кон широк потег, ослободен од 

детали и отворен кон сликарската поетска визија 
за светот. Мазев остави обемно дело, познато и на 
ју гословенски план, како и во Соединетите Амери-
кан ски Држави, дело што и денес не ги остава 
рамнодушни ниту публиката и љубителите, ниту 
кри тиката. Неговото дело претставува пример 
за Јунговата мисла дека нема внатрешен растеж 
без болка, без трпение, чекање и повлеченост во 
сопственото битие со силно спротивставување 
на екстровертното општество. Неговата творечка 
еволуција е метафора за преминот од гасеница во 
пеперутка, која е симбол на човечката душа. Притоа, 
требало да се издржи товарот на сопствениот крст, 
на големата напнатост меѓу она што нè отвора или 
спротивставува на светот.

Суштината на неговата слика е во пиктуралната 
ма терија и структура, во колористичкиот знак смес-
тен во еден вид „сликовита несреденост“. Меѓутоа, 
со влегувањето на површината на платното или 
хартијата, сликарот водел сметка за добра по ста-
ве ност на елементите на формата, покрај тоа што 
потегот и разлевањето на бојата се поспонтани.

Дени Дидро, енциклопедист и естетичар, за бе-
ле жал: „Ништо не е толку површно како низа со вр-
ше  ни акорди. Потребно е нешто што збоднува, што 
го разделува снопот и ги расфрла неговите зраци“. 
Мазев ги ослободи потегот и бојата, оставајќи во 
делото елементи од предметното (во духот на Пи-
ка совото искажување дека, всушност, не постои 
апстрактна уметност). Во современото „лудило 
на индивидуализмот“ се оди во крајности, но исто 
така, се навлегува во творечкиот чин на преобразба 
и симболично претставување; цртите на човечкиот 
лик и тело се набележани со контурни линии, или 
мошне сумарно, при што бојата може да биде по ло-
жена како независна вредност во однос на линијата. 
Токму поради таквиот начин на обработка, алу-
зивните или антропоморфните претстави имаат 
ан типсихолошки и антииндивидуални ка рак те рис-
ти ки (Дибифе и Ото Пенк се пример за таквиот при-
стап со нагласени елементи на изворното и при-
ми тивизмот). Самата конституција и движења, осо-
бено расположенијата на сликарот, се директно 
пренесени со енергични потези и со нервозниот 
танц на бојата и линиите. Во неговата природа и 
темперамент е содржана спонтаната свест, еден 
вид креативна полнота на битието. Остварен е ди-
на мичен круг на сликарскиот гест и пиктуралната 
реали зација, при што уделот на умот и волјата би 
мо жел креативниот флукс да го претвори во некаков 
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фиксиран знак. „Психата и нејзините функции се, 
всушност, првото ниво на несвесното“ (Д.Х. Лоренс).

Компонираните елементи и состави по дијагонала, 
вер тикала или хоризонтална поставеност, заедно 
со квалитетот на колористичките созвучја, ја су-
ге рираат содржината на сликата. Тој можел да 
го види попрво општото отколку поединечното и 
деталите, суштината пред илустрираната тема. Не-
го вите слики како да говорат: убави игри и движења 
не постојат, постои само израз. Она што се нарекува 
убаво е само израз на нешто. Стилот, кој може да 
не постои, е израз на конвенционална содржина и 
форма коишто Мазев ги избегнува; неговото кре до 
и темперамент се создавање слика според аси ме-
три јата и грчевитата „убавина“.

Историчарите на уметноста некогаш го по тен ци-
ра ат датумот на смртта на уметникот (на пример, 
на Волс и Полок) за да го определат крајот на една 
епоха и уметничко движење. Петар Мазев почина во 
1993 година во XX век, а во истата година починаа 
и Борко Лазески, Димитар Кондовски, Димче Коцо 
и други автори, носители на клучните процеси и 
достигнувања на повоената македонска уметност. 
(Во таа година почина и татко ми, првоборец во 12. 
скопска бригада.) Сите овие личности, на свој начин, 
ми беа или ги чувствував блиски, со целосен респект 
за нивното дело. Со некои од нив остварив и блиско 
пријателство. Годината што го означува крајот на 
животот во уметничка смисла значи завршување на 
едно херојско време на македонскиот модернизам 
и најава на нови тенденции во уметноста со при дви-
жу ва ње кон постмодернизмот.

Уметничките правци или движења во светот се 
одвиваат забрзано, низ противречности. Сли кар-
ство то на Мазев има сопствен ритам и значење.

По големиот бран на германскиот нео ек спре-
сио низам и италијанската транс авангарда на Аки-
ле Бонито Олива, се појавува новиот став на „сту-
дена неекспресивност“ на Џермано Челант. Со 
поимот на „втората модерна“ или неомодерна 
на Ренато Барили, со определени јазични и иде-
олошки значења на уметноста, се реафирмира 
вра  ќањето на некои временски блиски авангардни 
дви жења. Станува збор за временски периоди кога 
сла бее подгревањето на довербата во поимите на 
„оригиналност“ и „автентичност“, како „линеарен 
про грес“ без утописки проекции. Критичарот Је-
ша Денегри во 1998 година пишува за уметноста 
во „затворено општество“, што значи „уметност 
на дворешно одвоена од истовремената светска 
сце на“, мислејќи на уметноста во југословенските 

простори. Македонската уметност, на таа скала 
на можности, остана на последното место. Тоа е 
време на културна глобализација, со идеи за мулти-
кул турализам во ликовната уметност, филмот и 
други дисциплини, а особено во филозофијата 
и литературата во кои ќе биде објаснето новото 
чувство на светот, длабоката вознемиреност на 
човечкото суштество кое се раѓа со исконски страв 
пред животот и егзистенцијата.

Кога се работи за експрeсионизам, како и за 
дру ги видови сликарство, изгледа природно и 
нуж но уметникот да внесува некои промени во 
изразот и расположението, секогаш со чувство на 
ослободување, особено кога се претчувствува кра-
јот на животот. Мазев, пред да почине, наслика хо-
ри зонтален триптих со доминантно темен тон на 
расположение и понагласена употреба на црната 
боја. Сината, карактеристичната црвена, како и жол-
та та и зелената боја, ги немаат поранешната живост 
и сјај, сила на потегот. Тие се нанесени директно, 
во сурова фактура, но и со потврдена реакција на 
околната природа на Дојранското Езеро. Внесен е 
мотив на крст, третиран и во некои поранешни дела.

Како се восприемаат или како денес може да се 
видат и доживеат сликите на Мазев, време кога не 
се знае местото на уметноста, време на изместени 
вредности и доминација на дигиталната технологија, 
која од теориски аспект поинаку ги толкува делата 
на класичните медиуми (W.J.T. Mitchell, What do 
pictures want? Chicago/London 2005)? Одговорот е 
условен од личноста на восприемачот, од неговиот 
сензибилитет и знаење.

Освен тоа, секое дело што го напуштило ател-
је то на уметникот во нов амбиент доживува про-
ме на во очите на неговите консументи, кои исто 
така се менуваат. Кое е релативното или апсо лут-
но то значење на едно дело или кои се неговите 
константи? Одговорот не е единствен туку про мен-
лив и разновиден.

Толстој запишал дека уметноста дејствува „за-
раз но“ инфекциски врз „апаратот“ на реципиентот 
(во книгата Лав Николајевич Толстој, Чланци о умет-
ности и књижевности, Београд, 1968).

Кога ќе се најдете пред слика на Мазев, сликата 
дејствува со боите и енергијата содржана во неа, со 
емотивните и вознемирувачките поттици и сигна ли 
што ги праќа до консументите кои таквите дожи ву-
ва ња ги посведочиле.

Непосредноста на неговата постапка ги спојува 
ликовната конституција на сликата и личното 
телесно искуство. Ернст Крис, имајќи го предвид 
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искуството на Леонардо, забележал: „Без оглед што 
слика, уметникот се слика себеси, својата духовна 
содржина, како и сликата на своето тело, своите 
мото рички функции“.

Мазев сликаше вдахновено и со немир „не 
подражавајќи ја природата туку создавајќи ја 
одново“ (Ernst Kris, psihoanalitička istraživanja 
umentosti, Kultura, Beograd 1970).

Мазев рано се појави како талентиран сликар, 
способен сè да преиначи, да го претвори во сли-
ка сето она што е живот и пред сè, сликарска 
уметност. Секоја одделна фаза има заокружени 
белези и квалитет со кои би заземал респектабилно 
и единствено место во македонската уметност. 
Сли карската техника е израз на една специфична 
„нервна вибрација“, комплементарна со техниката 
заснована врз знаења и вештина.

Творештвото на Мазев е оформено и осмислено 
во време на модернизмот, меѓутоа неговата жива 
и љубопитна природа, како и отвореноста кон 
нови предизвици, ќе придонесат да се доближи 
до сликарството на постмодернизмот. Борис Пет-
ков ски запишал: „По 1975 година Мазев изработи 
по веќе слики, цртежи и графики, во сито-печат 
кои ’припаѓаат на експресионизмот со жестоки 
спротивставени бои, со што се доближуваат до 
постмодерните тенденции (‘Татко и син’ 1978, ‘’Нож’ 
1981, ‘Човек кој лежи’ 1982)’“.

Искуствата на XX век ги губат добрите вредности, 
а човекот секако посакува сигурност и потпора што 
мо же да му ги даваат душата и срцето. Вредностите 
може да бидат утеха, меѓутоа недостасуваат пре-
ка лени творци од видот на Мазев, со инвенција и 
чувство за постојано оспорување кои охрабруваат.

Петар Мазев со своето целокупно творештво 
при паѓа на малобројните уметници кој, на еден 
впе чатлив и убедлив начин, ја симболизира 
македонската уметност по 1945 година. Тоа е 
период на разновидни случувања и струења во 
македонската култура и уметност, меѓутоа ав то-
рите со визија се сосема ретка појава. Мазев е до-
стоен продолжувач на експрeсионистичкото сли-
кар ство кој се појави по основоположниците како 
што се Мартиноски и Личеноски. Збогатувајќи 
ги искуствата и содржините, тој во македонската 
уметност внесе живот и витална сликарска форма 
ко ја ги привлекува публиката и стручната јавност. 
На тој начин, Мазев преку сопствените искуства и 
со поврзување на елементи на националната тра ди-
ција ги достигна универзалните вредности на умет-
ничкото творештво. 



94

Vladimir Velichkovski

BETWEEN SHAPE AND COLOR – ON THE ART OF  
PETAR MAZEV 

Mazev’s first creative years are marked by testing and 
talented association with some dominant trends in the main 
Yugoslav centers. The first few years in the post-academic 
period are marked by fauvist expressively represented mainly 
female characters in en face or slightly turned to light semi-
profile or profile. Their traits are stylized, and the shapes 
are emphasized cylindrically synthesized (“Peasant Woman 
from Skopska Crna Gora,” 1953, “Red Haired Woman,” 1955, 
“Portrait,” 1957 and others).

The new situation in the Yugoslav society after 1952-
53, with the liberation from the doctrinal socialist realism 
of Bukharin and Zhdanov, and the determination of the 
modern artistic movements in the Western countries, will 
pave the way for new research. New research emerges in the 
field of geometric figuration or post-cubism, and especially 
the impact of abstraction and informalism, in particular. 
Informalism abolished formalism – to inscribe values of 
semantic lines, of image condition, or certain psychogram. 
Typical is the use of various non-painterly means. In that 
period, the second half of the ‘50s and around the ‘60s, 
different approaches and procedures with differentiated 
terms were affirmed: they became known as action painting, 
other art, lyrical abstraction, tachisme, raw art, abstract 
expressionism. 

In 1958-59, Mazev began a new series of canvases painted 
in the then current manner of geometrized figuration, 
rigidly vertically placed in the two-dimensional space. 
The modeling of the shapes is tonal, and in a new stylistic 
context (in that period modern in the Macedonian art) the 
interest in monumentalizing the figures has continued. The 
human figures resemble mechanical dolls that are without 
expression of stylized characters. Resolving space tends 
to the two-dimensional plane of the painting (“Mourning,” 
1958, “Women Water Carriers,” 1959, as well as “Oro,” and 
other paintings). From 1959 to 1961, Mazev painted desolate 
landscapes with rare objects in the flat space, presented in 
reduced, muted earth chromatism. Noticeable is the effort 
to achieve silence in the space of the painting and a mild 
suggestion of magical realism (“Still life,“ “Landscape“ both 
paintings from 1959). Certain scenography can be felt on 
the canvas “Composition” from 1960 and “Stobi” from 1961.

A series of paintings from the “white phase,” in which 
he links elements of soft geometry to correctly composed 
fields, with emphasis on the painting material, subtle 
tinting of the colors and the texture of the integrated 
pieces of rough wood. The abstraction is combined with 
informalism, then current although already in its final stage 
in Yugoslavia and the world. In some of the paintings appear 
distant associations of landscape (and ground), fragments 
of patinated wall, monastery gate (“Jovan Bigorski” etc.) 
and similar (“Burned Landscape” 1963 etc.). The paintings 
emanate tranquil rhythm and quiet melancholy, at 
times more decorative or meditative. However, despite 
geometrization, as critics emphasize, it cannot be linked on 

any basis with any aspect of Mondrian painting. The works 
that are characterized by delicate colorful solutions besides 
their authentic tone may remind us of the paintings of Prof. 
Ljubica Sokić. 

There is a creeping restlessness in them, and someone 
else might feel an expression of tragedy in them.

In the early 1960s, he opts for a kind of “abstract 
landscapism” (M. Ragon) платна painted in muted white-
gray-yellow tones and at times using wood and sand. These 
are the years for the formal decline of the informalism in 
the region. Towards the end of the ‘60s, there is a turn that 
can be somewhat interpreted as discovering the true nature 
and temperament of Mazev. He gave way to spontaneity, 
to gesture, to the living colors inspired by the Macedonian 
region. The technique is reminiscent of the painterly 
expressionism and of fauvist-expressive coloring language 
of expression. The gestural strokes and the trembling of the 
vibrant color and texture contain unmatched freshness and 
spontaneity of experience. In the ‘70s, when the iconoclastism 
of conceptualism was affirmed, Mazev continues to paint in 
the spirit of expressive abstraction, introducing elements of 
semi-configuration, which at least in part, or conditionally, 
can be linked as a reflex to the current occurrences of “new 
figuration”, pop art, surrealism, and so on. Mazev, when he 
was “in his element,” could paint canvases with fierce colors 
and bold texture with deformations and a transformation 
of the figurative motif. His deformations are inventive and 
in the interest of the strong expression of the painting. 
The elements of biomorphy or “abstract naturalism” of the 
colors spontaneously applied in a different manner contain 
the vibrato of a personal handwriting and the breath of a 
Mediterranean colorful sensibility. The color - the light of “the 
nature” and the agent of inner perceptions are amalgamated 
in the works. The “new painting” interrupted the myth of 
modernism for continuous progress and the introduction 
of innovations in painting by turning to its own painting 
assumptions and a new opportunity, through eclecticism 
and free imagination, to achieve its own transformation. 
The personal mythology of the artist appeared on the scene. 
Mazev did not remain indifferent to the new movements of 
transfiguration. In the ‘80s, large exhibitions of Yugoslav art 
were organized with selected representatives of the new 
trends.

In the second half of the ‘60s, Mazev changed his mood, 
his artistic attitude and his expression, which confirms the 
opinion that he is a painter who is true to himself but also 
open to new experiences and insights, personally motivated 
and stimulated by some artistic movements in other 
environments. The fact and sensory aspect are articulated 
with a more vibrant color, a sort of abstract impressionism 
(“Zuj vo Rashtena,” 1968 etc.). In other paintings, to the 
fore comes night, or lunar mood, with an interest in a 
certain plasticity of the shape, a motif of landscape, mixing 
elements of nature and pale suggestions of an urban 
motif. The vertical disposition is replaced by horizontals of 
unusual biomorphic or anthropomorphic shapes immersed 
into an atmosphere with romantic or surreal tone, a 
distant mechanized representation of iconic “characters,” 
color of ripe grain and sun (“Saint in Blue,“ “Night prey,“ 
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“Composition,” “Macedonian Woman,” “Saint,” all from 
1968, then “Night Landscape“ and “Zhelkin Dol“ from 1970, 
etc.) The lyrical mood and interest in an integrated form 
did not allow the artist to enter into the sphere of current 
motifs of decay in surrealistic painting, etc. (Dado Đurić, 
Vlada Veličković, Ljuba Popović, etc.)

Through color, such exalted, rhapsodical paintings are 
realized by Mazev. He achieves the effect of abundance even 
when painting with a little paint squeezed directly from 
the tube. He abated the full intensity of color with neutral 
tones or he fully gave into the sound palette that at places 
had the power of fanfare (E. Nolde and the expressionists). 
The contrast of colors never resulted in effects of “colorful” 
painting or decorative to preserve the harmony of the whole 
and its color chords. 

In some special moments, free from certain conventions, 
he spilled paint which spread or scattered from the core 
to the edge, achieving abstractness of structure and 
expression. Thus, Mazev, mainly concentrated on the 
surface of the canvas, could achieve effects of entropy or 
chaos, signs of intuition and asymmetry.

It is through color, with its sensory sensible values, that 
the painter becomes aware of the moment of reality and 
the reality of the transcendental.

The painting is not read by the iconic key, but it is a 
painting that acts as an outline of a pictorial culture. Its 
interpretation is also classical, because it respects the 
values of the painting, and new, because it perceives the 
creation of the panting as a response to the challenge of 
radicality. Mazev created some kind of “landscapes of the 
soul” (a tradition that began with romanticism). However, 
the anthropomorphism with varying degrees of readability 
is intertwined in Mazev’s overall painting work. The painted 
body, even when it is degraded, suggests a body and its 
various connotations. 

The part of the unconscious is, of course, a very important 
agent in the artistic work that indicates that the artwork 
conveys more than it is thought to express. In some paintings, 
the idea of time, the continuation of the immediate past into 
the living present, is suggestively encouraged. To revive the 
painting that touches some individual existential problems 
becomes his determination. At the base of painting lies the 
need to release the man from the constraints, from some 
cultural norms of the environment. The painter cannot 
express himself only psychically, but the expression is also 
a physical act. The irrational spontaneity in the process of 
painting does not provide stability to the painting. From the 
interwoven open forms and the chaotic and dense matter, 
Mazev established a plastic coloristic universe in a dynamic 
arrangement of the elements. The colors applied directly 
from the tube and manipulated with a hand or fingers, can be 
experienced as an extension of the psychic life, perhaps the 
pictorial material subjugated to the life of the unconscious.  
It is a process of artistic sublimation.

The passionate painting performance, the sensuality of 
the pictorial matter and the sensible layout and texture of 
the color lines, surfaces and moves has led the critics to 
point out his painting eroticism. When sketching figurative 
representations with black contours, without any particular 

precision in marking the gender characteristics, Mazev 
could suggest two conflicting feelings of love and struggle 
between the sexes. The aggressive moment may need to 
be read in the battering of the form, in the fear or the cry 
located on the face and the position of the non-whole figure. 
In any case, Mazev’s eroticism in some received powerful, in 
other canvases lyrical character, but was mainly expressed 
in a more indirect or implicit manner. 

Petar Mazev painted more portrait characters of general 
character and suggestion, remaining consistent with his 
painting manuscript, regardless of whether he worked in 
relation to a particular person or regardless of the perceived 
reality. 

On a flat, pictorial structure, he quickly or irritably, but 
unwittingly, formed the basic almost abstract facets of the 
figure. 

The critics pointed to the possible influences and to the 
similarity of Mazev’s art with that of the painters from the 
world art movements. It is a matter of correlated sensibility 
or temperament of artists, but more of formal or problem 
related affinities than of the content that is embedded 
between the specified lines and surfaces of color and their 
characteristics and quality. It is important that it is built 
between the “trumpet and silence” (Peđa Milosavljević), 
between the different values of the space between the 
basic artistic and structural elements. 

Between Mazev and De Kuning there is a common 
attachment to color and an obvious passion for painting. 
Mazev’s paintings intertwine the interest in creating a 
painting, the interest in color, too, perhaps more for the 
other moment, but not in the direction of research on the 
monochrome or the colored field. These are paintings for 
the eye and the senses. The space is not rationalized, but 
is expressed through the emotional gestural reflection of 
the image and the color. The quality of the paintings stems 
from internal autonomy. The paintings appear as if they 
have been painted “in one breath.” Nature is part of the 
depiction, the theory and the conventional are not at all, or 
are represented in an insignificant part.

These paintings, at first glance and in shape, are very 
different from Mazev’s later expressionism, but perhaps 
not so different if their content or expression is taken into 
consideration. In those painted canvases, at the beginning 
appreciated by the critic more than the author, elements 
of human drive and intuition are synthesized, as well as 
performance skill and rationalized act to transform and 
raise the motif to a higher artistic reality.

Mazev created outstanding paintings, in a way that is 
freer, more immediate and more exciting than most of his 
contemporaries. He could devote himself to his painting 
instinct, without models, because the intense inner need was 
to imprint the traces of his hand, meaning his own existence 
as a body and soul. Mazev made a conversation with himself, 
as well as with the white canvas, with a painterly passion, to 
the limit so that he would be able, at a certain level, following 
the example of Wilhelm Worringer and the expressionists, 
to resolve the disruptive contradictions within himself. 
Peace and restlessness, the intimate part of his own nature 
and extrovertedness, vitality and opposition to the world, 
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satisfaction and fear, as well as both the motivating forces 
of Eros and Thanatos in the painting and existential sense 
of the word, collide on the canvases. He will replace the 
simplified figurative or semi-figural representations with 
associative forms, with which every recognizable form of 
the subject will disappear from the panting. What remained 
was quite enough, which was his painterly manuscript, 
characterized by Mediterranean, lyrical or raw nature of the 
expression. Not the description, but the color is the alpha 
and omega of the image, its structure and concreteness, 
its meditative or expressionist expressiveness. In color, in 
addition to its symbolism, the impulses of the unconscious 
are imprinted, as well as the conscious action of certain 
control and alignment of the elements to the form. The 
paint is tinted, applied with a smudge and is replicated, 
taken directly from a tube or splashed from a bucket in 
relief layers, flatly, linearly leaving some unpainted surfaces 
of canvas that equally participate in the expression of the 
whole painting. Mazev simply persisted in painting, thanks 
to the painting that was equal to him as breathing, heart 
beat and temperamental movements. He imposed himself 
in the middle with his work and appearance becoming a 
symbol of an artist – expressionist, one who has evolved to a 
wide move, freed from detail and open to the poetic vision 
of the world. Mazev left an extensive work recognized in the 
Yugoslavian region, as well as in the United States, a work 
that still does not leave the audience and the fans, nor the 
critics, indifferent. His work is an example of Jung’s thought 
that there is no internal growth without pain, without 
patience, waiting and withdrawal in one’s own being with 
a strong opposition to the extroverted society. His creative 
evolution is a metaphor for the passage from a caterpillar 
into a butterfly, which is a symbol of the human soul. 
Meanwhile, it was necessary to bear the burden of one’s 
own cross, the great tension between what does not open 
or oppose the world. 

The essence of his painting is in the pictorial matter 
and structure, in the coloristic sign placed in a kind of 
“picturesque disorder.” However, by entering the surface 
of the canvas, or the paper, the painter paid attention to 
the good layout of the elements of the shape, although the 
move and spill of the paint were more spontaneous. 

In the contemporary “madness of individualism” it goes 
to extremes, but it also enters into the creative act of 
transformation and symbolic representation; the features 
of the human face and body are marked with contour lines, 
or rather summarized, whereas the color can be placed as 
an independent value in relation to the line. Precisely due 
to this way of processing, the allusive or anthropomorphic 
representations have antipsychological and anti-individual 
characteristics (Dubuffet and Otto Penck are an example of 
such an approach with emphasized elements of the original 
and primitivism). The very constitution and movements, 
especially the moods of the painter, are directly transmitted 
with vigorous strokes and nervous dance of color and 
lines. His nature and temperament contain spontaneous 
consciousness, a kind of creative fullness of being. A dynamic 
circle of the painting gesture and the pictorial realization 

was achieved, whereby the mind and will’s share could turn 
the creative flux into a fixed sign. 

After the great wave of German neo-expressionism 
and Italian transavantgarde of Achille Bonito Oliva, a 
new attitude of “cold non-expressiveness” of Germano 
Celant appears. With the notion of “second modern” or 
neo-modern of Renato Barilli with certain linguistic and 
ideological meanings of art, the return of some temporarily 
close avant-garde movements is reaffirmed. It is about 
time periods when the rebuilding of confidence in terms of 
“originality” and “authenticity” weakens, as “linear progress” 
without utopian projections. In 1998, the critic Ješa Denegri 
writes about art in a “closed society,” which means “art 
externally separated from the contemporaneous world 
scene” referring to art in the Yugoslav territories. On this 
scale of opportunities, Macedonian art remained in the last 
position. It is a time of cultural globalization, with ideas 
for multiculturalism in fine arts, film and other disciplines, 
especially in philosophy and literature the new sense of the 
world, the deep agitation of the human being born with 
primordial fear of life and existence will be explained. 

How are they perceived or how Mazev’s paintings can 
be seen and experienced today, a time when the place of 
art is unknown, a time of displaced values and domination 
of digital technology, which from a theoretical point of 
view differently interprets the works of the classical media 
(W.J.T. Mitchell, What do pictures want? Chicago/London, 
2005). The answer is conditioned by the personality of the 
perceptor, from his sensibility and knowledge.

Moreover, any work that has left the artist’s studio in 
a new setting experiences a change in the eyes of his 
consumers who also change. What is the relative or absolute 
significance of a work, or what are its constants?

Mazev distinguished himself early as a talented painter, 
capable of changing, turning into a picture all that 
constitutes life and, above all, painting artistry. Every 
single phase has established marks and quality to occupy 
a respectable and unique place in the Macedonian art. The 
painting technique is temperamental, an expression of a 
specific “nervous vibration”, complemented by a technique 
based on knowledge and sensibility.

Mazev’s work has been shaped and conceived in times of 
modernism, however his lively and curious nature, as well as 
his openness to new challenges, will bring him closer to the 
painting of postmodernism.

Petar Mazev with his entire work belongs to the small 
number of artists who, in an impressive and convincing way, 
symbolize the Macedonian art after 1945. It is a period of 
various events and trends in Macedonian culture and art, 
but the authors with vision are quite rare. Mazev is a worthy 
continuer of the expressionist painting that emerged after 
the founders such as Martinoski and Lichenoski. Enriching 
the experiences and contents in the Macedonian art, he 
brought life and vital painting form that attracted the 
audience and the expert public. In this manner, Mazev, 
through his own experiences and by connecting the 
elements of the national tradition, reached the universal 
values of the artistic creation.



97

Крстот, 1971, масло/акрилик на платно, 200х160см
The Cross, 1971, oil/acrylic on canvas, 200х160cm



98

Ангелот над нив, 1978, масло на платно, 170х133см
The Angel above Them, 1978, oil on canvas, 170х133cm



99

Зелена компзиција, 1977, масло на платно, 168х154см
Green Composition, 1977, oil on canvas, 168х154cm



100

Без наслов, 1975, масло на платно, 39 х 39см
Untitled, 1975, oil on canvas, 39 х 39cm



101

Пеперутка на трн, 1972/73?, масло на платно, 190x150см
Butterfly on a Thorn,1972/73?, oil on canvas, 190x150cm



102

Курбан, 1978, масло на платно, 130х226см / Kurban, 1978, oil on canvas, 130х226cm



103



104

C8, 1981, масло на платно, 145х75см 
C8, 1981, oil on canvas, 145х75cm



105

Двајца, 1981, масло на платно, 190х170см 
Couple, 1981, oil on canvas, 190х170cm



106

Омаж за Миро,1977, масло на платно, 168х154см
Homage to Miro,1977, oil on canvas, 168х154cm

Жена, 1972, акрил и масло на платно 
160х85см

Woman, 1972, acrylic and oil on canvas 
160х85cm
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Жена, 1972, акрил и масло на платно 
160х85см

Woman, 1972, acrylic and oil on canvas 
160х85cm



108

Без наслов, 1981, масло на платно,130х170см
Untitled, 1981, oil on canvas,130х170cm



109

Човек во црвено (Карма), 1981, масло на платно, 160х125см
Man in Red (Karma), 1981, oil on canvas, 160х125cm



110

Ѓaволово око, 1982, масло на платно, 134х172см
Devil’s Eye, 1982, oil on canvas, 134х172cm



111

Татко и син, 1981, масло на платно, 100х100см
Father and Son, 1981, oil on canvas, 100х100cm



112

Кон неа, 1982, масло на платно, 128х225см / To Her, 1982, oil on canvas, 128х225cm



113

Кон неа, 1982, масло на платно, 128х225см / To Her, 1982, oil on canvas, 128х225cm



114

Тако и син, 1973, масло на платно, 168х129см
Father and Son, 1973, oil on canvas, 168х129cm



115

Без наслов, 1980, масло на платно, 130х170см
Untitled, 1980, oil on canvas, 130х170cm



116

Без наслов, 1981, масло на платно, 64х49см
Untitled, 1981, oil on canvas, 64х49cm



117

Игра со бои, 1981, масло на платно, 100х100см
Play with paints, 1981, oil on canvas, 100х100cm



118

Скок, 1983, масло на платно, 100х100см
Jump, 1983, oil on canvas, 100х100cm



119

Без наслов, 1979, масло на платно,120х155см
Untitled, 1979, oil on canvas, 120х155cm



120

Без наслов, 1973, масло на платно, 60х50см
Untitled, 1973, oil on canvas, 60х50cm



121

Принцот од Кавадарци,1982, масло на платно,60х50см
The Prince from Kavadarci, 1982, oil on canvas, 60х50cm



122

Ева на плажа, 1979, масло на платно, 90х125см
Eva at the Beach, 1979, oil on canvas, 90х125cm



123

Фигура (Во Њујорк), 1981, масло на платно, 100х100см
Figure (In New York), 1981, oil on canvas, 100х100cm



124

Фигури во простор,  1985, масло и мешана техника на платно,  69х159см
Figures in Space, 1985, oil and combinet techniques on canvas, 69х159cm



125



126

Акт 79, 1979, масло на платно, 52х52см
Act 79, 1979, oil on canvas, 52х52cm



127

Љубомора, 1982, масло на платно, 174х134,2см
Jealousy, 1982, oil on canvas, 174х134,2cm



128

Ева и Адам, 1980, масло на платно, 148х254см / Eve and Adam, 1980, oil on canvas, 148х254cm
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130

Глава, 1975, масло на платно, 38,5х39см
Head, 1975, oil on canvas, 38,5х39cm



131

Куртизана, 1983, масло на платно, 100х100см
Courtesan, 1983, oil on canvas, 100х100cm



132

Славкова птица, 1983, масло на платно,100х100см
Slavkova Bird, 1983, oil on canvas, 100х100cm



133

За неа, 1983, Масло на платно, 100х100см
For Her, 1983, oil on canvas, 100х100cm



134

Жена во црвено,1982, масло на платно, 46х38см
Woman in Red, 1982, oil on canvas, 46х38cm

Каријатида, 1982, масло на платно, 226х60см
Caryatid, 1982, oil on canvas, 226х60cm



135

Каријатида, 1982, масло на платно, 226х60см
Caryatid, 1982, oil on canvas, 226х60cm



136

Љубов 7,1983, масло на платно, 98,5х98,5см
Love 7,1983, oil on canvas, 98,5х98,5cm



137

Композиција 12, 1982, масло на платно, 200х200см
Composition 12, 1982, oil on canvas, 200х200cm



138

Слика 1, 1983, масло на платно, 100х100см
Painting 1, 1983, oil on canvas, 100х100cm



139

Во амбис, 1982, масло на платно, 100x100см
In Abyss, 1982, oil on canvas, 100x100 cm



140

Љубов,1982, масло на платно, 104х86см
Love, 1982, oil on canvas,104х86cm



141

Старец, 1981, Масло на платно, 86х65см
Old Man, 1981, oil on canvas, 86х65cm



142

Семејство, 1978, масло на лесонит, 158х120см
Family, 1978, oil on plywood, 158х120cm



143

Композиција-лето, 1988, масло на платно, 330х200см
Composition-Summer, 1988, oil on canvas, 330х200cm



144

Композиција (фигури во простор), 1985, масло на платно, 120,5х280см
Composition (Figures in Space), 1985, oil on canvas, 120,5х280cm



145



146

Без наслов, 1985, Масло на платно, 110х110см
Untitled, 1985, oil on canvas, 110х110cm



147

В-7, 1988, масло на платно, 150х130см
В -7, 1988, oil on canvas, 150х130cm



148

Слика 2, 1985, масло на платно, 100х120см
Painting 2, 1985, oil on canvas, 100х120cm



149

Женски портрет во розово, 1987, масло на платно, 140х197см
Woman’s Portrait in Pink, 1987, oil on canvas, 140х197cm



150

Големиот метеж, Масло на платно, 190х170см
Big Riot, oil on canvas, 190х170cm



151

Куртизана 2, 1985, Комб. техника, 77х59см
Courtesan 2, 1985, combined techniques, 77х59cm



152

Жена во рамка, 1988, масло на панел, 105х105см
Woman in Frame, 1988, oil on panel, 105х105cm



153

Бегалка, 1988,масло на платно, 137,5х108см
Runaway Woman, 1988, oil on canvas, 137,5х108cm



154

Луѓе и птици, 1986, масло на платно, 200х150см
People and Birds, 1986, oil on canvas, 200х150 cm



155

Без наслов, 1987, масло на платно, 51,5х51,5см
Untitled, 1987, oil on canvas, 51,5х51,5cm



156

Сон 1, 1989, масло на платно, 146,5х127см
Dream 1, 1989, oil on canvas, 146,5х127cm



157

Дете, 1987, масло на платно, 122х78,5см
Child, 1987, oil on canvas, 122х78,5cm



158

Без наслов, 1988, масло на платно, 146,5х127см
Untitled, 1988, oil on canvas, 146,5х127cm



159

Молк, 1987, масло на платно, 135х95см
Silence, 1987, oil on canvas, 135х95cm



160

Без наслов,1989, масло на платно, 205х205см
Untitled, 1989, oil on canvas, 205х205cm



161

Љубомора, 1989, масло на платно, 205х205см
Jealousy, 1989, oil on canvas, 205х205cm



162

Портрет 1, 1987, масло на платно, 60х50см
Portrait 1, 1987, oil on canvas, 60х50cm



163

Портрет на душата, 1989, масло на платно,50х60см
Portrait of the Soul, 1989, oil on canvas, 50х60cm



164

Без наслов, 1989, масло на платно, 65х65см
Untitled, 1989, oil on canvas, 65х65cm



165

Каријатида, 1989, масло на платно, 220х55см
Caryatid, 1989, oil on canvas, 220х55cm



166

Без наслов, 1988, масло на платно, 71х53см
Untitled, 1988, oil on canvas, 71х53cm



167

Хедонизам, 1990, масло на платно, 100х100см
Hedonism, 1990, oil on canvas, 100х100cm



168

Осветлување, 1988, масло на платно, 185х140см
Lighting, 1988, oil on canvas, 185х140cm



169

Без наслов, 1988, масло на платно, 128х98
Untitled, 1988, oil on canvas, 128х98



170

Без наслов, 1983, масло на платно, 100х100см
Untitled, 1983, oil on canvas, 100х100cm



171

Без наслов, 1989, масло на платно, 63х67,5см
Untitled, 1989, oil on canvas, 63х67,5cm



172



173

Кловнови, 1981, масло на платно, 120х70см
Clowns, 1981, oil on canvas, 120х70cm

Кловнови, 1990, масло на платно, 130х100см
Clowns, 1990, oil on canvas, 130х100cm



174

Љубовен акт, 1992, масло на платно, 123х220см / Love Act, 1992, oil on canvas, 123х220cm



175

Љубовен акт, 1992, масло на платно, 123х220см / Love Act, 1992, oil on canvas, 123х220cm



176

Некогаш во Сарај 1, 1981/82?, масло на платно, 60х70см 
Sometimes in Saraj 1, 1981/82?, oil on canvas, 60х70cm



177

Некогаш во Сарај 2, 1981/82?, масло на платно, 60х70см 
Sometimes in Saraj 2, 1981/82?, oil on canvas, 60х70cm



178

Портрет 17, 1991, масло на платно, 50х60см
Portrait 17, 1991, oil on canvas, 50х60cm



179

Црвенокоса 2, 1991, масло на платно, 50х60см
Red Haired Woman 2, 1991, oil on canvas, 50х60cm



180

Без наслов 5, 1991, масло на платно, 60х50см
Untitled 5, 1991, oil on canvas, 60х50cm



181

Дојранска 17, 1992, масло на платно, 80х80см
Dojran 17, 1992, oil on canvas, 80х80cm



182

Човек што вика, 1991, масло на платно, 140х110см
Man Yelling, 1991, oil on canvas, 140х110cm



183

Композиција 9, 1991, масло на платно, 50х60 см
Composition 9, 1991, oil on canvas, 50х60cm



184

Без наслов, 1991, масло на платно, 55х45см
Untitled, 1991, oil on canvas, 55х45cm



185

Без наслов, 1991, масло на платно, 45х40см
Untitled, 1991, oil on canvas, 45х40cm



186

Без наслов, 1992, масло на платно, 52х42см
Untitled, 1992, oil on canvas, 52х42cm



187

За син ми Коце, 1993, масло на платно, 130х100см
For my Son Koce, 1993, oil on canvas, 130х100cm



188

Љубов 14, 1992, масло на платно, 200х200см
Love 14, 1992, oil on canvas, 200х200cm



189

Без наслов, масло на платно, 100х100см
Untitled, oil on canvas, 100х100cm



190 Збогување, 1991, масло на платно, 248х133 / Farewell, 1991, oil on canvas, 248х133,5cm



191



192



193

Метеж, 1993, масло на платно, 130х100см
Riot, 1993, oil on canvas, 130х100cm

Каснато дете, 1990, масло на платно 
250х135см

Bitten Child, 1990, oil on canvas
250х135cm



194

За син ми, 1991, масло на платно, 200х130см
For my Son, 1991, oil on canvas, 200х130cm



195

За син ми, 1991, масло на платно, 200х130см
For my Son, 1991, oil on canvas, 200х130cm

Ракот од Треска, 1992, масло на платно, 140х120см
The Crab from Treska, 1992, oil on canvas, 140х120cm



196

Старец, 1991/92, масло на платно, 50х60см
Old Man, 1991/92, oil on canvas, 50х60cm



197

Портрет, 1992, масло на платно, 60х50см
Portrait, 1992, oil on canvas, 60х50cm



198

Композиција 21, 1987, масло на платно, 50х60см
Composition 21, 1987, oil on canvas, 50х60cm



199

Композиција 23, 1987, масло на платно, 50х60см
Composition 23, 1987, oil on canvas, 50х60cm



200

Триптих, 1993, масло на платно, 240х80см
Triptych, 1993, oil on canvas, 240х80cm



201



202

Портрет, 1993, масло на платно, 60х50см
Portrait, 1993, oil on canvas, 60х50cm



203

Ц 14, 1990, масло на платно, 60х50см
C 14, 1990, oil on canvas, 60х50cm



204

Без наслов 4, 1991, масло на платно, 60х50см
Untitled 4, 1991, oil on canvas, 60х50cm



205

Крст, 1993, масло на платно, 50х60см
Cross, 1993, oil on canvas, 50х60cm



206

Спомен-Костурница (детал), Велес, 1979/80, мозаик, 220м2 
Memorial Ossuary, (detail), Veles, 1979/80, mosaic, 220m2 

Спомен-Костурница (детал), Велес, 1979/80, мозаик, 220м2 
Memorial Ossuary, (detail), Veles, 1979/80, mosaic, 220m2 
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208

Спомен-Костурница (детал), Велес 
1979/80, мозаик, 220м2 
Memorial Ossuary, (detail) 
Veles, 1979/80, mosaic, 220m2 



209

Спомен-Костурница (детал), Велес 
1979/80, мозаик, 220м2 
Memorial Ossuary, (detail) 
Veles, 1979/80, mosaic, 220m2 

Спомен-Костурница (детал), Велес , 1979/80, мозаик, 220м2 
Memorial Ossuary, (detail), Veles, 1979/80, mosaic, 220m2 
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Спомен-Костурница (детал), Велес , 1979/80, мозаик, 220м2 
Memorial Ossuary, (detail), Veles, 1979/80, mosaic, 220m2 
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Ателјето на Мазев, Скопје / Mazev’s Studio, Skopje
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214

Ателјето на Мазев, Скопје / Mazev’s Studio, Skopje
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216

Ателјето на Мазев, Скопје / Mazev’s Studio, Skopje



217



218

Петар Мазев, биографија

Роден 10 февруари 1927 год. во Кавадарци, мајка Славка, 
домаќинка, татко Коце, занаетчија. Починал 1993год. во 
Скопје. Завршил Академија за ликовни уметности 1953 год. 
во Белград (професори: Зора Петровиќ, Љубица Сокиќ и 
Никола Грозденовиќ.). Истата година станува член на ДЛУМ 
и почнува со излагање на групни и самостојни изложби.
Во 1958/59 година  студиски престојувал во Париз.
Во 1959 година станува професор на Архитектонскиот 
факултет во Скопје. Мазев бил член на нашата авангардна 
група „Мугри“, со која учествувал на изложбите во Скопје 
(1960,1961 година) и Белград (1961година). Бил еден од 
главните иницијатори за формирањето на Факултетот за 
ликовни уметности во Скопје (во 1980 година), кадешто бил 
избран за професор и декан и останува на таа функција  се 
до пензионирањето, а потоа работи како слободен уметник.

Самостојни изложби:
1958 Скопје, Дом на културата на ДСВР (со Драгутин 

Аврамовски)  Куманово, Работнички универзитет (со 
Драгутин Аврамовски)

1959  Скопје, Дом на културата на ДСВР (со Иван Велков и  
Спасе Куновски)

1960  Скопје, Дом на културата на ДСВР (со Спасе Куновски)
1963  Кавадарци, Фискултурен дом
1966  Скопје, Музеј на современа уметност (Салон на ,,Ѓуро 

Салај‘‘)
1968  Скопје, Сарај, Ателје на Петар Мазев, Вечер на 
 музика,поезија и сликарство
1970  Скопје, Уметничка галерија
1973 Скопје, Сарај, Ателје на Петар Мазев, Вечер на 

амбиентална уметност ( со Симон Шемов)
1976  Скопје, Музеј на современа уметност
1981  Њујорк, културно-информативен центар на 
 Југославија, Питсбург, Russian Images Gallery
1982  Скопје, Уметничка галерија
 Струга, Струшки вечери на поезијата
 Ниш, Изложбен повилјон и „Салон 77“
1983  Кавадарци, Хол на салата на ДТВ Партизан
 Сараево, Galerija „Roman Petrovik“
 Загреб, galerija „Forum“
 Бања Лука, Изложбен салон на Домот на културата
1984  Охрид, Хотел „Метропол“
1985  Скопје, Центар за култура и информации
 „Љубов во пеколот“, гвашеви
1987  Врњачка бања, Културен центар „Замак културе“
 Белград, Галерија „Вид“(цртежи)
 Галерија на Домот на младите (слики)
 Младеновац, Галерија „Вид“ (слики и цртежи)
 Струга, Народен музеј
 Струга, Спомен дом на браќата Миладиновци
 Скопје, Салон на ДЛУМ и Ателје-Сарај, Игра со боја
1988  Скопје, Галерија „Компас“
1990  Скопје, Музеј на современата уметност, Монографско-

ретроспективна изложба
 Велес, Ликовен салон
 Куманово, Уметничка галерија
 Виена, Kleine Galerie (со Боро Митриќески и Јожеф 

Муховиќ)

1991  Струга Хотел „Дрим“
1992 Скопје, Културно-информативен центар за 

демилитаризација, Ликовен портрет на Петар Мазев
 Скопје, Галерија Стоби
1998  Скопје, Музеј на современа уметност „Genesis“ (со 

Петар Лубарда)
2001  Струмица, манастир „Св. Јоаким Осоговски“, 

Изложба  на дела создадени на ликовната колонија  
„Св. Јоаким Осоговски“

2005  Скопје, Музеј на современа уметност
 
Групни изложби
1953  Скопје, Уметничка галерија, VIII изложба на ДЛУМ
1954  Скопје, Уметничка галерија, IX изложба на ДЛУМ
1954/55 Загреб, Umjetnički paviljon, Изложба на ДЛУМ
1955  Љубљана, Jakopičev paviljon, Изложба на ДЛУМ
 Копер, Изложба на ДЛУМ
 Сараево, Изложба на ДЛУМ
 Гостивар, Изложба на ликовните уметници на 
 Македонија
 Александрија, I медитеранско биенале на ликовните 

уметници
 Скопје, Уметничка галерија, X Изложба на ДЛУМ
1956  Љубљана, Moderna galerija, Izložba na SDLYJ
 Скопје, Клуб на уметници, Графичка изложба на 

шестмината
 Милано, Famiglia artistica, Млади југословенски 

уметници
 Белград, Галерија на графичкиот колектив, Мајска 

изложба на графика
 Сараево, Изложбен павилјон, Сојузна изложба на 

ликовните уметници на Југославија (по повод на IV 
конгрес)

 Скопје, Дом на културата на ДСВР, Изложба на 
 Петмината 
 Скопје, Уметничка галерија, XI изложба на ДЛУМ
1957  Скопје, Уметнички павилјон, I графичка изложба на 
 ДЛУМ
 Скопје, Уметничка галерија, I пролетна изложба на 

ДЛУМ
 Дубровник, Umjetnička galerija, Современа 
 југословенска уметност
 Мексико Сити, Museo Nacional de Artes Plasticas, 

Современа југословенска графика
 Пекинг, Шангај, Современа југословенска графика
 Белград, Графички колектив, Современа македонска 

графика
 Белград, Уметнички павиљон на Малом Калемегдану, 

Изложба на ДЛУМ
 Скопје, Уметничка галерија, XII изложба на ДЛУМ
 Загреб, Umjetnički paviljon, Изложба на ДЛУМ
1958 Скопје, Уметнички павилјон, II графичка изложба 

ДЛУМ
 Скопје, Уметнички павилјон, II пролетна изложба на 

ДЛУМ
 Загреб, Umjetnički paviljon, II изложба на графика на 

СЛУЈ
 Скопје, Уметнички павилјон, II изложба на графика на 

СЛУЈ
 Охрид, II изложба на графика на СЛУЈ
 Белград, Културно-просветно веќе Југославије, 
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Petar Mazev, biography

Born on February 10th 1927 in Kavadarci, mother Slavka, 
housewife, father Koce, craftsman. Died in 1993 in Skopje. 
Graduated at the Academy of Fine Arts in Belgrade, 
1953 (professors: Zora Petrović, Ljubica Sokić, and Nikola 
Grozdenović). Same year he became member of the Association 
of Artists of Macedonia (DLUM) and started exhibiting at group 
and solo exhibitions. 
In 1958/59 he was in Paris for a study visit. 
In 1959 he became professor at the Faculty of Architecture 
in Skopje. Mazev was a member of our avant-garde group 
“Mugri”, with which he participated at exhibitions in Skopje 
(1960, 1961) and Belgrade (1961). He was one of the main 
initiators for the establishment of the Faculty of Fine Arts in 
Skopje (in 1980), where he was elected professor and dean, and 
remained in that position until retirement, and then worked as 
a freelance artist. 

Solo exhibitions:
1958 Skopje, Culture Center of DSVR (with Dragutin 

Avramovski)  
 Kumanovo, Workers University (with Dragutin 

Avramovski)
1959  Skopje, Culture Center of DSVR (with Ivan Velkov 

and Spase Kunovski)
1960  Skopje, Culture Center of DSVR (with Spase Kunovski)
1963  Kavadarci, Sports Center
1966  Skopje, Museum of Contemporary Art (Salon at 

“Gjuro Salaj” str.)
1968 Skopje, Saraj, Atelier of Petar Mazev, Evening of 

Music, Poetry and Painting 
1970 Skopje, Art Gallery
1973 Skopje, Saraj, Atelier of Petar Mazev, Evening of 

Ambiance Art (with Simon Shemov)
1976  Skopje, Museum of Contemporary Art
1981 New York, Culture and Information Center of 

Yugoslavia 
 Pittsburgh, Russian Images Gallery
1982  Skopje, Art Gallery
 Struga, Struga Poetry Evenings
 Niš, Exhibit Pavilion and “Salon 77”
1983  Кavadarci, Foyer of the Hall of DTV Partizan
 Sarajevo, Gallery “Roman Petrović“
 Zagreb, Gallery “Forum“
 Banja Luka, Exhibit Hall of the Culture Center
1984 Оhrid, Hotel “Metropol“
1985 Skopje, Culture and Information Center, “Love in 

Hell“, gouache paintings
1987 Vrnjacka Banja, Culture Center “Zamak kulture“
 Belgrade, Gallery “Vid“ (drawings)
 Gallery of the Youth Center (paintings)
 Mladenovac, Gallery “Vid“ (paintings and drawings)
 Struga, National Museum
 Struga, Memorial House of Brothers Miladinovci
 Skopje, Salon of DLUM and Atelier Saraj, Color Game
1988 Skopje, Gallery “Kompas“
1990 Skopje, Museum of Contemporary Art, Monographic-

Retrospective Exhibition
 Veles, Art Salon
 Kumanovo, Art Gallery
 Vienna, Kleine Galerie (with Boro Mitrikjeski and 
 Jožef Muhovič)
1991 Struga, Hotel “Drim”
1992 Skopje, Culture and Information Center for 

Demilitarization, Art Portrait of Petar Mazev
 Skopje, Gallery Stobi
1998 Skopje, Museum of Contemporary Art, “Genesis“ 

(with Petar Lubarda)
2001 Strumica, monastery “St. Joakim Osogovski“, 

Exhibition of works produced during the Art 
Workshop “St. Joakim Osogovski”

2005 Skopje, Museum of Contemporary Art
 
Group exhibitions
1953  Skopje, Art Gallery, VIII Exhibition of DLUM
1954  Skopje, Art Gallery, IX Exhibition of DLUM
1954/55 Zagreb, Umjetnički paviljon, Exhibition of DLUM
1955  Ljubljana, Jakopičev paviljon, Exhibition of DLUM
 Koper, Exhibition of DLUM
 Sarajevo, Exhibition of DLUM
 Gostivar, Exhibition of Artists of Macedonia 
 Alexandria, I Mediterranean Biennale
 Skopje, Art Gallery, X Exhibition of DLUM
1956  Ljubljana, Moderna galerija, Izložba na SDLYJ
 Skopje, Artists’ Club, Graphic exhibition of the six
 Milano, Famiglia artistica, Young Yugoslav Artists
 Belgrade, Gallery of the Graphic Collective, May 

exhibition of graphics
 Sarajevo, Exhibit Pavilion, Federal exhibition of artists 

of Yugoslavia (on the occasion of the IV congress)
 Skopje, Culture Center of DSVR, Exhibition of the 
 Five
 Skopje, Art Gallery, XI Exhibition of DLUM
1957  Skopje, Art Pavilion, I Graphics Exhibition of DLUM
 Skopje, Art Gallery, I Spring Exhibition of DLUM
 Dubrovnik, Umjetnička galerija, Contemporary 

Yugoslav Art
 Mexico City, Museo Nacional de Artes Plasticas, 
 Contemporary Yugoslav Graphics
 Beijing, Shanghai, Contemporary Yugoslav Graphics
 Belgrade, Graphic collective, Contemporary Yugoslav 

Graphics
 Belgrade, Art Pavilion on Malom Kalemegdanu, 
 Exhibition of DLUM
 Skopje, Art Gallery, XII Exhibition of DLUM
 Zagreb, Umjetnički paviljon, Exhibition of DLUM
1958  Skopje, Art Pavilion, II Graphics Exhibition of DLUM
 Skopje, Art Pavilion, II Spring Exhibition of DLUM
 Zagreb, Umjetnički paviljon, II Exhibition of graphics 

of SLUJ
 Skopje, Art Pavilion, II Exhibition of graphics of SLUJ
 Оhrid, II Exhibition of graphics of SLUJ
 Belgrade, Cultural-educational Council of 
 Yugoslavia, Contemporary Yugoslav Graphics 
 (traveling exhibition across Yugoslavia from June 
 1958)
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 Современа југословенска графика (патувачка 
 изложба низ Југославија од јуни 1958)
 Скопје, Уметнички павилјон, XIII изложба на ДЛУМ
 Париз, Модерна Галерија, Младо француско 
 сликарство
1959  Ленинград, Ермитаж, Современа југословенска 

графика
 Киев, Современа југословенска графика
 Москва, Изложбени простории на мостот Кузњецки, 

Современа југословенска графика
 Скопје, Уметнички павилјон, 15 години ликовно 

творештво во Македонија
 Титоград, Уметнички павиљон, Современа македонска 

уметност
 Белград, Уметнички павиљон, Современа македонска 

уметност
 Скопје, Уметнички павилјон, XIV изложба на ДЛУМ
1960 Скопје, Уметнички павилјон, I изложба на групата 

,,Мугри‘‘
 Скопје, Уметничка галерија, Македонски пејзаж 1950-

1960
 Скопје, Уметнички павилјон, IV пролетна изложба на 

ДЛУМ
 Скопје, Уметнички павилјон, XV изложба на ДЛУМ
 Нови Сад, Градска изложбена галерија, Современа 

македонска уметност
1961  Белград, Уметнички павиљон на Малом Калемегдану, 

Изложба на групата Мугри
 Скопје, Уметнички павилјон, V пролетна изложба на 

ДЛУМ
 Белград, Београдски сајам, I триенале на 

југословенските ликовни уметници
 Скопје, Уметнички павиљон, Изложба на групата 

Мугри
 Скопје, Галерија на Дом на ЈНА, НОБ во делата на 

ликовните уметници
 Прилеп, Дом на ЈНА, Изложба на ДЛУМ посветена на 

20 годишнината од народната револуција
 Скопје, Уметнички павилјон, XVI изложба на ДЛУМ
1961/62 Александрија, Musee des Beaux-Arts, IV 
 медитеранско биенале на ликовните уметници
1962  Скопје, Галерија Работнички дом, Збирка на ликовни 

дела 
 Скопје, Уметничка галерија, Македонски портрет XIX 

и XX век
 Загреб, Уметнички павиљон, Изложба на ДЛУМ
 Битола, Уметничка галерија, ДЛУМ-Современа 

македонска уметност
 Дижон, Cellier de Clairvaux, Современа македонска 

уметност
 Белград, Галерија Дом ЈНА, Ликовни уметници од 

Скопје
 (Ѓорѓиевски, Куновски,Мазев,Митриќевски)
 Ниш, Павиљон на Тврѓави, Современа македонска 

ликовна уметност
 Охрид, Работнички универзитет, Ѓеорѓиев, Куновски, 

Мартиноски, Мазев, Митриќевски
 Скопје, Уметничка галерија,Скопје низ ликовни дела
 Скопје, Уметнички павилјон, XVII изложба на ДЛУМ
1963 Белград, Галерија Дома ЈНА, Шијаковиќ, Мазев, 

Кондовски, Ивковиќ, Хаџи- Бошков(заедничка изложба)

 Брисел, Galerie d Egmond, Изложба на уметници од 
Скопје

 Лозана, Современа југословенска уметност
1964  Белград, Београдски сајам, II југословенско триенале 

на ликовните уметници
 Скопје, Работнички дом, 10 македонски уметници 

учесници на II југословенско триенале на ликовните 
уметници во Белград

 Слопје, Уметничка галерија, Пролетна изложба на 
ДЛУМ

 Охрид, Народен музеј, Пролетна изложба на ДЛУМ
 Лондон, Turst Centre of Yougoslavia, Изложба на 

уметници од Скопје
 Брадфорд, Museum and Art Gallery, Изложба на 

уметници од Скопје
 Словењ Градец, Umetnostni paviljon, Македонски 

ликовни уметници
 Скопје, Уметничка галерија, Есенска изложба на ДЛУМ
 Охрид, Народен музеј, Современа Југословенска 

уметност
 Штип, Народен музеј - Безистен, Современа 

македонска уметност
1965 Рим, Galieria Penelope, Уметност во Македонија, 

денес Скопје, Уметничка галерија, Изложба на 
тринаесетминта Скопје, Сала на Собранието на 
СРМ, ДЛУМ - Современа македонска уметност

 Скопје, Уметничка галерија, Пролетна изложба на 
ДЛУМ

 Лисоне, XIV Premio Lissone
 Охрид, Уметничка галерија, 10 современи македонски 

уметници
 Скопје, Музеј на град Скопје, Скопје 63 низ ликовни 

дела
 Струмица, Работнички универзитет, Дела од 

струмичката ликовна колонија
1966 Скопје, Работнички дом, Дела од збирката на 

Галеријата при Работничкиот дом-универзитет
 Нинберг, Franksche Galerie, Шест југословенски 

уметници
 Штудгард, Stuttgarter Rathaus, Шест југословенски 

уметници
 Западен Берлин, Шест југословенски уметници
 Торино, Galleria d Arte Botero, Sovremena makedonska 

umetnost
 Париз, Есенски салон (Salon d Automne)
 Чачак, Уметничка галерија ,,Надежда Петровиќ‘‘, IV 

меморијал ,,Надежда Петровиќ‘‘
 Велес, Народен музеј, НОБ и револуцијата на делата 

на македонските ликовни уметници
 Скопје, Уметничка галерија, XXI изложба на ДЛУМ
1966/67 Скопје, Работнички дом, Современа македонска 

уметност-актуелни тенденции
 Скопје, Музеј на современа уметност,Подарени дела- 

јули 1966-јули 1967
 Струга, Спомен Дом на браќата Миладиновци, 

Ликовно-поетски салон на СВП
 Белград, Београдски сајам, III триенале на 
 југословенските ликовни уметници
 Скопје, Уметничка галерија, XXII изложба на ДЛУМ
1967/68 Багдад, Бејрут, Триполи, Современа југословенска 

уметност
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 Skopje, Art Pavilion, XIII Exhibition of DLUM
 Paris, Modern Gallery, Young French Painting 
1959 Leningrad, Hermitage, Contemporary Yugoslav 
 Graphics
 Kiev, Contemporary Yugoslav Graphics
 Moscow, Exhibition halls on the Kuznetsk bridge, 

Contemporary Yugoslav Graphics
 Skopje, Art Pavilion, 15 years of artistic creation in 

Macedonia
 Titograd, Art Pavilion, Contemporary Macedonian Art
 Belgrade, Art Pavilion, Contemporary Macedonian Art
 Skopje, Art Pavilion, XIV Exhibition of DLUM
1960 Skopje, Art Pavilion, I exhibition of the group “Mugri”‘
 Skopje, Art Gallery, Macedonian Landscape 1950-1960
 Skopje, Art Pavilion, IV Spring Exhibition of DLUM
 Skopje, Art Pavilion, XV Exhibition of DLUM
 Novi Sad, City Exhibition Gallery, Contemporary 
 Macedonian Art
1961 Belgrade, Art Pavilion on Malom Kalemegdanu, 

Exhibition of the group Mugri
 Skopje, Art Pavilion, V Spring Exhibition of DLUM
 Belgrade, Belgrade Fair, I Triennial of Yugoslav Artists
 Skopje, Art Pavilion, Exhibition of the group Mugri
 Skopje, Gallery of the House of Yugoslav National 

Army, National Liberation War in the Works of the 
 Artists
 Prilep, House of Yugoslav National Army, Exhibition 

of DLUM dedicated to 20th Anniversary of the national 
revolution

 Skopje, Art Pavilion, XVI Exhibition of DLUM
1961/62 Alexandria, Musee des Beaux-Arts, IV Mediterranean 

Biennale of Artists
1962  Skopje, Gallery Workers’ House, Collection of 

artworks
 Skopje, Art Gallery, Macedonian Portrait XIX and XX 

century
 Zagreb, Art Pavilion, Exhibition of DLUM
 Bitola, Art Gallery, DLUM-Contemporary Macedonian 
 Art
 Dijon, Cellier de Clairvaux, Contemporary Macedonian 

Art
 Belgrade, Gallery of House of YNA, Artists from S
 kopje
 (Gjorgjievski, Kunovski, Mazev, Mitrikjevski)
 Niš, Pavilion on Tvrdjavi, Contemporary Macedonian 

Fine Art
 Оhrid, Workers University, Gjeorgjiev, Kunovski, 
 Martinoski, Mazev, Mitrikjevski
 Skopje, Art Gallery, Skopje through artworks
 Skopje, Art Pavilion, XVII Exhibition of DLUM
1963 Belgrade, Gallery of House of YNA, Šijaković, Mazev, 

Kondovski, Ivković, Hadji-Boshkov (group exhibition)
 Brussels, Galerie d Egmond, Exhibition of artists from 

Skopje
 Lausanne, Contemporary Yugoslav Art
1964  Belgrade, Belgrade Fair, II Yugoslav triennial of artists
 Skopje, Workers House, 10 Macedonian artists 
 participants at II Yugoslav triennial of artists in 
 Belgrade

 Skopje, Art Gallery, Spring Exhibition of DLUM
 Ohrid, National Museum, Spring Exhibition of DLUM
 London, Trust Centre of Yugoslavia, Exhibition of 
 artists from Skopje
 Bradford, Museum and Art Gallery, Exhibition of 

artists from Skopje
 Slovenj Gradec, Umetnostni paviljon, Мacedonian 

artists
 Skopje, Art Gallery, Autumn Exhibition of DLUM
 Ohrid, National Museum, Contemporary Yugoslav Art
 Shtip, National Museum - Bezisten, Contemporary 

Macedonian Art
1965  Rome, Galleria Penelope, Art in Macedonia, today 

Skopje, Art Gallery, Exhibition of the Thirteen Skopje, 
Hall of the Assembly of SRM, DLUM – Contemporary 
Macedonian Art

 Skopje, Art Gallery, Spring Exhibition of DLUM
 Lissone, XIV Premio Lissone
 Ohrid, Art Gallery, 10 contemporary Macedonian 

artists
 Skopje, Museum of the City of Skopje, Skopje 63 

through artworks
 Strumica, Workers University, Works from the 
 Strumica Art Colony
1966  Skopje, Workers House, Works from the collection of 

the Gallery at the Workers’ House-University
 Nuremberg, Franksche Galerie, Six Yugoslav Artists
 Stuttgart, Stuttgarter Rathaus, Six Yugoslav Artists
 West Berlin, Six Yugoslav Artists
 Torino, Galleria d Arte Botero, Contemporary 
 Macedonian Art
 Paris, Autumn Salon (Salon d’Automne)
 Čačak, Art Gallery “Nadežda Petrović”, IV memorial 

“Nadežda Petrović”‘
 Veles, National Museum, National Liberation Struggle 

and the revolution in the works of the Macedonian 
artists

 Skopje, Art Gallery, XXI Exhibition of DLUM
1966/67 Skopje, Workers House, Contemporary Macedonian 

Art – current tendencies
 Skopje, Museum of Contemporary Art, Donated 

works - July 1966-July 1967
 Struga, Memorial House of the Miladinovci brothers, 

Art-poetry salon at Struga Poetry Evenings
 Belgrade, Belgrade Fair, III triennial of Yugoslav artists
 Skopje, Art Gallery, XXII Exhibition of DLUM
1967/68  Baghdad, Beirut, Tripoli, Contemporary Yugoslav Art
1968 Skopje, Art Gallery, Our Past
 Skopje, Art Gallery, Exhibition of DLUM
1968 in the atelier in Saraj he organizes an evening of 

music, painting and poetry, in the ambience of his 
latest works

1969 Belgrade, Museum of Contemporary Art, Sarajevo, 
Umjetnička galerija, Contemporary Macedonian Art – 
painting, sculpture, objects

 Ferrara, Chiesa di San Romano, Exhibition of 
 Macedonian artists
 Кavadarci, National Library Fetkin, Art and poetry 

meetings
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1968  Скопје, Уметничка галерија, Наше минато
 Скопје, Уметничка галерија, Изложба на ДЛУМ
1968  во ателјето во Сарај организира вечер на музика, 
 сликарство и поезија, во амбиент на неговите најнови 

дела
1969 Белград, Музеј савремене уметности, Сарајево, 
 Umjetnička galerija, Современа македонска уметност-

сликарство, скулптура, објекти
 Ферара, Chiesa di San Romano, Изложба на мекедонски 

уметници
 Кавадарци, Народна библиотека Феткин, Ликовно-

поетски средби
 Словењ Градец, Umetnostni paviljon, Ангажираната 

уметност во Југославија
 Фиренца, XIX меѓународно биенале
 Скопје, Уметничка галерија, 25 години АСНОМ
 Скопје, Уметничка галерија, XXIV изложба на ДЛУМ
1970 Скопје, Уметничка галерија, Моето сакано дело
 Ним, Musee des Beauxs Arts, Шел, Centre Culturel de 

la ville de Chelles, Брест и Париз, Десет македонски 
сликари

 Скопје, Музеј на современа уметност, Прва постојана 
поставка

 Скопје, Уметничка галерија, XXV Изложба на ДЛУМ
1971 Скопје, Музеј на современа уметност, Дела на 
 македонските уметници од колекцијата на МСУ, 

Скопје
 Белград, Галерија Дома ЈНА, III изложба на НОБ во 

делата на југословенските ликовни уметници
1971/72 Скопје, Уметничка галерија и Музеј на современа 

уметност, Нашето историско минато во делата на 
македонските ликовни уметници

1972 Чачак, Уметничка галерија, ,,Надежда Петровиќ‘‘, 
Меморијал Надежда Петровиќ

1973 Пекинг, Голем изложбен хол, НОБ во делата на 
ликовните уметници од Југославија

 Куманово, Уметничка галерија, Поставка на ликовни 
дела

1973  Во ателјето во Сарај, организира прв хепенинг во 
 Македонија (рок и бит музика, лајт шоу, модерен 

балет, скулптури и слики од Петар Мазев, Симон 
Шемов, Денис Бовен од Англија и др.

1974  Винковци, Galerija umjetnosti, Современо македонско 
сликарство (од збирката на Народниот музеј, Охрид)

 Скопје, Музеј на современа уметност, 
 Револуционерното минато во македонската 

уметност
1975  Вуковар, Gradski muzej, Современо македонско 
 сликарство(од збирката на Народниот музеј, Охрид)
 Скопје, Галерија на Домот на ЈНА, Велес, Народен 
 музеј, НОБ во делата на македонските ликовни 
 уметници
 Мексико Сити, Музеј на модерната уметност, 
 Современа јурословенска уметност
 Сараево, Skenderija, Современа југословенска 

уметност
 Скопје, Уметничка галерија, XXX изложба на ДЛУМ
1976 Гвадалахара, Сан Луис Потоси (Мексико), Современа 

југословенска уметност
 Сомбор, Градски музеј, Ликовна есен-Момент на 

југословенското сликарство 76

 Скопје, Музеј на современа уметност, Аквизиции од 
РЗК

1977 Атина, Ethiniki Pinakotiki-Alexander Soutzos Museum, 
Современа југословенска уметност

 Скопје, Музеј на современа уметност, Македонски 
пејзаж

 Париз, Musee dArt Moderna de la ville de Paris, 
 Современо македонско сликарство
 Ниш, Павиљон на Тврџави, Изложба на дела од 

Сиќевачката колонија
 Скопје, Музеј на современа уметност, XXXII изложба 

на ДЛУМ
1978  Грац, Neue Galerie am Landesmuseum Joaneum, 16 

современи македонски сликари
 Скопје, Музеј на современа уметност, Современа 

македонска ликовна уметност
 Скопје, Филозофски факултет, Колективно создавање 

на монументална слика
 Бања Лука, Дом културе, Современа македонска 
 уметност
 Тетово, Дом на културата, Современа македонска 

уметност( од колекцијата на МСУ)
 Скопје, Музеј на современата уметност, XXXIII изложба 

на ДЛУМ
1979 Брадфорд, Cartwright Hall-Museum and Art Gallery, 

Лондон, 10 современи македонски уметници
 Скопје, Центар за култура и информации, Скопје во 

делата на македонските ликовни уметници
 Скопје, Републичка комисија за културни врски со 

странство, 20 македонски ликовни уметници
 Скопје, Музеј на современа уметност, XXXIV изложба 

на ДЛУМ
1979/80 Дубровник, Umjetnička galerija, Љубљана, Moderna 

galerija, Сараево, Collegium Artisticum, Белград, 
Павиљон „Цвијета Зузориќ“, Приштина, Галерија 
уметности, Скопје, Музеј на современа уметност, 15 
современи македонски ликовни уметници 

1980  Рим, Palazzo delle Espozicione, 15 современи 
македонски уметници

 Белград, Галерија „Видиковац“, Скопје во делата на 
ликовните уметници

 Белград, Музеј савремене уметности, Југословенско 
сликарство на шестата деценија

 Скопје, Музеј на современа уметност, Подарени дела 
1971-1980

1980/81 Скопје, Музеј на современа уметност, XXXV изложба 
на ДЛУМ

1981 Скопје, Музеј на современа уметност, НОБ и 
социјалистичката револуција на делата на 
југословенските ликовни уметници

 Скопје, Етнолошки музеј, Народниот живот во 
творештвото на македонските ликовни уметници

 Скопје, Музеј на современа уметност, 7 изложба на 
СДЛУЈ

 Скопје, Уметничка галерија, XXXVI изложба на ДЛУМ
 Бања Лука, Изложбен салон на Домот на културата, 

Есенски салон- локалното и глобалното во 
 современата уметност на Југославија
 Цетиње, Уметнички музеј, 15 јубилејна изложба на 

Ликовниот салон ,,13 Ноември‘‘
 Берлин, Neuen berliner Galerie im Alten Museum, 

Југословенски сликари 1950-1965
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 Slovenj Gradec, Umetnostni paviljon, Engaged art in 
Yugoslavia

 Firenze, XIX international biennale 
 Skopje, Art Gallery, 25 years ASNOM
 Skopje, Art Gallery, XXIV Exhibition of DLUM
1970 Skopje, Art Gallery, My Loved Work
 Nimes, Musee des Beauxs Arts, Chelles, Centre 

Culturel de la ville de Chelles, Brest and Paris, Ten 
Macedonia Painters

 Skopje, Museum of Contemporary Art, First 
permanent exhibition

 Skopje, Art Gallery, XXV Exhibition of DLUM
1971 Skopje, Museum of Contemporary Art, Works by 

Macedonian artists from the collection of MoCA, 
Skopje

 Belgrade, Gallery of the House of YNA, III Exhibition 
of National Liberation Struggle in the works of the 
Yugoslav artists

1971/72 Skopje, Art Gallery and Museum of Contemporary 
Art, Our historical past in the works of the Macedonian 
artists

1972  Čačak, Art Gallery, “Nadežda Petrović”, Мemorial 
Nadežda Petrović

1973  Beijing, Large exhibition hall, National Liberation 
Struggle in the works of the Yugoslav artists

 Кumanovo, Art Gallery, Exhibition of artworks
1973  in the atelier in Saraj, he organizes the first 

happening in Macedonia (rock and beat music, light 
show, modern ballet, sculptures and paintings by 
Petar Mazev, Simon Shemov, Dennis Bowen from 
England and others.

1974  Vinkovci, Galerija umjetnosti, Contemporary 
Macedonian Painting (from the collection of National 
Museum, Ohrid)

 Skopje, Museum of Contemporary Art, Revolutionary 
past in Macedonian art

1975  Vukovar, Gradski muzej, Contemporary Macedonian 
Painting (from the collection of National Museum, 
Ohrid)

 Skopje, Gallery of the House of YNA, Veles, National 
Museum, National Liberation Struggle in the works of 
the Macedonian artists

 Mexico City, Museum of Modern Art, Contemporary 
Yugoslav Art

 Sarajevo, Skenderija, Contemporary Yugoslav Art
 Skopje, Art Gallery, XXX Exhibition of DLUM
1976 Guadalajara, San Luis Potosi (Mexico), Contemporary 

Yugoslav Art
 Sombor, City Museum, Art autumn-moment of 

Yugoslav painting 76
 Skopje, Museum of Contemporary Art, Acquisitions 

from RZK
1977 Athens, Ethiniki Pinakotiki-Alexander Soutzos 

Museum, Contemporary Yugoslav Art
 Skopje, Museum of Contemporary Art, Macedonian 

Landscape
 Paris, Musee d’Art Moderne de la ville de Paris, 

Contemporary Macedonian Painting
 Niš, Pavilion on Trdjavi, Exhibition of works from 

Sicevacka collony

 Skopje, Museum of Contemporary Art, XXXII 
Exhibition of DLUM

1978  Graz, Neue Galerie am Landesmuseum Joaneum, 16 
contemporary Macedonian painters

 Skopje, Museum of Contemporary Art, Contemporary 
Macedonian Fine Art

 Skopje, Faculty of Philosophy, Collective Creation of 
a Monumental Painting

 Banja Luka, Culture Center, Macedonian 
Contemporary Art

 Tetovo, Culture Center, Macedonian Contemporary 
Art (from the collection of MoCA)

 Skopje, Museum of Contemporary Art, XXXIII 
Exhibition of DLUM

1979  Bradford, Cartwright Hall-Museum and Art Gallery, 
London, 10 contemporary Macedonian artists

 Skopje, Culture and Information Center, Skopje in the 
Works of the Macedonian Artists

 Skopje, Republic Committee for Cultural Relations 
with Foreign Countries, 20 Macedonian artists

 Skopje, Museum of Contemporary Art, XXXIV 
Exhibition of DLUM

1979/80  Dubrovnik, Art Gallery, Ljubljana, Moderna galerija, 
Sarajevo, Collegium Artisticum, Belgrade, Pavilion 
“Cvijeta Zuzorić” 

 Prishtina, Art Gallery, Skopje, Museum of 
Contemporary Art, 15 contemporary Macedonian 
artists

1980  Rome, Palazzo delle Esposizioni, 15 contemporary 
Macedonian artists

 Belgrade, Gallery “Vidikovac”, Skopje in the works of 
the artists

 Belgrade, Museum of Contemporary Art, Yugoslav 
painting of the sixth decade

 Skopje, Museum of Contemporary Art, Donated 
works 1971-1980

1980/81  Skopje, Museum of Contemporary Art, XXXV 
Exhibition of DLUM

1981  Skopje, Museum of Contemporary Art, National 
Liberation Struggle and the socialist revolution in the 
works of Yugoslav artists

 Skopje, Ethnological Museum, Public life in the works 
of the Macedonian artists

 Skopje, Museum of Contemporary Art, 7 exhibition 
of SDLUJ

 Skopje, Art Gallery, XXXVI Exhibition of DLUM
 Banja Luka, Exhibition Hall of the Culture Center, 

Autumn Salon - Local and Global in the Contemporary 
Art of Yugoslavia

 Cetinje, Art Museum, 15 Anniversary exhibition of the 
Art Salon “14 November”

 Berlin, Neuen berliner Galerie im Alten Museum, 
Yugoslav Painters 1950-1965

1981/82 Skopje, National University Library “Kliment 
Ohridski”, Kumanovo, Art Gallery, Strumica, R.U. 
“Josif Sveshtarot“, Tetovo, Culture Center, DLUM - 
drawing

1982  Ljubljana, Likovno rastavieče Rihard Jakopič, 
Painting in Yugoslavia-contemporaries
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1981/82 Скопје, НУБ „Климент Охридски“, Куманово,  
Уметничка галерија, Струмица, Р.У. „Јосиф Свештарот“, 
Тетово, Дом на културата, ДЛУМ- цртеж

1982 Љубљана, Likovno rastavieče Rihard Jakopič, 
Сликарство во Југославија-современици

 Скопје, НУБ „Климент Охридски“, Куманово, 
 Уметничка галерија, Белград, Графички колектив, 13. 

графичка изложба на ДЛУМ
 Струмица, Работнички универзитет, Изложба на дела 

од Сиќевачката колонија
 Охрид, Дом на културата, „Глигор Прличев“, 
 Поврзаноста и заемноста на традицијата и на 
 современата ликовна уметност
 Скопје, Музеј на современа уметност, Современа 

македонска уметност
 Скопје, Изложбени простории на НИП „Нова 

Македонија“, Изложба по повод годишнината на 
„Вечер“

 Скопје, Уметничка галерија, XXXVII изложба на ДЛУМ
 Скопје, Музеј на современа уметност, Аквизиции
1983 Скопје, Музеј на современа уметност, Подарени дела 

на МСУ 1963-1983
 Сомбор, Галерија „Милан Коњовиќ“, XXIII Ликовна 

есен
1984 Скопје, Галерија на Дом на младите „25 мај“, Нови 

ликовни појави во македонската ликовна уметност 
во последната деценија

 Скопје, Центар за култура и информации, Македонско 
минијатурно сликарство 84

 Скопје, Музеј на современа уметност, 40 години 
македонско ликовно творештво

 Скопје, Македонски народен театар - фоаје, 
Македонски ликовни уметници

 Скопје, Студио Б, Ноемвриски салон
1985  Штутгард, Rathaus, 13 современи македонски 

уметници
 Сараево, Collegium Artisticum, Поглед на 
 осумдесеттите, Витално - отворено
 Сомбор, Градски музеј, Ликовна есен - Индивидуалност, 

континуитет, актуелност
 Скопје, Музеј на Македонија, Експресија, гест, акција
 Белград, Музеј савремене уметности, Југословенска 

графика 1950-1980
 Скопје, Музеј на современа уметност, Четири 
 македонски ликовни уметници - добитници на 
 Повелбата на културата на РЗК
 Карловац, Галерија „Вјекослав Карас‘‘, Биенале на 

југословенскиот акварел
 Ниш, Изложбен простор, Биенале на југословенскиот 

акварел Карловац 85
1986 Сараево, Galerija ,,Roman Petrovik‘‘, ,,Галерија над 

Атлантиком‘‘
 Белград, Павиљон ,,Цвијета Зузорик‘‘,Биенале на 

југословенскиот акварел Карловац 85
 Нови Сад, Галерија савремене уметности, Сараево, 

Umjetnička galerija, Скопје, Музеј на современа 
уметност, Марибор, Umetnostna galerija, Љубљана, 
Moderna galerija, Загреб, Galerija savremene 

 umetnosti, Приштина, Галерија уметности, Цетиње, 
 Умјетнички музеј СР Црне Горе, Југословенска 

графика 1950-1980, Панчево, Центар за културу „Олга 
Петров“, Сликарство на зрелата страст

 Скопје, Скопски саем, Современи македонски 
 уметници од збирката на МСУ, Скопје
 Скопје, Музеј на современа уметност, Аквизиции од 

РЗК
 Скопје, Уметничка галерија, Дела од Меѓународната 

струмичка колонија
 Скопје, Музеј на Македонија, Илинден, НОБ и 
 Револуцијата во делата на македонските ликовни 

уметници
 Скопје, Центар за култура и информации, Еротизмот 

во современата македонска ликовна уметност
 Багдад, Musee des Beaux Arts, Багдадски меѓународен 

фестивал на уметноста
 Чачак, „Меморијал Надежда Петровиќ“
 Куманово, Уметничка галерија, Современи македонски 

сликари(од колекцијата на МСУ)
1987 Скопје, Музеј на Македонија, Геометризмот и 
 неговите видови во македонското сликарство
 Атина, Ethiniki Pinakotiki - Alexsander Soutzos Museum, 

Современа југословенска уметност
 Скопје, Уметничка галерија, XLII изложба на ДЛУМ
1988 Скопје, Музеј на современа уметност, Аквизиции од 

РЗК
 Струга, Спомен дом на браќата Миладиновци, 
 Изложба на минијатури
 Белград, Београдски сајам, VI белградско триенале 

на југословенските ликовни уметници
 Пријепоље, Изложба на 15 милешевска колонија
 Скопје, Салон на ДЛУМ, Дела од колонијата „Јоаким 

Осоговски“
 Прилеп, Дом на културата, „Марко Цепенков“, 
 Уметнички дела создадени на ликовните 
 манифестации на Центарот за современа ликовна 

уметност во 1988 година
 Скопје, Уметничка галерија, Македонска ликовна 

уметност 1948-1988
1989 Скопје, Музеј на современа уметност, Аквизиции на 

РЗК
 Скопје, Музеј на современа уметност, Уметникот 

пред судбината на XX век
 Чачак, Уметничка галерија „Надежда Петровиќ“, 

„Меморијал Надежда Петровик“
 Белград, Дом на советската култура, Изложба на дела 

подарени на Ерменија
 Љубљана, Mestna galerija, Ликовни мугри на 
 Македонија
 Скопје, Уметничка галерија, XLIV изложба на ДЛУМ
 Сараево, Skenderija, Југословенска Документа
 Штип, Уметничка галерија, Современа македонска 

уметност (од колекцијата на Заводот-Музеј, Штип)
1989/90 Прага, Современа македонска графика
1990  Белград, Уметнички павиљон „Цвијета Зузорик“, 5х3, 

Избор 90
 Белград, Галерија ФЛУ, Генерација 53
 Скопје, Салон на ДЛУМ и ДЛУПУМ, Дела од колонијата 

„Јоаким Осоговски“
 Скопје, Галерија „Глам“, Есенски ликовен салон
 Мелбурн, Галерија на државната банка на Викторија, 

Девет современи уметници
1991  Скопје, Галерија ДЛУМ, Студио Пановски, Графики
 Скопје, Музеј на современа уметност, Нова постојана 

поставка 
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 Skopje, National University Library “Kliment 
 Ohridski”, Kumanovo, Art Gallery, Belgrade, Graphics 

collective, 13th graphics exhibition of DLUM
 Strumica, Workers University, Exhibition of works 

from Sicevacka Colony
 Оhrid, Culture Center “Gligor Prlichev”, The 

connection and the mutuality of the tradition and the 
contemporary fine arts

 Skopje, Museum of Contemporary Art, Contemporary 
Macedonian art

 Skopje, Exhibition premises of NIP “Nova 
 Makedonija”, Exhibition on the occasion of anniversary 

of “Vecher”
 Skopje, Stuttgart, XXXVII Exhibition of DLUM
 Skopje, Museum of Contemporary Art, Acquisitions
1983  Skopje, Museum of Contemporary Art, Donated 

works to MoCA 1963-1983
 Sombor, Gallery “Milan Konjović“, XXIII Art Autumn
1984 Skopje, Gallery of Youth Center “25 May”, New art 

phenomena in Macedonian fine art in the last decade
 Skopje, Culture and Information Center, Macedonian 

Miniature Painting 84
 Skopje, Museum of Contemporary Art, 40 years of 

Macedonian art 
 Skopje, Macedonian National Theater - Lobby, 

Macedonian artists
 Skopje, Studio Б, November Salon
1985  Stuttgart, Rathaus, 13 contemporary Macedonian 

artists
 Sarajevo, Collegium Artisticum, A View on the 

Eighties, Vital - Open
 Sombor, City Museum, Art Autumn - Individuality, 

continuity, actuality
 Skopje, Museum of Macedonia, Expression, gesture, 

action
 Belgrade, Museum of Contemporary Art, Yugoslav 

graphic art 1950-1980
 Skopje, Museum of Contemporary Art, Four 

Macedonian artists - winners of the Charter of the 
Culture of RZK

 Karlovac, Gallery “Vjekoslav Karas”, Biennial of the 
Yugoslav watercolor

 Niš, Exhibition space, Biennial of the Yugoslav 
watercolor Karlovac 85

1986 Sarajevo, Gallery “Roman Petrovik”, “Gallery over the 
Atlantic”

 Belgrade, Pavilion “Cvijeta Zuzoric”, Biennial of the 
Yugoslav watercolor Karlovac 85

 Novi Sad, Gallery of Contemporary Art, Sarajevo, 
Umjetnička galerija, Skopje, Museum of 

 Contemporary Art, Maribor, Umetnostna galerija, 
Ljubljana, Moderna galerija, Zagreb, Galerija 
savremene umetnosti, Prishtina, Art Gallery, Cetinje, 
Art Museum of SR Montenegro, Yugoslav Graphic Art 
1950-1980, Pančevo, Center of Culture “Olga Petrov”, 
Painting of the mature passion

 Skopje, Skopje Fair, Contemporary Macedonian 
Artists from the collection of MoCA, Skopje

 Skopje, Museum of Contemporary Art, Acquisitions 
of RZK

 Skopje, Art Gallery, Works from the International 
Strumica Colony

 Skopje, Museum of Macedonia, Ilinden, National 
Liberation Struggle and the Revolution in the works of 
the Macedonian artists

 Skopje, Culture and Information Center, Eroticism in 
contemporary Macedonian art

 Baghdad, Musee des Beaux Arts, Baghdad 
International Art Festival

 Čačak, “Memorial Nadežda Petrović”
 Кumanovo, Art Gallery, Contemporary Macedonian 

Painters (from the collection of MoCA)
1987 Skopje, Museum of Macedonia, Geometricism and its 

types in Macedonian painting
 Athens, Ethiniki Pinakotiki - Alexsander Soutzos 

Museum, Contemporary Yugoslav Art
 Skopje, Art Gallery, XLII Exhibition of DLUM
1988 Skopje, Museum of Contemporary Art, Acquisitions 

of RZK
 Struga, Memorial House of the Miladinovci brothers, 

Exhibition of miniatures
 Belgrade, Belgrade Fair, VI Belgrade Triennial of 

Yugoslav Artists
 Prijepolje, Exhibition of 15th Milesevo colony
 Skopje, Salon of DLUM, Works from the colony “Joakim 

Osogovski“
 Prilep, Culture Center “Marko Cepenkov“, Artworks 

created at the events of the Center for Contemporary 
Arts in 1988 

 Skopje, Art Gallery, Macedonian Fine Arts 1948-1988
1989 Skopje, Museum of Contemporary Art, Acquisitions 

of RZK
 Skopje, Museum of Contemporary Art, The Artist in 

front of the Fate of the XX Century
 Čačak, Art Gallery “Nadežda Petrović”, ”Memorial 

Nadežda Petrović“
 Belgrade, House of Soviet Culture, Exhibition of 

works donated to Armenia
 Ljubljana, Mestna galerija, Art Dawn of Macedonia
 Skopje, Art Gallery, XLIV Exhibition of DLUM
 Sarajevo, Skenderija, Yugoslav Dokumenta
 Shtip, Art Gallery, Contemporary Macedonian art 

(from the collection of the Institute-Museum, Shtip)
1989/90 Prague, Contemporary Macedonian graphics
1990 Belgrade, Art Pavilion “Cvijeta Zuzorić”, 5х3, 
 Selection 90
 Belgrade, Gallery Faculty of Arts, Generation 53
 Skopje, Salon of DLUM and DLUPUM, Works from the 

colony “Joakim Osogovski”
 Skopje, Gallery “Glam“, Autumn Art Salon
 Melbourne, Victoria State Bank Gallery, Nine 

contemporary artists
1991 Skopje, Gallery DLUM, Studio Panovski, Graphics
 Skopje, Museum of Contemporary Art, New 
 permanent exhibition
 Оhrid, Icon Gallery, Contemporary Yugoslav painting 

(from the collection of the Institute and the Museum, 
Ohrid)

 Skopje, Writers’ Club, Exhibition of paintings and 
graphics
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 Охрид, Галерија на икони, Современо југословенско 
сликарство (од збирката на Заводот и Музејот, 

 Охрид)
 Скопје, Клуб на писатели, Изложба на слики и графики
1991/92 Софија, Художествена галерија при МФ „Св. Кирил 

и Методиј“, Современа македонска уметност
1992 Скопје, Музеј на современа уметност, 14 македонски 

уметници во 80-те
 Скопје, Музеј на современа уметност, Апстрактно 

сликарство во Македонија 1960-1990
 Скопје, Салон на ДЛУМ, Дела од колонијата „Јоаким 

Осоговски“
 Скопје, Уметничка галерија, I Зимски салон
1993 Стокхолм, Галерија „Рабаткорт“, Саем на уметноста 

(во организација на Галеријата „Стоби“ од Скопје)
 Скопје, Музеј на град Скопје и Изложбен салон на 

ДЛУМ, Омаж на петмината починати уметници во 
1993 година

 Кавадарци, 13 тиквешки ликовни уметници
1994 Скопје, Музеј на современа уметност, Антологија на 

македонската ликовна уметност 1894-1994
 Скопје, Уметничка галерија, III Зимски салон, In 

memoriam
 Скопје, Салон на ДЛУМ, Скопје-Париз
1995 Париз, Spadem-Parvi, 12 македонски современи 

сликари (изложба на македонската секција на AICA)
 Скопје, Уметничка галерија, 12 македонски современи 

сликари (изложба на македонската секција на AICA)
 Скопје, Музеј на град Скопје, Студио Б и неговите 

автори
1996 Рим, Palazzo Ruspoli, Аспекти на македонската 

уметност денес (изложба на македонска секција на 
AICA)

 Подгорица, Центар за современа ликовна уметност, 
Аспекти на македонската уметност денес (изложба 
на македонската секција на AICA)

 Скопје, Уметничка галерија, Портретот-тематски 
предизвик (од колекцијата на Уметничката галерија)

 Скопје, Уметничка галерија, Медитеранскиот 
контекст на македонското сликарство и таписерија

 Скопје, Музеј на град Скопје, Скопје во делата на 
ликовните уметници

 Битола, Завод, Музеј, Галерија, Слики од 
 меѓународната и национаолната колекција од МСУ, 

Скопје
 Париз, Интернационален град на уметноста, 

Седумдесет македонски творци
 Скопје, Уметничка галерија, Седумдесет македонски 

творци
1997 Љубљана, Mestna galerija, 12 современи македонски 

сликари(изложба на македонската секција на AICA)
 Загреб, Музејско галериски центар „Мимара“, 

12 современи македонски сликари (изложба на 
македонската секција на AICA)

 Лондон, River Side Studio, 12 современи македонски 
сликари (изложба на македонската секција на AICA)

1998 Скопје,Уметничка галерија, Од ризницата на 
Уметничката галерија Скопје

2000 Скопје, Уметничка галерија, Национална поставка
 Скопје, Музеј на современа уметност, Донации-
 аквизиции 1987-2000
2000/01 Скопје, Музеј на современа уметност, Пеобразби,  

Модалитети на македонското модерно и современо 
сликарство

2002 Скопје, Музеј на современа уметност, Париз-Скопје 
1927-1966

2003 Белград, Галерија Политика, Спомен на великаните на 
македонското сликарство, Во гости на колекцијата 
на Тихомир Кондев

 Скопје, Музеј на современа уметност, Изложба на 
дела од колекцијата на МСУ

 Скопје, Музеј на современа уметност, Hommage, 
 Избор од колекцијата на МСУ
2004 Скопје, Ликовен салон МАНУ, НОБ во делата на 
 македонските ликовни уметници
 Скопје, Музеј на современа уметност, Јубилејна 
 поставка Музеј на современа уметност 1964-2004
2005 Скопје, Музеј на современа уметност, 60 години од 

победата над фашизмот, Избор од колекцијата на 
 МСУ
2010 Скопје, Музеј на град Скопје, Белата фаза
2016 Скопје, Национална галерија Македонија, Петар 

Мазев, 90 години од раѓање

Награди: 
1959 „Сапиро“ во Париз, 
1961 „11 октомври“, на СР Македонија  за сликарство,
1965 „13 ноември“, добива награда на град Скопје за 

сликарство,
1967 Добива награда за сликарство на Салонот на 

поезијата и сликарството во Струга,
1979 Добива I награда на југословенскиот конкурс за 

ликовно обликување на ентериерот на Спомен-
костурницата на загинатите борци од НОБ во Велес 
и велешко, и истиот го изведува во мозаик (220м2)

1981 Добива награда „Моша Пијаде“, на Ликовниот салон 
во Цетиње.

- Добива награда за цртеж „Никола Мартиноски“, на 
изложбата на ДЛУМ,

- Добива награда за сликарство на 7. изложба на  
СДЛУЈ во Скопје,

1987 награда за сликарство на 42. Изложба на  ДЛУМ 
 (1987) и др.

Монументални остварувања:
1967 Изведува монументална композиција „Човек и 

железо“, во Железарница, Скопје,
1971 Изведува монументален мозаик во просториите на 

Стопанска банка, Скопје,
1974 Изведува монументална керамопластика „Сцена“, во 

Споменикот на НОБ - Илинден во Крушево,
1978 Учествува во колективното сликање на монументалната 

слика на платото пред Филозофскиот факултет во 
Скопје, во соработка со повеќе македонски сликари

1979 Изведува монументален мозаик во  Спомен-
костурницата на загинатите борци од НОБ во Велес 
и велешко
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1991/92 Sofia, Hudozestvena Gallery at MF “St. Cyril and 
Methodius”, Contemporary Macedonian Art

1992 Skopje, Museum of Contemporary Art, 14 Macedonian 
artists in the ‘80s

 Skopje, Museum of Contemporary Art, Abstract 
painting in Macedonia 1960-1990

 Skopje, Salon of DLUM, Works from the colony “Joakim 
Osogovski”

 Skopje, Art Gallery, I Winter Salon
1993 Stockholm, Gallery “Rabatkort“, Art Fair (organized 

by Gallery “Stobi” from Skopje)
 Skopje, Museum of the City of Skopje and Exhibition 

Salon of DLUM, Homage to five deceased artists in 
1993

 Kavadarci, 13 artists from the Tikvesh region
1994 Skopje, Museum of Contemporary Art, Anthology of 

Macedonian Fine Arts 1894-1994
 Skopje, Art Gallery, III Winter Salon, In memoriam
 Skopje, Salon of DLUM, Skopje-Paris
1995  Paris, Spadem-Parvi, 12 Macedonian contemporary 

painters (exhibition of the Macedonian section of AICA)
 Skopje, Art Gallery, 12 Macedonian contemporary 

painters (exhibition of the Macedonian section of AICA)
 Skopje, Museum of the City of Skopje, Studio B and 

its Authors
1996  Rome, Palazzo Ruspoli, Aspects of Macedonian art 

today (exhibition of the Macedonian section of AICA)
 Podgorica, Center for Contemporary Art, Aspects of 

Macedonian art today (exhibition of the Macedonian 
section of AICA)

 Skopje, Art Gallery, Portrait - Thematic Challenge 
(from the collection of the Art Gallery)

 Skopje, Art Gallery, The Mediterranean context of the 
Macedonian painting and tapestry

 Skopje, Museum of the City of Skopje, Skopje in the 
works of the artists

 Bitola, Institute, Museum, Gallery, Paintings from the 
international and national collection of MoCA, Skopje

 Paris, International City of Art, Seventy Macedonian 
artists

 Skopje, Art Gallery, Seventy Macedonian artists
1997 Ljubljana, Mestna galerija, 12 contemporary 

Macedonian painters (exhibition of the Macedonian 
section of AICA)

 Zagreb, Muzejsko galeriski centar “Mimara”, 12 
contemporary Macedonian painters (exhibition of the 
Macedonian section of AICA)

 London, River Side Studio, 12 contemporary 
Macedonian painters (exhibition of the Macedonian 
section of AICA)

1998 Skopje, Art Gallery, From the treasury of the Art 
Gallery Skopje

2000 Skopje, Art Gallery, National exhibition
 Skopje, Museum of Contemporary Art, Donations-

acquisitions 1987-2000
2000/01 Skopje, Museum of Contemporary Art, 
 Transformations, Modalities of the Macedonian 
 modern and contemporary painting

2002 Skopje, Museum of Contemporary Art, Paris-Skopje 
1927-1966

2003  Belgrade, Gallery Politika, A memorial of the great 
artists of the Macedonian painting, Guest to the 
collection of Tihomir Kondev 

 Skopje, Museum of Contemporary Art, Exhibition of 
works from the collection of MoCA

 Skopje, Museum of Contemporary Art, Homage, 
Selection from the collection of MoCA

2004  Skopje, Art Salon MANU, National Liberation War in 
the works of Macedonian artists

 Skopje, Museum of Contemporary Art, Anniversary 
exhibition Museum of Contemporary Art 1964-2004

2005  Skopje, Museum of Contemporary Art, 60 Years since 
Victory over Fascism, Selection from the collection of 
MoCA

2010  Skopje, Museum of the City of Skopje, The White 
 Phase
2017  Skopje, National Gallery of Macedonia, Petar Mazev, 

90 Years since Birth

Awards: 
1959 “Sapiro“ in Paris, 
1961 “11 October“, of SR Macedonia for painting,
1965  “13 November“, receives award by the city of Skopje 

for painting,
1967 Receives award for painting from the Salon of Poetry 

and Painting in Struga,
1979 Receives I prize at the Yugoslav competition for 

the artistic design of the interior of the Memorial 
Ossuary of the killed fighters from the National 
Liberation War in Veles, and the same is done in 
mosaic (220m2)

1981 Receives award “Mosha Pijade”, of the Art Salon in 
Cetinje.

- Receives an award for a drawing “Nikola Martinoski”, 
as the exhibition of DLUM,

- Receives an award for painting at the 7th exhibiton 
of SDLUJ in Skopje,

1987-  Award for painting at the 42nd Exhibition of DLUM 
(1987), etc. 

Monumental achievements:
1967 Creates the monumental composition “Man and 

Iron”, in Zhelezarnica, Skopje;
1971 Creates the monumental mosaic in the premises of 

Stopanska Banka, Skopje;
1974 Creates the monumental ceramoplastic work 

“Scene”, in the Monument of the National Liberation 
War - Ilinden in Krushevo;

1978 Participates in the collective painting of the 
monumental painting on the plateau in front of the 
Faculty of Philosophy in Skopje, in collaboration 
with several Macedonian painters;

1979 Creates the monumental mosaic in the Memorial 
Ossuary dedicated to the killed fighters from the 
National Liberation War in Veles. 
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Абаџиева, Соња, „SUPER (HE)EROS“, 
Скопје: Национална галерија на 
Македонија – Скопје, 

2008
Апостолов Љупчо –Пепиќ Бранислав, 
„Болно празнување на бојата“, 
Струмица, НУЦК „Антон Панов“, 
Струмица, октомври 2008
Плавевски Лазо, „Меморирање на 
традицијата – слики од старата скопска 
чаршија“, од збирката на Музеј на град 
Скопје, отстапена од ЈП за станбен 
и деловен простор на Р. Македонија, 
Скопје, Музеј на град Скопје, ноември 
2008(cat. exh)

2009
Неделковска, Лилјана, „Енформел 
1959-1966 (кратка историја на 
енформелното сликарство во 
Македонија“, МСУ, 2009

2010
Богоева, Катерина (општ текст) и 
Васева Димеска Викторија (текст), 30 
години Факултет за ликовни уметности, 
ФЛУ, Скопје, 2010
Абаџиева , Соња „Растење на 
светлината“, Музеј на град Скопје, 
Петар Мазев, Белата фаза, јуни 2010

2011
Бочварова Плавевска, Марика, 
„Невидливиот пејзаж“, МСУ, Скопје, мај 
2011 (cat. exh)



234

КАТАЛОГ

1. Црвенокоса, 1950
масло на платно, 72,5х63,5, б.с.
сопственост: НУ Национална галерија на 
Македонија

2. Селанка од Скопска Црна гора, 1953 
масло на платно, 102х69,6см, б.с.
сопственост: НУ Национална галерија на 
Македонија

3. Човек (Селанче), 1956, масло на платно
(каширано на лесопнит), 79х64см, сиг.г.л. 
Maz. P. 56
сопственост: Стопанска банка АД Битола

4. Композиција, 1957
масло на шпер, 102х75см, б.с.
сопственост: НУ Национална галерија на 
Македонија

5. Композиција, година непозната
масло на платно, 125х140см, б.с.
сопственост: НУ ЦК Антон Панов 
Струмица

6. Оплакување, 1958
масло на платно, 113х145см
сиг. д.д. P. Mazev
сопственост: НУ Национална галерија на 
Македонија

7. Мртва природа, 1959
масло на платно, 66х104см, б.с
сопственост: НУ Завод и музеј Охрид

8. Пејзаж, 1959 
масло на платно, 123х150см  сиг. д.д.: 
P.Mazev 59
сопственост: НУ Национална галерија на 
Македонија

9. Црвен град, 1961 
масло на платно, 69х94,5см, б.с
сопственост: НУ Завод и музеј Охрид

10. Композиција, 1962 
масло на платно, 130х37см.
сопственост: НУ Национална галерија на 
Македонија

11. Композиција, 1962 
комб.техника, 77,5х120см, б.с.
сопственост: НУ Национална галерија на 
Македонија

12. Пејзаж, 1962, 
комб.техника, 96,5х60,5см 
сиг. д.д.: P.Mazev 62
сопственост: НУ Национална галерија на 
Македонија

13. Изгорен пејзаж, 1963 
комб.техника на панел, 65х120см
сопстевност: НУ Национална галерија на 
Македонија

14. Бела линија, 1965
масло на панел, 65х85см 
сиг. д.д.: Mazev Petar 65
сопственост: НУ Национална галерија на 
Македонија

15. Композиција 1, 1965 
комб.техника на шпер, 86х112см, б.с.
сопственост: НУ Музеј на современа 
уметност

16. Композиција (портокалово бела), 1965 
комб. тех., 65х120см, 
сиг. д.д.: Mazev Petar 65
сопственост: НУ Национална галерија на 
Македонија

17. Композиција 2, 1965 
комб тех.на платно, 122х111см, б.с.
сопственост: НУ Музеј на современа 
уметност

18. Презреано жито, 1965 
комб.техника на шпер, 122х170см, б.с.
сопственост: НУ Музеј на современа 
уметност

19. Композиција енформел, 1965 
масло на платно,122,5х58см, 
сиг. с.д. M. Petar 65
сопственост: НУ ЦК Антон Панов 
Струмица

20. Некролог на едно време, 1966 
масло на платно, 170х128см, б.с.
сопственост: НУ Музеј на современа 
уметност

21. Композиција, 1967
комб.техника, 170х136 см, б.с.
сопственост: НУ Национална галерија на 
Македонија

22. Старец, 1968
масло и комб.тех. на платно, 124х164 см., 
б.с.
приватна сопственост

23. Македонка (Светец), 1968 
комб.техника на платно, 172х129см, б.с.
сопственост: НУ Музеј на современа 
уметност

24. Ноќен плен, 1968 
масло на платно,136х137см, 
сиг. д.л..Mazev P. 68
сопственост: Технометал Вардар, Скопје

25. Светец во сино, 1968
масло на платно, 170х135см,б.с.
сопственост: Стопанска комора на 
Македонија

26. Композиција, недатиран
масло на платно, 80х80см
сиг. д.д.Mazev
сопственост: Стопанска комора на 
Македонија

27. Без наслов, 1968 
масло на платно, 100х100см, б.с.
сопственост: фамилија Павлевски

28. Диптих: Жени, 1969 
масло на платно, 100х200см, б.с.
сопственост: НУ Национална галерија на 
Македонија

29. Син флуид, 1969
масло на платно, 138х173см., б.с.
Сопственост: НУ Музеј на современа 
уметност

30. Војна, 1967, 
масло на платно, 132х172см, б.с.
приватна сопственост

31. Одмор, 1970 (?)
масло на платно, 120х134см, б.с.
сопственост: НУ Национална галерија на 
Македонија

32. Желкин дол, 1970 
масло на платно, 172х135, б.с.
сопственост: семејство Мазеви

33. Револт (Крвав килим), 1971 
масло на платно, 134х220см, Mazev P.,
сопственост: НУ Музеј на современа 
уметност

34. Невеста, 1971 
Масло на платно, 200х160см, 
сиг. д.л. Mazev P.71
сопственост: семејство Мазеви

35. Окото на Марушка М., година 
непозната
масло на платно,  180х135см 
сопственост: фамилија Митриќески

36. Крстот, 1971
масло/акрилик на платно, 100 х100 см, 
сиг. г.л.P.Mazev 71
приватна сопственост

37. Црвена арабеска, 1972 
акрил и масло на платно, 172х134см
сигн. Mazev P. 72
сопственост: НУ Музеј на современа 
уметност

38. Жена, 1972 
акрил и масло на платно, 160х85см, б.с.
сопственост: НУ Музеј на современа 
уметност

39. Композиција 73, 1973 
масло на платно, 176,5х138см, 
Сиг. д.д. Mazev P.73
сопственост: фамилија Поповски

40. Пеперутка на трн, 1972/73? 
масло на платно, 190x150см 
приватна сопственост

41. Тако и син, 1973 
масло на платно, 168х129см
приватна сопственост

42. Без наслов, 1973 
масло на платно, 60х50см
приватна сопственост

43. Урбанизација на нашето време, 1974 
масло на платно, 134х110см сопственост: 
Мемет Нурединовски

44. Глава, 1975 
масло на платно, 38,5х39 см, б.с.
сопственост: Соња Абаџиева

45. Зелена композиција, 1977 
масло на платно, 168х154см,
сиг.г.л. Mazev P. 77
сопственост: Стопанска банка АД Битола

46. Курбан, 1978
масло на платно, 130х226см, P.Mazev
сопственост: НУ Музеј на современа 
уметност

47. Семејство, 1978 
масло на лесонит,158х120см, 
сиг. г.л.Mazev.P.78
сопственост: Дејан Иванов

48. Ангелот над нив, 1978 
масло на платно, 170х133см
приватна сопственост
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CATALOGUE

1. Red Haired Woman, 1950, 
oil on canvas, 72,5х63,5cm, unsigned
Owned by NI National Gallery of Macedonia

2. Peasant Woman from Skopska Crna Gora, 
1953, 
oil on canvas, 102х69,6cm
Owned by NI National Gallery of Macedo-
nia

3. Man (Peasant Boy), 1956, 
oil on canvas (mounted on fiberboard), 
79х64cm, sign. upper left: Maz. P.
Owned by Stopanska Banka AD Bitola

4. Composition, 1957
oil on canvas, 102х75cm, unsigned
Owned by NI National Gallery of Macedo-
nia

5. Composition, 
oil on canvas, 125х140cm, unsigned
Owned by NI CC Anton Panov, Strumica

6. Mourning, 1958, 
oil on canvas, 113х145cm, sign. lower 
right: P. Mazev
Owned by NI National Gallery of Macedo-
nia

7. Still Life, 1959, 
oil on canvas, 66х104cm, unsigned
Owned by NI Republic Institute for Protec-
tion of Cultural Monuments – ОHRID

8. Landscape, 1959, 
oil on canvas, 123х150cm, sign. lower 
right: P. Mazev 59
Owned by NI National Gallery of Macedo-
nia

9. Red Town, 1961, 
oil on canvas, 69х94,5cm, unsigned
Owned by NI Republic Institute for Protec-
tion of Cultural Monuments – ОHRID

10. Composition, 1962, 
oil on canvas, 130х37cm
Owned by NI National Gallery of Macedo-
nia

11. Composition, 1962, 
oil on canvas, 77,5х120см, б.с.
Owned by NI National Gallery of Macedo-
nia

12. Landscape, 1962, 
combined techniques, 96,5х60,5cm, sign. 
lower right: P. Mazev 62
Owned by NI National Gallery of Macedo-
nia

13. Burned Landscape, 1963, 
combined techniques on plywood, 
65х120cm
Owned by NI National Gallery of Macedo-
nia

14. White Line, 1965, 
oil on panel, 65х85cm, sign. lower right: 
Mazev Petar 65
Owned by NI National Gallery of Macedo-
nia

15. Composition 1, 1965, 
combined techniques on plywood, 
86х112cm, unsigned
Owned by Museum of Contemporay Art

16. Composition (orange white), 1965 
combined techniques, 65х120cm,
sign. lower right: Mazev Petar 65
Owned by NI National Gallery of 
Macedonia

17. Composition 2, 1965, 
combined techniques on canvas, 
122х111cm, unsigned
Owned by Museum of Contemporay Art

18. Ripe Wheat, 1965, 
combined techniques on plywood, 
122х170cm, unsigned
Owned by Museum of Contemporay Art

19. Composition Informal Art, 1965, 
oil on canvas,122,5х58cm,
sign. middle right: M. Petar 65
Owned by NI CC Anton Panov, Strumica

20. Obituary of a Time, 1966, 
oil on canvas, 170х128cm, unsigned
Owned by Museum of Contemporay Art

21. Composition, 1967?, 
combined techniques, 170х136cm, un-
signed
Owned by NI National Gallery of 
Macedonia

22. Old Man, 1968, 
combined techniques on canvas, 124х164 
cm
Private Ownership

23. Macedonian Woman (Saint), 1968, 
combined techniques on canvas, 
172х129cm 
Owned by Museum of Contemporay Art

24. Night Prey, 1968, 
oil on canvas, 136х137cm, sign. lower left: 
Mazev P. 68
Owned by Tehnometal Vardar Skopje

25. Saint in Blue, 
oil on canvas, 170х135cm
Owned by Economic Chamber of Macedo-
nia

26. Composition, 
oil on canvas, 80х80cm, sign. lower right: 
Mazev
Owned by Economic Chamber of Macedo-
nia

27. Untitled, 1968, 
oil on canvas, 100х100cm
Owned by Pavlevski family

28. Diptych: Women, 1969, 
oil on canvas, 100х200cm, unsigned
Owned by NI National Gallery of Macedo-
nia

29. Blue Fluid, 1969, 
oil on canvas, 138х173cm
Owned by Museum of Contemporay Art

30. War, 1967, 
oil on canvas, 132х172cm
Private Ownership

31. Rest, 1970 (?), 
oil on canvas, 120х134cm, unsigned
Owned by NI National Gallery of Macedonia

32. Zhelkin Dol, 1970, 
oil on canvas, 172х135 cm
Owned by Mazev family

33. Revolt (Bloody Carpet), 1971, 
oil on canvas, 134х220cm, Mazev P.
Owned by Museum of Contemporay Art

34. Bride, 1971, 
oil on canvas, 200х160cm, sign. lower left: 
Mazev P.71
Owned by Mazev family

35. The Eye of Marushka M., 
oil on canvas, 180х135cm, sign. upper 
right: Maz. PETAR
Owned by Mitrikeski family

36. The Cross, 1971, 
oil/acrylic on canvas, 100 х100cm, sign. 
upper left: P. Mazev 71
Private Ownership

37. Red Arabesque, 1972, 
acrylic and oil on canvas, 172х134cm, 
Mazev P. 72
Owned by Museum of Contemporay Art

38. Woman, 1972, 
acrylic and oil on canvas, 160х85cm, 
unsigned.
Owned by Museum of Contemporay Art

39. Composition 73, 1973, 
oil on canvas, 176,5х138cm, sign. lower 
right: Mazev P.73 
Owned by Popovski family

40. Butterfly on a Thorn, 1972/73?, 
oil on canvas, 190x150cm
Private Ownership

41. Father and Son, 1973, 
oil on canvas, 168х129cm
Private Ownership

42. Untitled, 1973, 
oil on canvas, 60х50см
Private Ownership

43. Urbanization of Our Time, 1974, 
oil on canvas, 134х110cm
Owned by Memet Nuredinovski

44. Head, 1975, 
oil on canvas, 38,5х39cm
Owned by Sonja Abadzieva

45. Green Composition, 1977, 
oil on canvas, 168х154cm, sign. upper left: 
Mazev P. 77
Owned by Stopanska Banka AD Bitola

46. Kurban, 1978, 
oil on canvas, 130х226cm, P. Mazev
Owned by Museum of Contemporay Art

47. Family, 1978, 
oil on canvas, 158х120см, sign. upper left: 
Mazev.P.85
Owned by Dejan Ivanov

48. The Angel above Them, 1978, 
oil on canvas, 170х133cm,
sign. lower right: P.Mazev 1978
Private Ownership

49. Homage to Miro, 1979, 
oil on canvas, 168х154cm,
sign. upper left: Mazev Petar 79
Owned by Stopanska Banka AD Bitola
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49. Омаж за Миро, 1979 
масло на платно, 168х154см,
сиг.г.л. Mazev Petar 79
сопственост: Стопанска банка АД Битола

50. Без наслов, 1979 
масло на платно,120х155см
сопственост

51. Ева на плажа, 1979 
масло на платно, 90х125см
приватна сопственост

52. Акт 79, 1979
масло на платно, 52х52см
приватна сопственост

53. Ева и Адам, 1980, 
масло на платно, 148х254см, 
сиг. Mazev P.,
сопственост: НУ Музеј на современа 
уметност

54. Без наслов, 1980 
масло на платно, 130х170см 
сиг. г.л. Mazev P.
сопственост: Зорица Мазева

55. Љубов, 1982 
масло на платно, 104х86см 
сиг. д.л. Mazev P. 81
сопственост: фамилија Арсовски

56. Човек во црвено (Карма), 1981 
масло на платно, 160х125см 
сиг.г.д. Mazev P. 81
сопственост: Стопанска банка АД Битола

57. Без наслов, 1981 
масло на платно, 64х49см
сиг.д.д. Mazev P. 81
сопственост: Стопанска банка АД Битола

58. Игра во бои, 1981 
масло на платно, 100х100см, б.с.
сопственост: Бранко Димитров

59. Без наслов,1981 
масло на платно,130х170см,б.с.
сопственост: фамилија Гаџови

60. Татко и син, 1981 
масло на платно, 100х100см, 
сиг. д.д. P.Mazev, 81
приватна сопственост

61. Фигура (Во Њујорк), 1981
масло на платно, 100х100см 
сиг. д.д. Mazev Petar 1981
приватна сопственост

62. Некогаш во Сарај 1, 1981/82 
масло на платно, 60х70см, б.с
сопственост: Бранко Димитров

63. Некогаш во Сарај 2, 1982 
масло на платно, 60х70см, б.с
сопственост: Бранко Димитров

64. Старец, 1981
масло на платно, 86х65 см, 
сиг. г.л. 82 Mazev P.
сопственост: фамилија Арсовски

65. C8, 1981 
масло на платно, 145х75см
сопственост:семејство Мазев
 
66. Двајца, 1981 
масло на платно, 190х170см
сопственост:семејство Мазеви 

67. Кловнови, 1981
масло на платно, 120х70см
сопственост: семејство Мазеви

68. Композиција 12, 1982 
масло на платно, 200х200см 
сиг. г.л. P. Mazev
сопственост: фамилија Поповски

69. Во амбис, 1982 
масло на платно 
сиг. г.л. Mazev P. 82
сопственост: семејство Мазеви

70. Љубомора, 1982 
масло на платно, 174х134,2см, б.с. 
сопственост: НУ Национална галерија на 
Македонија

71. Принцот од Кавадарци, 1982 
масло на платно,60х50см.
сопственост: Воислав Славковски

72. Кон неа, 1982 
масло на платно,128х225см,б.с.
сопственост: Зорица Мазева

73. Ѓаволово око, 1982 
масло на платно, 134х172см, б.с.
сопственост: Стопанска банка АД Битола

74. Каријатида, 1982 
масло на платно, 226х60см 
сиг. ср.л. Mazev.P.82
приватна сопственост

75. Жена во црвено,1982 
масло на платно, 46х38см
сопственост: фамилија Мешкови
  
76. Големиот метеж, 
Масло на платно, 190х170см
сопственост: семејство Мазеви

77. Скок, 1983 
масло на платно, 100х100см
сиг. д.д. P.Mazev 83
приватна сопственост

78. Слика 1, 1983 
масло на платно, 100х100см, б.с.
сопственост: НУ ЦК Антон Панов 
Струмица

79. Сина слика, 1983 
масло на платно,190х140см
сиг. г.л. Mazev P. 83
сопственост: семејство Мазеви

80. Славкова птица, 1983 
масло на платно,100х100см
сиг. г.л. Mazev P. 83
сопственост: семејство Мазеви

81. За неа, 1983 
масло на платно, 100х100см
сиг. г.л. Mazev P. 83
сопственост: семејство Мазеви

82. Куртизана, 1983 
масло на платно, 100х100см 
сиг. г.д. Mazev P.83
сопственост: семејство Мазеви

83. Љубов 7,1983 
масло на платно, 98,5х98,5см
сиг. д.л. Mazev P.
приватна сопственост

84. Осветлување, 1988 
масло на платно, 185х140см
приватна сопственост

85. Слика 2, 1985 
масло на платно, 100х120см
сиг. г.д. Mazev P.
сопственост: НУ ЦК Антон Панов 
Струмица
 
86. Куртизана 2, 1985 
комб. техника, 77х59см 
сиг. г.л. Mazev P.85
сопственост: семејство Мазеви

87. Човек пред бездна, 1985 
масло на платно, 127х226,5см
сиг. г.л. Mazev P.85
сопственост:семејство Поповски  

88. Без наслов, 1985 
масло на платно, 110х110см. 
сигн.г.д. Mazev P.85
сопственост: семејство Несторовски

89. Композиција (фигури во простор), 
1985
масло на платно, 120,5х280см, б.с.
сопственост: НУ ЦК Антон Панов 
Струмица

90. Фигури во простор, 1985 
масло и мешана техника на платно, 
69х159см.
сигн. на позадината: Соња/Среќно!/
благодарам/Перо
сопственост: Соња Абаџиева

91. Луѓе и птици,1986 
масло на платно,200х150см
сопственост: Стол дизајн
 
92. Дете, 1987 
масло на платно, 122х78,5см, б.с
приватна сопственост

93. Без наслов, 1987 
масло на платно, 51,5х51,5см 
сиг. д.л. Mazev P.87
приватна сопственост

94. Портрет 1, 1987
масло на платно, 60х50см
сигн. Mazev P. 87
сопственост: НУ ЦК Антон Панов 
Струмица

95. Женски портрет во розово, 1987 
масло на платно, 140х197см 
сигн. Mazev P.87
сопственост: НУ Музеј на современа 
уметност

96. Молк, 1987 
масло на платно, 135х95см
сигн.г.д. P.Mazev 87
приватна сопственост

97. Сон 1,1989 
масло на платно, 146,5х127см
сигн. г.л. Mazev P
приватна сопственост

98. Без наслов, 1988 
масло на платно, 128х98 см 
сигн. г.л.Mazev
приватна сопственост

99. Композиција- лето, 1988
масло на платно, 330х200см, 
сиг. Mazev P. 88 Струмица 
сопственост: НУ ЦК Антон Панов, 
Струмица
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50. Untitled, 1979 
oil on canvas, 120х155cm, sign. lower left: 
Mazev 79
Private Ownership

51. Eva at the Beach, 1979 
oil on canvas, 90х125cm, sign. upper left: 
Mazev P.79
Private Ownership

52. Act 79, 1979
oil on canvas, 52х52cm, unsigned
Private Ownership

53. Eve and Adam, 1980 
oil on canvas, 148х254cm, Mazev P.
Owned by Museum of Contemporay Art

54. Untitled, 1980 
oil on canvas, 130х170cm, sign. upper left: 
Mazev P.
Owned by Zorica Mazeva

55. Love, 1982 
oil on canvas, 104х86см
sign. lower left: Mazev P. 81
Owned by Arsovski family

56. Petar Mazev, “Man in Red“ (Karma), 1981, 
oil on canvas, 160х125cm, sign. upper 
right: Mazev P. 81
Owned by Stopanska Banka AD Bitola

57. Untitled, 1981 
oil on canvas, 64х49cm,
sign. lower right: Mazev P. 81
Owned by Stopanska Banka AD Bitola

58. Play with paints, 
oil on canvas, 100х100cm, unsigned
Owned by Branko Dimitrov

59. Untitled, 1981 
oil on canvas,130х170cm, unsigned
Owned by Gadzovi family

60. Father and Son, 1981 
oil on canvas, 100х100cm,
sign. lower right: P.Mazev, 81
Private Ownership

61. Figure (In New York), 1981 
oil on canvas, 100х100cm
sign. lower right: Mazev Petar 1981
Private Ownership

62. Sometimes in Saraj 1 
oil on canvas, 60х70cm, unsigned
Owned by Branko Dimitrov

63. Sometimes in Saraj 2 
oil on canvas, 60х70cm, unsigned
Owned by Branko Dimitrov

64. Old Man, 1981 
oil on canvas, 86х65cm сопственост: 
фамилија Арсовски
Owned by Arsovsky family

65. C8, 1981 
oil on canvas, 145х75cm
Owned by Mazev family

66. Couple, 1981 
oil on canvas, 190х170cm
Owned by Mazev family

67. Clowns 2 
oil on canvas, 120х70cm, unsigned
Owned by Mazev family

68. Composition 12, 1982, oil on canvas, 
200х200cm, sign. upper left: P. Mazev
Owned by Popovski family

69. In Abyss, 1982, oil on canvas, 
sign. upper left: Mazev P. 82
Owned by Mazev family

70. Jealousy, 1982 
oil on canvas, 174х134,2cm, unsigned
Owned by NI National Gallery of 
Macedonia

71. The Prince from Kavadarci, 1982 
oil on canvas, 60х50cm., unsigned
Owned by Slavkovski family

72. To Her, 1982  
oil on canvas,128х225cm, unsigned
Owned by Zorica Mazeva

73. Devil’s Eye, 1982, 
oil on canvas, 134х172cm, unsigned
Owned by Stopanska Banka AD Bitola

74. Caryatid, 1982 
oil on canvas, 226х60cm, sign. middle left: 
Mazev.P.1982
Private Ownership

75. Woman in Red, 1982 
oil on canvas, 46х38cm, 
sign. middle left: P.Mazev 82
Owned by Meshkovi family

76. Big Riot, 
oil on canvas, 190х170cm, sign. upper left: 
Mazev P.
Owned by Mazev family

77. Jump, 1983 
oil on canvas, 100х100cm, sign. lower 
right: P.Mazev 83
Private Ownership

78. Painting 1, 1983 
oil on canvas, 100х100cm, unsigned.
Owned by NI CC Anton Panov, Strumica

79. Blue Painting, 1968 (?) 
oil on canvas, 180х140см cm, unsigned
Owned by Mazev family

80. Slavkova Bird, 1983 
oil on canvas, 100х100cm, sign. upper left: 
Mazev P. 83
Owned by Mazev family

81. For Her, 1983 
oil on canvas, 100х100cm, sign. upper left: 
Mazev P. 83
Owned by Mazev family

82. Courtesan, 1983 
oil on canvas, 100х100cm, sign. upper 
right: Mazev P.83
Owned by Mazev family

83. Love 7, 1983 
oil on canvas, 98,5х98,5cm, lower left: 
Mazev P.
Private Ownership

84. Lighting, 1988 
oil on canvas, 185х140cm, sign. upper left: 
P. 1988
Private Ownership

85. Painting 2, 1985 
oil on canvas, 100х120cm, sign. upper 
right: Mazev P.
Owned by NI CC Anton Panov, Strumica

86. Courtesan 2, 1985 
combined techniques, 77х59cm, sign. up-
per left: Mazev P.85
Owned by Mazev family

87. Man before Abyss, 1985 
oil on canvas, 127х226,5cm, sign. upper 
left: Mazev P.85
Owned by Popovski family

88. Untitled, 1985
oil on canvas, 110х110cm., sign. upper 
right: Mazev P.85
Owned by Nestorovski family

89. Composition (Figures in Space),1985, 
oil on canvas, 120,5х280cm, unsigned 
Owned by NI CC Anton Panov, Strumica

90. Figures in Space, 1985
oil and combinet techniques on canvas, 
69х159cm
Signature on background: Sonja/ Good 
luck/Thank You/pero
Owned by Sonja Abadzieva

91. People and Birds, 1986 
oil on canvas, 200х150cm, sign. upper 
right: P. Mazev 
Owned by Stoun design

92. Child, 1987 
oil on canvas, 122х78,5cm, unsigned
Private Ownership

93. Untitled, 1987
oil on canvas, 51,5х51,5cm, lower left: 
Mazev P.87
Private Ownership

94. Portrait 1, 1987
oil on canvas, 60х50cm, sign. Mazev P. 87
Owned by NI CC Anton Panov, Strumica

95. Woman’s Portrait in Pink, 1987, 
oil on canvas, 140х197cm, sign. Mazev 
P.87
Owned by NI Museum Of Contemporary 
Art

96. Silence, 1987 
oil on canvas, 135х95cm, sign. upper right: 
P.Mazev 87
Private Ownership

97. Dream 1, 1988 
oil on canvas, 146,5х127cm, sign. upper 
left: Mazev P. 88
Private Ownership

98. Untitled, 1988 
oil on canvas, 128х98 см, sign. upper left: 
Mazev
Private Ownership

99. Composition - Summer, 1988 
oil on canvas, 330х200cm, sign. Mazev P. 
88 Strumica
Owned by NI CC Anton Panov, Strumica

100. Woman in Frame, 1988 
oil on panel, 105х105cm
Private Ownership
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100. Жена во рамка, 1988 
масло на панел, 105х105см
приватна сопственост
101. В-7, 1988 
масло на платно, 150х130см
сиг. г.д. Mazev P. 88
приватна сопственост

102. Без наслов, 1988, 
масло на платно, 146,5х127см, 
сиг. г.л. Mazev P. 88
приватна сопственост

103. Без наслов, 1988 
масло на платно,71х53см
сиг. г.л.Mazev, Prilep, 20.06.88
сопственост: Мемет Нурединовски

104. Бегалка, 1988
масло на платно, 137,5х108см, б.с.
приватна сопственост

105. Без наслов,
масло на платно, 128х98см
сигн. г.л.Mazev
приватна сопственост

106. Портрет на душата, 1989 м
масло на платно,50х60см.,
сиг. д.д. 89 P.Mazev
сопственост: семејство Мазеви

107. Каријатида, 1989 
масло на платно,220х55см, 
сиг. с.л.P.Mazev 89
приватна сопственост

108. Без наслов, 1989  
масло на платно, 63х67,5см 
сигн. г.л. Mazev P.
приватна сопственост

109. Без наслов,1989 
масло на платно, 205х205см
сиг.г.л. Mazev P. 89
сопственост: Стопанска банка АД Битола

110. Љубомора, 1989 
масло на платно, 205х205см,б.с.
сопственост: Стопанска банка АД Битола

111. Без наслов, 1989 
масло на платно, 65х65см
приватна сопственост

112. Кловнови, 1990
масло на платно, 130х100см,
сиг. г.сред. Mazev 90
сопственост: семејство Мазеви

113. Хедонизам, 1990 
масло на платно, 100х100см, 
сигн.г.л. Mazev P. 90
приватна сопственост

114. Каснато дете, 1990
масло на платно,250х135см сопственост: 
семејство Мазеви

115. Ц 14, 1990 
масло на платно, 60х50см
сопственост: семејство Мазеви

116. Црвенокоса 2, 1991 
масло на платно, 50х60см, 
сиг. г.д. Mazev P. 91
сопственост:семејство Мазеви

117. Без наслов 5, 1991 
масло на платно, 60х50см, 
сиг. д.д. Mazev P.91
сопственост: семејство Мазеви

118. Композиција 9, 1991 
масло на платно, 50х60 см, 
сиг.г.л. Mazev P.91
сопственост:семејство Мазеви

119. Без наслов, 1991 
графика со цртеж, 70х49см.
сиг. д.с. Mazev P.91
приватна сопственост

120. Човек што вика, 1991 
масло на платно, 140х110см
сигн.д.л. Mazev P.
приватна сопственост

121. За син ми, 1991 
масло на платно, 200х130см, 
сиг.ср.л. ПК Mazev
приватна сопственост

122. Љубов 14, 1992
масло на платно, 200х200см
сиг. г.л.92
приватна сопственост

123. Портрет 17, 1991 
масло на платно, 50х60см, 
сиг. г.л. P.Mazev 91 
приватна сопственост

124. Без наслов, 1991 
масло на платно,55х45см 
сиг. д.д. Mazev
приватна сопственост

125. Старец, 1991/92
масло на платно, 50х60см, б.с.
сопственост: семејство Мазеви

126. Портрет, 1992
масло на платно, 60х50см
сигн. г. г.л. Mazev P. 92
сопственост:семејство Мазеви

127. Портрет, 1992 
масло на платно, 60х50см
сигн.д.д. Mazev P. 92
приватна сопственост

128. Последниот ден, 1992 
масло на платно, 81х80см
сигн.д.л. Mazev P. 92
сопственост: семејство Мазеви

129. Без наслов, 
цртеж во комбинирана техника, 68х94см
сигн.д.л. Mazev Petar
приватна сопственост

130. Љубовен акт, 1992
масло на платно,123х220см,
сиг. д.д..Mazev P 92
приватна сопственост

131. Ракот од Треска, 1992
масло на платно, 140х120см, 
сигн.г.д. Mazev P.
приватна сопственост

132. Без наслов, 1991
графика со цртеж, 70х49см.
сигн. д.с. Mazev P.91
приватна сопственост

133. Без наслов, 1991 
масло на платно, 55х45см
сигн. д.д. Mazev.P.91
сопственост: Тодор Аџистанков
134. Без наслов, 1991 
масло на платно, 45х40см
сопственост: Тодор Аџистанков

135. Збогување, 1991
масло на платно, 248х133
приватна сопственост

136. Без наслов 4, 1991
 масло на платно, 60х50см
сопственост: семејство Мазеви

137. Без наслов, 1992
масло на платно, 52х42см., 
сигн.г.с. Mazev P. 92
приватна сопственост

138. Дојранска 17, 1992 
масло на платно, 80х80см
сопственост: семејство Мазеви

139. Портрет, 1993
масло на платно, 60х50см
сигн. д.д. Mazev P.93
приватна сопственост

140. Композиција 21, 1987
масло на платно, 50х60см
сопственост: семејство Мазеви

141. Композиција 23, 1987
масло на платно, 50х60см
сопственост: семејство Мазеви

141. Триптих, 1993 
масло на платно, 240х80см 
сиг. г. ср. Mazev P.93
сопственост: Семејство Мазеви

142. Крст, 1993 
масло на платно, 50х60см
сиг. д.л. Mazev P.
сопственост: семејство Мазеви 

143. За син ми Коце, 1993 
масло на платно, 130х100см, б.с, 
сопственост: семејство Мазеви

144. Без наслов, 1993 
масло на платно, 125х110см, б.с. 
приватна сопственост

145. Метеж, 1993 
масло на платно, 130х100см
приватна сопственост
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101. V-7, 1988
oil on canvas, 150х130cm, sign. upper 
right: Mazev P. 88
Private Ownership

102. Untitled, 1988, oil on canvas, 
146,5х127см, sign. upper left Mazev P. 88
Private Ownership

103. Untitled, 1988 
oil on canvas, 71х53cm, sign. upper left, 
Prilep, 20.06.88
Owned by Memet Nuredinovski

104. Runaway Woman, 1988 
oil on canvas, 137,5х108cm, unsigned
Private Ownership

105. Untitled, 1988 
oil on canvas, 128х98, sign. upper left: 
Mazev
 Private Ownership

106. Portrait of the Soul, 1989
oil on canvas, 50х60cm., sign. lower right: 
89 P.Mazev
Owned by Mazevi family

107. Caryatid, 1989 
oil on canvas, 220х55cm, sign. middle left: 
P.Mazev 89
Private Ownership

108. Untitled, 1989, 
oil on canvas, 63х67,5cm, upper left: 
Mazev P.сигн. г.л. Mazev P.
Private Ownership

109. Untitled, 1989
oil on canvas, 205х205cm, sign. upper left: 
Mazev P. 89
Owned by Stopanska Banka AD Bitola

110. Jealousy, 1989 
oil on canvas, 205х205cm, unsigned
Owned by Stopanska Banka AD Bitola

111. Untitled, 1989
oil on canvas, 65х65см
Private Ownership

112. Clowns, 1990, oil on canvas, 130х100, 
sign. upper middle: Mazev 90
Owned by Mazevi family

113. Hedonism, 1990 
oil on canvas, 100х100cm, sign. upper left: 
Mazev P. 90
Private Ownership

114. Bitten Child, 1990
oil on canvas, 250х135cm
Owned by Mazevi family

115. C 14, 1990
oil on canvas, 60х50cm, 
Owned by Mazevi family

116. Red Haired Woman 2, 1991
oil on canvas, 50х60cm, sign. upper right: 
Mazev P. 91
Owned by Mazevi family

117. Untitled 5, 1991
oil on canvas, 60х50cm, sign. lower right: 
Mazev P.91
Owned by Mazevi family

118. Composition 9, 1991 
oil on canvas, 50х60cm., sign. upper left: 
Mazev P.91
Owned by Mazevi family

119. Untitled, 1991 
graphics with drawing, 70х49cm, sign. 
lower middle: Mazev P.91
Private Ownership

120. Man Yelling, 1991 
oil on canvas, 140х110cm, sign. lower left: 
Mazev P
Private Ownership

121. For my Son, 1991
oil on canvas, 200х130cm, sign. middle 
left: PK Mazev
Private Ownership

122. Love 14, 1992
oil on canvas, 200х200cm, sign. upper left: 
92
Private Ownership

123. Portrait 17, 1991 
oil on canvas, 50х60cm, sign upper left: 
P.Mazev 91
Private Ownership

124. Untitled, 1992 
oil on canvas, 52х42cm., sign. upper mid-
dle: Mazev P. 92
Private Ownership

125. Old Man, 1991/92 
oil on canvas, 50х60cm, unsigned
Owned by Mazevi family

126. Portrait, 1992 
oil on canvas, 60х50cm, sign. upper left: 
Mazev P. 92
Private Ownership

127. Portrait, 1992 
oil on canvas, 60х50cm, sign. upper left: 
Mazev P. 92
Private Ownership

128. The Last Day, 1992
oil on canvas, 81х80cm, sign. lower left: 
Mazev P. 92
Private Ownership

129. Untitled
drawing in combined techniques, 
68х94cm, sign. lower left: Mazev Petar
Private Ownership

130. Love Act, 1992 
oil on canvas,123х220cm, 
sign. lower right: Mazev P 92
Private Ownership

131. The Crab from Treska, 1992 
oil on canvas, 140х120cm, 
sign. upper right: Mazev P.
Private Ownership

132. Untitled, 1991 
graphics with drawing, 70х49cm,
sign. lower middle: Mazev P.91
Private Ownership

133. Untitled, 1991 
oil on canvas, 55х45cm, sign. lower right: 
Mazev.P.91
Owned by Todor Adzistankov

134. Untitled, 1991 
oil on canvas, 45х40cm,
sign. lower left: Mazev.P.91Owned by 
Todor Adzistankov

135. Farewell, 1991 
oil on canvas, 248х133,5cm
Private Ownership

136. Untitled 4, 1991 
oil on canvas, 60х50cm
Owned by Mazev family

137. Untitled, 1992
oil on canvas, 52х42cm., sign. upper mid-
dle: Mazev P. 92
Private Ownership

138. Dojran 17, 1992 
oil on canvas, 80х80cm
Owned by Mazev family

139. Untitled, 1993
oil on canvas, 60х50cm, 
lower left: Mazev P.87
Private Ownership

140. Composition 21, 1987 
oil on canvas, 50х60cm
Owned by Mazev family

141. Composition 23, 1987 
oil on canvas, 50х60cm
Owned by Mazev family

142. Triptych, 1993
oil on canvas, 240х80cm, sign. upper mid-
dle: Mazev P.93
Owned by Mazev family

143. Cross, 1993
oil on canvas, 50х60cm, sign. lower left: 
Mazev P.
Owned by Mazev family

144. For my Son Kocе, 1993 
oil on canvas, 130х100cm, unsigned,
Owned by Mazev family

145. Untitled, 1993 
oil on canvas, 125х110cm, unsigned
Private Ownership

146. Riot, 1993
oil on canvas, 130х100cm, unsigned, 
Private Ownership
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