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За Петар Мазев. како една од клучните фигури 
на македонската современа ликовна уметност. 
напишани се голем број на текстови од наши 
познати ликовни критичари. Целта на оваа 
публикација е, во рамките на општата претстава 
ill io постои за овој автор и неговото творештво. 
акцентот да се стави на разгледувањето на 
развојот на неговата ликовна активност во 
периодот на 50-те и 60-те години (поточно во 
периодот од 1953.. кога тој ја започна својата 
изложбена активност, до 1966., кога е неговата 
прва самостојна изложба во Музејот на 
современата уметност, Скопје). Творештвото на 
Мазев во 70-те и 80-те години е покриено co 
релевантни толкувања без некои поголеми 
осцилации на вредносните судови. па оттаму. 
овој период не е застапен во ова библиографско 
читање на неговото дело. Значи, опфатен е 
периодот на првите две децении од неговото 
творештво. период оптоварен co чувствителни 
идеолошки и политички модели, co намера. преку 
критичката мисла релевантна на времето, да се 
прикажатразличните критички приоди и нивните 
естетски и идеолошки аспекти на гледање и 
толкување. За да се добие појасна слика за тоа 
како ликовните критичари го доживувале 
сликарството на Мазев воовој период. 
применето е хронолошкото следење на неговата 
изложбена активност. при што се регистрирани 
делата. доментарите за нив како и 
размислувањата на самиот автор за неговото 
творештво како и за уметноста воопшто.

Во оваа смисла интенцијата е. покрај 
објавувањето на обемната библиографија за 
творештвото на Петар Мазев. од 1953. до 2005., 
да се согледа и твореш гвото на уметникот ннз 
"читањето" на начинот на којшто тоа е 
толкувано во македонската, југословенската 
како и во странската критика. во периодот на 
50-те и 60-те години, co издвојувањето на 
доминантните модели (уметничките и 
идеолошките) и нивното влијание на 
формирањето на неговите уметнички идеи и 
ставови.



Библиографски поглед па творештвото на Петар 
Мазев од 1953. до 1966.

Во почетокот на 50-те години, кога Петар Мазев 
ја започна својата уметничка кариера, 
македонската ликовна уметност се наоѓаше во 
сложена, идеолошки мошне оптоварена 
ситуација, ситуација којашто ја рефлектираше 
историската, социолошко-политичката и 
културната динамика на годините после Втората 
светска војна. На дело, се уште, функционираа, 
иако прикриено, политичко-идеолошките и 
мисловните модели карактеристични за тврдата 
линија на социјализмот која во Југославија го 
означи периодот од 1945. до 1949/50., односно до 
судирот co СССР и Резолуцијата на 
Информбирото. Во тој повоен периодот кој беше 
означен co "безалтернативната идејно-естетска 
прагматика" на социјалистичкиотреализам * 
(кој се карактеризираше co идеолошка строгост 
и крајна предаденост на "вистината" 
отелотворена во "идеалите" на "новиот" 
социјалистички човек) модерната македонска 
уметност, како дел од југословенската, беше 
доведена во состојба на потполна изолација. 
После овој период постепено започна процесот 
на ослободување од идеолошко-политичкпте 
стеги, поточно процесот на напуштање на 
советскиот модел на културата и неговото 
"прагматично сфаќање и применување на 
исконструирани догми за секојдневни тактично- 
политички потреби”. (Кардељ, 1949.) Меѓутоа, 
овој процес на ослободување од догматизмот на 
социјалистичкиот реализам не се одвиваше без 
потреси: го следат судири на мислења на 
идеолошки. етички и естетски план. што во 
Македонија ќе резултираат во остра полемика 
што ќе се води во текот на 1954. меѓу истакнати 
претставници на македонската интелигенција. 
Прашањето по кое се водеше полемиката беше 
крајно децидно: за или против нефигуративната 
уметност. Интересно е дека полемиќата околу 
нефигуративната уметност (една годпна подоцна 
полемика околу истиот проблем ќе се води и на 
страниците на Дело и Современик, меѓу Миодраг 
Б. Протиќ и Грго Гамулин) се води во услови 
кога во Македонија не е реализирана ниту една 
изложба на апстрактната уметност (ако не се 
земат во предвид некои поединечни остварувања 
во кои е применета постапката на апстрахирање 
на предметот: во делата на Борко Лазески и



Димче Протуѓер изложени на Осмата изложба 
наДЛУМ, 1953). Причините што доведоа до тоа 
апстрактната уметност да стане спорно место во 
корпусот на македонската и југословенската 
култура и уметност, секако, дека не се резултат 
на различните погледи на уметноста произлезени 
од логиката на развојот на самата уметност: 
според Протиќ нападите на апстрактната 
уметност беа напади на живата уметност, " 
апстрактната уметност, тактички е избрана како 
нејзино 'слабо место'". (Дело,1954) 
Имено, во овој период. во Европа и САД, 
апстрактната уметност, односно енформелот и 
апстрактниот експресионизам. се промовираат 
во водечко авангардно движење. Во САД 
пдеологијата на индивидуализмот е поставена на 
пиедесталот на антикомунистичка линија на 
одбрана, "а уметноста веднаш по Војната се 
вплетка во културната политика на студената 
војна во која војната беше повеќе симболична 
отколку реална, а идеологијата на 
индивидуализмот стана важнооружје и 
доминираше во секоја сфера на социјалниот и 
уметничкиот живот". (1) Оттаму. за 
комунистите беше лесно да ја изедначат 
апстракцијата co декаденцијата и нехуманоста 
на капиталистичкото општество (така. според 
Луј Арагон, реализмот беше еден вид на брана 
против напливот на апстракцијата и едно силно 
оружје против капиталистичката декаденција). 
И покрај тоа што Југославија се обидуваше да 
стои настрана од главниот фронт на 
идеолошкиот судир, сепак догматизмот на 
социјалистичката, комунистичката идеја, 
партиски спроведувана. не можеше да го 
"проголта" индивидуализмот на апстрактната 
уметност, па оттаму нападите на апстракцијата 
и во Југославија станаа дел од културната 
политика и идеологија насочена против 
"нехуманоста"и декаденцијата на капитализмот.

Петар Мазев, како припадник на повоената 
генерација ликовни уметници, својата ликовНа 
активностја започна веднаш по завршувањето 
на Академијата во Белград (во класата на Зора 
Петровиќ) во 1953. Неговото прво 
претставување е на Осмата изложба на 
Друттвото на ликовните уметници на 
Македонији во Скопје, 1953. на којашто тој се 



претстави co три слики: Селанка од Скопска 
Црна Гори, Галичанка и АвшоГортрет. 
Учеството на Мазев на оваа изложба нема да 
остане незабележано. Димче Коцо во својот 
освртна изложбата ќе ги издвои сликите на 
Мазев, истакнувајќи дека "сликата 'Селанка' co 
својата статика. широки потези и хармонични 
тонови. спаѓа меѓу најдобрите слики од младите 
уметници на оваа изложба". (2) Овој суд на Коцо. 
изваден од контекстот на текстот. изгледа 
крајно позитивно и, секако. охрабрувачки за еден 
млад уметник. Но, ако се земе во предвид 
целокупната интонација на текстот која се 
одликува co една неприкриена идеолошка 
конотација, тогаш овој суд станува 
проблематичен. Имено. за Коцо целта на 
уметноста е да се предаде стварноста, во 
случајот co нашата уметност се работи за 
прикажување на "нашата стварност, нашата 
земја. нашиот човек". Според него, 
"...уметниците се појавуваат како граѓани 
коишто ги вложуваат своите сили по линијата на 
уметноста да придонесат за изградување на нов 
социјалистички човек којшто е потребен за 
реализирање на задачите на социјалистичкото 
друштво". (3) Оттаму, заклучокот е дека 
секаков вид на апстрахирање, на оддалечување 
од животот на нашата социјалистичка стварност 
е погрешен и тој "одговара на 
капиталистичкото, а не на социјалистичкото 
друштво". Укажувајќи на неколку примери на 
погрешно разбирање на уметноста и на 
нејзините цели (ги издвојува Лазески и Протуѓер 
кои, според него, co своите дела нудат едно 
гледање на уметноста што "води далеку од 
животот на нашата стварност, (...) во 'областа на 
чистата уметност', во 'уметноста заради 
уметност'" )**. Коцо потоа ги издвојува 
уметниците "коишто одат по правилен пат". (4) 
Меѓу нив е и Петар Мазев. Интересно е, но во 
исто време и парадоксално. што Коцо наспроти 
делата на Лазески и Протуѓер (во арабеските на 
Протуѓер тој гледа состојба на несвесно или 
полусвесно творење) како модерни, современи, 
но, во исто време, блиски на нашата стварност. 
ги истакнува надреалистичките цртежи на 
Никола Мартиноски и творбите на Борислав 
Траиковски II Мазев. Она што на Коцо му дава 
простор уметноста на Мартиноски, како и на 
Мазев (тука треба да се истакне особено 
неговиот АвтоПортреГП којшто е исполнет co 



психолошка неумереностидеформација, a 
којшто Коцо не го спомнува во текстот) да ја 
поврзе co потребите на социјалистичкото 
општество (и покрај тоа што надреализмот во 
реториката на застапниците на уметноста која 
треба да одговари на целите и потребите на 
социјалистичкото општество е критикуван како 
одживеана и реакционарна појава, a 
деформацијата на човечкиот лик е остро 
критикувана и дефинирана како " изопачена"- 
приоритетот се дава на претставувањето на 
човечката фигура како "транспарентен носител 
на идејноста") е "тенденцијата за упростување и 
угледување на нашите фрески" како и "нивното 
настојување да ги предадат своите естетски 
доживувања неразделно од средината во 
којашто живеат и друштвото на кое му 
припаѓаат". (5)

За разлика од идеолошко-ангажираниот приод на 
Коцо. приодите на Миќа Поповиќ и на Петар 
Хаџи Бошков. во текстовите објавени по повод 
оваа изложба. се засноваатна поинакви 
"постулати". Така, Поповиќ акцентот го става 
на националната обоеност и традицијата (на 
фреските, ткаенините, народните носии). Во 
текстотобјавен по повод изложбата во 
списанието РазГледи , Поповиќ ја истакнува 
поврзаноста на македонскиот ликовен израз co 
традицијата, нагласувајќи децидно дека:

"Најлогнчниот пат на современиот македонски 
уметник е да ја слее исклучителната свежина на тоа 
наследство co модерниот ликовен јазик. Тоа е 
неговата прва задача и наедно и гаранцвја за 
успех."(6)

Во оваа смисла е и неговото издвојување на 
делата на Мазев кој "слика народни костими 
(Таличанка'. 'Селанка од Скопска ЦрнаГора') 
co голема смисла за распоред на масите и за 
декоративни колористички дијалози". За 
Ачтопортретот на Мазевтој вели дека:

"претставува логично продолжение на 
колористичките анализи извршени на костимите од 
Галичник и Скопска Црна Гора и таа слика по 
едноставноста и по силата спаѓа меѓу најозбилните 
постигнувања на оваа изложба". (7)

И Петар Хаџи Бошков ја истакнува поврзаноста 
на Мазев co традицијата. укажувајќи дека:



"неговите три портрета се карактеризираат co 
модерна концепција и квалитети помешани co 
македонската тема црпена од изворот на нашиот 
фолклор (...) Анализирајќи го автопортретот co 
црвена позадина се чувствува темперамент и дух на 
експресионизам кој ги оправдува и другите два 
портрета. Во психологијата на галичанката Перо 
Мазев постигнал сировост и нерафинираност во 
изразот што е карактеристичен за нашиот селанец". 
(8)

И покрај тоа што ги истакнаа ликовните 
квалитети на делата на Петар Мазев, особено. 
неговите колористички решенија, тие сепак 
акцентот не го ставија на неговата творечка 
личност.туку на проблемите поврзани co она 
што значи идентитет, припадност, традиција.*** 
Во оваа смисла. особено е индикативно 
толкувањето на македонската уметност. а во 
контекстот на тоа и делото на Мазев. од 
страната на српските и хрватските ликовни 
критичари. Во текстот На добар Гии77 од М. 
Башичевиќ, a no повод изложбата на ДЛУМ во 
Загреб. (декември 1954-јануари 1955) се вели:

"Оставајќи ги на страна оние (проблеми) што се 
однесуваат на метието, фактурата, ангажирањето во 
графиката, се наметнува, на пример, проблемот на 
усвојувањето на сликарските средства кои ги 
овозможува богатата средновековна традиција; таа 
традиција е толку богата и толку силна што 
нејзината 'ренесанса' (чии знаци не се невидливи на 
оваа изложба) во младото сликарство на оваа наша 
Република би овозможила резултати веројатно 
поголеми и посјајни отколку надградувањето на 
некоп понови движења во европската уметност, 
односно повторувањето на варијации кои во 
европското сликарство и вајарство се безброј пати 
повторувани (експресионизмот, на пример). Овде не 
се мисли на ренесансата на 'духот' на 
средновековната фреска, туку на ренесансата на 
нејзините средства, дополнста и збогатена co cl i on a 
што неизбежно резултираше од досегашното 
европско сликарство...". (9)

Во рамките на вака поставените проблеми не 
зачудува следнава констатација за делото на 
Мазев:

"Главата на Петар Мазев би била меѓу ремек делата 
на оваа изложба кога толку не би потсетувала на 
германските експресионисти (Нолде). Бојата е овде 
силна, цртежот е изразит, а психологијата е 
впечатлива; целата површина е ускладена на 



контрастот на топлото и ладното co вештина на 
еден добар модерен мајстор". (10)

Во иста смисла е интониран и текстот на 
Радослав Путар по повод оваа изложба:

"Во сликарството се распознава елементот кој во 
Србија е речисп доминантен: уметничкото 
наследство на фреските од средниот век е чест 
регулатор на стилските (всушност-стилистичките!) 
стремежи на поединечните автори, па и на цели 
кругови. Племенитоста на материјата на фреско- 
сликарството плус ефектот на столетната патина и 
сугестивноста на ликовната дикција на 
медијавелните сликари многумина ги привлекува, 
можеби повеќе отколку што самите сакаЛе 
свртувајќи го својот интерес кон нив. Белградските 
"фрескисти" Лубарда. Милуновиќ а донекаде » 
Зора Петровиќ и Гвочденовиќ во многу нешта го 
модифицирале интересот на Македниците ча 
фреските. Но, има и случаи во кои авторите својата 
претстава врч основа на фреските ја комбинирале co 
некои странски примери на пр: Пикасо. Модилјани. 
Нолде, Ван Гог". (11)

Во ваква културна клима во која моделот на 
разбирањето и толкувањето на уметноста се 
бара надвор од самата уметност (наместо 
автономија на јазикот. се инсистира на 
"автентичен. автохтон израз", кој треба да биде 
во склад co идеалот на тоа време: co 
идеолошкиот кој ќе се здобие co национални 
особености), Мазев се обидуваше да го 
артикулира своето сопствено ликовно кредо. 
Дека оваа ситуација ќе влијае врз Мазев јасно 
може да се види од тоа што тој, барем што се 
однесува на 50-те години, не е во можност да 
изгради свој сопствен свет на ликовни проблеми 
и да го структурира на конзистентен начин во 
смисла на ослободување на внатрешната 
енергија на својот сопствен ликовен потенцијал. 
Делата од овој период откриваат ликовен 
профил кој своите основни црти ги има 
формирано на европските ијугословенските 
искуства што припаѓаат на умерените 
модернистички текови*'***: делата од 1953. до 
1957. се работени во духот на експресионизмот. 
додека делата од 1958. до 1960/61. во духот на 
посткубизмот и на магичниотреализам. Иако 
различни по сензибилитет, по вокација, 
атмосфера, сепак, во нивната позадината се 
чувствува истата потреба: да се биде во 
контекстот на препознатливите содржински 



рамки co блага асоцијација и повикување на 
"ренесансата на средствата на средновековните 
фрески". Иако не може точно да се лоцира овој 
позадински слој во структурата на неговиот 
јазик, сеиак неговите ефекти можат да се 
препознаат во она неодредено чувство на 
монументалност, робусност, како и во чувството 
за колористичка заситеност на сликата на еден 
начин што може да се чита како еманација на 
духовните аспекти нг1 човековата егзистенција. 
Така. и во неговите експресионистички дела, 
како што се Црвенокосата, 1955. и Портрет, 
1957.. густиот >1 силен колорит како да зрачи co 
една продуховена, контемплативна енергија. 
Овој аспект на контемплативност ќе се 
продлабочи во сликите Оплакување, 1959., 
Испраќање на рударот, 1959. на начин којшто 
сугерира една безвремена, метафизичка 
димензија (инаку до 1957. Мазев воглавно 
работи портрети и фигури, од 1957. работи и 
фигуративни композиции, а од 1959-та до 1960-та 
неговиот интерес се проширува и на пејзажот и 
мртвата природа).

Во овој период, во толкувањата на делата на 
Мазев, покрај позитивните оценки се јавува и 
еден воздржан. понекогаш двосмислен пристап 
којшто понекогаш има и негативни конотации. 
За да се добие појасна слика за тоа како 
ликовните критичари го доживувале 
сликарството на Мазев во тој период, ќе се 
послужиме co хронолошко следење на неговата 
изложбена активност, регистрирајќи ги делата и 
коментарите за нив.

На Деветтапш изложба наДЛУМ. Скопје. 1954. 
Мазев излага три слики: Виолинист, Женски 
портрет и Деаојка Пред огледало. За овие дела 
Протуѓер ќе забележи дека во нив преовладува 
''обопштувањето на предметите и 
пренасилената контура" и во нив за разлика од 
претходните ”..не чувствуваме наш амбиент". 
(12)

Крајот на 1954. и почетокот на 1955. Мазев 
учествува на изложбата на ДЛУМ во Загреб 
(оваа изложба освен во Загреб ќе биде 
претставена и во Љубљана. Копар и Сараево, од 
февруари до мај 1955.). На изложбата тој се 
претстави co две слики. co Селанка и Глава. 
Радослав Путар за платното Селанка ќе напише: 



"Матернјата на бојата е тешка, скоро тегобна. a 
движењето во композицијата има крупен ритам. 
Ликот на жената е обликуван до едноставноста на 
геометријата. Сепак. главниот дел на говорот на тоа 
дело е солидна и урамнотежена палета. Беч 
потребните релации сликата не е ремек-дело. но 
многу е пријатно дејствувањето на сигурноста на 
сликарот во пзрачувањето на доживеаната тема"(13)

За истите дела во весникот Слободна Далмација, 
Матко Мештровиќ ќе истакне:

"Петар Мачев е еден од најснажните сликари на оваа 
изложба. Бистата на жената на сликата, која ја 
нарекол Тлава' обликувана е co силни контрастни 
бои кои во партиите на лицето потсетуваат на оние 
од раните фовистички слики на Анри Матис, но 
тешкиот » сугестивен цртеж » ладната и неодредена 
почадина прават целината да оддава впечаток многу 
близок на германскиот експресионичам. На другата- 
слика Мазев претставил фигура на селанка во 
едноставна фронтална импостација, цврсто и 
спгурно обликувана; шаренилото на селската носија 
го решил беч дескриптивност п го редуцирал на 
прпгушено црвени. црни и темно смеѓи бон на 
одделни партин. кои меѓусебно фино гп ускладува, a 
целата фигура е псполнета co топлина и длабок и 
искрен хуманпзам"( 14)

Во текот на 1956 година Мазев излага на повеќе 
изложби: на графичката изложба на 
Шестмината. на изложбата на Петмчната. на 
11 кзложба наДЛУМ. сите во Скопје, на 
изложбата на СЛУЈ во Љубљана и на Млади 
јуѓословенски слнкирн во Милано (април-мај 
1956.).

На 11 март 1956.. во просториите на Клубот на 
уметниците во Скопје, е отворена изложба на 
графики на уметниците: Драгутин Аврамовски. 
Мира Спировска, Димче Протуѓер. Петар Хаџи 
Бошков. Боро Крстевски и Петар Мазев. Оваа 
изложба. организирана од самите уметници, е 
прва македонска графичка изложба (првата 
изложба на графики на ДЛУМ е одржана 
наредната. 1957.). Мазев излага две графики. 
Според Б.Сеизов тоа се: Глава и MoiTiue од 
MiiHinTioiTio, а според А.Николовски тоа се Глава 
II Обееени. Несовпаѓањето на насловот на едната 
графика е порадитоа што за изложбата не е 
отпечатен каталог. а графиките биле поставени 
без легенди. Во рецензиите за оваа изложба за 
графиките на Мазев се вели дека "тука тој се 



зафаќа co психолошки сензации, настојувајќи 
тоа да го постигне преку широки потези.." (15), a 
што се однесува до темите што ги обработува. 
"тој останува доследен на себе си, слика 
портрети интересирајќи се за психологијата на 
човекот". (16)

Во јули, истата година, во просториите на ДСВР 
во Скопје. Мазев излага заедно co Томо Шијак. 
Драгутин Аврамовски, Мира Спировска и Петар 
Хаџи Бошков. И оваа изложба како и 
претходната е резултатна иницијативата на 
уметниците.***** За сликите co коишто Мазев 
се претстави на оваа изложба, а за којашто беше 
карактеристично тоа што сликарските и 
графичките дела на уметниците беа 
штафелајски презенирани, Александар Ѓурчинов 
ќе забележи дека:

"во нив има доволно еруптивност, темперамент и 
спонтаност. па сепак тие како да не се превасходно 
сензитивни. Она што сепак им недостасува. тоа е по 
наше мислење. еден органски вклопен сплет на 
асоцијации, што едно вакво сликарство нужно би 
требало да го носи во себе." (17)

Во ноември 1956., Мазев излага на 
Единаесеттата изложби наДЛУМ. во Скопје, на 
која се претстави co две слики и една графика: 
Портрет, ФиГура, Композиција-дрворез. Според 
Здравко Блажиќ на оваа изложба Мазев не дава 
ништо ново. туку "се задоволува co начинот на 
решавање на формата и обликот co густи и 
заситени квалитетни тонови од боја." (18)

Во 1957.. август-септември. во рамките на 
Дубровничките летни игри, во Уметничката 
галерија во Дубровник, е отворена изложба на 
дела од современаната југословенска уметност. 
На изложбата од Македонија се застапени: 
Мартиноски, Личеноски, Мазев и Хаџи Бошков. 
Мазев се претставува co една салика : Девојче, од 
1956. Крајот на 1957. членовите на ДЛУМ се 
претставуваат во Белград и Загреб, како и на 
традиционалната годишна изложба на 
Друштвото во Скопје.

Ѓорѓе Поповиќ за делата на Мазев изложени на 
изложбата на ДЛУМ во Белград ќе напише:

"...а не изненадија, и тоа прпјатно Петар Мазев (кој 
после неколку мошне натегнати експресионистички 



спрови и неразработени слики ги изложил сериозна 
н зрело обработените 'Фигура'и 'Женски портрет' 
в<> масло. co разновицни пнвенцни п културни в<> 
бојата)". (19)

За истата оваа изложба рецензија ќе напише и 
Миодраг ГГротиќ. Издвојувајќи од големиот број 
на уметници неколку имиња. тој ќе го спомне и 
Мазев. означувајќи ги неговите обиди 
како"интереснп ",(20)

За разлика од Поповиќ и од Протиќ. Раде 
Предиќ во текстот Збор-два за современата 
македонски уметност. објавен во Видици 
(Белград), воопшто нема да ги забележи 
неговите дела. (21)

Во хрватските весници за оваа изложба. што 
после Белград се прикажа п во Загреб. 
преовладува критичкиот тон:

"вознемирува недостатокот на барање на нивни. 
македонскм темн. в<> тоа сликарство. Премногу е 
силен акалемичмот од старнот и новиот тип. како п 
поддржувањето на Парич п белградските 
сликари.(-) Мартиноски и Мазев блискп се на 
чемјата. но п помалку страстни нејчинм пеачи".(22)

Од текстот на Радослав Путар, по повод истата 
изложба, може да се заклучи дека Мазев е 
вклучен во редот на оние уметници што го 
одбележуваат просекотна изложбата. (23)

На 12. изложба на ДЛУМ. Скопје, декември, 
1957.. Мазев излага две слики (Компознцијп 1 и 
Комиозиција II). Овие дела. за Здравко Блажиќ. 
зборуваат за сликар кој е доследен на себе си. 
Според него:

"Упорноста на Мазев во настојунањето да го освои 
сивременото. или подобро речено на 
модернпстички начин третираните рачни мотинп, не 
го оддалечуваат <>д квалитетното. Макар и 
нсдовчлно јасен. тој треба да сс прпми како сликар 
кој доследно оди по својот пат и кој се стреми кон 
апстрактното, но во кое можат да се постигнат 
квалитети".(24)

За сликарството на Мазев во контекстот на 
пстата изложба Томе Момировски ќе забележи:

"Сликарството на Мачев во почетокот беше наивно 
п алогично, сведено на елементарна груба 



деформација на автентичниот облик, лишена од 
соодветпа компеизација па решенијата иа бојата. Во 
процесот иа осмислено творечко сознавање и свое 
наоѓање, низ поврзаиоста и компензацијата на 
другите ликовии компоненти-од неговата палета се 
јавуваат се посигурни » пооригинални ликовни 
асоцијации, мелодични структури. далечни алузии 
на едеп нов штимунг и амбиент, нови верзии на 
ликови. co повеќе идејна содржина. иако и натаму co 
мачни прашаља, ио и внатрешен немир на еден нов 
ликовен третман транспопираи од личност што 
сигурно ветува(25)

Во 1958. Мазев излага co Драгутин Аврамовски- 
Гуте во Скопје, Куманово и Кавадарци. За оваа 
изложба нема одгласи во печатот, освен кратки 
информации. Меѓутоа, неговото учествува на 
Пролетната и на 13. изложба наДЛУМ во 
Скопје ќе биде забележано од критиката. 
Промените видливи во делата (Водоноски и 
Композиција) изложени на Пролетната изложба 
наДЛУМ. ќе бидат апострофирани од Димитар 
Кондовски:

"Петар Мазев прави решавачки, дефинитивен 
раскин co неговите поранешни експресионистички 
гледања. co кои веќе постигпа завидни резултати. 
Несамозадоволно се стреми за да ја преиесе 
експресијата на чувствата во медитативни » 
аиалитички категории и прави видни и апсолутно 
позитивии напори, бескомпромисно и така упорно 
што едпоставно мора да вродат плод".(26)

За истите дела Антоние Николовски ќе каже:

'Петар Мазев во последните неколку настапи ни се 
претставува различеп во стилското сфаќање и 
реализацијата. Во изложените дела (Водоноски и 
Композиција) Мазев покажува афинитет кон 
работите од Пикасо. од фазата иа конструктивниот 
кубизам, co тендепција да постигне ритам на масите. 
Кај Мазев не можат да се забележат проблеми во 
поставувањето и организирањето на 
архитектониката иа ликовите, но се служи co 
елементи кои. во случајот на платното Композиција, 
што би ја сметале за подобра ликовна реализација, 
пе можат функционално да се оправдаат. Палетата 
му е загасита и морбидна и не е во склад, ни се чини, 
co иеговата интенција". (27)

На 13. изложба наДЛУМ Мазев се претставува 
co делата Оро и Месечарки .За Коста Балабанов 
сликата Оро е најдоброто остварување на 
изложбата:



"Петар Мазев во Оро на еден модерен пачип и co 
одреден колорит. успеал да предаде ритам. co кое 
својата слика ја поставил во редот на најдобрите иа 
оваа изложба". (28)

Според Николовски, тој го поставува и го 
решава ликовниот проблем "без замерки, 
талентирано и доследно по сфаќањето. но 
содржината е рестрингирана(29)

Во ноември и декември 1958. Мазев, како 
стипендист на фондот Моша Пијаде е на 
студиски престој во Париз. град кој за многу 
уметници од Македонија и Југославија во тој 
период, се уште. преставува референз'ен 
културен центар. Париз за Мазев нема да биде 
само предизвик да се најде во центарот на 
европските ликовни случувања, туку и предизвик 
да се искаже како сликар. За успехот што тој го 
постигна во Париз дознаваме од страниците на 
Нова Македонијсг.

"Во ноември и декември минатата годипа сликарот 
Петар Мазев, заедпо co Драгутин Аврамовски, беше 
испратеи па двомесечно усовршување во Париз. За 
време »а тој свој престој. уметиикот Мазев 
искористи една можност за еден париски 
колекционер да изработи едно платно чија судбина 
подоцна ќе го доведе до еден несекојдневен успех. 
Поправо, откако едеп париски уметиички критичар 
ја виде сликата кај колекционерот и откако ќе 
пзрази мошне поволио мислеље за неа. Петар Мазев 
доби понуда да учествува co едпо свое дело на 
традиционалната изложба во Модериата галерија, 
која секоја година се приредува под наслов 
'Француска млада уметност'. На оваа изложба. 
покрај други познати имиња на француското 
сликарство. учествуваа и Бсрпар Бифе, Анре Мино. 
Рене Жени и други.
Во својот последсн број париското списание 'Ле 
летер франсез' донесува и една статија по повод оваа 
изложба од позиатиот ликовен критичар Жорж 
Бесои, кој. исто така, мошне пофално се изразува за 
делото на Мазев што беше изложено па оваа 
изложба. Покрај другото. во статијата се вели дека 
на оваа изложба се поделепи две традиционални 
награди и една пова што ја доби сликата 'Стоби- 
Македонија', дело па ликовниот уметиик Петар 
Мазев.
Едпо од авторитетпите париски списанија 'Ла реви 
модерн' деновиве побара поподробин податоци од 
уметпикот Мазев и пеколку репродукции, co цел 
неговиот критичар да папише една посебна статија 
каде што ќе ги изнесе своите впечатоци и заклучоци 
за настапот на Мазев.



Петар Мазев излагаше и co Совремеиата 
југословенска графика во Париз, како и во други 
европски и воневропски земји. но овој негов настап 
е секако еден од најзабележителнитс и претставува 
висок успех за младиот уметник". (30)

Во текот на 1959. Мазев учествува на неколку 
изложби. Во април излага заедно co Иван Велков 
и Спасе Куновски во Домот на културата на 
ДСВР во Скопје, во мај излага на изложбата 15 
Години ликовно творештво во Македонија. во 
декември на 14. изложба наДЛУМ, идветево 
Скопје, и на изложбата Современамакедонска 
уметност во Титоград (од 1 до 10. ноември) и во 
Белград (декември).

На заедничката изложба co Велков и Куновски, 
Мазев ќе се претстави co шест слики (Војна, 
Изгрев, Мртва природа, Оро, Сеќавање и 
Самуил). За мотивите за оваа заедничка 
изложба уметниците ќе изјават:

"..оваа изложба ја приредпвме заеднички затоа што 
и нашите стремежи во сликарството се заеднички. 
Наоѓаме дека не сврзува тој стремеж кон 
пропаоѓање на оној израз што ќе биде далеко од 
сите досегашни традициоиални форми во 
сликарството, а се поблизу до пешто пово или како 
што тоа има вообичаен термин-модерно, но не 
модерно во лоша смисла на зборот, туку модерно во 
смисла на изнаоѓање на оној израз, кој би можел да 
претстави едпо подпебје во паши дпи.(...) Hue 
целиме кон иста цел (...) Но. се разбира секој на свој 
иачии. Едпиот го привлекува симболиката, другиот 
живите предмети или мртвата природа. Едниот дава 
призор, другиот настан. третиот атмосфера. но сето 
тоа заемно така, е дека не тргнуваме од елемептите 
што го карактеризираат нашиот иачин на 
изразување, нашиот свет, туку она што тој свет го 
мачи, што на тој свет му претставува едпо 
секојдневие". (31)

Овој исказ несомнено укажува на потребата од 
балансираност меѓу модерното и нашата 
општествена стварност: стремеж кон изнаоѓање 
на модерен израз, но без негативните конотации 
на поимот модерно. како што се декаденција, 
деструктивност, алиенација..,- конотации. се 
уште, присутни во теоретската мисла во 
Македонија во тој период.

За делата на Мазев изложени на оваа изложба 
Александар Ѓурчинов ќе каже:



"Петар Мазев беше учеспик и па веќе спомнатата 
'Изложба на петмината' во истиот дом на ДСВР. Но 
каков неочекуван растеж и каква огромна разлика 
од неговиот тогашен школски изживеан 
експресионизам до оваа нова ликовна експресија, 
каков пресудеп чекор во открнвањето на еден свој 
синтетичеп свет и израз! (...) Ако се сопреме на 
платното што носи натпис "Самоил", ќе ја 
согледаме иа отровно-зелениот фон од пебото и 
донекаде површио издиференцираиата површина на 
урнатината-гипсаната глава на Самоил во ‘крупеп 
план’ . Тоа е психолошки индиферептеп лик-мртва 
природа. гипс. а извесеп психолошки и емотивен 
поттекст во целата конструкција сепак постои. Тој е 
постигнат овде co една запимлива ликовиа досетка- 
главата е превртена пастрана и на тој начин. како во 
филмски кадар co намерно испреметкан мизансцен, 
индиферентниот лик прераспува во симбол- 
горостасот е соборен на земја без да престане да 
биде горостас. Можеби е тука симболиката малку 
повеќе литерарна одошто во сликарството таа бп 
смеела да биде. Но затоа веќе во 'Мртва природа', 
пајсликарското платно на оваа изложба, Мазев ја 
демонстрира својата смисла за чиста ликовна 
организација и чисто сликарство. Тука веќе не е 
важпа формата сама по себе (во случајот истата 
гипсена глава поставена во некој друг-ирелевантен 
ракурс), важна е ликовната оргапизација на 
липиите. формите и површините". (32)

Јелена Мацан-Јовановиќ за истите дела на 
Мазев, за коишто позитивно ќе се изрази, ќе 
напише меѓу другото дека "тој се инспирира од 
нашата уметност (фреските)". (33)

Делата Војна, Изгрев, Мртва природа Мазев ќе 
ги изложи и на изложбата 15 години ликовно 
творештво во Македонија, одржана од 16 до 
26.мај 1959. во просториите на Уметничкиот 
павилјон во Скопје. За изборот на делата по 
повод јубилејот, а гтред се, за ликовните 
настојувања на младите уметници, а во тој 
контексти на Мазев, Славко Јаневски ќе изрази 
сомнеж во квалитетот и вредноста на 
прикажаното:

"Не знам. не знам...и пе знам што е ново на овие 
слики и овие скулптури. но едно знам: постои овде 
даровитост, aа некои. потпрена на заблуда. кај 
пекои, на работ на неоригиналноста или па работ на 
несигурното доживување, па. на пример (...) 
даровитиот. овде монотоп и без самоконтрола, 
Мазев што во името на анатомијата ја изнакажува 
таа апатомија се уште барајќи своја и нова 
физиономија" (34)



Во ноември и декември 1959.. во Титоград и во 
Белград, е организирана изложба на современа 
македонска уметност. За оваа изложба се 
напишани повеќе рецензии во кои делата на 
Мазев се различно акцентирани. Според
А. Задрима:

"Петар Мазев е силна и оригинална појава. Во 
сликата Вчјна и co бојата и co фигуралната визија на 
сликата сугестивно ја доловува безнадежноста која 
зад себе ја остава војната. Оваа слпка. тематски и 
ликовно модерно компонирана. достигнува високо 
умстничко ниво". (35)

Лазар Трифуновиќ оценувајќи ја изложбата 
негативно, укажувајќи дека "сиромаштвото на 
концепциите и недостатокот на динамични 
движења се одразило и на квалитетот на 
изложбата", заклучува дека.освен Куновски. на 
изложбата немало дела кои би предизвикале 
посебен интерес кај гледачот. Мазев се спомнува 
во контекстот на "декоративните стремежи"(36) 
присутни во делата на некои уметници. Инаку. на 
оваа изложба Мазев ги излага сликите: ПоГреб, 
Исприќање на рудпрот и Пејзаж.

За разлика одТрифуновиќ, М. Милошевиќ 
покрај Куновски го издвојува и Мазев како 
уметници кои на изложбата "успеваат да водат 
главен збор". Според него Мазев:

"се рачвива во сликар co вистински формат: 
неговиот стремеж ча монументалното води потекло 
од онаа длабоко вкоренета домашна традиција која 
најубаво можела да се ичрази по старпте црквени 
живописи. Меѓутоа. свонте слики Мачев ги збогатува 
co едсн мошне современ дух. на кој, навистина. 
можат да му се припишат разновидни влијанија, но 
кои тој сигурно успева да ги потчини и прилагоди на 
својата личност". (37)

Во декември. истата година, Мазев излага на 
14. изложба нпДЛУМ. За изложените слики 
(Сеќаниње /.Сеќавање II). Николовски ќе 
констатира:

"Последннте работи на Мазев ни зборуваат дека 
ссриозно запливал во надреалистичките води (...) 
Мазев дефннитивно раскрстил co кубизмот". (3<Ѕ)

Борис Петковски пишувајќи за изложбата на 
ДЛУМ ќе укаже на негативните аспекти кои. 



според него, како и на претходните изложби на 
ДЛУМ (ја апострофира Пролетната изложба, 
1959.) се откриваат и на оваа изложба:

"се открива тоа трчање ча 'новини', тоа хранење од 
туѓа уметничка трпеча. (..) Бличнак и е на оваа 
појава повештото или поочебијното 'почајмување' 
од идолите на ликовната уметност, од оние што 
најдобро се котираат на уметничкиот пазар."

За Мазев ќе забележи:

"Доживеавме п една нова метаморфоза на Петар 
Мазев. iiiTo не останува бечплодна, иако се наоѓа на 
работ <>д опасноста да ја ичгуби вредноста на лична 
творечка порака. Мачев, уште е рано да се определи 
интечптетот, се повеќе се поврчува co надреаличмот 
што го привлекува. ичгледа co елементите на 
фантастиката, бизарноста. драматичноста..". (39)

Во I960., на 11 септември, во Домот на културата 
на ДСВР во Скопје. е отворена заедничка 
изложба на Мазев и Куновски. Пишувајќи за 
изложбата, Николовски ќе забележи дека Мазев 
co начинот на употребата на бојата, при што е 
спроведена колористичката градација на исти и 
сродни тонови кои некаде. како во сликата 
Пејзаж, дури и се поедноставува, може . co 
"понатамошно колористичко рестрингирање", да 
го одведе во "апстрактизам". За сликата 
Маннстирскн пејзаж тој вели дека е:

"пнтересна творба не само.како ликовно 
остварување. туку и како ликовно ре1пение-тоа е 
просторот и реалноста, кои ги ичгубиле своите. би 
рекле, материјални атрибути и својства. Реалноста и 
просторот се сместени во еден имагинарен - 'вечен' 
простор. Тоа е едно надреалистичко, лирско 
раскажување". (40)

За истата изложба, на којашто Мазев изложил 
седум слики (Скршен лав, Пејзаж, Манастирски 
Пејзаж.. Невеста, Старец, Фигури и Предѓрадче), 
Влада Урошевиќ ќе каже дека во споредба co 
претходните остварувања.тој сега прави нов 
свиок во својот развоен пат:

"Мазев се наоѓа, се чини, пред конечно 
ослободување од некои ичрачито анегдотски 
елементи и детали што чачемаа видно место во 
неѓовиот 'историски' период; раскажувачкото 
наполно речиси исчечнува. а стојностите ги 



донесуваат одпосите на боените површини чиј што 
спектар стапува очебијно посветол. Некои негови 
слики (Скршен лав) не само што преставуваат 
мошне интересеп резултат во кој се вкрстуваат 
поуките и иапорите од поранешните периоди на 
овој слнкар. туку претставуваат и свежи продори 
кои ја имаат дражта на одење кон неочекуваното и 
непознатото". (41)

Според Борис Петковски:

"Сликарството па Куновски и Мазев е дел од опа 
творештво што ги дезавуира настојуваљата пасошот 
за модерно и современо да се резервира само за 
нопфигуративното сликарство, како божемен 
единствен израз на нашата епоха! Дотолку повеќе 
што пивното сликарство е модерио по чувството, no 
ставот, по психолошката клима што во него се 
остварува. Ова сликарство во ликовна смисла е 
традиционалпо. се папојува од пајдоброто од 
подалечната или поблиската ликовна традиција. Но, 
нзразните средства што тоа гп користи во секое 
платпо се поставуваат во служба на една отвореност 
коп современото во животот и во уметноста". (42)

По повод заедничката изложба co Куновски, 
Мазев за своето творештво ќе каже:

"Од Академијата до депес моите погледи во 
сликарството се меиувале. До тоа доаѓало од 
постојапото судрување co се потешки проблеми. од 
желбата за надминување на она што всќе сум успеал 
да го дадам. Сметам дека тоа е потребно, корисно. 
Две слики пе смеат да прилегаат една co друга. Затоа 
ми се чипи дека и во последните мои слики што ги 
подготвувам за изложбата има промена во споредба 
co поранешпите. Порано повеќе ме интересираше 
цртежот, а сега чисто сликарската страна. Формата е 
можеби запоставепа за сметка на едно 
попродлабочено псликуваље. Мислам дека порано 
имало повеќе празнипи на моите слики, крутост во 
постапката. Овие. пак, сликп како да се повеќе 
доживеани...Така јас гп гледам...А. сепак, во сите мои 
слики од почетокот до деиес може да се забележи 
едеп континуиран развој, а пе остри прекинувања и 
скршпуваља...". (43)

Мошне инспиративен е текстот на Глигор 
Чемерски. Качување с>о сликата, напишан по 
повод сликите на Мазев од неговиот заеднички 
настап co Куновски. Ова е прв текст за Мазев во 
кој начинот на толкување на неговата уметност 
е поместен на едно повисоко ниво: од 
сувопарно, дескриптивно-формалистичко 



оележење до стручно-есеистичко толкување во 
кое акцентот се става на структурата на самото 
дело,сфатенокако "тело-површина".

" Претпоставувам и една друга возможност-Мазев да 
поаѓа од една друга почетпа положба, да речеме, од 
позицијата па формално здравје по секоја цена. 
Неговиот сликарски став тогаш би можел да биде 
немодерен. т.е.традициопалистички, по ии тогаш 
ништо ие би се изменило во поглед па пораката што 
ја сакал тој или не би се демаскирала како нему туѓа. 
Мссто тоа присуството на некој самрачев. 
визиоперски. метафоричеп штимунг, кој умее да ја 
омекпе плохата и да ја надахне co флуид, да внесе во 
сликата па Мазев чувство што би можело да го 
помести редот на иештата и да впесе сомневање во 
нивпата присутност, може да се доведе во врска co 
метафизичкото сликарство на Де Кирико. а сепак да 
пе ја наруши невипоста па неговата слика. 
Независноста овојпат доаѓа без видеи напор. 
едноставпо затоа што сликата и ие тежи да се 
идентификува содржннски co друга, ниту co своја 
ниту co туѓа, зашто и не сака да поседува пикаков 
говор што би можел да се повтори. или иекаква 
мисла што идниот пат ќе можс да се продолжи: го 
поседува пре се своето тело-својата површина. Тука 
е стилот". (44)

Во 1960. Мазев ја добива наградата
"11 Октомври". Во интервјуто дадено по повод 
наградата Мазев ќе каже:

"Точно е тоа дека во совремепата уметност 
локалните граници се бришат и уметноста има 
универзален карактер. Измина времсто на 
формирање локалпи школп што создавале свои 
канопи. Кога се појавува автеитичен творец, тој 
станува национален и без форсираниот иапор да се 
поврзе co традицијата. Модерната уметност е 
ипдивидуална и тоа е една од причините што 
локалитетот се повеќе се губи...". (45)

Во 1960. се формира групата Мугри. Групата, 
којашто ја сочинуваат осум сликари (меѓу кои е 
и Мазев) и еден скулптор, се формира во 
рамките на Друштвото на ликовните уметници и 
тоа како резултат на актуелизирањето на 
прашањето за формирање на ликовни групи чија 
цел би била да се придонесе во рамките на 
Друштвото да се внесе поголема активност. 
Запрашани за концептот, задачите и целите на 
групата, Димитар Кондовски, Ристо Лозаноски и 
Петар Мазев ќе речат:



"Сметаме дека двете колективни изложби што 
нашето Друштво ги приредува годишно не се 
доволни да се покаже вистинската активност на 
нашите уметници. Тие две изложби се сосема тесни 
рамки. ГТокрај тоа. тие се недоволни за афирмација 
за она што луѓето го работат и што би требало да ја 
претставн нивната уметничка личност. Спрема тоа, 
нашата група само ќе ја дополнува активноста на 
Друштвото, затоа што има за цел поголема 
активност и поголем ангажман иа секоја уметничка 
личност. Групата не оди во расчекор co тенденциите 
на Друшвото. туку ги проширува неговите 
концепции. Впрочем, тоа е целта и на самото 
Друштво кога го поставувало прашањето за 
формирање на групи". (47)

Првата изложба на групата е во април 1960. во 
Скопје, а во наредните месеци групата 
организира изложби и по работните колективи. 
Овие изложби се дел од "програмата" на групата 
"за популаризирање на ликовното творештво 
меѓу работните луѓе..". Покрај овие изложби 
групата ќе организира изложба и во Белград 
1961., како резултат на поставената цел на 
групата да "се грижи и за афирмирацијата на 
нашиот ликовен израз и надвор од нашата 
република" .(48)

По повод изложбите на Мугри, ликовната 
критика (и покрај хетерогеноста на групата "co 
карактеристично издвоени индивидуалности") 
главно афирмативно се изрази за обидите на 
членовите да се вклучат во современите текови 
на ликовниот јазик, истакнувајќи ги, пред се, 
обидите на полето на надреализмот и 
апстракцијата. Единствено Борис Петковски. по 
повод првата изложба на групата, ќе покаже 
сомнеж во однос на овие обиди укажувајќи дека:

"овде пе се работи само за платната на Калчевски 
што придонесоа, ете. 'да се ослободиме' од 
'комплексот на помала вредност' зашто и ние во 
Македонија добивме апстрактен сликар 'par exelance'. 
Или на оние декоративни целини на Протуѓер и 
Велков. врамени во сликарски рамки, иако се тие 
еден од поводите, аргументите, подобро речено. 
Повеќе стапува збор за едпо, мислам ноторно, но 
iniKoraiu доволно поставувано основно прашање на 
творечкиот акт: може ли да се создаде вистинска 
уметност кога творечкиот акт не тргнува од една 
неминовна основа: личното, на творецот, естетско 
доживуваше на некој предмет. појава. процес. 
личност-на животот, на објективната стварност 
(природната и општествената)". (49)



Укажувајќи на негативниот аспект на една ваква 
појава во која наместо да се афирмира личниот 
творечки став, се промовира "позата", 
"кокетирањето", "помодарството", Петковски 
на крајот ќе заклучи дека пред членовите на 
групата "стојатза решавање битни проблеми. 
поврзани co смислата, воопшто, на едно 
творештво". (50) Во контекстот на вака 
искажаниот став, тој за Мазев ќе каже:

"Суровоста, еензибилноста и импулсивноста иа 
Петар Мазев избива во неговите монументално 
компонирани слики. Како и Куновски, така и пего 
природната емоционалност го задржува од паѓањето 
под туѓо влијание. Само е неразбирливо зошто 
пекои пегови слики носат паслов 'Композиција', 
кога во пив е очигледна темата, a co неа, помогпата 
уште од ликовниот третман па Мазев. сета човечка 
и емоционална содржина во ннв ('Испраќање па 
рудар'. 'Погреб')?". (51)

Во март 1961. членовите на групата ќе се 
претстават во Белград. Ликовната критика 
мошне позитивно се изразува за изложбата. 
Така, во поздравниот говор на отворањето на 
изложбата, претседателот на ДЛУС. Зуко 
Џумхур го подвлече "рапидниот скок на 
ликовното творештво на Македонија". 
констатирајќи дека и "Скопје, како ликовен 
центар, денес co ништо не заостанува од 
неколкуте југословенски центри како што се 
Белград, Загреб и Љубљана'". (52)

Според Лазар Трифуновиќ co оваа изложба 
направен е еден решавачки чекор којшто за 
ликовното творештво во Македонија има 
"судбоносно значење"; т*аа го надминува нивото 
на обид и се афирмира како одреден резултат, 
оставајќи ги зад себе они први чекори и детски 
болести на македонската уметност, 
"импресионистичко-фовистички болести од кои 
се уште се немаат излечено и некои наши 
развиени центри". Тој укажува на постоењето на 
еден силен бран на надреализам во групата кој 
се ггојавува во неколку видови: класичен, 
монуметален и во посебна форма каде се 
проникнува co апстракцијата (Мазев, 
Калчевски). (53)

Катерина Амброзиќ, забележувајќи на еден 
воопштен начин дека не мора секогаш да значи 
дека уметниците на една група треба да личат 



едни на други, при тоа, укажувајќи на опасноста 
уметниците поради стремежот да го досегнат 
"европскиот" современ ликовенјазик, честопати 
ги жртвуваат своите лични, изворни и автохтони 
можности, за групата Мугри ќе каже дека иако 
покажува, се уште, мал број на формирани 
личности, сепак, во неа има » таленти "и 
огромна искрена заинтересираност. Сите 
недостатоци се типични за љубопитноста и 
преобилноста, младоста и отсуството на 
строгата селекција, но сериозноста која сите 
овие млади луѓе ја поседуваат е исклучителна и. 
секако. најдобра гаранција за успех". За Мазев 
таа ќе каже:

"Петар Мазев кого и порано го имаме забележано 
поради цврстината на неговите композиции, сосема 
се изменил. Доменот „а апстракцијата co тепденција 
на енформел очигледно уште не го асимилирал 
(Златен остров!). Апстрактниот израз мора да биде 
одек иа мислата. одреденост на еден став. инаку 
звучи неискрено и празно". (54)

Ѓорѓе Поповиќ во освртот на изложбата ќе 
истакне:

"Нивото на занаетот е ва југословенска. односно 
европска висина. Изразот: совремев. Резултатите: 
различни."

А за Мазев ќе забележи:

"Мазев. кој најмногу скитал и најмногу се мачел 
преминувајќи од сировиот експресионизам до 
извесен сецесионизам. на денешните работи 
најмногу се освоил себе си". (55)

Според Иво Фрол, ако на изложбата би барале 
некаква специфична атмосфера, некакво 
национално обележје тоа навистина нема да го 
најдеме:

"туку иапротив. доста асоцијации и доста стремежи 
за приближуваље или усвојување на опа што кај нас, 
во развиените национални култури е веќе 
афирмирано како модерен израз. И на тоа нема што 
да му се приговори: би било. всушност. 
неиздржливо. во крилото на развојот на 
македонската култура, да се бара повеќе да се 
одразува националниот колорит оттколку што тоа е 
иа пример случај кај Хрватите или Словенците. 
односно да се префрлува што пе е така. (...) Кај 
двајца автори, Велков и Мазев. се забележуваат 



радикалпи промени, односно, од изразито 
фигурални сликари co призвук на фолклорпи 
асоцијации, одиосио експресионистичка острина, 
стануваат апстрактни сликари co суптилнн. но 
прилично декоративни решенија. (...) Мазев тоа го 
постигнува co варијација на фонот (жолт. црвеи. 
зелен) па кој се одигруваат слични сплетови на црти 
и шари. днскретно подредепи на формата или во 
контраст. како на пример во Златен остров". (56)

За втората изложба на групата Мугри во Скопје. 
1961.. Петковски. сега co омекнат став, ќе
напише:

"Се посакува. меѓутоа. пред некои од изложените 
дела едпа посебпа. содржинска н естетска 'цензура' 
на видепото. доживеаното и оствареното. Некои од 
члеиовпте па Групата имаат изградено во себе сили 
што би можеле да се 'хранат' co она што и нив како 
личности и уметници треба да ги вознемирува и 
возбудува: животната стварност чии актери се и тие. 
нашето свртување кон човекот, коп неговитс 
проблеми и остварувања. (...) Петар Мазев ги 
истражува своите можности во апстрактното 
сликарство. Силната творечка индивидуалност на 
овој уметпик, покрај убавото чувство за 
колористичка оркестрација на сликите. се открива 
во Златен Град. Ипаку сметам дека Мазев во оваа 
стилска ликовна ориентација иако донесува една 
богата скала на индивидуални колористички 
решеппја. ја нема остварепо се уштс својата целосиа 
ликовна физиономија". (57)

Во 1962.. во Белград. co свои дела ќе се 
претстават Петар Мазев. Ванчо Ѓорѓиевски. 
Спасе Куновски и Боро Митриќески. На оваа 
изложба Мазев ќе изложи седум слики. 
насловени едноставно Слики, нумерирани од I до 
VII. Сите овие дела се изработени во духот на 
енформелот изразен преку нагласената 
присутност на материјата. Зголеменото 
присуството на материјата во сликата за 
последица го има отсуството како на формата 
така и на референцијалните или семантичките 
параметри, но на начин кој на крајот сепак " ја 
дозволува можноста на 'естетскиот резултат'". 
(58) Ова значи дека Мазев при самиот чин на 
сликање, како всушност и поголемиот дел од 
претставниците на енформелот во Македонија, 
но и во тогашна Југославија, не поаѓал од 
идејата за "рушење, негирање на сликата", 
карактеристична при толкувањето на 
европскиот енформел, туку ја следел 
пиктуралната логика на сликата. Меѓутоа, треба 



да се има во предвид, дека и покрај разликата на 
планот на концептот, резултатот на крајот, и во 
едниот >1 во другиот случај, е ист: независно дали 
се поаѓа од идејата на рушење на сликата, или од 
идејата на истражување на текстурата на 
материјалот, на крајот и двете концепции 
резултираат co естетски артикулирани целини. 
(59)

Создавањето на енформелните дела за Мазев, и 
покрај тоа што не коинцидираше co одреден 
идеен став или определување, туку. пред се. се 
јавува како резултат на неговиот творечки 
инстинкт да го следи духот на времето 
(напуштањето, односно поништувањето на 
сликата за Мазев ниту во еден момент не 
постоеше како опција, како можност. туку 
напротив. неговиот интерес секогаш беше 
концентриран на сликата и можностите за 
нејзиното градење), сепак тој во енформелот ќе 
ја открие можноста да ја допре и да ја обликува 
материјата во нејзината конкретна и тактилна 
димензија, или како што тој подоцна ќе изјави: 
"тој 'енформел' ме научи како да ја 
почувствувам материјата на сликарството a 
таквиот однос, еве се уште трае кај мене". (60) 
И покрај тоа што во материјата тој гестуално не 
ја впиша драмата на "егзистенцијалниот немир", 
сепак. поради едноставноста и бруталноста co 
коипгго материјата избива на површината, овие 
слики еманираат чувство на тегобност и тежина. 
Притоа, пиктуралниот и непиктуралниот 
материјал (боја, хартија, дрво, песок) се 
структурирани на начин во кој е содржана онаа 
неповторливост на доживувањето: во ликовната 
структура на овие дела можеме секогаш одново 
да ја откриваме мистеријата на светот кој 
никогаш до крај не успеваме да го проникнеме.

За изложбата на четворицата македонски 
уметнпци во Белград 1962, Драгослав [ орѓевиќ 
ќе напише два текста. Во текстот објавен во 
Борба тој за делата на Мазев ќе рече:

"Петар Мазев сака да ги помири искуствата на 
Берпик во проблематиката на енформелот и 
колажот како органски спој на разпородпи матерни, 
co пеопластицистичката доктрина на Мондријан. Во 
геометриската шема, врз основа на правите агли. 
хоризоптали и вертикали. алтернираат релјефи на 
боепа материја, лазурно сликани површипи, колажи 
од хартија. црвоточна структура на природното и 



мазното. небоеии партии иа сирово дрво. Интересиа 
како обид, ова симбиоза не даде и некои поголеми 
сликарски резултати". (61)

Во текстот објавен за истата оваа изложба во 
Народна армија, истиот автор ќе забележи дека 
Петар Мазев:

"како мпогумипа од неговата генерација се обидува 
да ги открие скриените законитости на самата 
сликарска матсрија. пејзипата суштина лишена од 
сскоја врзаност за било каква предметност. Тој како 
co хирушки нож да сече квадрати и правоаголници 
на разнородни природни материи: слоевити 
песочници. магматски наиоси и црвоточни 
структури на иструлепо дрво, од една страиа. и 
мазпи површини па обработено пебоепо дрво и 
сликанн партии. од друга страна. за да. доведувајќи 
ги во извесен геометриски поредок, ги пушти 
меѓуссбно да зборуваат co јазикот на своите 
природии оеобини”. (62)

Во средината на октомври 1962. во Дижон е 
отворена изложба на македонскаликовна и 
применета уметност како реципроцитет на 
изложбата на уметниците од Дижон што се 
одржа во Скопје при крајот на 1961, На оваа 
изложба, која беше прва групна изложба на 
македонската уметност во странство 
(организирана од Уметничката галерија од 
Скопје). Петар Мазев се претстави co две 
енформелни слики (сопственост на Уметничката 
галерија од Скопје). Во францускиотпечат 
изложбата е различно оценета. За одзивите во 
францускиот печат читаме на страниците на 
Нова Македонија:

"Општо земено. се забележува иегативен однос кон 
се што е недостатно фигуративпо, а особепо коп она 
што е апстрактно па било да се работи за скулптура, 
сликарство или графика. Тоа особепо може да се 
рече за авторот на приказот во 'Бјен пиблик', кој 
освеи тоа, на нашите сликари им префрлува за 
'замрачепоста па топалитетите' и затоа co 
задоволство укажува па колористичкото и топлото 
во топалитетот во сликарството на Никола 
Мартиноски N Лазар Личеноски. (...) Што се 
однесува до другитс сликари овој критичар вели 
дека на некои тсмите им се тешко сфатливи (Ванчо 
Георгиев. Спасе Куноски и Петар Мазев)". (63)

Интересно е дека за енформелните слики на 
Мазев создадени 1962-1963 година, кои. според 



мое мислење, се на нивото на највпечатливите 
енформелни остварувања не само во 
Македонија, туку и во поранешна Југославија 
(Слика, 1962.. Пејзаж, 1962.. Композиција, 1962.. 
Изѓорен пејзаж, 1963., сопст. на Уметничка 
галерија, Скопје). не постоеше вистинска 
рецепција, односно тие не се земени како 
референтни за времето, туку се третирани како 
обиди за освојување на јазикот на енформелот, 
обиди коишто, според критичарите, тој ги 
дообличил и осмислил во делата од неговата 
"бела фаза", изложени на неговата прва 
самостојна изложба во Музејот на современата 
уметност во Скопје, 1966.

Инаку на југословенски план 1962 година е во 
знакот на енформелот: Лазар Трифуновиќ 
организира изложба co наслов Енформел-млади 
сликари на Белград. а во Сомбор, во ноември- 
декември, е одржана изложба на југословенски 
сликари ,27 современи сликари, во организација 
наЛиковната есен во Сомбор. изложба за која 
Јеша Денегри ќе каже дека беше "обид во 
југословенските рамки на едно место да се 
собераттенденциите на енформелот". (64)

Етаблирањето на енформелот како релевантен 
уметнички дискурс во ликовната уметност на 
тогашна Југославија коинцидира (односно 
резултира) co говорите на Јосип Броз Тито во 
текот на зимата 1962/63. во кои тој ја критикува 
модерната и апстрактната уметност. Всушност. 
неговата критика ќе биде упатена, пред се. на 
состојбата во ликовната уметност, во која. 
според него, се забележува тенденција на 
потиснување на реалистите ".. а наградите се 
делени претежно на апстрактните 
уметници."(65) Критичките опсервации на 
збиднувањата во уметноста искажани од 
највисокото место на власта ќе предизвикаат 
советувања. трибини. дискусии. Таква една 
трибина ќе биде покрената и во Македоннја на 
страниците на списанието Културен живот. 
Иако, редакцијата на списанието не го 
апострофира ставот на партискиот врв како 
причина за трибината. сепак, некои учесници 
јасно ќе се постават во однос на тоа. Ова. пред 
се. се однесува на Петар Мазев кој ќе изјави:

'Тоиорот на другарот Тито кај ликовните уметници 
предизвика размислуваље за тоа каде сме и каде 



води патот па нашата денешна совремепа уметиост. 
Мое мислење е дека забелешката од страна на 
другарот Тито е природна, и крајно е време да му се 
застане иа патот па форсирањето на само еден 
ликовеп правец-само на апстракцијата.
Неограничената слобода за овој релативно краток 
период му овозможи па нашето ликовно творештво 
да даде богати плодови и како резултат на тоа 
југословенската уметпост доби н големи светски 
признанија. А точно с дека на некои. лишени од 
уметничка инвентивпост. апстрактиата уметпост им 
служеше како параван и создаваше во нашата 
јавност заблуда во однос на творечките квалитети. 
Но. забелешките што се упатени. пе би требало да 
се сфатат круто. оти такви крути гледаља би се 
одразиле негатпвпо на нашиот ликовен живот и би 
се задушил секој творечки дух". (66)

Овој исказ на Мазев по многу нешта може да се 
земе како пример за двосмисленоста и 
парадоксалноста на поимотслободата (за што 
темелно расправа Душан Бошковиќ во својата 
книгата Становиштау спору (67): се поставува 
прашање како е возможно во услови на 
"неограничена слобода" забелешката од страна 
на највисокиот политички авторитет да биде 
" природна " ? На дело е очигледен несразмер 
меѓу уметничка пракса на Мазев и ставот кој тој 
го застапува во однос на апстрактната 
уметност, став co којшто тој, всушност, 
одбегнува да каже нешто повеќе од она што во 
културните и интелектуалните кругови во 
Македонија постои како неформулиран, но сепак 
владеачки сзав во однос на апстрактната 
уметност.

He навлегувајќи во потрага по мотивите на 
Мазев (68) за еден ваков исказ ("природно" би 
било да застанеше во одбрана на апстрактниот 
јазик којшто во тој период беше подрачје на 
неговиот творечки интерес), извесно е дека тој и 
покрај кампањата што во овој период се водеше 
против оваа уметност, сепак, нема да отстапи од 
практикувањето на енформелната техника, туку 
токму спротивно. во тој период па се до 1966. тој 
целосно ќе се посвети на концептот на сликата 
во која "формата" е доведена до потполно 
изчезнување.

Во 1963. и 1964. покрај учеството на изложбите 
на ДЛУМ учествува и на неколку групни изложби 
во земјата и странство: во 1963. самостојно се 
претставува во Кавадарци ; заедно co Драгутин 



Аврамовски, Петар ХаџиБошков, Богољуб 
Ивковиќ и Димитар Кондовски излага во Брисел 
(од 15. до 27. ноември во галеријата D'Egmont, се 
претставува co три слики насловени како Слика 
1. Слика 2, СликаЗ, од 1963); во 1964. учествува 
на 2. Триенале во Белград и на изложбата 
Македонска современа уметност во Лондон. 
Брадфорд и Даблин.

Во 1965. Мазев учествува fra две изложби во 
Италија: едната е Македонската уметност, 
денес, во галеријата Penelope во Рим (наредната 
година истата изложба е отворена и во Торино, 
во Galleria d'Arte Bolero) и на меѓународната 
изложба НаградаЛисоне, во Лисоне. Истата 
оваа година Мазев ја добива наградата "13 
Ноември".(69)

Како дел од југословенската селекција, Петар 
Мазев излага на 14 НаградаЛисоне, втора по 
значење интернационална манифестација на 
ликовната уметност во Италија, no Биеналето во 
Венеција. Италијанскиоткритичар Џанкарло 
Полити во текстот објавен по повод изложбата 
во весникот La Fiera Letteraia го забележува и 
учеството на југословенските уметници, 
издвојуваќи ги младите уметници Алексиќ, 
Мазев. Павловиќ и Шуштаршич кои според него 
се карактеризираат co "едно симболично- 
експресионистичко истражување што ги 
вклопува корените во локалниот фолклор, 
пропиен, меѓутоа, co европската култура и 
познавање". (70)

За изложбата Македонската уметност, денес, 
одржана во Рим и Торино (организирана од 
Музејот на современата уметност од Скопје, на 
која Мазев излага 4 слики од 1965.), 
италијанската критика во повеќе наврати ќе ја 
даде својата оценка. За пишувањето на 
италијанските критичари македонската јавност 
беше известена преку страниците на Нова 
Македонија. (71) Според Дарио Микаки, ликовен 
критичар на L'Unita, изложбата е во знакот на 
"енформелистичкиот и надреалистичен 
еклектицизам", а уметниците "се добро 
информирани на меѓународно ниво, но малку 
задоцнуваат во однос на американските ритмови 
за употреба и уживање на едно уметничко 
дело". За Велков. Мазев, Аврамовски и 
Калчевски, тој велидекасе "најрафинираните 



енформални обработувачи на материјата на 
Бури и Тапиес. Можеби Мазев, co својот потаен 
натурализам, се одделува co блескавата 
светлина на манастирските ѕидови." (72) Во 
весникот Раеѕе-Ѕега оценката за изложбата е 
воглавно негативна:

"За да дадеме суд за македонските уметници јасно е 
дека треба да водпме сметка за неуедпаченостите- 
почести од урамиотеженоста-меѓу 
провинцијалскиот стимулаис за асимилација на нови 
вредности и за легитимното чување на оние 
атавистички п пациопални. Бројните прсстојуваља 
на изложби во страпство го довеле. на пример, 
Шијаковиќ до non артот-повореалистичеп-оптпчен. 
а Мазев до сликање па материјата па грапицата на 
енформелот. макаршто формалпото пиво што е 
достигпато заслужува бездруго признание". (73)

Во април и мај 1966. во Frankische Galerie во 
Нинберге отворена изложбата Шест 
ју Гословенски уметници, сликарство и 
скулитура од Македонија. Врз основа на 
добиените критики од германските весници. 
Борис Петковски ќе ги резимира оценките на 
германската критика за изложбата во текстот 
Успехот на шестмината во Западна Германија :

"За жал во Скопје се добиепи само пеколку приказп 
па изложбата во Гермапија. од каде ќе дадеме некоп 
делови. Во паписот под наслов 'Сликарство во 
серии' меѓу другото, е иаправена апализа за секој од 
учесниците па нирнбершката изложба. Така, (...) за 
Мазев: 'И покрај спроведената редовност. чести 
квадратни облици па своите слики. во нив се 
присутпи песок и воздух и здивот на отворепа 
природа' (...) Во паписот 'Првпат во Нирнберг: 
уметност од Југославија', прво се истакпува како е 
дојдено до изложбата. а за изборот се вели дека е 
репрезентативен пресек на творештвото на млади 
македопски уметници. (...) Сликите на Мазев се 
'строги гсометриски. содржат сурови матсријалп п 
силпи акценти на боја. Тие имаат извесна 
монументалпост co литерарни амбиции'. (...) 
Најдолг е написот под паслов 'Модерпо сликарство 
и пластика од Македонија', печатеп во весникот 
'Нпрбершки пахрихтен'. Меѓу другото. се 
одбележува дека оваа изложба е 'пример за тоа дека 
уметпоста може да ги кадмине иолитичките и 
географските граници, дека може да расне и да сс 
развива само во клима па духовпа слобода » дека 
секоја голема уметност не е едпобразпа и изолирана, 
туку универзална'. (...) Во сликите на Мазев авторот 
на написот паоѓа атмосфера на манастирски 
амбиепти и психологија. а третирањето на суровиот 



материјал му личн на црвоточно дрво кај иконата 
или како кај делата на италијаискиот уметник Бури. 
па вели натаму: 'Како да е свесен (Мазев), за 
спротивноста меѓу материјалното во материјата и 
духовпото во бојата. Како бескрајно тој ги распнува 
средствата, туѓи на сликата. во хроматиката на 
најсветлите тонови, тоа е навистина совршеио 
решено'". (74)

Во 1966. Мазев ја има првата самостојна 
изложба во Музејот на современата уметност во 
Скопје. На оваа изложба тој ќе изложи 
19 слики настанати во периодот од 1964 до 1966. 
Во предговорот на каталогот Борис Петковски 
аналитички и компаративно го следи творечкиот 
развој на Мазев од неговите почетоци па се до 
делата опфатени co изложбата.

"Почетните теиденции коп енформелот и 
сликарството co материјал Мазев ги дообличи и 
осмисли во творбите од последните години. Оваа 
стапа иа пеговото сликарство е дел од општата 
југословенска ликовна клима на свртување едеи 
голем број уметници кон сликарството co материја и 
еиформелот (меѓу другите Бранислав Протиќ. Миќа 
Поповиќ. Јанез Берник. итн.). Она што го иареков 
исконско. атавистичко чувствување на материјата, 
искажано уште во сочната паста на почетните 
творби на Мазев. ја доживеа сега својата полна. 
суштипска афирмација. Целиот период од 
последпите 3-4 годиии за Мазев е во знакот на 
постојано стилско созреваље. што е отворепо за 
поуките дојдеио од повеќе извори. no пајмногу од 
Алберто Бури и Аптонио Тапиес...”(75)

Изложбата на Мазев ќе предизвика голем 
интерес, како кај публиката така и кај ликовните 
критичари, за што сведочат написите и 
рецензиите во весниците:

11 За првпат во Скопје пе само што беше исполнета 
големата просторија на изложбениот салон на 
Музејот. туку оние Ш’го сакаа да ги видат 
изложепите експонати мораа да чекаат на ред. (...) 
Никогаш такво чествуваље не доживеала 
современата македонска уметност". (76)

Од рецензиите објавени за оваа изложба ги 
издвојуваме текстовите на Влада У рошевиќ и 
Паскал Гилевски. Влада Урошевиќ анализирајќи 
ја структурата на ликовниот јазик на Мазев во 
изложените слики ќе укаже дека тие само на прв 
поглед се чинат како емпириски организирани 
системи и дека логиката и емпириската точност. 



и покрај геометриската воедначеност и строгост 
на површините, не е она што преовладува во 
овие слики. туку контемплацијата. Според него, 
контемплацијата за Мазев е еден вид органска 
состојба, наоѓајќи во тоа нешто од учењето на 
зен-будизмот. Нарекувајќи ја оваа фаза од 
творештвото на Мазев "бела фаза" тој ќе 
заклучи:

"Макар што избегнува да дава какви и да е 
објаснувања за својата содржина. ова сликарство 
наоѓа начин да се доближи до теиденцијата иа 
поврзување co иационалната традиција. видливо 
присутна во совремеиото македонско сликарство. 
Фактурата на намазот и патината која ја сугерираат 
понекогаш боите на овие слики ги упатуваат 
асоцијациите кон нашето средновековие, кон 
опачините на иконите и ѕидовите па манастирите. 
Сепак, би било несправедливо кон овој уметник 
кога. сакајќи да ги согледаме корените на неговата 
уметност во националната космогоиија, би виделе 
во белината на неговите слики само белипа на 
манастирските ѕидишта. Навистина. понекогаш 
асоцијациите се делумпо сврзапи co нив-тоа го 
потврдуваат и насловите-но тоа е само уводен дел 
кон вистинската содржина на овие слики. помош 
која треба да послужи за полесно воведување во 
светот на ова сликарство кое го испишува својот 
полн лак од ликовните белези до упиверзалните 
вистини". (77)

А еве како Гилески ги толкува сликите на Мазев:

"Тоа се, секако. заборавени. отфрлени и 
неупотребливи предмети. а целта на уметникот е да 
ја обнови нивната стара вредност и така, по патот на 
визијата на уметноста, да ја оживее по втор пат.
Оваа преокупација на нашиот уметник е аналогна 
ва опа (актуелно) реставрираље на нашите цркви и 
манастири и служи на иста цел: да се обогати фондот 
на националната култура co откривањето на што 
повеќе вредности на една голема традиција, долго 
покриени co патината на пемилосрдното време. 
Согласпо иа тоа. основната идеја во сликарството на 
Петар Мазев е обновата иа материјата-конкретно: 
обнова па една материја која ја изгубила својата 
првобитна намена, својата форма и боја. a co тоа и 
нејзиното вклопување во една друга, уметничка 
функција. Се разбира дека оваа идеја не е буквално 
откритие па сликарот Мазев. Во западната уметност 
постои цела една естетика втемелена co оваа идеја. 
Но. Мазев успеал на својот потфат да му даде 
национално обележје.."(78)



Читајќи ги овие редови на Гилевски, пред нас, 
без да вложиме некој посебен напор за да го 
сфатиме неговиот агол на гледање, сама по себе. 
на еден експлицитен начин, се оцртува 
наследената и внимателно идеолошки 
негуваната граница на рецепција на уметноста 
кај нас: делото како идеален хоризонт за 
инструментализација и функционализација на 
националното минато во современоста. Во овие 
граници нема ништо од можноста делото да се 
толкува во неговата потенција на проширување 
на смислата, a co тоа и на границите на светот и 
на субјектот, ништо од напнатоста наталожена 
во делото. ништо од метафората "доведување- 
до-израз", ништо од отвореноста на јазикот и 
неговата автономија. иишто од неискажливоста 
на "патината на времето" како егзистенцијална 
трага што ги допира најдлабоките слоеви на 
сеќавањето.

Интересно е дека во ова толкување кое 
инсистира на свеста за "сопствените национални 
вредности", сепак, не е земен во предвид и 
ставот на уметникот кон проблемот на 
користењето на несликарските материјали. Од 
исказот на Мазев во 1965. може јасно да се 
заклучи дека она што него го интересира е 
"патината на времето”:

"Сакам повата слика да ја доближам до иконата. до 
ѕидот. вратата. Да ја доловам патипата на времето 
urro оставило свој белег no ѕидовите и вратите што е 
мошпе видпо на переновирапите објекти. па 
Старите. црквените и манастирите. каде пма it 
црвојадина и нечистотија. Белото кај мепе не е 
сосема бело. забележувате. Има нечистотија каква 
што пма на тие предмети". (79)

Гилевски. споредно, co една реченица укажува на 
тоа: "Тоа е атмосфера на манастЛрска 
напуштеност, од каде. всушност. е апстрахирана 
човечката фигура и co чие посредство се 
поставува прашањето на човечкото постоење 
И тоа е се.

Овде, секако, треба да ја допуштиме и можноста 
дека поради нејасноста, двосмисленоста и 
недоследноста, но понекогаш и поради 
самокритичкото расположение co кое што Мазев 
се произнесува за своето творештво. е 
овозможена и некохерентноста и 
несразмерноста во толкувањето на неговото 
сликарство од овој период.



Во интервју од 1970., Мазев зборувајќи за 
значењето на белата боја и за промените што ќе 
настанат во неговото сликарство во периодот од 
1966. до 1970. критички ќе се произнесе за своето 
енформелно сликарство:

"Четири годипи 'ме држеше' белото. Што ме доведе 
до белото? Ја сакав белата боја и направив многу 
слики co пеа. Белата боја секогаш била присутпа во 
моето сликарство. Макар како дамка. Јас имам една 
слика-Рудари. Тука дојдов до чистење на боите, до 
едноставноста на односот Земја-небо. Тука и ја 
добив белата боја. Мислам, миогу едноставно... 
Размислувајќи за тоа. сознав дека во мојата 'бела 
фаза на творење пмаше нешто резонерско. Тоа не 
беше мојот темперамент. тоа беше премногу 
смирено во однос иа мепе. Оваа фаза на создаваље 
сега подобро се надоврзува на она мое творештво 
што го имав пред да почнам да ги создавам 'белите 
платна'. Јас имам една слика Црвенокоса. што ја 
работев по завршувањето на академијата. што е 
многу блиска на овие слики. овде во ателјето. и што 
може многу успешпо тука да 'легне'. Делува како 
сега да сум ја правел. ...Сега во ателјето е хаотично,... 
воопшто сега е хаотично време во сликарството. 
Допуштеио е се. сешто. Дури се прави така: 
ангажираш еден тишлер, едеи шприцер, им даваш 
шема и тие прават-слика! Но тоа не е тоа. не е 
сликарство. Во сликата секој потег е-нерв. И јас 
мислам ова поднебје наше не може да прими такво 
сликарство. Нашиот човек сака да гледа слика, па 
пак да ја гледа, да ја доживее. да ја прими. Кај нас 
такво сликарство се пренесува од други поднебја. од 
амсрпканското, главно. и затоа му е туѓо на нашиот 
човек. Тоа навистина е ефтипо. но прашање е колку 
може да го 'држи' човекот. Мислам дека такво 
сфаќаље на уметноста е вулгаризираље на чувствата 
IIа луѓето. А тоа сега се презентира на биеналињата. 
триеналињата од меѓународен и од југословенски 
карактер". (80)

Наспроти овие негови размислувања, поинаку 
звучат зборовите co кои тој се навраќа на својот 
сликарски пат, а во рамките на тоа и на 
енформелот, во интервју дадено по повод 
ретроспективната изложба во Музејот на 
современата уметност, во Скопје, 1990 година:

"Знаете, мојот сликарски пат постојано се 
менуваше. Најнапред, ведпаш по завршувањето на 
Академијата се најдов во експресионизмот. Го сакав 
Руо и фовистите. Продолжив некаде на нивната 
трага co интензивна боја и. денес, тоа ми се чини 
сосема пормално, подпаднав под влијание на 
енформелот. кој тогаш во почетокот на педесеттите 
само што се појави кај нас. Бидејќи тој ја пегираше 



формата јас како 'алат' ја избрав бојата и тоа белата. 
Таа бела фаза. тој 'енформел' ме научп како да ја 
почуствувам материјата на сликарството, а таквиот 
однос, еве. се уште. трае кај меие". (81)



Наместо заклучок
(незавршеп и необјавеп текст, пишуван по повод 
ретроспектпвата изложба на Петар Мазсв во 
МСУ, Скопје, 1990.)

Петар Мазев е клучна фигура на македонската 
современа уметност. Тој е сликар co психологија 
на изразит модернист за кого трагањето по 
"отворени" форми на изразување е spiritus 
movens на неговото творештво. Изложбата на 
Мазев во Музејот на современата уметност, мај- 
август. 1990.. овозможи да го согледаме 
ретроспективно делото на овој извонредно 
плоден автор. но. исто така, и повторно да ги 
почуствуваме "провокативните" импулсина 
модернистичкиот дух, и тоа сега, кога новиот 
сензибилитет на постмодернизмот внесе еден 
нов начин на вживување во уметничкото дело.

Гледајќи го во целина опусот на Мазев, она што 
предизвикува особено внимание се стилските 
промени низ коишто тој поминал. Имено. 
очигледноста на промените. на премините што 
Мазев ги прави од една уметничка "форма" во 
друга, на прв поглед се чини како недостаток на 
континуитет. или иманентна развојна логика во 
неговото творештво. Експресионизмот 
карактеристичен за неговите први дела (1953- 
1956). при крајот на 50-те се заменува co 
посткубистички и метафизички решенија. а во 
почетокот на 60-те од мазните површини на 
метафизичките визии преминува на површини 
чија телесност (боја, нагорено дрво, песок) 
реферира на егзистенцијален контакт co 
предметите и светот (како премин меѓу овие 
фази се наоѓаат неколку платна настанати во 
1961 .-Златен осшров. Златен град, Црвен Град, - 
чисти апстрактни слики co "декоративни 
решенија"). Крајот на 60-те е во знакот на 
"лирската" апстракција, за потоа , во 70-те 
лирскиот момент да гозамени "контролираната 
експлозија" на бои која при крајот на 70-те и во 
текот на 80-те се трансформира во колористичка 
експлозија на страсти и емоции. Сите овие 
"фази" стојат издвоено и претставуваат засебни 
целини: иако во сите нив е присутна онаа 
константа што уште во 1967 година Борис 
Петковски ја издвои и означи како 
експресионистичка (1) сепак, меѓу нив постојат 
одредени морфолошки разлики кои ги 
потенцираат стилските промени во неговото 



творештво. Се разбира. овде не се работи за 
импулсивни, непредвидливи и некохерентни 
промени, туку за промени co одреден ггравец и 
смисла во коишто се испитуваат можностите на 
уметничкото јас за самооткривање и 
експонирање. И покрај тоа што стилските 
премини кај Мазев можат да се читаат како дел 
од еден општ процес на развој (2) и во таа смисла 
како дел на оние "шеми кои co психолошката и 
културната навика така се вклопени да 
изгледаат како 'природни'”(Умберто Еко), сепак, 
ако се има во предвид контекстот на времето, во 
кој идеолошки недвосмислено се 
спротивставуваат две концепции на човекот и 
неговата поставеност во светот. статичката и 
динамичката, тогаш промените на Мазев не се 
ништо друго, туку израз на една свест која себе 
си се сознава во постојано менување. А во тоа и 
се состои оној аспект на модернизмот кај Мазев 
којшто се спротивставува на традиционалниот 
ред и постојаното усовршување: навиката* една 
форма да е во постојан развој се отфрла и се 
заменува co еден нов начин на нејзино 
чувствување и прифаќање што во основа се 
потпира на визијата на светот заснован на 
посибилитет и на новите можности на неговото 
структурирање. Или во духот на она што го вели 
Сартр: "Требало да се менувате ако сте го 
сакале она што сте биле". Во оваа смисла Мазев 
го отфрла концептот на континуитет, а. пред се, 
концептот на "безвремена", "совршена" форма 
карактеристичен за идеолошките канони, и 
прифаќа концепт на уметноста како "серија" на 
премини и раскинувања co минатото, при што 
секоја нова ликовна форма е еден вид на 
потенцирање на прекинот. Ваквиот концепт се 
чини како израз на една "несреќна свест" која 
веќе не учествува во заокружената форма на 
уметничката впстина, туку како сведок на 
нејзиниот неуспех ја открива потребата 
постојано да се "проблематизира" јазикот на 
уметноста. При тоа, кај Мазев 
проблематизнрањето на ликовниот јазик не се 
одвива на нивото на неговата онтолошка или 
феноменолошка даденост, туку на нивото на 
неговите можности: секоја форма низ која 
уметникот може да го изрази богатството на 
својот сликарски потенцијал е форма на 
самоекспонирање. но воедно и форма на 
спротивставување.



Адекватна слика за внатрешната напнатост и 
динамика во ликовниотјазик на Мазев наоѓаме 
во текстот на Соња Абаџиева, пишуван за 
каталогот на неговата ретроспективната 
изложба во Музејот на современата уметност, 
Скопје. Според неа, суштествена 
карактеристика на творештвото на Мазев, или 
поточно. негова латентна содржина се 
"антиномиите како основна храна на 
динамичноста во самата слика, зад кои стои 
'светот во кој денес живееме, кој за некои е ден, 
за другите ноќ, иако времето е исто'". Во таа 
смисла и се истакнува, на самиот почеток на 
текстот, дека: "Сите што го прочитале, а и оние 
на кои прв пат ќе им биде даден на читање 
опусот на Петар Мазев, ќе ја констатираат 
неговата ггреданост на страстната борба меѓу 
спротивностите. како едно од неговите 
најзначајни обележја, без разлика на богатиот 
стилски арсенал преку кој таа борба се 
изразува". (3)



*интересен е податокот дека во Југославија 
социјалистичкиот реализам е канонизираи дури на 
5 конгрес на КШ, 1948 годииа. За ова види во: Lidija 
Merenik: Ideoloski modeli slike: srpsko slikarstvo 1945- 
1968. Beograd: Beopolis. Remont, 2001.
(1) Serge Guilbaut: Postwar Painting Gaines: The Rough and 
the Silk, bo: Reconstructing Modernism: Art in New York, 
Paris and Monteral 1945-1964. Cambrige, Mass: London. 
UK: The MIT Press, 1990, 52
(2) Димче Коцо: Осмата изложба на македонските 
уметници, во: Современост (Скопје), 1953, 10,72-79.
(3) исто
**На ставовите па Димче Коцо реагираше Димче 
Протуѓер во текстот За и околу една критика. 
објавен во Совремепост. Скопје, 1954. 3. 229-235
(4) исто
(5) исто
(6) Миќа Поповиќ: Зрелости и несполуки на 
македонското современо сликарство (По повод 
изложбата на Здружението на ликовните 
уметници на Македонија, ноември-декември 1953 
Год.), во: Разгледи (Скопје). 03.01.1954, 1. 10(10-11)
(7) Muha ПоповиН: Из Скопља: Изложба ликовних 
уметника Македоније. во: НИН (Београд), 
13.12.1953.154,7
(8) Петар X. Бошков: Чекор напред, во: Нова 
Македонија (Скопје), 13.12.1953. 2822. 6
***3а истиот овој проблем види Сон>а Абаџиева: 
Петар Мазев. Скопје: Музеј на современата 
уметност. 1990. стр.18 (cat.exh.)
(9) M.Basicevic: Na dobroin putu. Impresije s idoibe 
makedonskih slikara i kipara u Zagrebu, bo: Vjesnik 
(Zagreb). 01.01.1955. 3059. 18
(10) MOTO
(11) Radoslav Polar: Makedonci u Zagrebu, Narodni list 
(Zagreb), 09.01.1955,2966, 4
****Според Jeiua Денегри парадигматичниот модел 
на сликата на модерпизмот во педесеттите (тој 
модел се однесува на Србија, по. секако, дека може 
да се прошири и па другите средини, особено на 
Македонија) е слика сфатена како организирана 
целина во која квалитетот се бара во коптекстот на 
сведувањето на просторот на сликата на површина, 
а релацијата co предметииот свет е само претекст за 
пластичките решенија па сликата: тоа е "слика која 
го брани интегритетот на себе си како естетски 
предмет. co еден збор, тоа е слика како естетски 
предмет. и токму од сите тие карактеристики на 
сликата и сликарскиот говор се заклучува дека во 
најголем број случаи во комплексот на домашнпот 
модернизам на педесеттите е збор за вид на уметност 
која се усогласува co своето опкружуваље. која тоа 
опкружување (секако. не она физичко, туку 
духовно, културно, дури и идеолошко) го прифаќа. 
поднесува. му се прилагодува дури и кога 
(и ако) отворепо и стриктно не го поддржува.
Таквите особиии на домашниот модернизам на 



првата половипа и средипата на педесетгите во еден 
миг, меѓу уметниците и критичарите на тогашната 
млада генерација, дале причина да се сфати дека тој 
модернизам е. всушиост. едпа преправена верзија на 
општествено (и државно) поттикпувана уметиост. 
Впрочем,тоа не е иекоја нова формула на 
социјалнстички реализам. туку е уметност која 
отфрлувајќи еден од термините во оваа синтагма 
(реализам) пе ја напушта потпората во другиот 
(социјалистички). Во замена, значи. за една 
претходпо директно наметната идеологија во 
културата и уметноста сега на површината се појави. 
помалку форсирано и привидно во слободна 
конкуренција. комплекс на појави што ќе го лонесе 
називот 'социјалистички естетизам'". (во: Јеѕа 
Denegri, Pedesete: Tone ѕгрѕке umettwsti. Novi Sad: Svetovi, 
1993, стр.15). Инаку, називот "социјалистички 
естетизам" прв го воведува Света Лукиќ кој во 1963. 
па страниците на Политика ќе го објави текстот 
Социјалиспшчки естетизам, Edna нова појава. Во 
овој текст Лукиќ ги потира негативните, ио и 
позитивните аспекти на оваа појава. Според него 
иегативните се тие што модерпизмот. сфатен како 
естетизам "ги отапува шпицевите. ги заоблува 
нештата. ја гуши одредепата, попатамошиа 
дпвергенција. Теоретски празен, во секој случај 
лабав. тој во практиката ги форсира понеутралпите 
дела". Позитивно е тоа што "(...) независно од 
ефемериите компоненти, локалииот колорит и 
остапатите неестетски примеси-уметничкото дело е 
еден релативно автохтон систем па стварност. 
органнзиран според сопствени принципи, иманентно 
докажан во себе". (цитирано според Јеѕа Denegri: 
Pedesete: Terne ѕгрѕке umetnosii, стр.104)
(12) Димче Протуѓер: Деветта изложба на 
микедонските ликовни уметници, во: Разгледи 
(Скопје), 05.12.1954. 25. 2 (1-2)
(13) Radoslav Putar, о.с.
(14) М.М.: Izlozha makedonskih slikara i kipara, bo: 
Slobodna Dalmacija (Split). 1 1.01.1955,3082,3
(15) A.H.: Изложба ни Графика, во: Разгледи 
(Скопје). 25.03.1956. 7(59), 8
(16) Б.Сеизов: Прва изложба на графики во Скопје. 
во: Нова Македонија (Скопје), 17.03.1956, 3521. 4. 
*****педесеТ'ГИТе години во Македонија и 
Југославија се во знакот на формирање на ликовпи 
групи и заеднички изложби на уметлици кои 
самоиницијативно се организираат врз основа па 
блискоста на ликовиите проблеми. афинитети и 
сфаќања.
(17) Алексапдар Гурчинов: Изложба на петминати, 
Мазев-Шијаковиќ-Хаџи Боков-Аврамовски- 
Спировска. во: Разгледи (Скопје). 29.07.1956.
16(68). 6
(18) Здравко Блажиќ: Единаесетта изложба на 
ликовните уметници на Македонија, во: Хоризонт 
(Скопје). 09.12.1956. 21, 3(1,3)



(19) 'Брѓје ПоповиИ: Македонска панорама, Изложба 
Друштва лчковних уметника Македоније, 
Отворена од /3 до 25 новембра у Уметничком 
павиљону на Малом КалемеГдану у Беоѓраду, во: 
Борба (Београд), 18.11.1957, 318.'4
(20) М. Б. ПротиИ: Новембарске изложбе, во: НИН 
(Београд). 24.11.1957. 360. 10
(21) Rade Prcdic: Rec-dve о savremenoj makedonskoj 
uinetnosti, Povodom izlozhe ULUM-a u Paviljonu na 
Kalemegdanu, bo: Vidici (Beograd), 1957.32. 6
(22) B. Istranin.: Pod uticajem Pariza i Beograda. Uz izloibu 
clanova Udruzenja likovnih ninjetnika Makedonije. bo: 
Vecernji list (Zagreb),januar 1958
(23) R. Putar: Individualiieti i prosjek, Uz izlozhu Udruzenja 
likovnih ninjetnika Makedonije u Umjemickom paviljonu, bo: 
Narodni list (Zagreb), 17.01.1958, 3894. 4
(24) Здравко Блажиќ: Дванаесеттата изложба на 
ликовните уметннци од Македонпја, во: Хоризонт 
(Скопје). 01.01.1958.1.2
(25) Томе Момировски: Кон дванаесетпшта 
изложба на ДЛУМ, во: Совремепост (Скопје). 1958. 
2, 187. 191(187-191)
(26) Димитар Кондовски: Пролетна изложба на 
ДЛУМ, во: Нова Македонија (Скопје). 16.05.1958. 
4290. 5
(27) Антопие Николовски: Пролетна изложби на 
ДЛУМ. во: Разгледи (Скопје), 01.06.1958, 10(110). 
3(1.3)
(28) Коста Балабанов: Тринаесеиииа изложба на 
ликовните уметници на Македонија. во: Нова 
Македонија (Скопје). 07.12.1958, 4463. 8
(29) Аптоние Николовски: ДЛУМ на XIII Годишна 
изложба, во: Разгледи (Скопје), 1958. 6. 736.737(735- 
738)
(30) Р.П.: Успех на сликарош Петар Мазев во 
Франција, во: Нова Македонија (Скопје). 25.01.1959. 
4503, 8
(31) Р.Пешиќ: Тројца сликари за својата изложба. 
во: Нова Македонија (Скопје). 05.04.1959. 4563. 8
(32) Александар Ѓурчипов: Имиресии од 
сликарската изложба Велков-Куноски-Мазев, во: 
Разгледи (Скопје), 1959. 10. 1236-1237(1235-1239)
(33) Ј. Мацан-Јовановиќ: Тројца млади сликари. 
Иван Велков, Спасе Куноски и Петар Мазев. но: 
Нова Македонија (Скопје). 10.04.1959. 4567. 4
(34) Славко Јаневски: За се по малку, повеќе за 
сликарството (He за, туку по Повод Изложбаша
" Петнаесет ѓодини ликовно твореиапво eo НРМ), 
во: Совремепост (Скопје). 1959. 6. 557 (553-558)
(35) А. Задрима: Изложба савремене македонске 
умјетности. во: Побједа (Титоград), 08.11.1959. 50. 9
(36) Лазар ТрпфуповиБ: Гости из Македоније: 
узбудљива настојанм.. во: Децембарске пзложбе. во: 
НИН (Београд), 13.12.1959. 467. 9
(37) М. МилошевиБ: Савремена мшедонска 
уметност, Заједничка изложба чланова Удружења 
ликовних уметника Македоније, Уметнички



иавиљон ни Калемегдану, во: Борба (Беоѓрад).
08.12.1959, 287, 7
(38) Антоние Николовски: ДЛУМ ни XIV годтина 
изложба. во: Разгледи (Скопје). 1960, 6, 633.634
(39) Борис Петковски: Изложбата на ДЛУМ. во: 
Културен живот (Скопје). I960. 1. 47-48
(40) Аитоние Николовски: Ликовни изложби, 
Заедннчка изложба на Спасе Куновски и Петар 
Мазев, во: Разгледи (Скопје). 1960, 3.309-310
(41) Влада Урошевиќ: Интерес кон човечката 
фигура, во: Млад борец (Скопје). 15.09.1960, 29
(42) Борис Петковски: Мазев и Куноски заедно 
излагаат, во: Културеп жпвот (Скопје). 1960. 7
(43) К. Гаириш: Куновски-Мазеа во името на 
нобоживеиното. во: Нова Македонија (Скопје).
28.08.1960. 4995. 8
(44) Глигор Чемерски: Качување до сликата (По 
Повоб сликите на Мазев), во: Современост (Скопје). 
1960.3,224-227
(45) К. Гавриш: Добитниците на наГрадите “II 
Окшомври" зборуваат-Петар Мазев: 
Авшеншичниот творец станува и ниционален. во: 
Нова Македонија (Скопје). 11.10.1960. 5033. 5
(46) Р.П.: "Мугри"-нова ликовна групи в<> СкоПје, во: 
Нова Македонија (Скопје). 05.04.1960, 4872. 4
(47) Хилда Караџова: Груцата "Мугрн" 
претспшвник на младите. во: Македонија (Скопје). 
1960, 88-89,17-19
(48) исто
(49) Б. Петковски: Прва изложба ни Групапш 
"Мугри", во: Млад борец (Скопје). 21.04.1960. 9. 9
(50) исто
(51) исто
(52) Македонски сликари no Белграс). во: 
Македонија (Скопје), 1961. 96, 17
(53) Лазар ТрпфуиовпИ: Груиа "Муѓри" у знаку 
набреализма. во: НИН (Београд). 02.04.1961. 534. 8
(54) Katerina Ambrozic; Jos jedna grupa inladih, Uz izlozhu 
nuikedonskih unietnika. bo: Knjirevne novine (Beograd).
10.03.1961, 140.4
(55) Tioptje ПоповиК: “Mvipti", во: Борба (Београд), 
10.03.1961.257.6
(56) Ivo Frol: Grupa Mitgri, Izloiba nuikedonskih likovnih 
iimjetnika u Beogradtt, bo: Vjesnik u srijedu (Zagreb). 
17.03.1961,47, 6
(57) Борис Петковски: НаГласена издиференцираност, По 
повод изложба на ГрутиПа "МуГри". во: Нова Македонија 
(Скопје). 02.04.1961.5190.7
(58) Види: Lidija Merenik: Ideoloski modeli slike, srpsko 
slikarstvo 1945-1968. стр.106.
(59) Види: Umberto Eko: Kultura, infannacija, 
konuinikacija: Nolit (Beograd), 1973: " Ce чипи дека и во 
енформелистичките слики (...) може и покрај се да 
се забележи присуство на некакво правило. на пекој 
систем па реферепци. иако различеи од оние на кои 
сме навикнати.(„.) Овој код се избира како модел. 
по чиј пример ќе се структурираат физичките. 



техничките па и семантичките слоеви и тоа не на 
начин што делото би предлагало слики, односно 
значења, туку би формирало форми (макар и 
безоблични), кои можат да се препознаат (инаку не 
би ја разликувале флеката на Волс од некоја 
површина на Фортие. ниту "макадамот" на Дибифе 
од гестикулаторниот цртеж на Полок). стр.174-178
(60) Небојша Јаконов: Сликам н се лутам, во: Вечер 
(Скопје). 19.05.1990. 8332, 10.11
(61) Драгослав TioptjeBiih: Скопски уметници, во: 
БеоГрадски ликовка панорама, во: Борба (Београд). 
10.11.1962
(62) Dragoslav Bordevic: Likovni umetnici izSkoplja. во: 
Narodnaarmija (Beograd), 26.10.1962
(63) Неподелени признанија ни Димче Тодоровски. 
Изложба ни македонските ликовни уметници во 
Дижон, Одзиви во францускиот печат. во: Нова 
Македонија (Скопје). 01.11.1962. 5761,4 
Негативниот однос иа француската критика;
изразен коп нефигуративните тепденции 
претставени па изложбата. на пекој начин. се коси 
co ставот дека Западот својот поглед кон Истокот го 
пасочувал само кон оние феномени кои биле блиски 
на коицептот на модерната. значи западиата 
култура. или како што вели Пјотор Пјотовски: 
"свртувањето на Западот кон Исток беше 
еднодимензионалио и селективно, едиакво како и 
опа кое што се одвиваше во спротивниот правец. 
Интересирањето на Западот беше поизразито 
пасочено коп сличностите отколку кон 
различностите, значи, кон феномеиите кои можеле 
да се исчитаат co јазикот на неговата сопствена 
уметничка парадигма". Види: Piotr Piotrowski: Siva 
zona Europe, во: Zivoi umjetnosii (Zagreb). 2000. 63.
стр.114
(64) Jesa Dcnegri: Kraj seste decenije: enfonnel н Jugoslaviji. 
bo: Jugoslovensko slikarstvo seste decenije, Beograd: Muzej 
savremene umeinosti. 1980. str. 130
(65) Види: MepeiitiK. стр.98-99
(66) Петар Мазев: Досеѓа- форсиранѕе на 
апстракцијаШа!, во: Творештвошо и уметниците. 
во: Културен жпвот (Скопје). 1963, 2, 8
(67) За парадоксот на слободата интересни се две 
размислувања. Едното е на Петар Лубарда искажапо 
во писмото упатепо до О.Бихаљи-Мерин во кое што 
тој вели: "Откако сум во Рио. многу размислував за 
нашите прилики. Колку пие имаме можности. a 
колку малку ги користиме. Колку многу талент. a 
колку страв од новото. Зошто е тоа така кога во 
политиката сме напредни.Зошто тогаш тој страв во 
уметпоста каде фаптазијата и имагинацијата пе се 
само потребни туку и пеопходни". (цитирано според 
Lazar Trifunovic: Neke pojave n posleratnom srpskotn 
slikarsti’u. bo: Studije, ogledi, kritike 3: Beograd. Muzej 
savremene umetnosti, 1990, стр.87) Другото e на Душан 
Бошковпќ. Анализирајќи го текстот на Трифуновиќ 
Некои појави во повоеното српско сликарство.



Трифуновиќ дека "дотрајувањето иа идејата" па 
социјалистичкиот реализам бил "немиповеп и 
логичен процес. законски и историски оправдан", 
Бошковиќ ќе забележи: "Како што co таа 
формулација. воопшто. се избегнува прашањето на 
одговорпоста. така таа овозможува да не се зборува 
за личната одговорност на одделпи уметшши. во прв 
ред коп уметпоста (а не коп идеолошко- 
политичкото насочување па времето). Дали 
уметпикот е одговореп коп ликовната логика. кон 
сопствепиот уметнички став? Кој ќе го брани тој 
став ако пе тој? Бидејќи пе постоела одбрана на 
сопствепиот уметнички став или таа била премногу 
слаба, може да се каже дека е овозможена 
егзистепција на 'спротивпи гледишта'. Ни слободата 
иа уметноста , значи. не се отргнала па парадоксот 
на слободата. Ситуацијата е уштс посложена ако 
поставиме само неколку прашања: кој ја овозможил 
егзистенцијата на 'спрбтивните гледишта'? Која е 
таа надворешиа сила која во една прилика ги 
дозволува. а во друга ги забранува?" во: Dusan 
Boskovic: StanovSita н sporn, Beograd: Israzivacko- 
izdavacki ccntar SSO Srbije, 1981. стр. 96
(68) Инаку Мазев уште во 1960. запрашан што мисли 
ча младата ликовна геперација кај пас ќс рече: 
“Карактеристично е што светот е преплавеп co 
пефигуративно и апстрактпо сликарство. кое 
постепеио си го преживува својот вск. Меѓутоа. 
позитивно е што тоа кај пашите млади уметници не 
зеде широк замав. туку тие главно. се занимаваат co 
фигуративната уметност. "во: Б.В: Промените се 
моја внатретна потреба, РазГовор co Петар Мазев. 
во: Културен живот (Скопје), 1960. 1, 53
(69) Оваа награда Мазев ја добил за платпата 
изложспи на Пролетната нзложба на ДЛУМ и на 
изложбата што МСУ ја организираше по повод 
26 јули. 1965. Наградата ќе предизвика реакции 
упатепи па пекоректпоста па изборот. Види: С. 
Апгелова: Доделени наградите 13 Ноември, Славје 
зв АпосШолски, Кортошев, Мизев, "Алкалоид", 
МСУ II ЗиводоПЈ за урбанизам, во: Вечер (Скопје). 
11.11.1965 : Д Гајер: Како долази до сукоба, Ликовне 
прилике и неприлике у Скопљу (2), во: Политика 
експрес (Београд). 23.05.1967
(70) Giancarlo Politi: Una exemplars raxxegna di giovani 
pittori enropei, IIXIV Premia Lixxone, bo: La Piera Letteraria 
(Roma). 28.11.1965 ; Борис Петковски: ЈуГословенски 
уметници на изложбата в<> ЈЈиеоне, Петар Мазев 
еден од четворицаШа најзабележани наши 
уметници, во: Нова Македоиија (Скопје). 14.12.1965, 
6883. 4
(71) Душко Малевски: Првите оценки-различни, 
Заврши изложбаша на македонските уметници, 
Допис од Рим. во: Нова Македонија (Скопје). 
09.01.1966, 6907. 4: Борис Петковски: Традиција, 
искуство, современоет, Италпјанската критика по 
повод изложбата "Уметноста во Македонија, 



денес" во Рим и Торино. во: Нова Македонија 
(Скопје). 05.03.1966. 6962. 4 : види и во: Борис 
Петковски: Музеј на современата уметаост- Скопје. 
Скопје: Музеј на современата уметност, 2001, стр.94-95.96
(72) Dario Micachi: lllustratiri socialisti e informalimacedoni, 
bo: L'Unita (Roma), 15.12.1965
(73) Душко Малевски: o.c.
(74) Б. Петковски: Успех на шестмината во 
Западна Германија. Поволни оцени на изложбата 
на македонските ликовни уметници во НирнберГ it 
Штутѓард. во: Нова Македоиија (Скопје), 
03.07.1966. 7080. 11
(75) Борис Петковски: Петар Мазев. Скопје: Музеј 
на современата уметност .1966 (cat.exh)
(76) А.П.: Редица за посета на ликовна изложба. во: 
Вечср (Скопје). 28.10.1966
(77) Влада Урошевиќ: Контемплација во бело, 
Изложба на Петар Мазев во Скопје. во: Нова 
Македонија (Скопје), 30.10.1966. 7199. 10
На текстот па Урошевиќ ќе реагира Паскал 
Гплески. Иако реакцијата на Гилевски е повеќе 
критика на иителектуалната компетептност на 
Урошевиќ. а не критика на неговото толкување на 
делото иа Мазев. што би подразбирало 
несогласување и контра-аргументи. сметам дека е 
интереспо оваа рсакција во целина да се објави 
поради "фактите" што Гилевски ги наведува co цел 
да ја стави под знак на прашање компетенцијата на 
Урошевиќ да се занимава co толкуваље на 
ликовната проблематика.
"Инцндептниот папис иа Влада Урошевиќ, што се 
појави во Нова Македонија' под наслов 
'Контемплација во бело'. сметам дека беше крајно 
некоректен. површен » пренатрупан co нестручни 
констатации. кои навидум изгледаат 'рациопални'. 
Настојувањето на Урошевиќ е написот да му добие 
ликовеи'карактер, но тоа не му успева. поради 
површното познаваље иа ликовната проблематика. 
Тој несвесно паѓа од контрадикција во 
контрадикција. и тоа кога е во прашање пеговото 
основно 'толкување' па сликарството на Мазев. Еве. 
да се послужиме co факти: 'Логиката и емпириската 
точпост. пишува тој. пе е она што преовладу-ва во 
овие слики'. Веднаш потоа додава, без да биде свесен 
дека ќе ја стави во смешпа негација претходната 
реченица: 'Па сепак. контемплацијата е основна 
состојба што ја сугерира сликарството на Мазев'. Да 
го оставиме настрана тоа дека овие фрази пемаат 
пикаква врска co сликарството на Мазев. Меѓутоа. 
Урошевиќ овојпат супердилетаитски греши при 
употребата па самите термини. Имено зборот 
контемплација. преведен на наш јазик, значи 
мисловпо восприемање. а тоа е блиско co логиката, 
no пе co емоцијата. како што низ целиот напис 
тврди Урошевиќ, Малку подолу апсурдиоста ќе го 
припуди Влада Урошевиќ да падне по третпат во 
контрадикција. кога ќе иапише дека сликите на



Мазев се условепи од 'потполна концентрација 
(подвлекол -П.Г.) која довела до копечното 
согледувагве па вистината'(?!) Веднаш no ова следи 
најнестручниот кикс на Урошевиќ, кога 
сликарството на Мазев ќе го одведе до сферите на 
учењето на зен-будизмот (!?). Од емоционалиа 
основа до зен-будизам! Каква фантазија! Збрката е 
толку голема што добродушниот читател иема да ја 
забележи на прв иоглед, особено зашто е во 
прашање Влада Урошевиќ. којшто не може да греши 
во вакви 'интелектуалии'сфери. Но вистина е, тој се 
врти во круг од заблуди: некаде подолу ќе нагшше. 
негирајќи се no четвртпат, и тоа на ист мотив: 'како 
централен акцент на сликата. вклопеп co многу 
логика и оправданост (подвлекол -П.Г.) се јавува 
правоаголникот (А пе: правоагалникот. како што го 
употребува овој збор Урошевиќ). Овие 
контрадикции. кои се добро спекулативно 
завиткани во едеп кожурец од лажна елоквенција, 
не паведуваат на помислата: дали и пеговите 
литертурни обиди се составени од исти елементи. 
ако им се направи прониклива анализа?" во: Паскал 
Гилевски: Ликовна квазиелоквенција. во: 
Совремеиост (Скопје). 1966, 9, 838
(78) Paskal Gilevski: Obnova materije. Izloiba Petra 
Mazeva. bo Telegram (Zagreb). 02.12.1966
(79) O. Cn: IleiTuip Мазев: Преокупиран сум од белата 
боја, во: Нова Македопија (Скопје).30.07.1965, 6748.4
(80) 0. Спиркоска: Мазев: Уметноста се создава без 
скици, во: Нова Македонија (Скопје), 20.07.1970
(81) Небојша Јакопов: о.с

Наместозаклучок

(1) "Експресионизмот ќе оcrane во извесна смиела 
постојапа впатрешпа присутпост во сликарството на 
Мазев. Само што таа константа на иеговата 
уметност постојапо еволуира". Види: Борис 
Петковски: Петар Мазев, во: Културен живот 
(Скопје). 1967. 4. 13
(2) Според Петковски "развојниот пат на ликовното 
творештво на Мазев е мошпе карактеристичеп за 
процесите во современата македонска ликовна 
уметност". Впди: Борис Петковскп: Мазев, Скопје: 
Музеј на современата уметност. 1966 (cat.exh.) 
*Според Фредерик Џејмсон. павиката има за 
последица да сме "приморани да веруваме во 
вечпоста па сегашпоста. таа не утврдува во 
чувствувањето дека предметите и настаните. меѓу 
кои живееме па иекој начин се 'природни', што би 
рекле трајни."
(3) Согва Абаџиева Димитрова: Петар Мазев, 
Скопје: Музеј на современата уметност.1990 (cal.exh.)



репродукции



1. Автопортрет, 1953

З.Виолинист, 1954

5.Црвенокосата, 1955

2. Селанка од Скопска 
Црна Гора, 1953

4.Селанка, 1954

б.Портрет на
Глигор Чемерски, 1955

7.Глава, графика, 1956



б.Композиција. 1957

9.Месечарки. 1958

10.Водоноски. 1958

П.Композиција, 1958



12,Opo, 1958

13.Војна. 1958

14.Мртва природа. 1959

15.Сеќаван>е. 1959



16..Погреб. 1959

17.Испраќан>е на рударот , 1959

18. Пејзаж, 1959

19. Предградие, I960



2О.Скршен лав. 1960

21. Невеста, 1960
22. Пејзаж ,1960

23.Старец. 1960



24.Композиција. 1960

25.3латен остров. 1961

26.Црвен град, 1961

27.3латна гозба, 1961



28.Црвена слика, 1962

29.Слика, 1962?

31.Слика,1962?



32.Слика VI, 1962

ЗЗ.Слика, 1962?

34.Пејзаж, 1962



35.Композиција, 1962

Зб.Изгорен пејзаж, 1963

37.Манастирски ѕид, 
1964

Зб.Манастирско време.
1965

39.Манастирски спомен, 1966



Список на репродукции*
1. Автопортрет. 1953, масло/платно 

(Разгледи. 03.01.1954, бр.1. стр.З)
2. Селанка од Скопска Црна Гора, 1953. 

масло/платно (каталог Петар Мазев. 
МСУ, 1990, стр.73)

3. Виолинист, 1954, масло/платно 
(Разгледи, 09.05.1954. бр.1О. стр.4)

4. Селанка. 1954, масло/ платно 
(каталог: Петар Мазев. МСУ, 1990. 
стр.122)

5. Црвенокосата, 1955, масло /платно 
(каталог: Петар Мазев. МСУ, 1990, 
стр.74)

6. Портрет на Глигор Чемерски, 1955, 
масло/платно ( Портретот во 
македонската ликовна уметност па XX 
век, 1998; Разгледи. 05.05. 1957, бр.1О, 
стр.8)

7. Глава, графика, 1956 
(Разгледи, 25.03.1956. бр.7, стр.1)

8. Композиција, 1957. масло/шпер 
(каталог: Петар Мазев, МСУ. 1990. 
стр.124)

9. Месечарки, 1958, масло/платно (Нова 
Македонија. 14.12.1958, стр.8)

10. Водоноски, 1958, масло/платно 
(Разгледи, 01.06.1958, бр.10. стр.8)

11. Композиција. 1958, масло/платно 
(Нова Македонија, 15.05.1958, стр.4)

12. Оро, 1958. масло/платпо (сликата е 
излагана на 13. годишна изложба на 
ДЛУМ. поември-декември, 1958; 
каталог: Петар Мазев, МСУ, 1990. 
стр.124)

13. Војна, 1958, масло/платно (Нова 
Македонија, 25.01.1959. стр.8; Културен 
живот, 1960, бр.1. стр.4)

14. Мртва природа, 1959. масло/платно 
(Нова Македонија. 10.04.1959. стр.4)

15. Сеќавање, 1959, масло/ платно 
(Нова Македонија, 23.06.1959. стр.4)

16. Погреб (Оплакување). 1959 (Нова 
Македонија, 27.09.1959.стр.8; Културен 
живот, 1960. бр.1, стр.13 )

17. Испраќање иа рударот, 1959. масло/ 
платно (Нова Македонија, 29./30.11.- 
1.12.1959, стр.4; Културен живот. 1960. 
бр.1. стр.49)

18. Пејзаж. 1959, масло/платно (каталог: 
Петар Мазев. МСУ, 1990. стр.78)

19. Предградие, 1960, масло/платно 
(фото документација, МСУ)

20. Скршен лав, 1960, масло/платно 
(фото докумептација, РЗЗСК)

21. Невеста, 1960, масло/платно 
(фото документација. РЗЗСК)



22. Пејзаж II, I960?, масло (Културен 
живот. 1960, бр.4, стр.46)

23. Старец. 1960, масло/платно (каталог: 
Петар Мазев. МСУ, 1990, стр.13)

24. Композиција. 1960, масло/платно 
(каталог: Петар Мазев. МСУ. 1990. 
стр.126)

25. Златен остров, 1961, масло
(Нова Македопија. 24.03.1961, стр.4)

26. Црвен град. 1961, масло/платно 
(каталог: Петар Мазев, МСУ, 1990. 
стр.80)

27. Златна гозба. 1961, масло (каталог: 
Збирка на галеријата Работнички дом, 
Скопје, 25.01.1962)

28. Црвеиа слика, 1962. масло/платно 
каширано на панел (каталог: Петар 
Мазев. МСУ, 1990, стр.128)

29. Слика. 1962?. комб.тсх.
(фото документација, МСУ)

30. Слика II. 1962
(фото докумептација, РЗЗСК)

31. Слика. 1962?, комб.тех.
(фото документација. МСУ)

32. Слика VI, 1962, масло (каталог:
Ликовни уметници од Скопје. Дом на 
ЈНА. Белград. 23.10.-1.11.1962)

33. Слика, 1962? комб.техн./панел
(фото документација, МСУ)**

34. Пејзаж. 1962, комб.техн./панел (каталог: 
Петар Мазев. МСУ. 1990. стр.81)

35. Композиција, 1962. комб.техн./панел 
(каталог: Петар Мазев. МСУ. 1990. 
стр.82)

36. Изгорен пејзаж. 1963, комб.техн./папел 
(фото документација, РЗЗСК)

37. Маиастирски ѕид. 1964. масло
(Нова Македоиија, 14.12.1965. стр.4)

38. Манастирско време. 1965 , масло 
(каталог: Уметноста во Македоиија, 
денес, Галерија Пенелопе. Рим. 26.11. 
1965)

39. Манастирскп спомен. 1966, комб.техн./ 
панел (каталог: Петар Мазев, МСУ, 
1990. стр.86)

::репродукциите се превземени од весници 
(Нова Македонија). списанија (Разгледи, 
Културенживот), каталози какоиодфото 
документацијата на МСУ и РЗЗСК, денес 
Национален конзерваторски центар.
Запазувајќи ја хронологијата, репродуцирани се 
дела преку кои може приближно да се оформи 
сликата за стилскиот развој на уметникот во 
периодот на 50-те и 60-те години, при што, 



акцентот е ставен на почетокот на 60-те. 
Причината што делата од 1964. до 1966. се 
претставени само co три репродукцип е поради 
фактот што тие беа целосно опфатени и 
обработени на неговата самостојна изложба во 
МСУ. 1966. и се репродуцирани во повеќе 
наврати (во каталози, книги , весници. списанија). 
** за репродукциите бр.29,31,33 освен 
фотографии и информација дека биле излагани 
во Белград, 1962. (Дом на ЈНА), нема други 
податоци.



Петар Мазев 
Библиографија 
(1953-2005)



Книги co посебен осврт на творештвото на 
Мазев, каталози од самостојнп изложби, есеи, 
репензни,ннтервјуа

1957
МАЗЕВ. Петар: За некои ликовни проблеми, во: 
Хоризонт (Скопје). 12.05.1957,11.143

1959
ДОМИЌ. Светозар: Групна изложба Велков- 
Куноски-Мазев. во: Современост (Скопје), 1959. 
5.' 447- 449
ЃУРЧИНОВ. Александар: Импресии од 
сликарската изложба Велков-Куноски-Мазев, во: 
Разгледи (Скопје). 1959. 10. 1236-1237(1235-1239) 
МАЦАН ЈОВАНОВИЌ, Јелена: Тројцамлади 
сликари, Иван Велков, Спасе Куноски и Петар 
Мазев, во: Нова Македонија(Скопје), 10.04.1959, 
4567, 4
ПЕТКОВСКИ, Борис: Три ликовни изложби во 
Скопјс, во: Млад борец (Скопје), 09.04.1959,8 
П(ЕШИЌ), Р(адивоје): Успехна сликарот Петар 
Мазев во Франција. во: Нова Македонија 
(Скопје), 25.01.1959,4503, 8 исто:
П(ЕШИЌ), Р(адивоје): Успех на сликарот Мазев 
во Франција, во: Македонија (Скопје), 1959,70/71 
ПЕШИЌ. Р(адивоје): Тројца сликари за својаша 
изложба, во: Нова Македонија(Скопје), 05.04.1959. 
4563, 8

1960
Б.В: Промените се моја внатрешна потреба, 
РазГовор co Пешар Мазев, во: Културен живот 
(Скопје), 1960,1,53
ГАВРИШ, К(сенија): Куновски-Мазев во името 
на подоживеаното, во: Нова Македонија 
(Скопје), 28.08.1960, 4995, 8
ГАВРИШ, К(сенија): Добитниците на 
наГрадите "11 Октомври"зборуваат-Петар 
Мазев: Автентичниот творец станува и 
национален. во: Нова Македонија (Скопје), 
11.10.1960, 5033, 5
МАЗЕВ, Петар: Без пристрасности,во: 
Културен живот (Скопје). 1960,7.18-19 
МАЗЕВ, Петар: Современатауметност надвор 
од upi<сшрасноста, во: Нова Македонија(Скопје) 
04.09.1960, 5001. 6
МАЦАН, Ј(елена): Изложба на Куноскип Мазев, 
во: Нова Македонија (Скопје), 18.09.1960. 5013,9 
МОМИРОВСКИ, Томе: Посета на првите 
есенски изложби, Заедничка изложба на Куноски 
и Мазев, во: Современост (Скопје), 1960,8,813-818 



НИКОЛОВСКИ, Антони с.Ликовни изложби, 
Заедничка изложба на Спасе Куновски и Петар 
Мазев, во: Разгледи (Скопје), 1960. 3.309-310 
ПЕТКОВСКИ. Борис: Мазев и Куновски заедно 
излаГаат, во: Културен живот (Скопје), 1960,7 
УРОШЕВИЌ. Влада: Интерес кон човечката 
фигура, во: Млад борец (Скопје), 15.09.1960,29 
ЧЕМЕРСКИ. Глигор: Качување бо сликата (По 
повод сликите на Мазев), во: Разгледи (Скопје), 
1960, 3, 224-227

1963
ПETA Р МA 3ЕВ: Досега- форсирање на 
апстракцијата\. во: Творештвото и 
уметницшпе, во: Културен живот (Скопје), 1963, 
2,8

1965
Петар МАЗЕВ.Доследност, Интервју, во: 
Млад борец (Скопје). 18.11.1965,45 
СП(ИРКОСКА), О(лга): Петар Мазев: 
Преокупиран сум од белата боја, во: Нова 
Македонија (Скопје), 30.07.1965. 6748, 4

1966
АРСОВСКИ, Марко: Поет на македонскиот 
пејзаж, Петар Мазев по десетти пат прех) 
скопската публика, во: Млад борец (Скопје), 
27.10.1966
GILEVSKI, Paskal: Obnovamaterije, Izlozba Petra 
Mazeva, bo: Telegram (Zagreb), 02.12.1966 
ГИЛЕВСКИ, Паскал :Ликовна квазиелоквенција, 
во: Современост (Скопје), 1966,9,838 
ДАМЈАНОВСКА, Љубица: Критичарите за 
Гуте, Келиќ, Мајскиош салон во Париз, 
американските поп-артиспш, Прица и Мазев, 
во: Мисла (Скопје), 16.11.1966.12/13,17(16-17) 
НЕДЕЛКОВСКИ, Миле: Бели и топли апстракции, 
во: Современост (Скопје), 1966,9,814-815 
ПЕТКОВСКИ, Борис: Мазев, Скопје: Музеј на 
современата уметност, 1966 (cal. exh.) 
ТРП(КОВСКИ), П(ени): Петар Мазев: Me 
интересира нашето минато, во: Народна 
просвета (Скопје), 04.04.1966, 210, 8 
УРОШЕВИЌ, Влада: Контемплација во бело, 
Изложба на Петар Мазев во Скопје, во: Нова 
Македонија (Скопје), 30.10.1966. 7199,10 
ЧЕМЕРСКА, Катарина: Скопје како целосен 
ликовен центар, Сликарот. Петар Мазев Говори 
за некои прашања сврзани co афирмацијата на 
македонското сликарство, во: Вечер (Скопје), 
23.04.1966



1967
ГИЛЕВСКИ. Паскал:Ликовниот дел на 
скопската Железарница, во: Културен живот 
(Скопје), 1967,9-10,13,14(12-14)
Петар МАЗЕВ: Неодговорно истапување пред 
јавноста, За ликовната ситуација во Скопје, во: 
Нова Македонија (Скопје), 04.06.1967, 7410,10 
PETKOVSKI, Boris: PetarMazev, во: Umetnost 
(Beograd), 1967,9,142-143
ПЕТКОВСКИ. Борис: Петар Мазев, во: 
Културен живот (Скопје), 1967,4,12-15 
Ш(ИРИЛОВ),Т(ашко): Монументална фреска, 
во: Вечер (Скопје), 02.08.1967

1968
ЧАЛОВСКИ.Тодор: Човекот повторно 
спшнува моја творечка преокупација, Разговор 
co академскиот сликар Петар Мазев, по повод 
добивањето на наГрадата "Нерешки мајстори", 
во: Нова Македонија (Скопје), 07.01.1968, 7627, 8 
ШЕМОВ, Симон: Сезона намакедонскшпе 
ликовни уметници, во: Млад борец (Скопје), 
02.06.1968, 20, 11

1970
АБ А1ДИЕВ А ДИМИТРОВА, Соња: Non Nova Sed 
Nove, Самостојна изложба на Петар Мазев. во: 
Комунист (Скопје). 25.09.1970
ПЕТКОВСКИ. Борис: Предизвикот на еден 
уметник-делата на Петар Мазев во 
Уметничката Галерија, во: Нова Македонија 
(Скопје), 27.09.1970
СПИРКОСКА. О(лга): Мазеа: Уметноста се 
создава без скици, во: Нова Македонија (Скопје). 
20.07.1970
ЧЕМЕРСКИ. Глигор: Петар Мазев, Скопје: 
Уметничка галерија, 1970 (cat.exh.)
ШИРИЛОВ, Т(ашко):Ликовниот феномен на 
Петар Мазев, во: Вечер (Скопје), 12.09.1970 

1971
Петар МАЗЕВ: Зошто не изложувам во Париз? 
во:Нова Македонија (Скопје). 26.01.1971

1972
АБАЏИЕВА ДИМИТРОВА. Соња: Пешар 
Мазев, во: Современост (Скопје), 1972. 
1-2, 46-53



1973
ЧЕМЕРСКА, К(атерина): Еден творец, едно дело 
- Петар Мазев, во: Нова Македонија, Починка 
(Скопје), 22.12.1973.

1976
АБАЏИЕВА ДИМИТРОВА. Соња: Мазев.
Скопје: Музеј на современата уметност 1976 
(cal.cxh.)
А.Ш.:Лицето и опачината, Петар Мазев за.... во: 
Млад борец (Скопје), 22.09.1976
БАРЏИЕВА, Кица: Шаренителивади на Петар 
Мазев. во: Стремеж (Прилеп). 1976.8,731-735 
ВЕЛИЧКОВСКИ. Владимир: Гест и кулминација 
на почувствуваното, Кон изложбата на Петар 
Мазев во просториите на Музејот на 
савременатауметност во Скопје, во: Нова 
Македонија (Скопје), 22.09.1976
ДИРЈАН. Лилјана: Конрадостанаживеењето, 
Изложба на Мазев. во: Студентски збор (Скопје), 
01.10.1976
КЛИМАН. Алдо: Остварен дијалог. во: 
Современост (Скопје), 1976,10.55-60 
КЛИМАН, Алдо: Го барам својот свет 
(РазГовор co сликарот Петар Мазев), во: 
Современост (Скопје), 1976,10,61-64 
П.Г.: Страствениот израз на Мазев, во: 
Трудбеник (Скопје), 11.09.1976,38,8

1977
ВАСЕВ А, Викторија: Четири изложби во Скопје, 
во: Културенживот(Скопје). 1977,1-2,33(31-32) 
ПЕТКОВСКИ. Борис: Откривања, Скопје: 
Мисла, 1977. стр.26-27,41,95-106

1978
VASEV, Viktorija: Ѕкорѕка likovna kronika, во: Sinteza 
(Ljubljana). 1978,41.42,137
МЕХАНЏИСКИ. В(анчо): Во сликарството не 
постои младост и старост, РазГовор co Петар 
Мазев, во: Нова Македонија (Скопје), 03.09.1978. 
11356. 9
TITOV VELES. An impressive monument devoted to the 
fighters for the liberation of our country, bo: 
Македонија (Скопје). 1978. 304, 168,169,170

1979
STANOJEVIC, Branimir: Istorija kroz likovne simbole. 
bo: 4.jul (Beograd), 09.10.1979,903,24
111 И РИЛОВ, Т(ашко): Животно дело на 220 
квадрати, Средба во ателје, во: Вечер (Скопје), 
08.02.1979, 4856, 14



1980
ГИЛЕВСКИ, Паскал: Аиотеоза на револуцијата 
(За мозаикот на Петар Мазев во Спомеи- 
костурницата на Титов Велес), во: Вечер 
(Скопје). 22.04.1980, 5226, 14
ЃУРОВСКА, С(офија): Основа иможностза 
добар факултет, Кон формирањепло Факултет 
за ликовна уметност, Петар Мазев, во:Нова 
Македоннја (Скопје), 03.04.1980, 11923.10 
MIK.UL1C, Planinka: "Ne slikati ovo danas, znaci kao 
nebitiziv", bo: Odjek (Sarajevo), 1980.24, 11

1981
АБАДЖИЕВ А-ДИМИТРОВА. Соња: Петар 
Мазев. во: КЗгославиа (Београд), 1981.
11-12, 28-29 (списанието е печатено и на 
англиски. француски..)
АРБУЉЕВСКА, Оља: Имамо шта ПонудшТш, 
Послеуспехау Њујорку, во: Борба (Београд), 
20.03.1981. 77.9
ВЛ АЈИТЗ. М.: Боље икад..., РазГовор с поводом, 
Петар Мазсв, сликар. во: Вечерње новости 
(Београд), 19.03.1981. 8341. 15 
КАРАНФИЛОВ. Ванчо: Ton е веќе внатрешен 
ракоПис, Блиски средби, Петар Мазев, во: Екран 
(Скопје), 20.11.1981.575.16-17, 49 
ПЕТКОВСКИ. Борис: Современомакедонско 
слшсарство, Скопје: Македонска ревија, 1981. 
стр.41,43.44.47.49.51,56,59,61,65,67 
ПЕТКОВСКИ. Борис: Иетар Мазеа, во: 
Разгледи (Скопје), 1981,10 
RUSSELL. John: PetarMazev, во: The New York Times 
(New York), 13.02.1981
SCHWALB. Harry: Gallerymania, bo: Pittsburgh 
Magazine (Pittsburgh), July 1981
ТРИФУHOBCKA. Радмила: Триумф на Мазев eo 
Њујорк, во: Македонија (Скопје). 1981.33.8,12-13 
ЦВЕТАНОВСКА, Даница: ОриГинален творец 
Преокупиран co човекот иљубовта кон него.
Г'олем успех на сликаротПетар Мазев во САД, во: 
Нова Македонија (Скопје), 19.02.1981,12240,10 
ЦВЕТАНОВСКА. Даница: Суптилна 
портретска ексиресија. Одгласи за 
сликарството на Петар Мазев во САД, во: 
Нова Македонија (Скопје), 14.10.1981. 12475, 10 
ШИРИЛОВ. Т(ашко): Петар Мазев излаѓа во 
Њујорк, во: Вечер, Скопје, 14.01.1981,5450,14 
ШИРИЛОВ,Т(ашко): Блесокна Мазев зо 
Њујорк (Разговор). во: Вечер (Скопје). 
10.03.1981, 5497. 15



ШИРИЛОВ, Т(ашко):Ликовен триумф на 
Петар Мазев, На изложбата на Сојузот на 
друштвата на ликовните уметници на 
Југославија во МСУ во Скопје. во: Вечер 
(Скопје), 22.10.1981, 5689. 8

1982
БАРИШИЌ, Ладислав: Операвива, Кон 
самостојната изложба на Петар Мазев, 
Уметничка Галерија Скопје, септември-октомврi/ 
1982. во: Екран (Скопје). 22.10.1982,623.38 
Б АРИШИЌ. Ладислав: Предност на Мазев. 
Анкети во избор на "Екран", во: Екран (Скопје), 
31.12.1982, 633, 7
BAR1S1C, Ldislav: Pripadnostsvijetu, Uzsamostalne 
izlozbe Petra Mazer a i Vaska TaSkovskogtUmjetnicka 
galerija Skopje, bo: Oko (Zagreb), 23.12.1982,281,21 
ВЕЛЕВСКА, В(алентина): Уметност како 
внстрешна неопходност, во: Млад борец 
(Скопје). 29.11.1982, 1391,16
ВЕЛИЧКОВСК.И, Владимир: Експресивни 
арабески, Кон самостојната изложба на Петар 
Мазев во Уметничксппа Галерија во Скопје, во: 
Нова Македонија (Скопје), 19.09.1982,12809, 9 
ГИЛЕВСКИ. Паскал: Сликарски подвиГ (За 
најновите дела на Петар Мазев во 
Уметничката галерија в<> Скоије). во: Всчер 
(Скопје). 15.09.1982,5968, 15 исто : 
ГИЛЕВСКИ.Паскал: Сликарски пддвиг, во: 
Македонија (Скопје), 1982,355,22
ГИЛЕВСК.И, Паскал: Мозаик на револуцијата 
(Есејза монументалниот мозаикна Петар 
Мазев во Споменкостурницата на паднатите 
борци на TutTioeелеиtката околија), во: Беседа 
(Куманово), 1982, 25-26, 97-102
ДЕВИЌ. Драгослава: Слика бележиритам 
времена, Са Петром Мазевим, о сликарству, 
боји, времену, стваралаштву, успесима, во: 
Народне новине (Ниш), 02.12.1982,6069, 9 
DIRJAN, Ljiljana: Eks'plozije, strasti, korozije, во: 
Danas (Zagreb), 02.11.1982,37.62 
ЃУРОВСКА, Софија: РазГовор, во: Петар 
Мазев, Ниш: 1982? (cat.exh.) 
ЃУРОВСКА, Софија: Секое платно е 
неповторливо, Најновата изложба на Петар 
Мазев шпло се одржува во Уметничката 
Галерија, покажува дека сликарството има 
публика, во: Нова Македонија (Скопје), 
12.09.1982, 12802, 10
ЕФРЕМОВ, Кирил: Еруптирање на 
пиктуралната плазма, Кон изложбата на



Пешар Мазев во Умешничкаша галерија "Даут 
пашин амам" во Скопје, во: Современост 
(Скопје), 1982, 10. 56-64
К(АРАНФИЛОВ). В(анчо): PleiTiap Мазев, 
Личности 3d кои се зборува. во'. Екран (Скопје), 
17.09.1982, 619. 13
Петар МАЗЕВ. во: Состојби, проблеми и 
перспективи на културниот живот и развој во 
СР Македонија, Тркалезна маса, во: Погледи 
(Скопје), 1982. 2.57-58
ПЕТК.ОВСК.И. Борис: Денешното творештво 
на Петар Мазев. во: Петар Мазев 1977-1982. 
Скопје: Уметничка галерија. 1982 (cat. exh.) 
PETKOVSKI, Boris: Petar Mazev’s Current Creative 
Work, bo: Macedonian review (Skopje). 1982.3.256-264 
PETKOVSKI. Dr. Boris: Petar Mazev, bo: Slikarstvo v 
Jugoslaviji-Sodobniki, Ljubljana: Slovensko drustvo 
likovnih kritikov, 1982 (cat.exh)
ПИРКОВСКА. Конча: Импулсивносликарство. 
во: Просветена жена (Скопје). октомври 1982. 
стр. 18
СТАНЧЕВСКИ, Бранко: Кичицом по платну 
света, Петар Мазев, академски сликар, поводом 
изложбе која је обележила ову ликовну сезону у 
Скопљу. во: Рад (Београд). 05.11.1982.44.24 
ТЕОДОСИЕВСКИ. Златко: Изложба на Петар 
Мазеа. во: Културен живот (Скопје), 1982,9-10. 
45-46
TRAJKOV1C, Jovica: Rat ѕ hijelim platnoni, Susreti. bo: 
Danas (Zagreb), 02.1 1.1982.37.61 -63 
ФИДАНОВСКИ. Никола-Кочо: Трагана 
комеша.Ликоаен ecej, во: Нова Македонија 
(Скопје). 05.12.1982, 12884. 9-10

1983
ABADZIEVA DIMITROVA. Sonja: Petar Mazev. 
Zagreb: Cenlar za kulturu i informacije. Galerija Forum. 
1983 (cat.exh.)
ВЕЛИЧКОВСКИ, Владимир: Споменичкиот 
комплекс "Македониум" во Крушево, во: 
Ликовна уметност, (Скопје). 1983/1984.10-11. 
135(131-138)
VLAC1C, Zorica: Umjetnost okrenuta danasnjem 
coy/eku, SJikar Petar Mazev: Likovni umjetnik se mora 
sluziti govorom svoga vremena i treba da izrazava 
vrijeme u koine zivi, Susreti, bo: Oslobodenje 
(Sarajevo), 10.06.1983,12557,10
DUROVSKA, Sofija: Petar Mazev. Sarajevo: Galerija 
Roman Petrovic, 1983 (cat.exh.)
ИМА повеќе неборазбирања.., Искажуаање на 
Петар Мазев, претседател на Сојузот на 



ликовнтTie уметници на Југославија за 
недоразбирагвата ни релација РеПубличка 
комисија за културнн врски-СЛУЈ иДЛУМ. во: 
Вечер (Скопје). 30.06.1983, 6211,11 
КОЛЕМИШЕВСКИ. Панде: Жестоко co 
сликарството, Лктуелни разговори: Петар 
Мазев, во: Нова Македонија (Скопје). 10.12.1983, 
13249, 5
Петар МАЗЕВ: Кој одлучува? во: Нова 
Македонија (Скопје), 02.07.1983. 13089, 2 
ПАУ11ОВСКИ,Љубен: ПепларМазев, Награди и 
Портрети. во: Сгудентскизбор(Скопје). 18.10.1983. 
913,11
ПЕТКОВСКИ. Борис: Денешното сликарство на 
Петар Мазев. во: Дваесет и една Година на 
Струшките вечери на поезијата. Струга: 
Струшки вечери на поезијата, 1983, стр.24-25 
SOCANSKl, D(ejan).: Mijenjam slikarstvo iprijatelje, 
Ra-jnisljanja Petra Mazeva. koji ovih dana izlaze н 
Banja Luci, o slikarstvu. i umjetnosti. bo: Gias
I Banja Luka), 28.06.1983,3815.8
SOCANSKl. D(ejan): Preobrazajdramskog, Utiscisa 
izlozbe Petra Mazeva u Damn kulture u Baljluci, bo: 
Gias (BanjaLuka), 08.07.1983,3824.8

1984
ВЛАЈИТѓ. M.: OuacHit посредници, Сусрет ca 
македонским слпкаром Петром Мазевом, 
Претседником савеза ликовних уметника 
Југославије, во: Вечерње новости (Београд), 
01.04.1984. 9167, 20
ПЕТКОВСКИ. Борис: Македонското 
монументално сликарство на Шеми од НОВ и 
револуцијата, Скопје: Македонска книга, 1984, 
стр. (39-43)

1985
АБ АЏ ИЕВА ДИМИТРОВА. Соња: Во сооднос 
co сензибилишетоШ на денешннната, 
Самостојна изложба на Петар Мазев во 
Центарот за култура н информации на Град 
Скопје, 8-25.10.1985 Год., во: Комунист (Скопје), 
25.10.1985, 1493, 20
ВАСЕВ ДИМЕСКА, Викторија:Лпзеск7ѓ, Мазев, 
Ташковски, ГорГиевски, Скопје: Музеј на 
совренмената уметност, 1985 (cat.exh.) 
ВЕЛИЧКОВСКИ, Владимир: Петар Мазев - или 
сликарство co ритам на животот. во: Петар 
Мазев, Скопје: Центар за култура и информации. 
1985 (cat. exh.)



ГИЛЕВСКИ, Паскал: Полнокрвен ликовен израз 
(за цртежите-гвашеви на Петар Мазев во 
Центарот за култура и информации во СкоПје), 
во: Вечер (Скопје). 16.10.1985, 6919.11 
ГИЛЕВСКИ, Паскал: Подем намакедонската 
ликовна уметност, во: Културен живот 
(Скопје), 1985,9-10,4(3-5)
ЃУРОВСКА, Софија: ЈБубов во пекол, Разговор 
co повод: Пешар Мазев, во: Нова Македонија 
(Скопје), 12.10.1985, 13910,9
Ј АНКУЛОВСКИ, Мице. РАДИЧЕСКА, Јованка: 
Петар Мазев, Интервју, во: Студентски збор 
(Скопје), 26.11.1985, 981,11
ПАУНОСКИ, Љубен: Гвашеви од Петар Мазев, 
во: Разгледи (Скпје), 1985, 9-10. 956-957 
ПЕТРУШЕВСКА, Маја: Безликовен 
пролетеријат, Лаф-муабет co Перо Мазев, во: 
Млад борец (Скопје), 23.10.1985,1492.6
С.Ш.: Слике Петра Мазева, во: Борба (Београд), 
23.10.1985. 296, 7
ТЕОДОСИЕВСКИ. Златко: Во вителот на 
страста, Кон изложбата на Петар Мазев во 
Центаротза култура и информации во Скопје, 
во: Нова Македонија (Скопје), 19.10.1985,13917.8 
ШИРИЛОВ, Т(ашко):Ликовен творец 
патоводник, Срсдба co академскиот сликар 
Петар Мазеа. во: Вечер (Скопје), 08.10.1985. 
6912, 10

1986
АН ДРЕЕВСКИ, Сергеј: До рецепторите на 
петтиот континент (За сликарството на 
Петар Мазев), во: Млад борец (Скопје), 
10.04.1986. 1510, 11

1987
АБАЏИЕВА ДИМИТРОВА. Соња: Ликовно 
"битие за себе", За самостојната изложба на 
Петар Мазев, Скопјс, во: Комунист (Скопје). 
26.11.1987, стр.20
ГИЛЕВСКИ. Паскал: Петар Мазев.
Младеновац: Галерија Вид, 1987 (cat.exh.) 
GILEVSKI. Paskal: Petar Mazev, slike, Beograd: Galerija 
Doma omladine, 1987 (cat.exh.)
ЃУPOBCKA. Софија: Да не бешестраста 
посилна од разумот, Разговор co Петар Мазев, 
во: Нова Македонија. Лик (Скопје), 28.10.1987, 
25,8-9
МАЗЕВ, Петар: (Предговор), во: Петар Мазев, 
Струга: Народен музеј, 1987 (cat. exh,)



РАДУЛОВИТЗ, Мр. Бојан: (Предговор), во: Мазев, 
Врњачка Бања: Замак културе, 1987 (cat. exh.) 
САЗДОВА, Винка: Корисна лага зп творецот, 
Петар Мазев за актуелните ликовни состојби и 
културната беспарица, во: Вечер (Скопје), 
14.02.1987, 7328, 10
ЧЕЛАР-МАРЈАНОВИТЗ. М.: Човексвог 
времена, Три изложбемакедонског уметника 
Петра Мазева, во: Политика експрес (Београд). 
12.04.1987, 8297, 8

1988
ПОВЕЛБА кон српското свештенство, Одмој 
агол, Петар Мазев, академски сликар, во: 
Комунист (Скопје). 14.10.1988,1650, 23
РЕМИ, Од мој аГол, Петар Мазев, академски 
сликар, во: Комунист (Скопје), 07.10.1988,1649,15 
(ПЕТРОВСКИ, Зоран): Петар Мазев, Скопје: 
Галерија "Компас", 1988(cat.exh.)
САЗДОВА, Винка: Да беа живи зографите..., во: 
Вечер (Скопје), 16.01.1988,7611. 1,10-11
САЗДОВА, Винка: Грч за утрешниот ден, Во 
ателјето на Петар Мазев. во: Вечер (Скопје), 
04.06.1988, 7730, 10-11

1989
BASS IN. Aleksander: Enakovrstni teznji, Ob razstavah 
v Bezigrajski galeiiji in galeriji Kompas v Ljubljani, 
bo: Nasi razgledi (Ljubljana), 27.01.1989.21889.54 
Петар MA3EB: Bo чамец, среде брзак. во: Нова 
Македонија, Лик, (Скопје), 11.10.1989,76,4-5 
Петар МАЗЕВ: Ќе сликам трње, во: Млад борец 
(Скопје), 29.12.1989,1668, 52
ПЕТКОВСКИ, Борис: За македонската 
уметност, Скопје: Наша книга, 1989, 
с-грЗ 1.43,45,4850525859,67,68,149.169.170,180,181,184,1 N. 
225,233,234,235,253,254,267,273,275.278,283,294.295.307

1990
АБАЏИЕВА ДИМИТРОВА, Соња: Петар 
Мазев. Скопје: Музеј на современата уметност, 
1990 (cat.exh.)
ВЕЛИЧКОВСКИ, Владимир: Сликар на акција, 
Кон моноГрафско-ретроспективната изложба 
на Петар Мазев во Музејот на современата 
уметност во Скопје, во: Нова Македонија. Лпк 
(Скопје), 06.06.1990, 93,12
ГУРОВСКА. Софија: Намојата професија co 
љубов. Разговор co повод: Петар Мазев, во: 
Нова Македонија (Скопје). 26.05.1990,15565. 22 



ЈАКОНОВ.Небојша: Сликам иселутам, Петар 
Мазев за своето творештво, за кризата на 
сликарскиот сталеж.., во: Вечер (Скопје), 
19.05.1990. 8332. 10.11
KARAPASOVSKA, Menka: Die Adrenalin- 
Explosionen des Petar Mazev, bo: Kiinstl'er aus 
Jugoslawien, Jozef Muhovic. Patar Mazev, Boro 
Mitricesla, Wien: Kleine Galerie, 1990 (cat.exh.) 
МАЗЕВ, Петар: Мазев, Куманово: Уметничка 
галерија, 1990 (cat.exh.)
ТЕОДОСИЕВСКИ, Златко: Сликарство на 
поривот, Монографско-ретроспективна 
изложба на Петар Мазев, во: Културен живот 
(Скопје), 1990.5-6,30-31
TEODOSIEVSKI, Zlatko: The Art of Urge, во: 
Macedonian review (Skopje), 1990,3,204-206 
ТРИФУНОВСКА, Р(адмила): Создавањеи 
согорување, во: Македонија (Скопје). 1990,448.28-29

1991
АБАЏИЕВА. Соња: Мазев, Струга: Струшки 
вечерина поезијата, 1991 (cat.exh.)
Петар МАЗЕВ: Се отворија сите врати на 
пеколот, во: Република (Скопје). 15.11.1991 
САЗДОВА, В(инка): Hit останува да 
простуваме, Петар Мазевза Соборниот храм 
во Скопје, во: Вечер (Скопје), 01.10.1991,8755. 13 

1992
В АСЕВА ДИМЕСКА, Викторија: Мазев, Скопје: 
Галерија "Стоби", 1992(cat.exh.)
ВАСЕВА ДИМЕСКА, Викторија: Континуитет 
воликовната мисла (Самостојна изложба на 
Петар Мазев-Галерија "Стоби", Скопје), во: 
Република (Скопје), 25.12.1992
ИМПРЕСИВНА селекција, во: Пулс (Скопје). 
24.12.1992. 101. 3
ПЕТКОВСКИ. Борис: Трисамостојни изложби, 
Сликите на Петар Мазев: или пресметка co 
Постоењето. во: Современост (Скопје). 1992. 
7-8. 171-172
САБИТ, Л(ејла): Сликите семоја комуникација, 
Петар Мазевза ceojauia најнова изложба, во: 
Вечер (Скопје), 24.12.1992, 9135,23
ЧЕМЕРСКИ. Глигор: Ликовен портрет на 
Петар Мазев, Скопје: Културно-информативен 
центар за демилитаризација, 1992 (cat.exh.)

1993
АБАЏИЕВА-ДИМИТРОВА. Соња: Творецco 
вулканска енергија, По смртта на Петар Мазев, 
во: Нова Македонија (Скопје), 17.03.1993.16577,15 



АБАЏИЕВА-ДИМИТРОВА, Соња: Човекот 
што ја наслика љубовта во пеколот, Петар 
Мазев, во: Пулс (Скопје), 1S.03.1993,113,30 
ДИРЈАН, Лилјана: In memoriam, Петар Мазев, 
Експлозии, страсти, корозии, во: Жена(Скопје),1993 
РИСТОВСКА. Вера: Жештината "пука" на 
платното, Во посета на Петар Мазев, во: 
ТВ Вечер (Скопје), 19.02.1993,914, 6-7 
Р.Т.: Мазев co најнови слики, во: Македонија 
(Скопје), 1993,477,32
I ЕОДОСИЕВСК.И. Златко: Кадезаминуваат 
големите сликари? Петар Ма.зев (1927-1993). In 
memoriam, во: Културенживот (Скопје),1993,1,51

1994/1995
ПЕТКОВСКИ, Борис: Творештвото на Петар 
Мазев или - пресметка co постоењето, во: 
Современост (Скопје), 1994,7-8,130-136, исто: 
ПЕТКОВСКИ. Д-р. Борис: Сликитена Петар 
Мазев: или пресметка co постоењето, во: 
Глемото стакло (Скопје), 1995,1,56-58

1996
ЧЕМЕРСКИ. Глигор: Шепотења co смртта, Три 
Години по смрта на Петар Мазев, во: Пулс 
(Скопје). 15.03.1996, 269,47

1997
НИКОЛОВСКИ, Антоние: Ликовни крипшки, 
есеи, Скопје: Републички завод за заштита на 
спомениците на културата. 1997, стр. 31,33, 43, 
56, 62, 69,71,76,93,102. 103,105,106-107,112,118. 
121,166,167.168,169,170.172,195.196,197,199

1998
АБАЏИЕВА, Соња: Genesis. Петар Мазев и 
ПешарЛубарда, Скопје: Музеј на современата 
уметност. 1998 (cat.exh.)
ВЕЛИЧКОВСКИ, Владимир: Портретот во 
македонската ликовна уметност на XX век. 
Скопје: Македонска цивилизација, 1998, стр.13, 
14, 241-243.355
ПЕТК.ОВСК14, Д-р. Борис: Сеќавања наЛубарда 
и Мазев: или по повод изложбата Genesis во 
МСУ. Скопје, во: Големото стакло (Скопје), 1998, 
7/8, 84,85,88-89(84-89)

2000
Б АРИШИЌ, Ладислав: Вознемирен шаблон, 
збирка наликовни крипшки 1972-1986, Скопје: 
Музеј на современата уметност, 2000, стр.



11,39,105,106,107,114,131,136,146-148,152- 
153.157,194 (приредувач: Марика Бочварова 
Плавевска)

2001
ПЕТКОВСКИ, Борис: Студиизасовремената 
македонска уметност. Скопје: Македонска 
цивилизација, 2001, стр. 48,49,51,54,64,65,83,101, 
153,156,161164,167,171.172,173,185,189,190,192.196.  
199,204,205,206,211,214.215,217
ПЕТКОВСКИ, Д-р. Борис: М/узејна современата 
уметност-Скопје 1964-1976. Скопје: Музеј на 
современата уметност.2001,стр.18.29.49,71,75,84, 
89.95.100,111,115,123.140,148,163,168,173,217,220, 
228,229,239,257

2002
ВЕЛИЧКОВСКИ, Владимир: Монументалната 
уметност во Македонија по 1945 Година, 
Богданци: ДГУП "Софија". 2002, стр. 19,48,66-68.97

2003
АБАЏИЕВА. Соња: Творештво co хоризонти 
во недоглед, По Повод десет Години од смртта 
на Петар Мазев (1927-1993). во: Дневник.
(Скопје), 13.03.2003.2099, 13
БОГОЕВА. Катерина: Сликарството uiiTio 
опстојува како Голем модел, Десет Години од 
смртта на Петар Мазев. во: Утрински весник 
(Скопје) 13.03.2003,1117,21
ЃУРОВСКА, С(офија): Петар Мазеа (1993-2003). 
во: Нова Македонија (Скопје) 12.03.2003.19831.5 
ЈАРЧЕВСКА, Ивана: Втиснување душа на 
плсиТиото, во: Актуел (Скопје),21.03.2003,стр .38-39

2004
ПАВЛЕСКИ. Станко: КниГа над кориците, Моја 
антолоГија-македонската уметност и критика 
1954-2004, Скопје: Кино напредок 3, Самостојно 
издание. 2004. стр. 434-440

2005
АБАЏ ИЕВА, Соња: Петар Мазев, Дела . 
создадени во последните 10 години (1983-1993). 
Скопје: Музеј на современата уметност, 2005 
(cat.exh.)
СПОМЕНИ за Петар Мазев. Кавадарци: Совет 
на општина Кавадарци. 2005 (подготвил д-р 
Кирил Темков)



Кпиги п студии за македонската ликовната 
уметност; каталози и рецеизии за студиски и 
значајни групни изложбп co осврт па 
творештвото на уметникот

1956
В.Г.:Ликовна изложба на петмината, во: 
Репортер (Скопје), 22.07.1956
ЃУРЧИНОВ, Александар: Изложба на 
петмината, Мазев-Шијаковиќ-Хаџи Боков- 
Аврамовски-Спировска. во: Разгледи (Скопје). 
29.07.1956, 16(68), 6
ШУКОВИЌ-КРСТЕВСКИ: Импресии од 
изложбата на Петмината, во: Хоризонт 
(Скопје), 22.07.1956,11,3

I960
ДИМОВСКИ, Јован: Прв настапна "Мугри" во: 
Културен живот (Скопје), 1960,4.46(45-46) 
КАРАЏОВА. Хилда: Групата "Мугри" 
претставник на младите, во: Македонија 
(Скопје), 1960, 88-89,19 (17-19)
МАЦАН, Ј(елена): Изложба на Групата 
"Мугри", во: Нова Македонија (Скопје), 
17.04.1960,4882, 8
МОМИРОВСКИ, Томе: Изложба на ликовната 
Група "МуГри", во: Современост (Скопје), 
1960, 5, 511-513
ПЕТКОВСКИ, Б(орис): Ирва изложбана 
групата “МуГри", во: Млад борец (Скопје), 
21.04.1960, 9, 9

1961
AMBR.OZ1C, Katerina: Josjednagrupa mladih, U~ 
izlozbu makedonskih uinetnika. bo: Knjizevne novine 
(Beograd), 10.03.1961,140,4
В(АСРПЗ). П(авле): Изложба скопске Групе 
"Мугри", во: Политика (Београд), 08.03.1961. 
17034. 11
KRZISNIK, Zoran: Предговор на јуГословенската 
секција во каталогот: 4 епа Biennale d’Alexandria, 
декември 1961-март 1962
МАЦАН, Јелена: Изложба наликовната Група 
"Муѓри", во: Културен живот (Скопје), 1961,4,49-50 
НИКОЛОВСКИ, Антоние: Втор настапна 
групата "Мугри", во: Разгледи (Скопје), 1961,9, 
942(941-943)
ПАВЛОВИ Е, Зоран: Група Мугри, Изложба 
македонскихуметника, во: Рад (Београд), 
04.03.1961. 10. 11



ПЕТКОВСКИ, Борис: Нагласена 
издиференцираност, По повод изложба на групата 
"Myipi I", во: Нова Македонрја (Скопје), 02.04.1961,5190,7 
ПОПОВИТЗ.Тзор^е: "МуГри". во: Борба (Београд), 
10.03.1961, 257, 6
ТРИФУНОВИТѓ. Лазар: Г'руиа "Мугри"узнаку 
надреализма, во: НИН (Београд), 02.04.1961,534,8 
УРОШЕВИЌ, В(лада): Изложба на Групата 
"МуГри", во:Млад борец (Скопје), 06.04.1961.13,7 
FROL, Ivo: Grupa Mugri, Izlozha ntakedonskih 
likovnih umjetnika u Beogradu. bo: Vjesnik u srijedu 
(Zagreb), 17.03.1961.47,6
ЧЕМЕРСКИ, Глогор: Знаци за обновената душа 
(современото македонско сликарство или 
мигот на отварање на порти), во: Разгледи 
(Скопје). 1961,3,221(215-222)

1962
GROZDANOV, Cvetan: Gjorgjiev Vanco. Kunoski 
Spa.se, Mazev Petar, Mi trice.ski Bora - likovni umetnici 
izSkoplja. Beograd: GalerijaDomaJNA, 1962(cat.exh.) 
DORDEV1C, Dragoslav: Likovni umetnici izSkoplja. 
bo: Narodna armija (Beograd), 26.10.1962 
'БОРТЗЕВИТЗ, Драгослав: Скопскиуметници, во: 
Београдска ликовна панорама, во: Борба 
(Београд). 10.11.1962
МАЦАН. Елена: Македонски портрет Х1Х-ХХ 
век, Скопје: Уметничка галерија 1962 (cat. exh.)

1965
V. Ар.: Arti.sti macedonia alia "Penelope", во: La Voce 
Repubblicana (Roma), 20-21.12.1965
VICE: L'arte maceclone nella galleria "Penelope", bo: 
Paese Sera (Roma), I 1.12.1965
VICE: Gallerie di Roma, Penelope, во: II Popolo 
(Roma), 28.12.1965
MICACHI, Dario: Illustratiri isocialisti e informali 
macedoni, bo: L'Unita (Roma), 15.12.1965 
PETKOVSKI. Boris: Traditions eprospettive dell'arte 
conteinporanea in Macedonia, bo: Arte in Macedonia, 
oggi, Roma: Galleria Penelope, 1965 (cat.exh.) 
PETKOVSKI, Boris: L'art contemporain en Macedoine. 
bo: Les Letties fran^aises (Paris), 18.08.1965 1092,13 
ПЕТКОВСКИ. Борпс: Југословенски уметници 
на изложбата воЛисоне, Петар Мазев еден од 
четворицасиа најзабележани нашиуметници, во: 
Нова Македонија (Скопје), 14.12.1965. 6883.4 
POLITI, Giancarlo: Una esemplare rassegna digiovani 
pittori europei, 11XIV Premia Lissone, bo: 
LaFiera Letteraria (Roma), 28.11.1965



1965/66
ПЕТКОВСКИ, Борис: Некои карактеристики на 
ликовниот живот во Скопје, во: Му.зејна Град- 
Скопје, Зборник //-///, Скопје: Музеј на град 
Скопје, 1965/66, стр.97,99,100 (посебен 
отпечаток)

1966
BIHALJI-MERIN. О(to): Wege dermodemen Kunst 
Jugoslawien. so: Sechs Jtigoslavische Kunstler, 
Mute re i+ Plastik cuts Mazedonien, Niirnberg: 
Frankischen Galerie, 1966 (cat.exh.)
МАЛ ЕВСКИ, Душко: Првите оценки-различни, 
Завриш изложбата на македонските уметници, 
Дописод Рим, во: Нова Македонија (Скопје), 
09.01.1966, 6907, 4
PETKOVSKI. Boris: Arte Maceclone contemporanea, 
Torino: Galleria d'arte Botero, 1966 (cat.exh.) 
PETKOVSKI, Boris: Sechs Jtigoslavische Kunstler, 
Malerei+ Plastik aus Mazedonien, Niirnberg: 
Frankischen Galerie, 1966 (cat.exh.)
ПЕТКОВСКИ. Bopnc: Традиција, искуство, 
современост, Италијанската критика ио повос) 
изложбата "Уметноста no Македонија, денес" 
во Рим п Торино, во: Нова Македонија (Скопје), 
05.03.1966, 6962, 4
ПЕТКОВСКИ. Б(орис): Успехна шестмината 
во Западна Германија, Поволни оценп на 
изложбата на македонските ликовни уметници 
во НирнберГи ШтутГард, во: Нова Македонија 
(Скопје). 03.07.1966. 7080. 11
ЅК.: Erstmals in Niirnberg: Kunst aus Jugoslawien, bo: 
NiirnbcrgerZeitung (Niirnberg), 09.04.1966, 82,26
EG.: Moderne Mcderei and Plastik aus Mazedonien. bo: 
Niirnberger Nachrichten (Niirnberg), 9-11.04.1966.82.17 

1968
PETKOVSKI. Boris: Danasnja niakedonska likovna 
umetnost, bo: Sinteza (Ljubljan) 1968. 10-11 
PETKOVSKI. Boris: Niektore charakteristiky 
sitcasneho macedonskeho vytvarneno utnenia, bo: 
Novy’ivot (Novy Sad) 1968,2. 166(166-168)

1969
АБ АЏИЕВ A ДИМИТРОВА, Соња: Еденликовен 
настан, За антологиската изложба на современата 
македонска ликовна уметност во БелГрад, во: 
Современост (Скопје), 1969,5,612(607-619) 
АМБРОЗИЌ, Катарина: Македонскатауметност 
денес (По повод изложбата во БелГрад), во: 
Разгледи (Скопје) 1969.3,327(326-330)



DENEGRI. Jesa: Beograjska likovna kronika, Sodobna 
makedonska umetnost, bo: Sinteza (Ljubljana) 1969,15,91 
MALEKOVIC. Vladimir: Moderna kultura-zivotna 
snaga makedonske umjetnosti, U povodu izlozbe 
"Suvremena makedonska umjetnost" u Modernoj 
galeriji nZagrebu, bo: Vjesnik (Zagreb), 07.10.1969, 
8132,8; исто:
МАЛЕКОВИЌ. Владимир: Модерната култура- 
животна сила на македонската уметност, 
Изложбата " Современа македонска уметност" 
во Заѓреб, во: Нова Македонија (Скопје), 
11.10.1969. 8164, 15
PETKOVSKI, Boris: Suvremena makedonska umetnost, 
slikarstvo- skulptura-objekti, Skopje: Muzej savremene 
umetnosti, 1969 (cat.exh.)
PETKOVSKI, Boris: Angazirana umetnost v Jugoslaviji 
1919-1969, Slovenj Gadec: Umetnosna galerija, 1969 
(cat.exh.)
ПЕТКОВСКИ, Борис: Динамично сазревање, 
Поводом изложбемакедонскеликовне 
уметности у Београду, во: Политика (Београд), 
16.03.1969, 19916, 21
ПЕТКОВСКИ, Борис: Пробив и афирмација на 
ликовниот израз, Допири co светот, во: 
Нова Македонија (Скопје), 02.08.1969 
PETKOVSKI, Boris: La pittura contemporanea 
Macedone, bo: Quid (Roma), 08.11.1969
PETKOVSKI, Boris: Prilog pitanju nacionalnog i 
tradicije u savremenoj makedonskoj likovnoj umetnosti. 
bo: Umetnost (Beograd), 1969,17,40,41(37-42)
ПРОТИЌ, Б. М(иодраг): Творечко достиГнување 
на ceetTtoiTi, По повод изложбата на современата 
македонска уметност во БелГрад, во:
Нова Македонија (Скопје), 09.03.1969, 8050,10 
SABOL, Zeljko: Licnosti & dela, Suvremena 
makedonska umjetnost u Modernoj galeriji, bo: 
Telegram (Zagreb), 03.10.1969.492.17

1969/70
ПЕТКОВСКИ, Борис: Современаликовна 
уметност, во: Македонија, Скопје: Трудбеник. 
1969/70, стр.25

1970
GALLY CARLES, Henri: Dixpeinteresmacedoniens, во: 
Les Letties fran^aises (Paris),01/07.07.1970, 1341.25 
ДАМЈ AHOBCKA. Љубица: Дела намакедонски 
уметници од колекцијата на Музејот на 
современата уметност, во: Изложени слики и 
скулптури од колекцијата на МСУ. Скопје: 
Музеј на современата уметност, 1970



ДАМЈАНОВСКА, Љубица: Подем на 
македонската уметност, во: Културен живот 
(Скопје), 1970, 5-6,17(16-19)
MOULIN, Raoul Jean: Inauguration a Skopje, Le 
Musee d'art contemporain un temoignage de la 
solidarite internationale, bo: Les Letties franRaises 
(Paris). 02.8.12.1970. 1362,26(25-26)
PETKOVSKI, Boris: lOpeintres macedoniens, Skopje: 
Muzej na sovremenata umetnost, 1970 (cat.exh.) 
ПЕТКОВСКИ, Борис: Музејот на современата 
уметност: карактер, цели и колекција, во: 
Изложени слики и скулптури од колекцијата на 
МСУ, Скопје: Музеј на современата уметност, 1970

1971
ПЕТКОВСКИ, Борис: Одразот на скопскиот 
земјотрес во делата на ликовните уметници, 
во: Разгледи (Скопје), 1971, 6. 564-584 
PETKOVSKI, Boris: Survey of Macedonian 
Contemporary Art, bo: Macedonian review (Skopje), 
1971,1,126,127,128,131(125-133)
PETKOVSKI. Boris: Savremena makedonska likovna 
umetnost, во:4. ји1. (Beograd), 05.10.1971,485, 12

1972
ДАМЈАНОВСКА. Љубица: Старата скопска 
чаршија во ликовното творештво, во: Разгледи 
(Скопје) 1972, 9, 966-983
ПЕТКОВСКИ, Борис: ВидовитенаанГажираноста 
во македонската ликовна уметност, во: Разгледи 
(Скопје), 1972,9,936(931-940)
ПЕТКОВСКИ, Борис: Националното и 
традицијата во современата македонска 
ликовнауметност, во: Разгледи (Скопје) 1972,10, 
1044-1071

1973
АБАЏИЕВА ДИМИТРОВА, Соња: Следбениците 
на Бретон во македонското сликарство, во: 
Разгледи (Скопје), 1973,9,951-969
ДАМЈ АНОВСКА, Љубица: НОВ и Револуцијата 
во македонското ликовно творештво, во: 
Културен живот (Скопје), 1973,7-8.13,15(12-15)

1974
PROTIC. В. Miodrag: Kretanja и suvremenoj 
jugoslovenskoj likovnoj umjetnosti, Dubrovnik: 
Umjetnicka galerija, 1974 (cat.exh.)



1975
АБАЏИЕВА ДИМИТРОВ А, Соња: За 
нефигуративното сликарство, неговите видови 
и иретставници во современата македонска 
ликовна улетност. во: Разгледи (Скопје). 1975.
6. 637-695
НИКОЛОВСКИ. Антоние: Развојните тенденции 
на современата уметност и нејзината критика 
во повоениопI пернос). во: Културно наследство VI 
(Скопје),1975.стр.9,10,11,12,13(7-18)

1977
АБАЏИЕВА ДИМИТРОВА, Соња: Улогата н 
значењето на групата "Муѓрн" за современаша 
ликовна уметност но Македонија, во: Ликовна 
уметност (Скопје), 1977, 2-3, 62,64,66,67(62-68) 
ABADZIEVA DIMITROVA, Sonja: Contemporary 
Yugoslav Art, Skopje: Museum of Contemporary Art.
Athens: Ministry of Cui lures and Sciences, 1977 (cat.exh.) 
PETKOVSKI, Dr. Boris: Peintres macedoniens 
contemporains, Скопје: Музеј на современата 
уметност, 1977 (cat.exh.)

1978
AB ADUEVA DIMITROVA. Sonja: lOzeitgenossisclie 
macedonosche iiialer, Скопје: Музеј на 
современата уметност. 1978 (cat.exh.) 
ГИЛЕВСКИ. Паскал: Толкувањениуметноста, 
Скопје: Македонска кннга, 1978 стр.172,175.176 
PETKOVSKI. Boris: Les arts plasticpies macedoniens 
d'aujoitrd'lmi. bo: Europe (Paris). 1978.588.стр. 123. 
124.126(122-128)
ПЕТКОВСКИ. Bopiic. Современомакедонско 
сликарство, во: Предавања на X семинар за 
македонски јазик, литература н култура, 
Скопје, Охрид, 5.08-25.08.1977, Скопје: 
Универзитет "Кирил и Методиј", Семпнар за 
македонскијазик, литератураикултура.1978 

1979
АБ АЏИЕВ А ДИМИТРОВ А. Соња: За 
современаша југословенска ликовна уметност, во: 
Ликовна уметност (Скопје). 1978/79.4-5.50(45-52) 
ABADZIEVA DIMITROVA, Sonja: 10 Contemporary 
Macedonian Artists. Скопје: Музеј на современата 
уметност. 1979 (cat.exh.)
АБ АЏИЕВ А ДИМИТРОВ А, Соња:
Македонското современо сликарсшво во 
шестата деценија. во: Ликовна уметност (Скопје) 
1979. 6. стр. 15.18.21.22.24,25,26.27.28,29, 30,31(13-31) 



VASEV DIMESKA. Viktorija: 15 savremenih 
niakedonskih likovnih umetnika, Skopje: Muzej na 
sovremenata umetnosi, 1979 (cat.exh.) 
ДИМОВСКИ. Ѓорѓи-Цолев:ТАНКОВСКИ. 
Ѓорѓи; КОЧАНКОВСКИ. Јован: Илинденво 
шворештвото на македонскшпе ликовни 
умешници, во: Илинден и илинденските традиции. 
Битола: Развиток. 1979. стр.225 (218-221) 
ПЕТКОВСКИ. Борис: За националното и 
uipadi сцијата во современата македонска ликовна 
уметност, во: Предавања на ХН семинар за 
македонски јазик, литература и култура, Скопје и 
Oxpud, 11.VH1-31.VIH 1979. Скопје: Универзитет 
" Кирил и Методиј". 1979. стр.255,257(245-263) 
ЧЕМЕРСКИ. Глигор: Жива Византцја, во: 
Књижевна реч (Београд), 25.05.1979,123, 
12(10-12)

1980
AB ADZ1EVA DIMITROVA. Sonja: Slikarstvo sente 
decenije u Makedoniji, bo: Jiigoslovensko slikarstvo 
seste decenije, Beograd: Muzej savremene umetnosti, 
1980, стр. б 1 -68 (cat.exh.)
ГИЛЕВСКИ. Паскал: Современамакедонска 
ликовна уметност, во: Културен живот (Скопје), 
1980, 10, 38,39(38-40) 
ДАМЈАНОВСКА.Љубица: Нови простори на 
македонската современа Графика, во: Културен 
живот (Скопје), 1980,10. 51(50-54)
DENEGRL Јеѕа: Кгај seste decenije: enfomiel a 
Jugoslaviji. bo: Jiigoslovensko slikarstvo seste 
decenije. Beograd: Muzej savremene umetnosti, 1980, 
стр. 140 (cat.exh.)
ПЕТКОВСКИ. д-р. Борис: Повоеното 
македонско монументално сликарство, во: 
Културен живот (Скопје), 1980,10,43,44(41-45)

1981
ВЕЛИЧКОВСКИ. Владимир: Панорама на 
македонската ликовна уметносш, во: Разгледи 
(Скопје), 1981, 6, 529,530(528-531)
VYNCKE. Frans: Makedotiie en deplastische kunsten, 
bo: De Vlaamse Gids (Antverpen), 1981,2, 13-14(7-15) 
ГИЛЕВСКИ, Паскал: Светлиншпе на 
македонскиот мозаик, во: Вечер (Скопје), 
30.11.1981, 5721, 15
PETKOVSKI. Boris: Le artifigurativeoggi, во: 
La Battana (Rijeka). 1981.59. 128.129.131(127-132) 
PETKOVSKI, Boris: l~voridrevni, Poratno 
tnakedonsko nionunientaino slikarstvo. bo: Odjek 
(Sarajevo), 01.09.1981. 17.8(8.17)



PETKOVSKI. dr Boris: Makedonija. bo: Xjesenski 
salon. Lokalno i glohalno n savremenoj uinjetnosti 
Jugoslavije, Banja Luka: Organizacioni odborX 
jesenjeg salona. 1981. стр. 82-83 (cal.exh)

1981/82
ПЕТКОВСК.И. Борис: Македонското 
монументално сликарство на теми од НОВ п 
Револуцијата. во: Ликовна уметност (Скопје), 
1981-1982, 8-9. стр.7.25-26.28.32-35.43.44 (7- 44) 

1983
DAMIANOVSKA. Ljubitsa: New spaces in the 
contemporary niacedonian graphic arts, bo: 
Macedonian review (Skopje), 1983. 1.96.97(95-100) 
ПЕТКОВСКИ, Д-р. Борис: Совремсното 
македонско м<>нументално сликарство. во: XVI 
Семинар за македонски јазик, литература и 
култура 5-26. VIII83, Oxpni), Скопје: 
Универзитет "Кирил и Методиј", 1983 
ПЕТКОВСКИ, Д-р. Борпс: Некои аспекти на 
синтезата на пласишчнишеумешносиш но 
современиотмакедонски иростор. во: Зборник 
на шрудови од научниот колоквиум 
"Културношо наследство и човековиот 
животен Простор", 1983, стр. 15-29 
ТЕОДОСИЕВСК.И. Златко: Јавната 
монуменшална уметност во Македонија-обид за 
синшеза на уметноста и револуцпјатп. во: 
Трета програма на Радио Скопје (Скопје). 1983. 
14/15. 249-251(247-253)

1984
АБАЏИЕВА ДИМИТРОВА, Соња: 
Сликарството емртчо, баживее 
сликарството!, во: Разгледи (Скопје). 1984.4. 
307.318(297-319)
В АСЕВ-ДИМЕСКА. Викторија: Новата слика 
кај пас-тенденција или реална егзистенција, во: 
Дело 74 (Штип), 1984. 5-6. 309,310,312 (307-315) 
ВЕЛИЧК.ОВСКИ. Владимир: Нови појави ао 
македонската ликовнауметност во последната 
деценија. во: Нови Појааа во македонската 
ликовна уметност а<> последната деценија. 
Скопје: Дом на младите "25 Мај". 1984 (cat.exh.) 
ВЕЛИЧКОВСК.И. Владимир: Нови појави во 
македонската ликоана уметност во 
последната беценија. во: Разгледи, (Скопје). 
1984, 4, 332.341.351(330-356)
ИВАНОВ. Бојан: Макебонскотоспом&шчко 
iTieopeiuuieo, во: Разгледи (Скопје). 1984,5. 
459.463-467(451-468)



ПЕТКОВСКИ, Др. Борис: 40 Години макеОонско 
ликовно творештво 1944-1984. Скопје: Музеј на 
современата уметност 1984 (cal.exh.) 
PETKOVSKI. Boris: La tradition antique dans I'art 
conternporain da la Republique Socialiste de 
Macedonia, bo: L'art conternporain et la monde Grec / 
Aspect du XVllle Congres de I'Association 
Internationale de critiques d'Art /А1СА/. Athenes, 
Grece. 1984. стр.209 (206-213)
ТЕОДОСИЕВСКИ. Златко: Некои аспекти на 
можностите за авангардно дејствување во 
македонската ликовнауметност, во: Разгледи 
(Скопје), 1984, 4. 371(357-375)

1985
ВЕЛИЧКОВСКИ, Владимир: Македонското 
современо сликарство, во: Македонски 
иселенички алманах (Скопје), 1985. стр.184, 
185,187.189(174-191)
PETKOVSKI. Boris: Post-War Macedonian
Monumental Painting, bo: Macedonian review 
(Skopje). 1985.1,46-53
PETKOVSKI. Boris: Macedonian painting today, bo: 
Macedonian review (Skopje). 1985.3.296,297,301 (295-304) 

1986
ВЕ.ПИЧКОВСКИ. Владимир: Еротизмот во 
современата македонска ликовна уметност, 
Скопје: Центар за култура и информации, 1986 
(cat.exh.)
ВЕЛИЧКОВСКИ, Владимир: Ликовен 
меѓуПростор. Нови тенденции во македонската 
ликовнауметност. Скопје: Млад борец, 1986, 
стр.24,75-76,77-78,119-120,140,142
ПЕТКОВСКА, м-р Антоанела: Социјалните 
аспекти намонументалното споменичко 
творештво во СР Македонија по ослободувањето. 
Скопје: Македонска книга, 1986, стр.92-97 
ТРАЈКОВСКИ, Ѓорѓи: Преглед на спомениците 
и спомен-обележјата во СР Македонија. Скопје: 
Републички завод за заштита на спомениците на 
културата, 1986

1988
ПЕТКОВСКИ, Д-р. Борпс: Македонската 
ликовнауметност во Уметничката Галерија 
Скопје 1948-1988, Скопје: Уметничка галерија, 
1988 (cat.exh.)

1989
PAUNOVSKI, Ljuben: (Предговор), во: Likovni utrinek 
Makedonije, Ljubljana: Mestna galerij a, 1989 (cat. exh.)



1990
PETKOVSKI. Dr Boris: Pet makedonskih umetnika - ili 
traganjeza identitetom, bo: 5x3. Izbor '9011. Beograd: 
Umemicki paviljon "Cvijeta Zuzoric". 1990 (cal. exh. > 
iicto:
ПЕТКОВСКИ, Борис: Петмакедонски 
уметници или Потраѓа по идентитет, 
Презентиција на современата македонска 
ликовнауметност, во: Нова Македонија. Лик 
(Скопје). 18.07.1990. 96.5(4-5)
ФА КУЈПЕТ за ликовни умеГГности, Скопје 1980- 
1990: Скопје: Факултет за ликовни уметности. 1990

1991
ПЕТКОВСКИ. Борис: Карактеристикитена 
монументалната уметност во Македонија во 
XX век, Скопје: Македонска академија на 
науките и уметностите. 1991. стр.181.183 
(посебен отпечаток на француски јазик) .

1992
ПЕТРОВСКИ. Зоран: Апстрактното 
сликарство во Македонија 1960-1990, Скопје: 
Музеј на современата уметност. 1992 (cat. exh.) 

1993
ВЕЛИЧКОВСКИ. Владимир: Знакна 
сопствениот иОенплитет, Неколку примери на 
танц во македонскапш ликовна уметност, во: 
Современост (Скопје). 1993.1-2,131(127-134) 

1994
АБ А1.1ИЕВА. Соња: ЛнтолоГија на 
македонската ликовна уметност 1894-1994, 
Скопје: Музеј на современата уметност. 1994 
(cat.exh.)
ВИЛИЌ, Небојша: States of changes ?
Постмо0ерн11змот11ул1етностанаосум0есет1т11те, 
Скопје: Феникс. 1994, стр.158.159 
ДИМИТРОВСКИ. Валентино: За некои 
критичко-теоретски парадигми во 
македонската ликовна историографија. во: 
Културен живот (Скопје). 1994.4-5.34 (27-35) 
ПЕТКОВСКИ. Д-р. Борис: Сликарскиот диалоГ 
Скопје-Париз, во: Сликарство Скопје-Париз, 
Скопје: Друштво на ликовните уметници на 
Македонија. 1994 (cat. exh.)
PETKOVSKI. Boris: The Development of Creative 
Identity: Macedonian Visual Arts in the
Eighties (1981-1990). bo: Macedonian Review 
(Skopje) 1994. 1.66,70,71.73,77(63-79)



ПЕТКОВСКИ, Д-р. Борис: Инструмент на 
духовниот опстанок.Денешната македонска 
ликовнауметност.во: Нова Македонија 
(Скопје) 12.10.1994, 17142, 14

1995
ABADZIEVA, Sonja: PetarMazev, во: /2 peintres 
contemporains macedoniens a Penis. Skopje: Section 
inacedoniennede ГА1СА. 1995 (cat.exh)
PETKOVSKI. Boris: 12 peintres contemporains 
macedoniens d Paris. Skopje: Section macedonienne de 
ГА1СА. 1995 (cat.exh)

1996
ABADZIEVA. Sonja: PetarMazev, bo: Aspects of the 
Current Macedonian Art. Skopje: Macedonian Section 
ofAICA. 1996 (cat.exh)
ВЕЛИЧКОВСКИ. Владимир: Некои влијанија на 
Париската школа во макебонското сликарство 
во Повоениот период и по ослободувањето од 
1945 Година. во: Странските влијанија во 
македонската литература и култура во 50-iTie п 
60-те Години, Скопје: Македонска академија на 
науките и уметностите, 1996. стр.328 (323-329) 
ПЕТКОВСКИ. Борис: Сакралното во 
македонското сликарство на XX век. во: 
РелиГишTie ирелигиските аспекти на 
материјалната и духовната кулшура на 
почвата на Република Македонија, Скопје: 
Македонска академија на науките и 
уметностите, 1996. стр.213-214
ПЕТКОВСКИ, Борис: За карактерот на 
странските влијанија во ликовната уметност 
на шеспиппа и седмаша деценија, во: 
Странските влијанија во македонската 
литература и култура во 50-те и 60-те ѓодини, 
Скопје: Македонска академија на науките и 
уметностите, 1996. стр.275.276,278,281 
PETKOVSKI. Boris: Творечките потраги на 
денешната македонска уметност, во: Aspects of 
the Current Macedonian Art, Skopje: Macedonian 
Section of AICA. 1996 (cat.exh)
Г1Л АВЕВСКИ. Лазо: Скопје во делата на 
ликовнитеуметници, Скопје: Музеј на град 
Скопје, 1996 (cat.exh.)

1997
ВЕЛИЧКОВСКИ, Владимир: Геометризмот и 
современата македонска уметност. Скопје: 
Епоха. 1997. стр. 106. 207
ВЕЛИЧКОВСКИ. Владимир: ДЛУМ-50 Години, 
Скопје: Друштво на ликовните уметници на 
Македонија. 1997, стр.76,78.80.84-86,112 (cat.exh.) 



ВЕЛИЧКОВСКИ. Владимир: Македонски 
иортрет на XX век (Скица за неговиот развиток 
и карактеристики), во: Пулс (Скопје), 18.12.1997, 
361. 55
ПЕТКОВСКИ. Д-р. Борис: Карактерот на 
ангажираната уметност во Македонија. во: 
Големото стакло (Скопје). 1997. 6, 12(8-12) 

1998
ВЕЛИЧК.ОВСК.И. Владимир: Танцот ао 
македонската ликовна уметност. во: 
Наше писмо (Скопје). 1998, 19, 23(21-23) 
ВЕЛИЧКОВСКИ. Владимир: Срамежлива 
еротика (Кон проучувањето на љубовното и 
еротското (-'•<> современата македонска 
уметност), во: Наше писмо (Скопје). 1998,21, 
14,15(12-15)
КАРАПАШОВСКА. Менка: Одризницата на 
Уметничката галерија Скопје, Скопје: 
Уметничката галерија, 1998 (cat.exh) 
ПЕТКОВСКИ, Борис: Медитеранскиот 
контекст на македонското сликарство и 
таПисерија, во: Македонската литература и 
култура аа контекстот на медитеранската 
културна сфера. Скопје: Македонска академија на 
наукнте и уметностите, 1998, стр.31,44-45(29-50)

1999
ВЕЛИЧК.ОВСК.И. Владимир: Примерина 
пејзажното сликарство во Македончја, во: 
Културен живот(Скопје), 1999, 2, 61(59-63) 
ВЕЛИ ЧК.ОВСКИ. Владимир: Фолклорните 
импулси во македонскатауметност-тематски 
колаж, во: Фолклорните имиулси во 
македонската литература и уметност на XX 
век, Скопје: Македонска академија на науките и 
уметностите, 1999. стр.443 (431 -451)
НЕДЕЛКОВСКА. Лилјана: Уметноста како 
"несреќна саест", во: Големото стакло (Скопје),
1999. 9-10. 20(18-21)
ПЕТКОВСКИ. Борис: Фолклорот и 
македонската ликовна уметност на XX век. во: 
Фолклорните импулси во македонскдта 
литература и уметност на XX век, Скопје: 
Македонска академија на науките и 
уметностите, 1999. стр.62(47-72)

2000
АБАЏИЕВА.Соња: Преобразби, Модалитетина 
македонското модерно и современо сликарство. 
Скопје: Музеј на современата уметност,
2000, стр. 16.18.23,24.31.32,34.41.50.54.64.71



ВИЛИЌ. Небојша. ДИМИТРОВСКИ, Валентино. . 
ПЛАВЕВСКИ, Лазо (приредувачи): Прашања за 
македонскиотмодернизам, Скопје: 359*-Мрежа 
за локални и субалтерни херменевтики, 
2000,стр.45.71,83,84,87.204,209,224
PETKOVSKI. Ph.D. Boris: Macedonian Art of the 20th 
Century, bo: National Collection X1V-XX Century, 
Guide. Skopje: Art Gallery. 2000

2002
АЛЕКСОСКА БАЧЕВА, Захаринка, 
БОЧВАРОВА ПЛАВЕВСКА, Марика: 
Париз-Скопје 1927-1966, Скопје: Музеј на 
современата уметност; Француски културен 
центар.2002 (cat.exh)
ВЕЛИЧКОВСКИ. Владимир: Стплска 
разнообразност во стегите на времето, 
Монументалната уметност во Македонија по 
1945, во: Утрински весник (Скопје). 09.01.2002, 
763, 13(12-13)
ИВАЕ1ОВ, Бојан: Белешкиза македонската 
уметност на XX век. во: Современост (Скопје). 
2002. 1-4, 326, 327-328(317-331)
ПЕТК.ОВСКИ. Борис: Париз-Скопје 1927-1966, 
Скопје: Музеј на современата уметност: 
Француски културен центар, 2002 (cat.exh) 
ПЕТКОВСКИ. Д-р. Борис: Создавањена 
Музејот на современаша уметност, во: 
Разгледи (Скопје). 2002, 5-6. 312(309-338)

2003
АБ АЏИЕВА, Соња: Предговор, во: Идеја-тека, 
Избор на документи за концешпуалниот 
дискурсво Македонија. Скопје: Музеј на 
современата уметност, 2003 (приредувач: Соња 
Абаџиева)
БОЧВАРОВА ПЛАВЕВСК.А. Марика: Ноиипауе. 
Пандилов Аврамовски, Мартиноски.
Тодоровски, Коцо, Лазески, Аврамова, 
Кондовски, Мазев, Избор од колекцијата на 
МСУ. Скопје: Музеј на современата уметност. 
2003 (cat.exh.)
ВЕЛИЧК.ОВСКИ.Владимир: Уметничките 
Групи во Македонија, Скопје: Музеј на 
современата уметност. 2003. стр.18.42.43.44.81

2004
АБАЏИЕВА, Соња: Континуитет, Музејна 
современата уметност-Скопје, 1977-1985.
Скопје: Музеј на современата уметност, 2004. 
стр.39,41.63.67.71.103,121,135.189



ВЕЛИЧКОВСКИ. Владимир: Современамакедонска 
керамика, Скопје: Македонска реч, 2004, стр.20 
ВЕЛИЧКОВСКИ, Владимир: Уметнички критики 
(1999-2004), Скопје: Дизајн Батев,2004, стр.40,41. 
58,200

Енциклопеднскисдинпци

1984
PE(TKOVSKI). Bo(ris). Mazev, Petar. во: Likovna 
enciklopedija Jugoslavije, Zagreb: Jugoslovenski 
leksikografski zavod "Miroslav Krleza", 1984, 2, K-Ren. 
стр.З(Х)
PE(TKOVSKI), Bo(ris). Slikarstvo, bo: Makedonija, bo: 
Likovna enciklopedija Jugoslavije, Zagreb:
Jugoslovenski leksikografski zavod "Miroslav Krleza", 
1987.2, K-Ren, crp.260,261

Каталози п рецепзии на группп изложби, општи 
прикази, полемики » информации

1953
КОЦО, Димче: Осмата изложба на 
македонските уметници, во: Современост 
(Скопје), 1953, 10. 75.76.77,78(72-79)
Л.: Значаен биланс, Пред отворан>ето на VIII 
изложба на ликовнитеуметници на НРМ. во: 
Нова Македонија (Скопје), 29.11.1953 
П(ОПОВСКИ), Ј(ован): Пред осму колекшивну 
изложбу македонскихуметника. во: Политика 
(Београд), 14.11.1953, 14673,6
ПОПОВИТЗ. Muka: Из Скопља: Изложба 
ликовних уметника Македоније, во: НИН 
(Београд), 13.12.1953, 154, 7
Х(АЏИ) БОШКОВ. Петар: Чекор напред, во: 
Нова Македонија (Скопје), 13.12.1953, 2822, 6 

1954
В( АРОШЛИЈА). Б(ранко): Белешка кон 
деветтата изложба на македонскшпе ликовнч 
уметнпца, во: Младборец(Скопје). 10.12.1954, 
23, 6
БЛ АЖИК. Здравко: Изложба на здружението на 
ликовнитеуметници на Македонија, во:
Нова Македонија (Скопје). 15.11.1954.3312.4 
ПОПОВИК, Миќа: Зрелости и несполуки на 
македонското современо сликарство (По повод 
изложбата на Здружениешо наликовните 
уметницина Македонија, ноемврп-декември 1953 
Год.), во: Разгледи (Скопје), 03.01.1954,1,10-11 



ПРОТУЃЕР, Димче.Десеш години слободно 
творештво, во: Современост (Скопје), 1954,11- 
12, 913 (907-916)
ПРОТУЃЕР, Димче: Деветта изложба на 
македонскителиковниуметници, во: Разгледи 
(Скопје). 05.12.1954. 25,2 (1-2)

1955
BAS1CEVIC, М.: Na dobroin putu, Impresije s izlozbe 
makedonskih slikara i kipara u Zagrebu. bo: Vjesnik 
(Zagreb), 01.01.1955,3059, 18
DEPOLO, J(osip): Izlozba makedonskih umjetnika u 
Zagrebu (U Umjetnickom paviljonu, decembar-januar), 
bo: Borba (Zagreb), 23.01.1955. 18.7
ИЗЛОЖБА ликовнихуметника Македонијеy 
Гостивару, во: Политика (Београд), 13.08.1955, 
15210, 6
ЛОЗАНОСКИ, Р(исто): X. јубиларна изложба на 
ДЛУМ, во: Стремеж (Прилеп), 1955,6,36(34-37) 
М.М.: Изложба најбољих деламладих 
јуГословенскихуметника, во: Политика (Београд), 
18.06.1955. 15162, 6
M(E§TROVIC’), M(atko): Izlozba makedonskih slikara i 
kipara. bo: Slobodna Dalmacija(Split), 1 1.01.1955,3082,3 
MARJANOVIC, S(ida).: Izlozba makedonskih umjetnika. 
bo: Oslobodenje (Sarajevo), 11.05.1955,2680,5 
OTBOPEHБијеналеy Александрији, во: Борба 
(Београд), 27.07.1955, 177,5
OTBOPEH Бијеналеу Александрији, во: 
Политика (Београд), 27.07.1955. 15195. 7 
НИКОЛОВСКИ, Антоние: Десетта јубилејна 
изложба наДЛУМ, во: Разгледи (Скопје), 
11.12.1955, 25-26(51-52), 2(1-2)
НА ШИТЕликовни уметници во Загреб, во: Нова 
Македонија (Скопје),08.01.1955,3151.4
PUTAR. Radoslav: Makedonci и Zagrebu, Izlozba и 
Umjetnickompaviljonu, во: Narodni list (Zagreb), 
09.01.1955.2966.4
СВЕЧЊ AK, Вилим: Полна афирмација на 
македонските ликовни уметници, По изложбата 
наДЛУМ во Загреб, во: Нова Македонија 
(Скопје), 12.02.1955,3182,4
Ч( ОРБЕ), К(лима): ЈуГословенски уметници на 
медитеранскиот биенал, во: Нова Македонија 
(Скопје), 25.07.1955, 3320. 4

1956
БЛАЖИЌ, Здравко: Изложбата на Слободан 
Сопшров и графичката изложба на 
шестмината, во: Современост (Скопје), 1956,3, 
218-221



БЛАЖИЌ, Здравко: Единаесетта изложба на 
ликовнитеуметници на Македонија, во: 
Хоризонт (Скопје), 09.12.1956,21,3(1,3) 
ЈАНЕВСК.И, Славко: Шестмина ни се 
претставуваат co ѓрафика, во: Хоризонт 
(Скопје), 18.03.1956,2,3
К(УЗМАНОВСКИ), Р(исто): Haunt уметнички 
дела и етнографски предмети на изложби во 
странство, На графичката изложба воЛион ќе 
излаГаат Петар Мазев и Драѓутин Аврамовски, 
во: Нова Македонија (Скопје), 05.11.1956, 3749,4 
ЛИКОВНА хроника. во: Разгледи (Скопје), 21.10.1956, 
22(74), 5
МОМИРОВСКИ.Томе: Сведоштвана 
единаесеПипаГпа изложба на македонскише 
ликовниумешници, во: Современост (Скопје), 
1956, 11-12, 883(878-886)
МА КЕДОНСКИ ликовни уметници учесници на 
сојузната ликовна изложба во Љубљана, во: 
Нова Македонија (Скопје). 05.02.1956. 3483.5 
Н(ИКОЛОВСКИ). А(нтоние): Изложбана 
графика. во: Разгледи (Скопје). 25.03.1956,7(59), 8 
НИКОЛОВСКИ. Антоние: Г'одшината изложба 
наДЛУМ, во: Разгледн (Скопје), 09.12.1956, 
25-26(77-78). 2(1,2)
П(ОПОВСКИ), Ј(ован):Две ликовне изложбеу 
Скопљу, во: Политика (Београд), 11.04.1956 
СЕИЗОВ. Б(оро): Прва изложба на Графики во 
Скопје, во: Нова Македонија (Скопје), 17.03.1956, 
3521, 4
ШИЈАКОВИЌ, Тома: XI изложба наДЛУМ, во: 
Студентски збор (Скопје), 29.12.1956,24

1957
В(АСИТЗ), П(авле): Савременамакедонска 
Графика, Кроз беоѓрабске Галерије, во: Политика 
(Београд). 16.11.1957, 15992,8
ИВАНОВСКИ, Ив(ан): Сезонанамладите 
сликари, во: Македонија (Скопје), 1957,46.6 
ИЗЛОЖБА на југословенската графика во 
Мексико, во: Народна просвета (Скопје), 
10.08.1957, 15/16, 5
Л АЗЕСКИ, Борко: XII изложба наДЛУМ. во: 
Нова Македонија (Скопје). 28.12.1957, 3800. 5 
ЛИКОВНИ уметници од Македонија во 
Дубровник. во: Нова Македонија (Скопје), 
03.02.1957. 3835. 5
11И К О Л О В С К И, А нт<) н ие: Прол етна i >зл ожби на 
ДПУМ. во: Разгледи (Скопје),05..05.1957,10(88).6(1.6) 
(НИКОЛОВСКИ, Антоние): Современа 
јуГослоенска уметност, На изложбата во 
Дуброаник, во: Разгледи (Скопје), 08.09.1957,15(93), 11 



НИКОЛОВСКИ, Антоние: ДЛУМ воДауш- 
пашиниотамам, во: Разгледи (Скопје), 29.12.1957, 
22(100), 15
Г1ОПОВИТ1,Т)ор1)е: Македонска панорама, 
Изложба Друштва ликовних уметника 
Македоније, Отворена од 13 до25 новембрау 
Уметничком павиљону на Малом Калемеѓдану у 
Беоѓраду, во:Борба (Београд),18.11.1957,318,4 
ПРОТИЌ, Б. М(иодраг): Новембарскеизложбе, 
Изложба Удружења ликовних уметника 
Македоније, во: НИН (Београд), 24.11.1957,360,10 
PRVA proljetna izlozba Drustva Ukovnih umjetnika 
Makedonije, bo: Izlozbe, Skoplje, bo: Umjelnost (Zagreb), 
august 1957,1. 11
УТРЕ изложба на Графичката секција наДЛУМ, 
во: Нова Македонпја (Скопје),23.03.1957,3883,4 

1958
БАЛАБАНОВ. Коста: Тринаесетта изложбана 
ликовншпе уметници на Македонија. во: 
Нова Македонија (Скопје), 07.12.1958, 4463, 8 
БЛАЖИЌ, Здравко: Дванаесетата изложба на 
ликовнитеуметници од Македонија. во: 
Хоризонт (Скопје), 01.01.1958,1,2 
DEPOLO, J(osip): Za strozi kriterij, Uz izlozba 
Udruzenja Ukovnih umjetnika Makedonije it 
zagrebackom Umjetnickompaviljonu, bo: Vjesnik 
(Zagreb). 12.0!. 1958.4059.8
Д(ИМИТРОВСКИ). Д(имитар): Г'олем интересза 
изложбатанаДЛУМ, Битолска ликовна хроника, 
во: Нова Македонија (Скопје),08.09.1958,4389, 4 
ДОМИЌ. Светозар: Поглед на изминатите 
ликовни сезони во Скопје-пролет и есен 1957, во: 
Хоризонт (Скопје), 01.01.1958,1,6 (4,6) 
ISTRAN1N, В.: Poduticajem Pariza i Beograda, Uz 
izlozhu clanova Udruzenja Ukovnih umjetnika 
Makedonije, bo: Vecernji list (Zagreb), januar 1958 
И.: Афирмација намладите сликари, во: Млад 
борец (Скопје), 10.01.1958, 1,9
ИЗЛОЖБА слика Аврамовског и Мазева. во: 
Борба (Београд), 01.09.1958
IZLOZBE, 11 izlozba makedonske grafike, во: 
Umjetnost (Zagreb), 1958,9. 11(10-11)
IZLOZBE. Klimanova, bo: Umjetnost (Zagreb), 1958,11,11 
КОНДОВСКИ, Димитар: Пролетна изложба на 
ДЛУМ, во: Нова Македонија (Скопје), 16.05.1958, 
4290, 5
K(UZMANOVSKI). R(isto): Beograd, Izlozbasuvremene 
makedonske grafike, bo: Covjek i prostor (Zagreb), 
15.01.1958,70,6
ЛИЧЕНОСКИ. Лазар: Ликовни живот,во: 
Политика (Београд), 30.03.1958,16122. 19



МОМИРОВСКИ.Томе: Кон дванаесешшаша 
изложба наДЛУМ, во: Современост (Скопје),
1958, 2. 187, 191(187-191)
М(ОМИРОВСКИ), Т(оме): За овогодишната 
изложба наДруштвото на ликовните уметници 
на Македонија, во: Трудбеник (Скопје), 20.12.1958, 
52, 7
M(ESTROVIC), М( ATKO): Dvifezanimljive izlozbe и 
Umjetnickoin paviljonu it Zagrebu, bo: Slobodna 
Dalmacija (Split). 25.01.1958,4023,3
MESTROVIC, M(ATKO): Januarske izlozbe u Zagrebu, 
bo: Umjetnosi (Zagreb), 1958,6, 11
НИКОЛОВСКИ, Антоние: Biuopa Графичка 
изложба, во: Разгледи (Скопје), 07.04.1958,7(107), 8 
НИКОЛОВСКИ, Антоние: Пролетна изложбана 
ДЛУМ. во: Разгледи (Скопје), 01.06.1958,10(110), 
3(1.3)
(П.Т.): Tpehu доленски културни фестивал. во: 
Политика (Београд), 4.09.1958. 16259. 9 
PUTAR, R(adoslav): Individualiteti iprosjek, Uz 
izlozbu Udruzenja likovnih umjetnika Makedonije u 
Umjetnickoinpaviljonu. bo: Narodni list (Zagreb), 
17.01.1958.3894.4
C.C.: Изложба на Аврамовски it Мазев во 
Куманово и Кавадарци, во: Нова Македонија 
(Скопје), 12.08.1958. 4366

1959
ДОМИК, Светозар: Тринаесеттата ѓодишна 
изложба наДЛУМ, во: Современост (Скопје).
1959, 1, 60(58-63)
ДВЕликовни изложби во Скопје, во: 
Нова Македонија (Скопје). 06.04.1959,4564. 4 
ЗАДРИМА, А(нтон): Изложба савремене 
македонскеумјетности, во: Побједа (Титоград), 
08.11.1959, 50, 9
ЈАНЕВСКИ. Славко: За се по малку, повеќеза 
сликарството (Неза, тукупо иовод 
Изложбата "Петнаесет Години ликовно 
творештво eo НРМ), во: Современост (Скопје), 
1959. 6, 556,557,558(553-558) 
КУЗ(МАНОВСКИ). Р(исто): Изложбана 
македонска современауметност во Белград, во: 
Нова Македонија (Скопје). 05.12.1959, 4769,4 
МАЦАН, Елена: '75 годиии ликовно творештво 
во Македонија", во: Нова Македонија (Скопје), 
24.05.1959, 4604, 9 
МАЦАН-ЈОВАНОВИЌ. Елена: Изложба на 
современата јуГословенска Графика, во: 
Нова Македонија (Скопје), 07.08.1959,4667, 4 
МАЦАН, Јелена: Интензивен подем, 
Традиционалната есенска изложба на ДЛУМ, во: 
Нова Македонија (Скопје), 07.12.1959.4771. 4



МИЛОШЕВИТ!, М(ихајло): Савремена 
македонска уметност, Заједничка изложба 
чланова Удружења ликовних уметника 
Македоније, Уметнички павиљон на Калемегдану, 
во: Борба (Београд). 08.12.1959.287.7
Н ИКО Л ОВСКИ. Антоние: ДЛУМ на XIII 
Годшина изложба, во: Разгледи (Скопје). 1959.6. 
736.737(735-738)
П(ЕШИЌ). Р(адивоје): Во Торонтоќебиде 
отворена изложба "Македонија ннз векови", во: 
Нова Македонија (Скопје). 11.06.1959,4619. 6 
П(ЕШИЌ), Р(адивоје): Македонските ликовни 
умешници беа мошне добро примени во 
Титоград, Разговор co претседателот на 
ДЛУМ Петар Мазев, во: Нова Македонија 
(Скопје). 12.11.1959. 4750. 6
П (О П О В СКИ), Ј (ован): Две л иковне изл ожбе у 
Скопљу, во: Политика (Београд), 11.04.1959.16444,9 
ТРИФУ НОВИТ!. Лазар: Г'ости из Македоннје: 
узбудљива настојања.. во: Децембарске изложбе, 
во: НИН (Београд). 13.12.1959.467. 9
ТРИликовни изрази, во: Културен живот 
(Скопје), 1959, 1.77
ТРИликовни изрази, Иван Велков, Спасе 
Куновски и Петар Мазев во Домот на СВР. во: 
Трудбеник (Скопје), 04.04.1959

1960
БАБИЌ. Бошко: Двеликовни изложби во Прилеп, 
во: Стремеж (Прилеп), 1960,4,43
ЗА.1ЕДНИЧКА изложба Спасе Куновског н Петра 
Мазева, во: Политика (Београд), 12.09.1960,16884,6 
КУЗМ АНОВСК.И. Ристо: Современа 
макебонскаликовнауметност, Анкета на 
"Hoea Македонија", во: Нова Македонија 
(Скопје). 31.07-1,2.08.1960, 4972, 9
Љ.С.: Изложба Спасе КуновскоГ и IleiTipa Мазева, 
во: Борба (Београд), 12.09.1960
МАЦАН. Елена: Македонски пејзаж, Скопје: 
Уметничка галерија, 1960 (cal.exh.)
М.М.: Zanimljiva obecanja, Skoplje, во: Telegram 
(Zagreb). 02.09.1960
M.M.: U znaku Ukovnih izlozbi. Skoplje, bo: Telegram 
(Zagreb), 23.09.1960.22.7
H ИКОЛОВСК.И, Антоние: ДЛУМ на XIV 
годишна изложба. во: Разгледи (Скопје), 1960,6, 
633,634(630-635)
НИК.ОЛОВСК.И, Атош^.ДЛУМ на!У 
пролетна изложба, во: Разгледи (Скопје), 1960, 
10, 1053 (1051-1054)
П (ОП О В СК И), Ј (ован): Додељене " Октобарске 
наГраде" македонским уметницима и научницима. 
во: Политика (Београд), 05.10.1960,16903, 9



ПЕТКОВСКИ. Борис: IVпролетна изложба на 
ДЛУМ, во: Млад борец (Скопје), 12.05.1960.11,6 
ПЕТКОВСКИ, Борис: ЕдноГодишна панорама на 
на1иап1ал11ковнамладосп1,во: Младборец(Скопје), 
19.05.1960. 12
ПЕТКОВСКИ.Борис: Четвртапролетнаизложбана 
ДЛУМ, во: Современост (Скопје). 1960.6.611(609-613) 
ПЕТКОВСК.И. Борис: ИзложбатанаДЛУМ, во: 
Културен живот (Скопје). 1960,1,47(47-48) 
П(ЕШИЌ), Р(адивоје): "Мугри" - нова ликовна 
група во Скопје (Г'рупата ќе отвори изложба на 
10април во Уметничкиот Гавилјон), во: 
Нова Македонија (Скопје), 05.04.1960,4872, 4 
П(ОПОВСКИ), Ј(ован): Група "Мугри" отворила 
своју прву изложбу. во: Борба(Београд), 11.04.1960 
СВЕЧАНО предате награде ”11 Октомври", во: 
Политика (Београд), 12.10.1960, 16909, 9 
ТРИликовни изложби, во: Трудбеник (Скопје), 
17.09.1960, 38, 8

1961
Г(АВРИШ), К(сенија): Денес во Павилјонот на 
Калемегдан во Белѓрад се отвара изложба на 
групата "Мугри", во: Нова Македонија (Скопје), 
01.03.1961. 5158. 4
ГАВРИШ, К(сенија):"Современамакедонска 
Графика", Прво ликовно издание, СеподГотвуваат 
мапи на скулптура и сликарство-Пет моноГрафии 
намакедонскиликовниуметници. во: Нова 
Македонија (Скопје), 16.06.1961,5263,4 
ДОБИТНИЦИ нанаградите ”11 Октомври", во: 
Нова Македонија (Скопје). 06.10.1961,5375.5 
ЕДИHAECET'македонски ликовни уметници на 
белградското Триенале, во: Нова Македонија 
(Скопје), 24.02.1961, 5153. 4
Богољуб ИВКОВИК U Петар Мазев излаГаат 
во Александрија, во: Мала ликовна хроника, во: 
Нова Македонија (Скопје), 14.12.1961,5443.4 
ИЗЛОЖБИ-отворена нзложбата на "Мугри", 
во Скопје, во: Нова Македонија (Скопје), 
24.03.1961, 5184, 4
ЈУГОСЛОВЕНСКИ уметници на Бкјеналу у 
Александрији, во: Политика (Београд), 13.12.1961, 
17307, 10
КУЗМАНОВСКИ, Р(исто): Резимена натите 
соаремечи ликовни стремежи, Прво Триенале на 
современата југословенска уметност, во: Нова 
Македонија (Скопје). 30.05.1961,5246, 4 
ЛИКОВНА TA ѓрупа "Мугри" ќс излага во 
Белѓрад, во: Нова Македонија (Скопје), 
14.02.1961. 5144, 4



МАК.ЕДОНСКИсликари во Белград, во: 
Македонија (Скопје). 1961.96,17 
МОМИРОВСКИ.Томе: По повод пролетната 
изложба наДЛУМ, во: Современост (Скопје). 
1961, 5, 492-493(490-495)
"МУГРИ" во БелГрад, Големо интересирање за 
изложбата на групата македонски ликовни 
уметници. во: Нова Македонија (Скопје), 
05.03.1961, 5162, 7
НА 26март изложба на "МуГри" во Скопје, во: 
Нова Македонија (Скопје), 24.03.1961, 5181,4 
НИК.ОЛОВСКИ. А(нтоние): Само неколку нови 
обиди, Пролетна излодба наДЛУМ, во: Нова 
Македонија (Скопје), 15.05.1961
OTBOPEHA изложбата на "Муѓри" во СкоПје, 
ИзлаГаат деветмина сликари и двајца вајари, 
во: Нова Македонија (Скопје), 27.03.1961,5184,4 
ПЕТКОВСКИ. Борис: По Повод Петтата 
пролетна изложба наДЛУМ, во: Културен живот 
(Скопје). 1961,5.46(45-46)
П.Б.: Изложбаскоиске Групе "Мугри", во: 
Политика (Београд). 8.03.1961, 17034, 11 
УРОШЕВИЌ, В(лада): Есенска изложба на 
ДЛУМ, во: Млад борец (Скопје), 30.11.1961.46,7 
ЧЕТИРИ изложбе у београдским Галеријама, во: 
Политика (Београд), 01.03.1961, 17028,11.

1962
АНДОНОВСКИ, В(ерољуб): Одиницијативи 
кон традиццјата, Петмина скопски академски 
уметници излаѓаат во Охрид, во: Нова 
Македонија (Скопје), 29.07.1962.5666. 8 
DEPOLO. J(osip): Trazenje vlastitogizraza. Izlozba 
Drustva likovnih umjetnika Makedonije u zagrebakom 
Umjetnickom paviljonu, bo: Vjesnik (Zagreb), 06.02.1962. 
5373,6
ДВЕ белградски изложби, Ордан Петлевски-ао 
Модерна Галерија, Горгиев, Кунозски, Мазев и 
Митриќески-во ДомоШ на ЈНА, во:
Нова Македонија (Скопје), 04.11.1962, 5764, 8 
КУДА hcMO udyhe недеље...Изложбе, во: 
Политика (Београд), 20.10.1962, 17615, 11 
КУДА кемо udyhe недеље...Изложбе, во: 
Политика (Београд), 27.10.1962, 17622,11 
МОМИРОВСКИ.Томе: По повод изложбата 
"Македонски портрет XIX - XX век", во: 
Современост (Скопје), 1962, 3, 292 (290-294) 
НЕПОДЕЛЕНИ признанија наДимче Тодоровски, 
Изложба на македонските ликовни умепшици во 
Дижон, Одзиви во францускиот печаш, во: Нова 
Македонија (Скопје), 01.11.1962,5761.4



ОТВОРЕНА Галеријаша на Рабошничкиош дом во 
Скопје, во: Нова Македонија (Скопје), 28.01.1962, 
5486, 8
ПЕТКОВСКИ. Борис: Македонскиот портрет, 
во: Културен живот (Скопје),1962.1-2,39(38-39) 
ПЕТКОВСКИ. Борис: Една изминаталиковна есен. 
во: Културен живот (Скопје). 1962,5,43 (42-43) 
ПЕТКОВСКИ. Борис: ХеСГероГено, XVII изложба на 
ДЛУМ,во: Нова Македонија (Скопје), 18.11.1962, 
5579, 7
Ф(У НДУ), С(ута): Македонски портрет XIX - XX 
век, во: Млад борец (Скопје), 15.02.1962,6.7 
ЧЕМЕРСКИ. Глигор: Ликоанахроника. во: 
Разгледи (Скопје), 1962,7,714,715(712-715) 
XIII ѓодшина изложба ниДЛУМ, во: Нова Македонија 
(Скопје), 11.11.1962,5771.2

1963
АКАДЕМСКИОТсликар Петар Мазеа излаѓа 
во Кавадарци. во: Народна просвета (Скопје). 
20.05.1963. 140. 6
Г(АВРИШ), К(сенија): Галеријанамодерната 
уметност во Скопје, во: Нова Македонија 
(Скопје). 19.10.1963,6112.4
ПЕТКОВСКИ. Борис: Без поѓолемаотвореност 
за нашето време, во: Млад борец (Скопје), 
31.01.1963, 4, 8
ШОЈЛЕВ, Душко: Оправдан еревискиот 
карактер на изложбите наДЛУМ. во: 
Современост (Скопје). 1963, 1.92 (91-93) 

1964
Б (ОШ КОВ СК И). Ј(озо): Македонските 
уметници на белѓрадското Триенале, во: Вечер 
(Скопје), 13.03.1964. 103,7
БОШКОВСКИ, Јозо: Без целосен вПечаток, во: 
Вечер (Скопје), 12.05.1964, 153.7
КЕЛЕМ АН. Борис: Без смелих продора, Друѓн 
Тријенале ликовнихуметности. во: Политика 
(Београд), 13.09.1964, 18299 (385) 15 (1) 
.'I A311'11. Б.: Изложба скопских сликарау 
Лонбону, во: Борба (Београд), 25.06.1964,172.7 
ИЗЛОЖБА намакебонскитеуметници во 
Лондон, Откупени делауштепрч отварањето, 
во: Вечер (Скопје), 25.06.1964.191,7 
ПЕТКОВСКИ, Борис: ПролетнаизложбанаДЛУМ, 
во: Нова Македонија (Скопје). 17.05.1964,6317,6 
ПРОДОЛЖЕНА сликарска традиција, во: 
Македонија (Скопје). 1964, 139.13
У РОШЕВИЌ, Влада: Шаренило на осредноста, 
Есенската изложба наДЛУМ, во: Нова Македонпја 
(Скопје). 13.11.1964,6524,8



ЧЕМЕРСКИ, Глигор: Ob ашелјешо bo јавносша, 
во: Разгледи (Скопје), 1964, 9. 876-885

1965
А( Н ГЕЛ OB A), С.: 4 изложби во СкоПјеи4 во 
странство, Комплетиранрепертоарскиот Годишен 
план на Музејот на современата умешност во 
Скопје. во: Вечер (Скопје), 02.03.1965,440 
АНГЕЛОВ А. С:.Доделени наградите 13 Ноември, 
Славјеза Апостолски, Ќортошев, Мазев, 
"Алкалоид", МСУи Заводот заурбанизам. во: 
Вечер (Скопје), 11.11.1965
АНГЕЛОВА, С.: Ситедобитници-задоволни, По 
доделувањето на наградите 13 Ноември, во: 
Вечер (Скопје), 12.11.1965
БОШКОВСКИ Т. Јозо: Обоени патишта, во: 
Вечер (Скопје). 13.05.1965
БОШКОВСКИ. Јозо:Лш<о«ен преглед, во: 
Културен живот (Скопје), 1965, 8,23(23-24) 
WEELEN, Guy: A Skopje le nouveaii-ne, во: Les Lettres 
Iran^aises (Paris), 05-18.08.1965
WEELEN. Guy: A Skopje la rexsuxcitee, bo: Les Lettres 
јгапџпѕеѕ (Paris), 19-25.08.1965
ГИЛЕВСКИ, Паскал: Под традиционалното 
ниво, Пролетна изложба наДЛУМ, во:Нова 
Македонија (Скопје), 16.05.1965. 6673, 6 
ГИЛЕВСКИ, Паскал: Скопски ликовенмозаик, 
во: Современост (Скопје), 1965. 6,358 (358-362) 
ГИЛЕВСКИ. П(аскал): Небоволна репрезентација, 
Изложба наДЛУМ, сала на Собранието на СРМ, 
во: Нова Македонија (Скопје). 04.08.1965, 6753,4 
ГИЛЕВСКИ. П(аскал): ИзГледот на една изложба, 
Настапот на 13уметници во Уметничката 
галерија, во: Нова Македонија (Скопје), 19.12.1965. 
6888, 5
ГРА ФИКА, цртежи и документи, во: Трудбеник 
(Скопје), 01.08.1965
ГРУПА македонских уменика излажеу Риму. во: 
Политика (Београд), 01.12.1965. 18735,9 
ДОДЕЈБЕНЕ награде "13 Новембар ", во: Борба 
(Београд). 11.11.1965
DODELJENE novembarske nagracle Skoplja, во: 
Vjesnik (Zagreb), 11.11.1965
ИЗЛОЖБА на македонски уметници идниот 
месец во Рим, во: Вечер (Скопје), 08.10.1965 
IZLOZBA makedottskih slikara i skulptora u Ritiui. bo: 
Slobodna Dalmacija (Split), 2.12.1965
М(АЛЕВСКИ), Д(ушко): Изложба на македонски 
ликовни уметници во Рим, во: Нова Македонија 
(Скопје), 26.11.1965. 6867, 1
М.С.М.: Четири излжбеу Охриду. во: Политика 
(Београд). 6.07.1965, 18589. 12



MAKEDONSKI Ukovni umetnici u Riinu, bo: Telegram 
(Zagreb), 03.12.1965
MAKEDONSKI Ukovni umetnici izlazu u Riinu, bo: 
Novi list (Rijeka). 11.12.1965
RAZSTAVA del makedonskili slikarjev v Rimu. bo: Delo 
(Ljubljana). 29.10.1965 
СлДесеплминатанамакедонскаталиковна 
уметносш, Конечно утврден Годишниот 
реиертоар на МузејоГП на современата уметност, 
во: Нова Македонија(Скопје), 06.03.1965.6605,4 
Ст. И.: Зѓолемена уметничка колекција, По 
струмичкатаЛиковна колонија. во: Нова 
Македонија (Скопје). 12.08.1965 
СП(ИРКОСКА). О(лга): Новаликовна сезона, 
во: Нова Македонија (Скопје). 15.09.1965 
СП(ИРКОСКА). О(лга): Изложба на дванаесетмина 
скоПски уметници. во: Нова Македонија (Скопје),
10.12.1965. 6879. 4
СП(ИРКОСКА), О(лга): Отворена изложба на 
тринаесет скопски сликари, во:
Нова Македонија (Скопје). 13.12.1965,6882,4 
У СКOllJb У додељене наГраде "13 Новембар", 
во: Политика (Београд). 28. 11.1965. 18734, 7 
SKOPLJE: Makedonski Ukovni umjetnici.,.во: 
Telegram (Zagreb), 03.12.1965
(Танјуг): У Скопљу додељене наѓраде 
"13 Ноаембар", во: Политика (Београд), 11.11.1965, 
18717, 11
(Tanjug): Dodijeljene novemharske nag rude Skoplja. 
bo: Vjesnik (Zagreb). 11.11.1965 
ШИЈАКОВИЌ.Тома: KajмакедонскшTie 
уметници ce открива коренот на старата 
македонска уметност, Разговор co 
италијанскиот сликар и познавач науметноста 
Марио Пенелопе. во: Нова Македонпја(Скопје), 
08.08.1965. 6757, 7

1966
A Ј.: Пристижу Песници, во: Експрес политика 
(Београд), 23.08.1966
A. R-g.: U drustvu najboljih. PregledN/emackih kidturnili 
dogadaja, bo: Telegram (Zagreb). 03.06.1966,31X. 9 
BO ОРГАНИЗАЦИЈА на Музејотнасовремената 
уметност..., во: Нова Македонија (Скопје),25.04.1966 
ГИЛЕВСКИ. П(аскал): Три бои навремето, 
Изложби во Работничкиот дом-универзшпет во 
Скопје, во: Нова Македонија (Скопје).23.01.1966, 
6921. 4
ГИЛЕВСКИ. Паскал: Она ииио треба да се 
поддржи, во: Нова Македонија (Скопје). 
24.07.1966. 7101. 8



ДИМИТРОВСК.И. Д(имитар); Мошне богаш 
ликовен календар. во: НоваМакедонија (Скопје).
19.10.1966, 7188, 4
ДИМИТРОВ А. Соња: Есенска изложбанаДЛУМ. ■ 
во: Народна просвета (Скопје), 26.12.1966,227, 7 
Е(ФТИМОВ). П(анде): Колекција на 
уметничкиот Подем, Штипскауметничка галерпја, 
во: Народна просвета (Скопје), 13.06.1966,215,4 
ИЗЛОЖБА намакедонскатауметност во
Нирнберг. во: Нова Македонија (Скопје), 25.04.1966, 
7013
ИЗЛОЖБ/1 на Петар Мазев, во: Вечер (Скопје).
22.10.1966
JUNGE Kunst aits Mazedonien ini Rathans, bo: 
Amtsblalt der Sladl Stuttgart (Stuttgart), 26.05.1966 
ЈОВИТЗ. 'Б.: ФиГуративнп симболизам, Поводом 
изложбе Боре Митрикескија и Ванче ГеорГијева 
у новосадском салону Трибине младих, во:
Дневник (Нови Сад), 10.04.1966
К.С.: Отворена изложба слика Петра Мазева, 
во: Политика, Београд, 27.10.1966
КУЛТУРНА хроника, во: Народна просвета 
(Скопје). 31.10.1966. 223.7
Петар МАЗЕВ, во: Народна просвета (Скопје),
31.10.1966
MAZEDONISCHE Malerie unci Plastik. во: Cannstatter 
Zeitung (Bad Cannstatt), 25.05.1966, 119
MAZEDONISCHE Ansstellung ini Rathans, bo: 
Filderzeitung (Stuttgart). 25.05.1966. 119
MITIC. Milan: Volite li Skopje, bo: Oslobodenje 
(Sarajevo), 28.11.1966,6642,6
НИКОЛОВСКИ, Антоние: Неисцрпен извор на 
ликовни теми п инсппрации, во: Културен живот 
(Скопје), 1966,10,8(7-9)
ОВОЕОДИШЊИ меморијал Надежде EleiTtponuh 
има ме1)ународни карактер. во: Политика (Београд). 
13.08.1966
PETKOVSKI. Boris: Makedonski ninetnici. во: Ohrid.
Ohridski Ijetni salon, bo: Umetnost (Beograd), 1966.5. 123 
ПЕТКОВСКИ, Борис: Музејот на современата 
уметност no Скопје, Функции п концепции, во: 
Нова Македонија (Скопје), 21.11.1966,7221, 4 
П.Е.: Колекција науметнички подем, Шпшпска 
уметничка галерија, во: Народна просвета 
(Скопје), 13.06.1966, 215, 4
П(ОПОВСКИ), А(лександар): Зѓолемени 
обврски, Музејот на современата уметност в<> 
1966. во: Вечер, Скопје. 11.01.1966, 704,7
ПОПОВСКИ, Ал(ександар): Четири изложби во 
април, Од активноста на Музејот на свремената 
уметност. во: Вечер (Скопје), 25.03.1966



П(ОПОВСКИ). А(лександар): Редица за посета 
наликовна изложба. Изложба на Петар Мазев. 
во: Вечер (Скопје), 28.10.1966
П(ОПОВСКИ), А(лександар): Отворена изложба 
на Петар Мазев, во: Вечер, Скопје. 25.11.1966 
ПРВА самостојна изложба на Петар Мазев. во: 
Нова Македонија (Скопје), 25.10.1966. 7171. 10 
С.А.: Галеријата на Работничкиот дом 
приредува изложба на збирката ликовни дела. 
во: Вечер (Скопје), 20.01.1966,712. 7
ЅЕСИЅ Jiigoslawische Kllnstler, во: Stuttgarter 
Zeitung (Stuttgart). 24.05.1966. 117 
СИМОНОВСКИ. Ф.: Скопље, Чудни Гости 
издалека, во: Политика (Београд),31.10.1966 
СПИРКОСКА. О(лга); Каде еДЛУМ? Вонредно 
собрание на Друштвото на ликовните 
уметници на Македонија, во: Нова Македонија 
(Скопје). 07.11.1966. 7207, 2
УШТЕ една изложба на подарени дела, Во 
Салонотна "Ѓуро Салај", во: Нова Македонија 
(Скопје). 05.10.1966, 7174. 5
Ф.С.: Отворена изложба слика Петра Мазева, 
во: Политика (Београд). 27.10.1966 
Ш(ИРИЛОВ).Т(ашко): В<> Работничкиот 
униаерзитет Г'алерија науметнички творби, 
Бспата збирка на јуГословенското сликарство, 
во: Вечер (Скопје), 20.06.1966 
Ш(ИРИЛОВ).Ташко: Несфатлив Гестна PTB 
Скопје, По iTipeuiaiTia ликовна колонија во 
Струмица, во: Вечер. Скопје. 23.08.1966 
Ш(ИРИЛОВ),Т(ашко); Слабо презентиран.е, 
Есенска изложба наДЛУМ. во: Вечер (Скопје). 
01.12.1966. 978. 9

1967
АН(ДОНОВСКИ). В(ерол>уб): Постојана 
изложба «о индустриската средина, 
Иницијативи, во: Нова Македонија (Скопје). 
07.09.1967, 7509. 4
BASS IN. Aleksander: Susret solidamosti - susret s 
iiinjetnoscu, Skopski likovni mozaik, bo: Telegram 
(Zagreb). 18.08.1967
Бл.П.: Предодница на идншпе симпозиуми, Трајна 
изложба на ликовни дела и скулПшури од mean 
соаремени микедонски уметници во скопскаша 
Железарница. во: Трудбеник (Скопје), 24.09.1967 
ВЕЛИКЛ изложба натихуметникау Паризу, во: 
Политика (Београд), 12.04.1967.19224, 11 
VUKOVIC. Sinisa: 111 trijenale како granginjolxki 
spektakl-asocijativno slikarstvo. lit ska apstrakeija, 
enforinel, bo: Umctnost (Beograd). 1967. 12.32(27-32)



ГАЈЕР. Драган: Бајата роба за Париз! Како се 
претстављамо у иностранству, во: Политика 
експрес (Београд), 24.04.1967,1100, 9
Г(А.ЈЕР). Д(раган): Дамнмн одустао! Узнак 
иротеста збоГ састааа наше екипе за париски 
Јесе.ње салон. во: Политика експрес (Београд), 
28.04.1967
ГA.I ЕР. Д (раган): Како долази до сукоба, Ликовне 
приликеи неприликеу Скопљу (2), во: Политика 
експрес (Београд). 23.05,1967
ГАЈЕР, Д(раган): Ко води хајку, Ликовне прилике 
и неприликеу СкоПљу (4), во: Политика експрес 
(Београд), 25.05.1967
ГАЈЕР, Д(раган): Корубин се брани и напада, 
Ликовне Прилике и неирилике у Скопљу (5), во: 
Политика експрес (Београд). 27.05.1967
ГАЈЕР. Д(раган): Како се делемилиони. Поводом 
ликовнихрадова у скопској Железари, во: 
Политика експрес (Београд). 21.09.1967 
ГИЛЕВСКИ. Паскал: Што е денеска актуелно? 
Изложба на македонски уметници во
Работничкиот универзитет во Скопје, во: Нова 
Македонија (Скопје), 25.07.1967, 7465, 4 
КУТС-СМИТ, Кенет: Поглед врз "Актуелни 
тенденции", Некои искажувања за изложбата и 
современата македонска ликовна уметност, во: 
Нова Македонија (Скопје), 30.07.1967, 7470, 8 
ЛИКОВНИ творби наменети за Железарницата, 
во: Вечер (Скопје). 12.08.1967
М.М.: Златен венец-Булату Окуџави, На крају 
"Струшких вечери поезије 67", во: Политика 
експрес (Београд). 31.08.1967
ПЕРЧИНКОВ, Душан: Паскал Г'илевски-во 
ирашањето-што е денеска актуелно?. во: 
Разгледи (Скопје), 1967,2.309-313
ПЕСНИЦИ инспиршиу слкаре, во: Борба 
(Београд), 12.09.1967
П(ОПОВСКИ), А(лександар): Co поетите 
насшапуваат и музички и ликовни уметници, 
Новини од Струшките вечери на поезијата, во: 
Вечер (Скопје), 17.08.1967
ПОПОВСКИ, Ал(ександар): Досеѓа 
најимпресивен собир, Пред годинашниве Струшки 
аечери на поезијата. во: Вечер (Скопје),20.08.1967 
ПОПОВСКИ, Ал(ександар): He илустрација, 
туку инспирација, ПоводЛиковно-поетскиот  
салон на СВП-1967, во: Вечер (Скопје), 
31.08.1967
П(ОПОВСКИ), Ѓ(око): Нови тенденции во 
македонското сликарство, Искажувања, во: 
Нова Македонија (Скопје), 26.07.1967,7466, 4 



СП(ИРКОСКА), О(лга): Ние-воземјаша и 
странство. во: Нова Македонија (Скопје), 
08.01.1967, 7265, 8
СП(ИРКОСКА), О(лга): Отворена Есенската 
изложба наДЛУМ, во: Нова Македонија (Скопје). 
01.12.1967, 7592, 4
СП(ИРКОСКА). О(лга): Петар Мазев и Миле 
Корубин ја делат наградата "Нерешки 
мајстори", во: Нова Македонија (Скопје),
23.12.1967. 7614. 4
С.М: Творби од сите континенти, во: Вечер 
(Скопје), 05.08.1967
7'РИНА ECETумешницп од Македонија на 
ЈуГословенското триенале во Белград. во: Нова 
Македонија (Скопје), 24.05.1967. 7399,4 
ШЕМОВ, Симон: Разоткривачка светлина врз 
ликовниот израз, Експонати во Уметничката 
Галерија, во: Вечер (Скопје).30.04.-1,2.05.1967,1110.8 
ШЕМОВ. Симон: Уметничка Галерија-вонредно 
дело, Во Куманово. во: Вечер (Скопје).27.06.1967 
ШЕМОВ. Симон: 60 Гарфики co потпис Пнкасо. 
во: Вечер, Скопје. 06.08.1967
ШЕМОВ. Симон:Ликовно-поетски салон, ОО 
Струшките вечери на поезијата. во: Вечер 
(Скопје).31.08.1967
ШЕМОВ. Симон: Една од најбоГатшпезбирки 
кај нас, Колекцијата на Работничкиот дом во 
Струмица, во: Вечер (Скопје), 10.09.1967 
ШЕМОВ. Симон: Вонредна колористика кајАна 
Темкова (Есенска изложба на ликовните 
уметници на Македонија), во: Вечер (Скопје),
15.12.1967
ШИРИЛОВ, Т(ашко): 22 ликовни уметници од 
Македоннја, Ha III југословенско триенале на 
ликовните уметноспш во Белѓрад, во: Вечер 
(Скопје). 04.04.1967.1084,7 
ШИРИЛОВ.Т(ашко): Конечно обезбедени 
простори.. за двете изложби во орГанизација на 
Музејот на современата уметност, во: Вечер 
(Скопје), 04.07.1967
ШИРИЛОВ. Т(ашко): Направен тесен избор на 
кандидати, За годинсиинава наѓрада "11 
Октомври", во: Вечер (Скопје). 06.07.1967 
Ш(ИРИЛОВ).Т(ашко): Денес: fine нови изл ожб1 /, 
В<> Скопје, во: Вечер (Скопје). 20.07.1967 
ШИРИЛОВ,Т(ашко): Ситевелат:вонредно!,во: 
Вечер (Скопје), 23.07.1967 
1И(ИРИЛОВ),Т(ашко):Л//товн//тѓул<ѓ?п7н1/ѓ(1/ 
Петар Мазев и Симон Шемов приѓотвуваат
"монтажна фреска", Фреската ќе биде поставена 

н<> репрезентативната сала на скопската 
Железарница, во: Вечер (Скопје), 02.08.1967



1968
БОШКОВСКИ. T. Јозо: Зауметничката 
суштина-(П), во: Белези (Скопје), 1968,2,37(35-39) 
В.Р.В.: Makedonski unijetttici и Londcmu, во: 
Vecernji list (Zagreb), 10.09.1968
BO A TEJb TO на Мазев вечер намузика, 
сликарсшво it поезија. во: Вечер (Скопје),02.07.1968 
BO A TEJBTO на Мазев вечер на музика, 
сликарсшво и поезија, во: Нова Македонија 
(Скопје), 02.07.1968, 7802
BTOPA награда, во: Нова Македонија (Скопје), 
07.08.1968, 7839. 4
ГИЛЕВСКИ, Паскал: Национален елемент во 
уметноста. во: Трудбеник (Скопје), 28.04.1968, 
18-19, 13
МЕХАНЏИСКИ. В(анчо): Петти "Меморијал 
Надежда Петровиќ", во Чачак, во:
Нова Македонија (Скопје). 12.09.1968. 7876,4 
ПЕТКОВСК.И, Борпс: Изложба "Hauteминапло", 
во: Културен живот (Скопје), 1968,9-10,30(29-30) 
ПЕТКОВСКИ, Борис: Годишната изложба на 
ДЛУМ, Уметничка Галерија, 2.9.XI-I2..X1I-D68, 
во: Нова Македонија (Скопје), 08.12.1968,7961,8 
ПОПОВСКИ. Ал(ександар): Задоволувачки 
резултати, По повод изложбата "Нсиие 
минато", во: Вечер (Скопје), 03.08.1968,1563,8 
П(ОПОВСКИ). А(лександар): ВоЛондон2 
изложби на наши уметници, во: Вечер (Скопје), 
03.09.1968
П(ОПОВСКИ), А(лександар):" Нов живоиТ 
посветен на македонската поезија и ликовна 
уметност, Ова новосадско спшсание излеѓува на 
словачки јазик. во: Вечер (Скопје), 26.10.1968 
СИМЧЕВСКИ. К.: Толкувач на естетскиот 
вкус, Сликарство, во: Млад борец (Скопје),
10.10.1968
СП(ИРКОСКА). О(лга): Којкако подигнува 
сГоменици, во: Нова Македонија (Скопје), 03.07.1968 
СП(ИРКОСКА). О(лга): Ликовно биенале во 
Скопје? Пред отворањето на изложбата "Haute 
минато", во: Нова Македонија (Скопје), 30.07.1968, 
7830, 4
(TH): Sedntorica makedonskih untjetnika, во: Telegram 
(Zagreb), 20.09.1968
SVOJSKI vecerpoezije, glazhe in alike v Skopje, bo: 
Nasi razgledi (Ljubljana), 07.09.1968
ТРАЈКОВСКИ. Петар: Гостувањена 
еминентни уметници, во: Нова Македонија 
(Скопје), 06.01.1968. 7626, 4
ШЕМОВ, Симон: Две изложби во летиата 
сезона, во: Млад борец (Скопје), 12.09.1968,23,8



1969
АБАЏИЕВА ДИМИТРОВА.Соња: Компромиси, 
По повод тематската ликовна изложба "25- 
Години АСНОМ" во Уметничката Галеријаво 
Скопје, во: Нова Македонија (Скопје), 09.12.1969, 
8220, 4
A. Д.: Македонски сликариу Нирнбергу. во: 
Вечерње новости (Београд), 24.04.1969 
BASSIN, Aleksander: Sodobna makedonxka nmetnoxt v 
Beogradii in Zagrebu, bo: Nasi razgledi (Ljubljana).
19.12.1969.24(431), 735
B. C.: Прва антологиска смотра савремене 
македонскеуметноапи, во: Политика (Београд), 
06.02.1969, 19878. 12
В(АСИТ1), П(авле): Времемладихуметника, 
Изложба савремене македонске уметности у 
Беоѓраду. во: Политика (Београд), 01.03.1969, 
19901, 11
ГАВРИШ, Ксенија: Стопанството иликовната 
уметност, во: Културен живот(Скопје),1969.6.34 
Г.П.: "Вечерова" аукција на слшси, во: Вечер 
(Скопје), 06.12.1969
ДАМЈАНОВСКА.Љ(убица): Изложбата ќеоди ао 
ЗаГреб и Љубљана, во: Вечер (Скопје). 15.02.1969. 
1756. 6
(Г. 3.):Лпковно-постски средби ш> Кавадарци. 
во: Нова Македонија (Скопје). 15.09.1969
И.К.: Средба на тиквешкшпе поеи1п, во: Вечер 
(Скопје). 10.09.1969
ЈУГОСЛОВЕНСКИ ликовни уметници 
награ^ениу Фиренци, во: Политика (Београд). 
05.06.1969
JUGOSLOVENSK1 likovni uinetnici nagrcidjeni it 
FirencL во: Speklar(Beograd). 13.06.1969. str.25 
КУЗМАНОВСКИ. Р(исто): Отворена 
репрезентативна изложба на македонеката 
ликовнаумешност, Синоќа во Белѓрад. во: Нова 
Македонмја (Скопје). 08.02.1969. 8021, 10 
Петпр МЛЗЕВ вчера замина за Италија, во: 
Вечер (Скопје), 29.06.1969
MAKEDONYALYpagdaf ressamlarin xergisi, во: 
Dunya (Istanbul). 17.12.1969
M.P.: Djcdn savremene makedonska umjetnosti, Izlozha 
it xarajevxkoj Umjetnickoj galeriji, bo: Oslobodenje 
(Sarajevo). 10.06.1969,7550,8
М.И: Cpet)6a co тиквешките iioeiTiu, во: Вечер 
(Скопје). 09.09.1969
НАГРАДЕНИТЕсликинаизложбата "25 
Години ЛСНОМ", во: Нова Македонија (Скопје). 
03.12.1969
ОБРАДОВИЌ, М.: Аншологпски нзбор на 
изложените дела, 25 македонски ликовни 



умешници so Белград, во: Трудбеник (Скопје), 
05.04.1969, 15, 9
П(АТАКОВИИ), Д(ејан): Македонци на Yuthy, 
Од сутра у Музеју савремене уметноспш, во: 
Политика експрес (Београд), 06.02.1969,1644, 9 
ПЕТКОВСКИ, Борис: Есенска изложба наДЛУМ. 
во: Нова Македонија (Скопје), 09.11.1969,8192,9 
ПЕТКОВСКИ, Борис: Пробив намладите, За 
македонската ликовна уметност 1969 е 
најуспешна година во историјата на нашето 
повоено сликарство, во: Нова Македонија 
(Скопје), 31.12.1969
PETK.OVSKI. Boris: Ѕкорѕка likovna kronika. во: 
Sinieza (Ljubljana), 1969, 13-14
П(ЕТРОВСКИ). Б(ранко): Изложба на 
македонскитеуметници во Сараево, во: Вечер 
(Скопје), 07.06.1969,1866, 9
ПОПОВСКИ, Ј(ован): Тризначајне изложбе, во: 
Књигекао честитке, Скопска хроника, во: 
Политика (Београд), 10.12.1969
RAT kulturnim knezevinama, Za "okruglim stolom" 
"Vjesnika u srijedu", bo: Vjesnik u srijedu (Zagreb), 
01.10.1969
СЛИКЛРОТEleiTiap Мазев..., во: Вечер (Скопје), 
15.06.1969
СПИРКОСК.А, О(лга): Голема изложба на 
современата македонска уметност, Утре во 
БелГрад, во: Нова Македонија (Скопје), 
06.02.1969. 8019, 10
СП(ИРКОСКА). О(лга): Изложбата 
" Македонската современа уметност" во 
Сараево, во: Нова Македонија (Скопје), 
05.06.1969, 8136, 4
СП(ИРКОСКА), О(лга): Изложбана 
македонската современа уметност, На 4 јули во 
Ферара, во: Нова Македонија (Скопје), 25.06.1969, 
8156, 10
СП(ИРКОСКА), О(лга): Во Уметничката 
галерија во Скопје отворена изложба иосветена на 
АСНОМ. во: Нова Македонија (Скопје),01.12.1969, 
8212, 2
СТАНИТЗ, Стеван: Одсеви македонске 
традиције, Савремана македонска уметност; 
сликарство, скулптура, објекти; излаже 25 
уметника, Музеј савремене уметности у 
Београду, во: Борба (Београд), 04.03.1969, 61,7 
ТУРНЕЈА на десет македонски сликари, Шест 
месеци во Ним, Брест, Дижон и Париз, во: Вечер 
(Скопје), 20.12.1969
U MUZEJU suvremene umjetnosti н Beogradu otvorene је 
izlozba suvremene makedonske umjetnosti. bo: Novi list 
(Rijeka). 08.02.1969



CVETKOVA. E(lena): Ciljjepostignut. ali.... Mjesec 
dana (do 26.listopada) u Modernoj galeriji traje 
izlozha "Siivreiiiena makedonska uinjetnost". bo: 
Vecemji list (Zagreb). 16.10.1969
ШЕМОВ. Симон: Изложба на македонската 
уметност-манифестација co најГолемо значење. 
во: Млад борец (Скопје). 24.02.1969.4.8 
'Гомо ШИЈАК, Петар Мазев, ГлиГор Чемерски. 
во: Вечер (Скопје), 24.04.1969
Ш(И РИЛОВ), Т(ашко): На пат кон афирмација, 
Македонскаша ликовна уметност во 
странсшво. Изложби ќе се орѓагшзираат во 
Исшанбул, Анкара, Hum, Брест, Дижон ц Париз, 
во: Вечер (Скопје). 30.10.1969, 1999,9
Ш( ИРИЛОВ). Т(ашко): Досега пријавени над 100 
творби! За iшпозантната тематска ликовна 
кзложба во Скопје, во: Вечер (Скопје). 16.10.1969, 
1987, 7
Ш ИРИЛОВ. Ташко: Во постојан u незапчрлив 
иодем, Македонската ликовна уметност на 
меѓународен план, во: Всчер (Скопје),31.12.1969 
SVAJCL. Olon: Cudesna kidtua tnisterija, Mode ma 
galcrija JAZU. Zagreb: Siivreiiiena makedonska 
uinjetnost. bo: GiasSlavonije (Osijek), 09.10.1969.7524. 11

1970
АБАЏИЕВА ДИМИТРОВА. Соња: Контакти 
co странство на ликовен план во изминатата 
1060 Година. во: Современост (Скопје), 1970,4. 
327,332(326-332)
АБА1ДИЕВА ДИМИТРОВА. Соња: Уметничко 
самоанкетирање-Моето сакино дело. во: Комунист 
(Скопје), 13.02.1970
АБАЏИЕВА ДИМИТРОВА. Соња: Поезијата 
како инсПирација, во: Комунист (Скопје), 11.09.1970 
АБАЏИЕВА ДИМИТРОВА, Соња: 
Интернационализмот-Постојана поставка на 
МСУ. во: Комунист (Скопје), 11.12.1970.716.13 
АБАЏИЕВА ДИМИТРОВА, Соња: Далеку од 
чонекот-25 ГодиниДЛУМ, во: Комунист(Скопје). 
18.12.1970. 717, 14
АБ A (1ИЕВ A. Соња: Две Плодш (ГоОинч, 
МакеОонскитеуметници налкконни изложби ао 
странство, во: Македонија (Скопје). 1970.207.8(7-8) 
ЛВТЕНТИЧНИуметници коибостојно 1о 
презентираа снојот крај, Париската ревија 
"ЛеЛетр Франзез "за изложбсиПа на Оесеште 
македонски сликари но Шел, Франција, во: Вечер 
(Скопје), 14.07.1970
ЛКАДЕМСКИОТсликарПетар Мазен.... во: 
Вечер (Скопје), 21.04.1970



ВАСИЛЕВСКИ. Ѓорѓи: Глигор Чемерски во 
неколку ликовни галерии, Допис од Париз, во: 
Нова Македонија (Скопје), 24.06.1970
ГЛАВЕН проблем: ателјето, Советување при 
ЦК СКМ, во: Вечер (Скопје), 20.03.1970,2117,2 
ДАМЈАНОВСКА.Љубица: Триликовни изложби, 
во: Културен живот (Скопје), 1970,10,35(34-35) 
(Д.Б.): Куса приказназа еденликовен салон, во: 
Нова Македонија (Скопје), 02.09.1970 
ДЕСЕТМИНА македонски сликари во Франција, 
во: Нова Македонија (Скопје), 04.01.1970 
ДЕСЕТМИНА автентичниуметници од 
Македонија, Одѕиви, во: НоваМакедонија 
(Скопје), 19.07.1970, 8438, 9
ДОСАДАШЊИучесници идобитницинаГрада, 
во: Чачански глас (Чачак), 04.09.1970 
ИЗЛОЖБА TA на Мазев без белите "платна", 
во: Нова Македонија (Скопје), 17.09.1970 
КОЦО, Димче: 25 ГодиниДЛУМ. Скопје: 
Уметничка галерија, 1970 (cat.exh.); исто: 
КОЦО, Димче: Македонска ликовна уметност, 
во: Студентски збор (Скопје), 07.12.1970 
Петар МАЗЕВ: На изложбата no Hum, во: 
Нова Македонија (Скопје), 06.01.1970
Петар МАЗЕВ изработи портрет наЛенин, во: 
Вечер (Скопје), 21.04.1970
ПеГпар МАЗЕВ. во.Луѓе во фокусот, во: Вечер 
(Скопје), 28.04.1970
Петар МАЗЕВ. во: Луѓе no фокусот, во: Вечер 
(Скопје), 07.08.1970, 2235, 21
OTBOPEHA изложба "Македонска современа 
уметност" eo Hum. во: Нова Македонија 
(Скопје), 04.02.1970, 8275, 6
ПЕТКОВСКИ, Борис: Емотивниот однос на 
уметникот кон делото, Изложба "Моето сакано 
<)ело" во Уметничката Галерија во Скопје, во: 
Нова Македонија (Скопје), 01.03.1970.8300,9 
ПЕТКОВСКИ, Боро: ДЛУМ по25 Години. во: 
Нова Македонија (Скопје). 13.12.1970 
ПЕТРОВСКИ, Б(ранко): Републичката комисија 
за културни врски co странство подготвува 
Гала изложба на македонското сликарство, во: 
Вечер (Скопје). 23.04.1970
СПИРКОСКА, О(лга): Ликовна уметност и 
нејзините разаојни тенденции, Советупање во 
Комисијата на ЦК за политика на СКМ во 
образованието, науката и културата. во: 
Нова Македонија (Скопје), 20.03.1970, 8319, 2 
СЕДАМ година струмичкеликовне колоније, во: 
Борба (Београд), 26.10.1970
СТРУМИ ЧКА ТА ликовна колонија-меѓународна 
манифестација, во: Вечер (Скопје), 26.10.1970 



ТУРКЛНИЦЛ на изложбаша на Мазев, во: Вечер 
(Скопје). 17.09.1970
У РОШЕВИТп. Влада: Музејнад Градом, во: Борба 
(Београд). 28.11.1970
ЧЕМЕРСКИ, Глпгор: Црвено и црно во 1970,Ј1ичен 
одговор на една понуда за лшл "антологиски" 
избор на Годината. во: Нова Македонија (Скопје). 
31.12.1970
Ш(ИРИЛОВ).Т(ашко): Отворена изложба на 
Петар Мазев. во: Вечер (Скопје). 16.09.1970 
Ш(ИРИЛОВ).Т(ашко): Слабодѕив наликовните 
уметници. Пропадна идејата за супер-изложба 
ниДЈЈУМ. во: Вечер (Скопје). 10.12.1970.2341.7 

1971
АБАЏИЕВА-ДИМИТРОВА, Соња: Наработ на 
просечноста. во: Комунист (Скопје). 10.12.1971. 
768. 19
ДРУГОВАЦ, М(иодраг): Join једном о париској 
изложби, во: Политика (Београд),21.01.1971 
ДРУГОВАЦ. Миодраг: Гдеје исптна. Поводом 
наппса " Бпло је одлучног дистанцирања об 
напада", во: Политика (Београд), 29.01.1971 
Петар МАЗЕВ (лпкопен умепшпк): "Се прашувам: 
чие е ninio'1". во: Вечер (Скопје), 09.02.1971 
МА КЕДОНСКИ лпковнп уметници во Парпз п Сао 
Паоло. во: Нова Македонпја (Скопје),19.02.1971 
NOB и djelima likovnih itinjetnika. во: Vecernje novine 
(Sarajevo). 26.04.1971
ПЕТКОВСКИ. Борис: Бпло јеодлучноГ 
дпстанцпринм од напада. Join једном о париској 
изложби. во: Политика (Београд), 26.01.1971 
(Танјуг): Осам Година струмичкеликовне 
колоније. во: Борба (Београд). 25.08.1971 
ТВОРБИ од микедонски уметници. Во Музејот 
на современнта уметност во Скопје, во: Вечер 
(Скопје), 18.06.1971.2502, 11
ЧЕМЕРСКА. К(атерина): Се-за едноплатно. 
Луѓе п пасии, во: Починка. Нова Македонија 
(Скопје), 06.11.1971
1ПИРИЛОВ,Т(ашко): Во чекор co европската 
уметност, Ликовни манифестации но Скоје ао 
1970. во: Вечер (Скопје). 07.01.1971 
ШИРИЛОВ, Т(ашко): Решително протиа 
монополизмот во уметноста, Собрание на 
Друштвото на ликовните уметници на 
Македонија, во: Вечер (Скопје), 05.04.1971 
Ш(ИРИЛОВ).Т(ашко): "Битказаранетите"ја 
доби Мазев. во:Вечер(Скопје), 28.04.1971.2458.7 
ШИРИЛОВ,Т(ашко): ЈЈиковнаколекција ао 
Стопанска банка. во: Вечер (Скопје), 26.06.1971. 
2508, 11



1972
АБАЏИЕВА ДИМИТРОВА, Соња: Средба co 
величините на европскто сликарство, За 
изложбата на 84-те слики и Графики од 
Годинашниот париски Мајски салон во Музејот 
на современата уметност во Скопје, во: 
Нова Македонија (Скопје), 30.07.1972 
АБАЏИЕВА - ДИМИТРОВА. Соња: Скржаво 
претсшавување, XXVI/ изложба наДЛУМ во 
Уметничката галерија (27.11-15.12.1972), во: 
Комунист (Скопје), 08.12.1972, 820,32
А.М.: Istorija н delima likovnih umetnika, во: 4. jul 
(Beograd), 15.02.1972
ДАМЈАНОВСКА.Љубица: Разновидно, богато, 
ново, во: Културен живот (Скопје), 1972.1-2,26(23-26) 
ЖИВОТНО дело, Петар Мазев, во: Вечер 
(Скопје), 15.12.1972
KO.Iнастан, дело илиличност? во: Нова Македонија 
(Скопје), 31.12.1972
ЛИКОВНА колонијау Струмици, во: Борба 
(Београд), 06.08.1972
Петар МАЗЕВ, во: Нова Македонија (Скопје), 
19.08.1972
ОЛИМПИСКИ плакат, во: Нова Македонија 
(Скопје). 18.04.1972
РЕМЕК делото сс создава на "Гумење", 
Споменнк на Национално-ослободителната 
борба и Илинденското востание во Крушево, во: 
Вечер (Скопје). 15.12.1972
СЕ чека само на Шемов, Вечер (Скопје). 12.04.1972 
СЕДМИ меморцјал Надежде fleuipoeuh. во: 
Политика (Београд), 01.09.1972
(Tanjug): Sa raznih straiia, Memorijal Nadezde 
Petrovic, bo: Oslobodenje (Sarajevo), 02.09.1972 
111ECTпостаноаки, Уметничката Галерија eo 
новата сезона, во: Нова Македонија (Скопје), 
31.08.1972

1973
АБАЏИЕВА ДИМИТРОВА.Соња: Надмоќта 
на младите (Традиционалната есенска изложба 
наДЛУМ, ноември-декември, 1972), во: Нова 
Македонија (Скопје), 03.01.1973, 9320,7; исто: 
АБAI.1 ИЕВА ДИМИТРОВА, Соња: Надмоќтана 
младите, (27годишна изложба на ДЛУМ, ноември- 
декемврн, 1972), во: Современост (Скопје), 1973,1. 
110(109-111)
АБАЏИЕВА ДИМИТРОВА.Соња: Конпшнуиран 
иодем, во: Комунист (Скопје), 26.01.1973,827,20 
AB ADZIEVA DIMITROVA, Sonja: Izlozba Drustva 
likovnih umetnika Makedonije, bo: Umetnost (Beograd), 
1973,33,103-104



А.Д.: Мазев ја заврши "Ллејата на цвеќето", во: 
Нова Македонија (Скопје). 29.08.1973 
АКАДЕМСКИОТсликар Петар Мазев..., во: 
Вечер (Скопје), 03.07.1973
АМБИЕНТАЛНЛ уметност, во: Нова Македонија 
(Скопје). 08.09.1973
В ARISIC. Ladislav: Kiunanovo-panorama suvremene 
inakedonske likovne unijetnosti, bo: Iniare Skoplje, bo: 
Oko (Zagreb). 15.08.1973 
ДАМЈАНОВСКА.Љ(убица): Преглед на 
современотомакедонско сликарство, во: Нова 
Македонија (Скопје), 29.07.1973, 9525, 13 
ЗАДОВОЛСГВО, Петпр Мазев, во: Нова 
Македонија (Скопје). 08.09.1973
(И.С.): Значајна уметннчка колекција, Струмица. 
во: Нова Македонија (Скопје), 10.01.1973. 9327.9 
ЛИКОВНА уметност, "Разгледи" бр.11. во: 
Борба (Београд). 27.01.1973
OTBOPEHA Струмичкаликовна колонија, во: 
Борба (Београд). 06.08.1973
НЕДОДЕЉЕНЕнаграде, Уметницн Говоре, во: 
НИН (Београд). 14.01.1973.1149, 41(40-42) 
ПОСМА TPA Ч. Петар Мазев, во: Вечер (Скопје), 
05.09.1973
ХЕПЕНИНГкајМазев, во: Вечер (Скопје). 
07.09.1973
Ш(ИРИЛОВ).Т(ашко): Повеќезначајниизложби, 
Годинава во МСУ. во: Вечер (Скопје), 14.03.1973 
111 ИРИЛОВ.Т(ашко): Ликовните творби меѓу 
работнителуѓе. во: Вечер (Скопје). 07.09.1973. 
3187. 10

1974
АБАЏИЕВА ДИМИТРОВА. Соња: Обидза 
поопштествување, во: Комунпст (Скопје). 
10.04.1974
А(Б АЏИЕВА) ДИМИТРОВ А, Соња: 
Револуцијата низликовната зизија. во: Комунист 
(Скопје), 19.08.1974,33.19
АБАЏИЕВА ДИМИТРОВ А, Соња: По повод 
изложбата "Револуционерното минато во 
македонската уметност" во Музејот на 
совремсната уметност, Скопје, VIII-IX /974. во: 
Современост (Скопје). 1974,7.665-667 
ABADZ1EVA DIMITROVA, Sonja: Revohtcionanui 
proSloxt ii inakedonsknj imetnosti, bo: Umctnost 
(Beograd), 1974.40
ВЕЛИЧКОВСКИ. Владимир: Повторна средба, 
Кон постановкапш eo Музејот на современата 
уметност посветена на јубилејот на A CHОМ. во: 
Нова Македонија (Скопје), 18.08.1974. 9904. 11 



ГЕОРГИЕВСКИ, Ванчо: Три генерације, во: 
Политика (Београд), 04.08.1974, 21850, 20 
ИНТЕНЗИВЕН ликовен живот, во: Вечер 
(Скопје), 10.08.1974
КОРУБИН, Јован: У одлуке првог заседања 
АСНОМ-аугрсфени су темељи и идеали 
македонског народа, во: Политика (Београд). 
03.08.1974, 21849
МАНЕВСКИ. Миле: Афирмирањена Скопјеco 
уметничкото и уникатношо, Уметноста 
надвор од Галериите. во: Нова Македонија 
(Скопје), 04.08.1974
СТРЕЗОВА. Слагана: Makedonsko suvremeno 
slikarstvo, Vinkovci:Galerijaumjetnosti, 1974(cat.exh.) 
ЧЕТВОРИЦА македонски уметници, во: 
Нова Македонија (Скопје), 27.03.1974 
ЧУКУЛЕСКИ. Г.: Завршава се споменик 
"Македонијум", Крушево. во: Борба (Београд), 
31.05.1974
Ч.С.:"Револуционерното минато во 
македонската уметност", Утре во Музејот на 
современатауметност, во: Вечер (Скопје), 
31.07.1974, 3461. 10

1975
ГИЛЕВСКИ, Паскал: Возвишената тема на 
НОВ (За изложбата на дела co тема од НОБ во 
Домотна ЈНА во Скопје), во: Вечер (Скопје), 
31.05.1975
ГИЛЕВСКИ, Паскал: Индивидуални вредности 
(за годишната изложба наДЛУМ во 
Уметничката Галерија во Скоије), во: Вечер 
(Скопје), 06.12.1975
(JAKI. R.): Slikar PetarMazev, во: Око (Zagreb), 
01.05.1975
М(АНЕВСКИ), М(иле): Смотра на 
едногодшините ликовни остварувања, Утрево 
Уметничката Галерија во Скопје, во: 
Нова Македонија (Скопје). 27.11.1975
НОБ во делата на македонските ликовни 
уметници, Во изложбениот салон наДомот на 
ЈНА во Скопје, во: Нова Македонија (Скопје). 
14.05.1975, 10166, 11
НОБ во делата на македонските ликовни 
уметници, Денес во изложбениот салон на 
Домот на ЈНА во Скопје, во: Вечер (Скопје), 
14.05.1975, 3701, 8
ОД Македонија дваесет и двајца уметници, На 
изложбата на современата југословенска 
уметност во Сараево, во: Нова Македонија 
(Скопје), 14.11.1975, 10350, 11



ПОВТОРНО чувствување на Револуцијата, Кон 
изложбата "НОБ во делата на македонските 
уметници", во: Нова Македонија (Скопје), 
16.05.1975
STREZOVA, Sladana: Makedonsko suvremeno 
slikarstvo, Vukovar: Gradski muzej, 1975 (cat.exh.) 
СТУДИЈА act македонската ликовнауметност, Bo 
најновиот број на "Разѓледи", во: Вечер (Скопје), 
06.08.1975
ШИРИЛОВ, Т(ашко): НОВ во делата на 
писателите и ликовните уметници, Титов 
Велес: Рациноаите средби од 12 до 14 ноември, 
во: Вечер (Скопје), 29.10.1975
Ш(ИРИЛОВ), Т(ашко): Есенска изложба на 
ДЛУМ. во: Вечер (Скопје), 28/30.11.1975

1976
АБАЏИЕВА ДИМИТРОВА, Соња: Споменикот 
во Kpyuteeo-Гласник на творечкиот импулс, во: 
Нова Македонија (Скопје), 15.02.1976
BAR.1S1C, Ladislav: I mate Skoplje, во: Око (Zagreb), 
23.09.1976,118,2
ЈУГОСЛОВЕНСКА изложба во три Градови, 
Мексико, во: Нова Македонија (Скопје),30.01.1976 
МАНЕВСК.И, Миле: БоГат ликоаен живот, во: 
Македонија (Скопје), 1976,273,8
NOVA sezona, PetarMazev: Ulja. Muzej suvremene 
umjetnosti, do 30..IX, Skoplje, bo: Vjesnik u srijedu 
(Zagreb), 18.09.1976
PETKOVSKI, Dr. Boris: Naglasena individualnost, bo: 
Oko (Zagreb), 02.-16.12.1976,123,15
ПОПОВСКИ, Јован: Ha прагу боѓатије јесени, 
Скопска панорама, во: Политика (Београд), 
29.09.1976
Р.П.: Панорама наше савремене ликовне 
уметности, во: Политика (Београд), 28.08.1976 
ТРАЈКОВСКИ, М.: Изложба на современата 
македонска уметност, Во Умешничкаша 
галерија во Куманово. во: Нова Македонија 
(Скопје), 19.08.1976
(Танјуг): На темељима потвр^ених вредности, 
Македонски ликовни тренутак, во: Борба
(Београд), 05.02.1976, 34. 11
(Танјуг): Панорама врхунских остварења, Кроз 
галерије и салоне, Скопље. во: Борба (Београд), 
05.09.1976

1977
АБАЏИЕВА ДИМИТРОВ А. Соња: Инашрација 
од слободата на мислата, творецот и човекош, 
По повод изложбата "Современа југословенска 
уметност" во Ашина, во: Комунист (Скопје), 
30.05.1977, 22, 20



АБАЏИЕВА ДИМИТРОВА. Соња: За 
пзложбата "Современа јуѓословенска уметност" 
во Атина, во: Современост (Скоттје), 1977,9-10, 
116-117
BARISIC, Ladislav: Najznacajniji dogadaj, clelo, licnost 
u 1976, Skopske hiljeske s kraja jedne godine, bo: Oko 
(Zagreb), 27.01.-10.02.1977
BARISIC, Ladisla: Generaciske dileine, Tradicionalna 
izloibct DLU Makedonije, bo: Oko (Zagreb), 29.12.1977- 
12.01.1978, 151.18
Б АШЕВСКИ, Димитар: Импресивна презентација 
на југословенската современа уметност, 
Извештајод Атина, во: Нова Македонија 
(Скопје), 11.05.1977,10882,10
ВЕЛИЧКОВСКИ. Владимир: Најцелосно 
презентирање, Кон традиционалната изложба на 
ДЛУМ ао Музејот на современата уметност во 
Скопје, во: Нова Македонија (Скопје), 20.11.1977, 
11075. 10
GALER1JA иѕропгеп Nadezde Petrovic, Otvorena 
likovna kolonija "Sicevo 77" bo: Oslobodenje (Sarajevo), 
16.07.1977
ГИЛЕВСКИ, Паскал: Педесет изложби (Осврт 
на минатоГодишните ликовни изложби што се 
одржаа во Скопје), во: Вечер (Скопје), 08.01.1977 
ДИРЈАН, Лилјана: Есенска ликовна прошетка, 
во: Културен живот (Скопје), 1977,9-10,37(36-37) 
ДУКАНОВИТЗ, А: Целовита сликамакедонских 
досптГнуНа, во: Борба (Београд), 19.10.1977,288,11 
'БУК АНОВ1ГН, А: Продужена изложбанајбоље 
прпзнање, Дани македонске кул туре у Паризу, 
во: Вечерње новости (Београд), 19.10.1977 
Ѓ(УРОВСКА), С(офија): Годишно собранпе на 
ДЛУМ. во: Нова Македонија (Скопје), 27.03.1977 
ИЗЛОЖЕНИ слики од наши уметници, Музеј- 
Галерија во Кавадарци,во: Нова Македонија 
(Скопје), 12.10.1977
.1АНЕВ, Богослав: Кумановска културна 
хроника, Уметничката Галерија збогатена co 
нови уметнички дела, во: Народна просвета 
(Скопје), 25.05.1977, 447. 9
Ј.П: Заедничка продажна Галерија, во: 
Нова Македонија (Скопје). 16.09.1977 
КЛЕТНИКОВ. Е(фтим).- Без принцип на селекција, 
во: Млад борец (Скопје). 16.11.1977.1216,23 
LIKOVNA kolonija и Sicevit, во: Vecer(Maribor), 
19.07.1977
Петар МАЗЕВ на "Сиќево 77", во: Вечер (Скопје), 
19.07.1977
М( АНЕВСКИ), М(иле): Изложба на откупени 
дела, Денес во Музејот на современата уметност 
во Скопје, во: Нова Македонија (Скопје), 07.01.1977 



М(АНЕВСКИ), М(иле): Масовна изложба на 
ДЛУМ, Денес во Музејот на современата 
уметност во Скопје, во: Нова Македонија 
(Скопје). 04.11.1977,11059,8
OTBOPEHA ликовна колонија "Cuheeo 77", во: 
Политика (Београд), 16.07.1977
ПОЧЕЛО " Cuheeo 77", во: Борба (Београд), 
19.07.1977
ПЕШИТ1, Душан: УсПешни дани македонске 
културе, Југословенска манифестација у Паризу, 
во: Политика (Београд), 17.10.1977,23001,12 
РЕЗУЛТА ТИ од анонимниот конкурсза идејно 
решение за споменикот на паднатите борци во 
НОВ и ЖФТ во Дебарска општина, во: 
Нова Македонија (Скопје), 30.01.1977
РЕЗУЛТА ТИ анонимноГ конкурса за идејно 
решење споменика палим борцимау НОБ иЖФТ 
Дебарске општине, во: Политика (Београд), 
31.01.1977
SICEVO 77, во: Vjesnik (Zagreb), 19.07.1977 
СТУДИСКИ upecuioj, Петар Мазев, во: Вечер 
(Скопје), 19.08.1977
Т.Н.: Padу дому Надежде Pleuipoeuh, Данас 
почињеликовна колонија "Cuheeo 77", во: 
Политика (Београд), 15.07.1977
Т.Н.: Почиње "Cuheeo 77", во: Политикаекспрес 
(Београд), 15.07.1977
Тим.М.: Ликовни уметници опет у Cyheey. во: 
Народне новине (Ниш), 15.07.1977
Тим.: Народни музеј приирема иоеодом дана 
ослобо))ења Ншиа три изложбе у једном дану, во: 
Народне новине (Ниш), 12.10.1977
ЌУЛ АФКОВА, Катица: Значајна и успешна 
презентација на творештеото, Писмо од 
Париз, По повод одржувањето на "Деновише на 
македонската култура ео Франција", во: 
Комунист (Скопје), 24.10.1977
USPESNA predstavitev Makedonske kultiire v Parizu, 
bo: Nasi razgledi (Ljubljana), 04,11.1977 
Ш(ИРИЛОВ),Т(ашко): Петар Мазевпретседашел 
наДЛУМ, во: Вечер (Скопје), 28.03.1977 
Ш(ИРИЛОВ),Т(ашко): Десетмакедонски 
сликари, На манифестацијата Денови на 
македонската култура ео Париз, во: Вечер 
(Скопје), 06.10.1977 '
ШИРИЛОВ.Т(ашко): Парискиденоеина 
македонската култура, Од вчера до 17октомери 
Годинаеа. во: Вечер (Скопје), 10.10.1977 
ШИРИЛОВ, Т(ашко); Отворена изложба на 
соеременото македонско сликарстео, Деноеи на 
македонската култура ео Париз. во: Вечер 
(Скопје), 14.10.1977, 4451, 2



ШИРИЛОВ, Ташко: Сеѓа поблику ја чувствуваме 
Македрнија, Денови на македонската култура во 
Париз, во: Вечер (Скопје), 15.10.1977,4452,10 
Ш(ИРИЛОВ), Т(ашко): Гиганска изложба на 
ДЛУМ, Утре во просториите на МСУ во Скопје, 
во: Вечер (Скопје), 03.11.1977,4468,13

1978
АБ АЏИЕВА-ДИМИТРОВА, Соња: Современи 
макебонски сликари во Австрија
(10.03-5.04.1978), во: Современост (Скопје), 
1978, 10. 105 (104-105)
BAR1SIC, Ldislav: Како zaokriiziti?, во: Око (Zagreb), 
26.01-9.02.1978
VASEV DIMESKI. Viktorija: Skopska likovnakronika, 
bo: Sinteza (Ljubljana), 1978,43/44, 141
ВИТЛАРСКИ. Трајан: Борис Петковски:
" Ошкривања", Скопје, "Мисла", 1977, во:Разгледи 
(Скопје). 1978,3.370-372
ДАМ.ЈАНОВСКА.Љ(убпца): Современа 
македонска ликовна уметност, Скопје: Музеј на 
современата уметност. 1978 (cat.exh.)
ЃУ РОВСКА, С(офија): Изложба на подарени дела 
од Г'рција, Денес во Музејот на современата 
уметност во Скопје, Изложбата ќе ја отвори 
Петар Мазев, во: Нова Македонија (Скопје), 
19.09.1978, 11372, 8
ГУРОВСКА, С(офија): Континуиранрастеж и 
иодем, Дваесет и трета ѓодишна изложба на 
ДЛУМ. во: Нова Македонија (Скопје),03.11.1978. 
11417, 9
ИЗЛОЖБА на современо македонско сликарство 
во Грац, во: Нова Македонија (Скопје), 03.03.1978, 
11174.7
М.Ј.: Колективна слика од 28метра, На 
Филозофском факултетуу Скопљу. во: Политика 
(Београд), 08.06.1978, 23229.16 
(МЕХАНЏИСКИ, Ванчо): Колективно создавање 
на имПозантна слика, Во просторот пред 
Филозофско-историскиот факултет од денес 
заеднички ќе почнат (kt прават ѓолема слика co 
димензии 28x4 метри повеќе наши познати 
сликари, во: Нова Македонија (Скопје), 07.06.1978, 
11268. 7
МЕХАНЏИСКИ, Ванчо. Популаризација на 
монументалното сликарство, Групамакедонски 
уметници неодамна на просторот пред 
Филозофско-историскиот факултет, само за 
еден ден насликаа огромно уметничко дело.. во: 
Нова Македонија (Скопје), 18.06.1978,11279,10 
OTBOPEH ликовен продажен салон, во: 
Нова Македонија (Скопје), 03.03.1978.11174.7 



ПАНЕВСКА, Р: Пералниците-станови или 
ателјеа, Околу 90ликовни уметници во Градот 
немаат ателјеа и се Готови да Ги адаптираат 
пералниците-вели Петар Мазев, претседател на 
ДЛУМ. во; Нова Македонија (Скопје), 10.02.1978, 
11153, 10
PETKOVSKI. Boris: Savremena niakedonska umjetnost, 
Banja Luka: Dom kulture, 1978 (cat.exh.)
П.С.: Триеналето на Графика во октомври и 
ноември, Битола. во: Нова Македонија (Скопје), 
26.05.1978, 4638. 11
SANDER, Slobodan Ѕ: Vojvodinska likovna kronika. 
во: Sinteza (Ljubljana), 1978.41/42. 139
(Танјуг): Македонски сликари y Аустрији, во: 
Политика експрес (Београд), 09,03.1978
(Tanjug): Makedonski slikari и Austriji, во: Oslobodenje 
(Sarajevo), 09.03.1978
(Tanjug): Makedonski slikari u Austriji, bo: Novi list 
(Rijeka). 10.03.1978
ШИРИЛ OB, Т(ашко): Лајтмотив: генетичкиот 
круѓ на јаѓулата, Разговор co ликовниош умешник 
Миле Корубин, во: Вечер (Скопје), 10.01.1978,4523 
Ш (ИРИ Л ОВ), Т(ашко): Шеснаесеп i макед oi icki i 
сликари во Грац, во: Вечер (Скопје), 10.03.1978, 
4574. 13
ШИРИ.Г1ОВ,Т(ашко):/1/с;(ен(7(врзлм«0(«7/е 
сликари, "Шеснаесетмакедонски сликари" во 
Грац, во: Вечер (Скопје), 17.03.1978,4580,12 
ШИРИЛОВ,Т(ашко): Студиозни ликовни 
откривања (Д-р Борис Петковски: "Ошкриаања", 
"Мисла", Скопје-1977), во: Вечер (Скопје), 
26.05.1978.4638, Н.исто:
ШИРИЛОВТашко: Студиозниликовни 
откривања, во: Македонија (Скопје). 1978,307,27

1978/1979
АБАЏИЕВА ДИМИТРОВА. Соња: За 
современата јуѓословенска ликовна умеГпност 
(По повод изложбата под ист назив во 
Националната пинакотека воАтина, 9. V-12. VI 
1977 година). во: Ликовна уметност (Скопје), 
1978-1979, 4-5, 50(45-52)

1979
АБАЏИЕВА ДИМИТРОВА, Соња: 
Меѓурепубличко проникнување, За изложбаша 
"15 современимакедонски ликовни умешници во 
Уметничката Галерија во Дубровник, во: 
Комунист (Скопје), 06.07. 1979,29,22 
АГИТ1, Н: Отворен стваралачки дијалог, 
Изложбом "Петнаест савремени.хмакедонских 



ликовнихумјетника" 10.септембра сарајевски 
Колегијум арттстикум отвара јесењу ликовну 
сезону. во: Oslobodenje (Sarajevo), 28.08.1979, 11217,9 
AGIC, N.: Savremeni makedonski unietnici, Danas u 
Kiilefjijunut Artistikumu, bo: Oslobodenje (Sarajevo), 
10.09.1979,11233,9
BASS IN. Aleksander: Petnajst makedonskih umetnikov, 
bo: Nasi razgledi (Ljubljana), 26.10.1979,20,591 
BAUTOV1C, A.: Suvremeno makedonsko likovno 
stvaralastvo, U dubrovackoj UmjetnickoJ galeriji, bo: 
Slobodna Dalniacija (Split), 27.06.1979. 10643,6 
BO слава на паднатите борци, во: Комунист 
(Скопје), 12.10.1979,43,2
ГИЛЕВСКИ, Паскал: Теоретичар на сигурните 
вредности ("Откривања" од д-р Борис 
Петковски, "Мисла", Скопје). во: Вечер (Скопје), 
04.01. 1979. 4826. 13
ГИЛЕВСКИ. Паскал: Скопје како инспираццја (За 
изложбата "Скоије во делата на ликовните 
уметници" во Центарот за култура и информации 
в<> Скопје), во: Вечер (Скопје), 27.11.1979,5104,13 
ГИЛЕВСКИ. Паскал: Историско минато 
(Тематска изложба наДЛУМ во Музеј на Град 
Скопје). во: Вечер (Скопје). 27.12.1979,5128,12 
Д(АМЈАНОВСКА),Љ(убица):20.млкедонсл:и 
ликовниуметници, Скопје: Републичка комисија 
за културни врски co странство. 1979 (cat.exh.) 
ДАМЈАИОВСКА.Љубица: "Нерешки мајстори", 
во: Ликовна уметност (Скопје), 1979, 6,41(41-42) 
Д.М.: Од праисторије до т&матских изложби, 
Богат програм нитког НародноГ музеја, во: 
Народне новине (Ниш), 21.02.1979,4911, 11 
Т>УЗА. Петар: Савремени токовч македонске 
уметности, Из "Музеја на современата 
уметност" у Скопљу. во: Јединство (Приштина),
23.11.1979, 279, 11
'БУРИТ1. М: Првеласте нове сезоне, во: 
Политика (Београд), 19.09.1979, 23691,12 
Ѓ(У РОВСКА), С(офија): Редовно изборно 
собрание наДЛУМ, Вчераво НУБ "Климент 
Охридски”, во: Нова Македонија (Скопје). 
28.05.1979, 11617, 3
Ѓ(УРОВСКА), С(офија): "Петнаесет современи 
македонски уметници", Синоќа воДубровник 
отворена изложбата. во: Нова Македонија 
(Скопје), 21.06. 1979, 11641, 10
ГУРОВСКА, С(офија): Петнаесет современи 
македонски ликоани уметншџл, Во Модерната 
галерија во Љубљана, во: Нова Македонија 
(Скопје). 09.10.1979,11751, 10



ЃУРОВСКА. С(офија): Изложби воЛондон u 
Братфорд, Во рамките наДеновите на 
македонската култура во Велика Британија, во: 
Нова Македонија (Скопје), 12.10.1979,11754, 6 
Ѓ(УРОВСКА), С(офија): Отворена изложбата: 
"Скопје (»> делата на ликовните уметници", во: 
Нова Македонија (Скопје), 13.11.1979, 11785, 9 
Ѓ(УРОВСКА). С(офија): Тематска изложба на 
ДЛУМ, во: Нова Македонија (Скопје),28.12.1979, 
11828, 10 
ZALAR. Franc: Posluh za sodobno, во: Dnevnik 
(Ljubljana), 16.10.1979,283,5
ИЗЛОЖБЛ: "75 современи македонскиликовни 
уметници", Во Сараево од 10.до25 септември, во: 
Нова Македонија (Скопје). 18.08.1979.11698, 6 
ИЗЛОЖБА: Современамакедонскауметност, 
Сараево, во: Нова Македонија (Скопје), 
12.09.1979, 11724. 10
(I): Makedonski umetnici izlazu и Sarajevu, во: Vjesnik 
(Zagreb), 14.09.1979, 1155,5
Ј.П.: МакедонскаумјетностуЛондонуи Брадфорду, 
во: Побједа (Титоград), 17.10. 1979,4978,13 
ЛАЗАРОВ, Ристо: Срдачен и топол прием, во: 
Комунист (Скопје), 16.11.1979,48.19 
PetarMAZEV, predsednikdrustva.. во: Delo (Ljubljana), 
11.07.1979,159,7
MAKEDONSKI uinjetnici izlazu u Sarajevu, bo: Vjesnik 
(Zagreb), 14.09,1979,1155,5
MESSESNEL, Janez: Spopadanja in spoznavanja, bo: 
Delo (Ljubljana), 09.10.1979,236,6
Ml KU LIC, Planinka: Tri generaeije, Izlozba "15 
savremenih niakedonskih likovnih umjetnika" u 
Collegiumu artisticumu, bo: Odjek (Sarajevo), 
15.09.1979,18,11
M.K.: Savremena makedonska umjetnost. Uskoro u 
Kolegijum Artistikumu, bo: Sarajevske novine ' 
(Sarajevo), 16.08.1979,516,2
FLA.: Потребаза комуникацијом, Mefyyрепу бличка 
сарадња у области ликовних умјетности, во: 
Oslobodenje (Sarajevo), 12.09.1979, 11235, 10 
(П.Т.): Голем народен собир во Тшпов Велес, 
Свечено ќе биде отворена Спомен- 
костурницата на заГинатите борци eo НОВ од 
Велес и Велешко, во: Нова Македонија (Скопје). 
09.10.1979, 11751, 1
РАДИЧЕСКИ. Н(ауме): Кон изложбата на 
ДЛУМ-79, во: Студентски збор (Скопје), 
03.11.1979. 704, 12
СОВРЕМЕНЛ македонска уметност во 
Сараево, во: Вечер (Скопје), 12.09.1979.5039. 14 
SLIKE i skulpture makedonskih umjetnika, Od 
preksinoc u Kolegijumu artistikumu, bo: Sarajevske 
novine (Sarajevo), 12.09.1979,533,12



СИМБОЛ на победа u слободен развој, Спомен- 
костурнацата на заѓинатшпе борци во НОВ, во: 
Нова Македонија (Скопје), 11.10.1979. 11723.6 
(Танјуг): Јединство личности и света, 
Савремена македонска ликовна уметност у 
Сарајеву, во:Борба (Београд), 12.09.1979.252. 11 
(Танјуг): Савремена македонска умјетност у 
"Колегијум Артистикуму", во: Побједа 
(Титоград), 12.09.1979. 4943. 13 
(Танјуг): Савременамакедонска уметност, У 
сарајевском павиљону "КолеГијум артистикум", 
во: Јединство (Приштина), 12.09.1979, 216. 10 
(Танјуг): Савременамакедонскауметност, во: 
Дневник (Нови Сад), 12.09.1979. 11805, 10 
HOZO. Dzevad: Jedinstvo licnosti i svijeta, "Petnaest 
savreinenih makedonskih umjetnika" u Kolegjumu 
artistikunui, bo: Oslobodenje(Sarajevo), 15.09.1979,11238.11 
Ш(ИРИЛОВ).Т(ашко): Иложба "Дваесет 
македонски ликовни уметници", во: Вечер 
(Скопје), 12.07.1979, 4986, 10
ШИРИЛОВ Т(ашко): Величествен споменик, во: 
Вечер (Скопје). 11.10.1979.5064. 16 
Ш(ИРИЛОВ). Т(ашко): Скопјеволиковни 
теорби, Изложба во Центарот за култура и 
информации во Скопје, во: Вечер (Скопје).
13.11.1979, 5092
15 македонски ликовни уметници, Во 
Уметничката Галерија во Дубровник, во: Вечер 
(Скопје), 04.07.1979, 4979, 12

1980
АБ АЏ ИЕВ А-ДИМИТРОВА, Соња: 
Меѓурепубличко проникнување, По повод изложбата 
"15 современи македонски ликовни уметници". во: 
Современост (Скопје), 1980.2,75(75-76) 
А(Б АЏ ИЕВА) ДИМИТРОВА. Соња: 
Континуиран интерес, Изложба на подарени 
дела 1971-1980, во Музејот на современата 
уметност во Скопје, во: Комунист (Скопје), 
30.05.1980. 21. 20
АБАЏИЕВА ДИМИТРОВА. Соња: Како Го 
информираме светот за ликовните збиднувања 
во СР. Македонија, во: Културен живот(Скопје), 
1980. 6. 3(3-4)
АБАЏИЕВА ДИМИТРОВА, Соња: Безузора и 
модела, Југословенско сликарство шесте 
деценије. во: Борба (Београд), 09.08.1980,218,9 
АБАЏИЕВА ДИМИТРОВА, Соња: 
Македонското учество на изложбата 
"Шестата деценија ао современото 

југословенско сликарство" во МСУ-Белград, во: 
Современост (Скопје), 1980,10. 94(94-95)



АБАЏИЕВА-ДИМИТРОВА, Соња: Годишниош 
биланс на ДЛУМ, во: Комунист (Скопје), 12.11.1980. 
49. 22
АБАЏИЕВА ДИМИТРОВА, Соња: Динамична и 
плодна активност, Годнната 1980 под лупа, во: 
Комунист (Скопје), 29.12. 1980, 51-52, 28
АЛБУМ на " Културен живот" (фотографија на 
членовитена Мугри), во: Културенживот (Скопје), 
1980, 9,16
БАКЕВСКИ, Петре: КаШалог, во: Вечер 
(Скопје), 01.03. 1980,5182,2
ВАСИЉКОВИТЗ, Коста: Трагањеза битним, 
Петнаест савремених македонских уметника у 
Уметничком павиљону " Цвијета ЗузориЕ”,во: 
Комунист (Београд), 01.02.1980,1195
ВАСИТѓ, П(авле): Заједништво духа и тежњи, 
Савремени македонски уметници у павиљону 
"Цвијета ЗузориК", во: Политика (Београд), 
05.02. 1980, 23825, 23
ВЕЛИЧКОВСКИ, Владимир: Извесна стилска и 
вредноснахетерогеност, Кон изложбата "15 
современи македонски ликовни уметници" во 
Музејот на современатауметност во Скопје, во: 
Нова Македонија (Скопје), 02.03.1980,11891,11 
VEL1CKOVSK.1, Vladimir: Tradicionalno и novoin, 
Makedonski likovni umjetnici uspseno predstavljaju 
svoju kultiirnu sredinu it nasim i stranim kulturnitn 
metropolania, bo: Vjesnik (Zagreb), 29.04.1980. 11738,14 
ВЕЛИЧКОВСКИ. Владимир: Како it co што da 
ce презентираме?, во: Разгледи (Скопје), 1980,6, 
701,702(701-703)
ВО потрага по авторското право, Новости од 
ДЛУМ, во: Нова Македонија (Скопје). 07.06.1980, 
11987, 5
ВУ КОБР АТОВИБ, Драган: Мајаа t аПлауз11 
Југословенима, во: Борба (Београд), 07.06.1980.153.12 
ГИЛЕВСК.И, Паскал: Петнаесетмината (Пресек 
на македонската ликовна уметност во МСУ во 
Скопје), во: Вечер (Скопје), 21.02.1980,5174,14 
ГИ.ЛЕВСКИ, Паскал: Македонските народни 
песни на ѓрчки, во: Кој настан, дело, личност?, во: 
Нова Македонија (Скопје), 13.01.1980,11842, 9 
ГИЛЕВСКИ, Паскал: Најнови дострели, За 
традиционалната Годишна изложба наДЛУМ, 
во: Вечер (Скопје), 18.12.1980, 5429,15 
Д.Г.: Три Генерације, во: Политика експрес 
(Београд), 18.01. 1980, 5699, 10
Д.Д.: Македонскаталиковнауметност во . 
Приштина, во: Вечер (Скопје). 07.01.1980,5135,12 
Д.М.: Излажу Македонци, УПршитини, во: 
Експрес политика (Београд), 06.01. 1980, 5687,12 



ДИРЈ AH, Л(илјана): Конечно пред штафелаите, 
По отворањето на Факултетот за ликовна 
уметност во Скопје, во: Вечер (Скопје), 
10.10. 1980. 5371. 12
Д.З.: Именован жири, во: Побједа (Титоград),
21.10.1980, 5346
Т>УЗА. Петар: Ликовни тренутак Македоније 
(Поводом изложбе "15 савремених македонских 
уметника" у Галерији уметности у Прииапини,) 
во: Јединство (Приштина), 12.01.1980, 9.10 
Ѓ(УРОВСКА), С(офија): Македонска уметнпчка 
колекција, во: НоваМакедонија (Скопје), 20.12.1980, 
12181, 7
ИЗЛОЖБА на 15 македонски ликовни уметници, 
Приштина, во: Нова Македонија (Скопје), 
05.01. 1980, 11834, 5
ИЗЛОЖБА македонских умјетника, Приштина, 
во: Oslobodjenje (Sarajevo), 05.01.1980. 11346. 12 
ИЗЛОЖБА македонскихуметника, во: 
Јединство (Пргпптина), 05.01.1980,3.10 
ИЗБРАНИ членови намапшчната комисија, во: 
Нова Македонија (Скопје). 09.04.1980,11929. 10 
ИЗЛОЖБА, Петар Мазев, во: Вечер (Скопје), 
12.09.1980, 5347, 22
КУЗ(МАНОВСКИ). Р(исто): Отворена 
изложбата "15 македонски ликовни уметници", 
Белград, во: Нова Македонија (Скопје), 20.01.1980, 
11849, 3
Л.М: Традиционална изложба на членовите на 
ДЛУМ, во: Нова Македонија (Скопје), 27.11.1980, 
12160, 10
М( АНЕВСКИ), М(иле): Осумдесет подарени дела, 
Новини од Музејот на современата уметност, во: 
Нова Македонија (Скопје),15.02.1980,11875.10 
МАРКУШ. З(оран): Неофицијално, 
репрезентативно, Поставка "Пешнаест 
савремених македонских уметника" у 
београдском Павиљону “Цвијета Зузорик", во: 
Борба (Београд). 08.02.1980, 37,10 
МАЗЕВ ќе излага во Њујорк, во: Нова 
Македонија (Скопје). 21.11.1980,12154, 10 
NAPOKON FLU, во: Svijel (Zagreb), 31.10.1980.22,32 
П.Б.: Отвара се изложба македонскихуметника, 
Данасу приштшнској Галерији уметности, во: 
Јединство (Приштина). 04.01. 1980,2. 10 
ПЕТНАЕСЕТ македонски ликовни уметници, 
Денес во павилјонот "Цвијета Зузориќ", во: 
Нова Македонија (Скопје), 18.01.1980,11847, 9 
ПАРЛАПАНОВ, Јован: Ускоро Факултетза 
ликовну умјетност у СкоПљу.во: Побједа 
(Титоград), 19.04.1980, 5150, 10



SODOBNA makedonska umetnost, bo: Delo (Ljubljana), 
15.01.1980,11,7
CABPEMEHA македонскауметност, во: 
Политика (Београд), 19.01.1980,23809,21 
ТРИ Генерације, во: Т.В. Новости (Београд), 
01.02.1980, 788, 12
ТАКОВСКИ, Е: О<) есенредовна настава, По 
одлуката за формирање на Факултет за ликовна 
уметност, во: Вечер (Скопје), 11.04.1980.5217, 13 
(Танјуг): Македонскиликовни уметнициу 
Пршипшни, во: Политика (Београд), 07.01.1980,2397 
(Танјуг): Изложба македонскихуметника, У 
приштинској Г'алерији умјетносиш, во: Побједа 
(Титоград), 07.01. 1980, 5056, 13
(Танјуг): Изложба македонскихуметника, во: 
Дневник (Нови Сад), 07.01.1980, 11918, 10 
ХАДРЕРТБОНАЈ, С.: Македонскиликовниуметници 
у Приштини, Петнаест савременихмакедонских 
ликовнихауторау Галеријиуметности Косова. во: 
Борба (Београд), 07.01.1980,5,10 
Ш(ИРИЛОВ),Т(ашко): Павилјон и ателјеаза 
ДЛУМ, во: Вечер (Скопје), 18.03.1980,5196, 15 
Ш(ИРИЛОВ),Т(ашко): Конференција на 
ликовните уметници, Утре и задутре во
Кумровец, во: Вечер (Скопје), 27.06.1980,5281.13

1981
АЛЕКСОВА БАЧЕВА, Захаринка: НОВи 
социјалистичкатареволуција во делата на 
јуГословенскителиковниуметници, Скопје: 
Музеј на современата уметност, 1981 (cat.exh.) 
БОЧВ АРОВА. Марика: Изложба на СДЛУЈ, во: 
Разгледи (Скопје), 1981,10
БОШКОВСКИ, Љубомир: Помеѓу реалното и 
стстрактното, во: Студенски збор (Скопјеј,
29.11.1981, 855-856, 10
ВЕЛИЧКОВСКИ, Владимир: Еденможен избор, 
Кон изложбата на СДЛУЈ во Музејот на 
современата уметност во Скопје, во: Нова 
Македонија (Скопје), 01.11.1981,12493, 10 
ВЕЛИЧКОВСКИ, Владимир: Без селекција, Кон 
Зб-iTia изложба наДЛУМ во Уметничката 
Галерија во Скопје, во: Нова Македонија 
(Скопје), 09.12. 1981, 12529,10
ВЕЛИЧКОВСКИ, Владимир: Предностите на 
цртежот, По повод ДЛУМ-овата изложбана 
цршеж во НУБ "Климент Охридски" во Скопје, во: 
Нова Македонија (Скопје), 20.12.1981.12540.10 
VITLARSKI, Trajan: Boris Petkov.ski, Odkrivanja Misla. 
Skopje 1977, bo: Sinteza (Ljubljana). 1981,53/54. 128 
ВУЈОВИТ1. M.: Салон-петнаести ilyiTi, Дванаестог 
новембрау Умјетничкоммузеју CP Црне Горе. во: 
Цетињски лист (Цетиње), 10.11.1981,138.8



В(УЈ0ВИТ1). М.: Петнаести пут-салон, У 
Умјетничком музеју 12. новембра. во: Цетињски 
лист (Цетиње), 25..11.1981,139, 9
(B.K.):Ликовна манифестација co 433 дела, Во 
Музејот на современата уметносш во Скопје, 
во: Екран (Скопје), 23.09.1981,571,24 
ГИЛЕВСКИ. Паскал: Високи дострели (За 
изложбата на современата македонска графика 
воЛиковниотсалон наДЛУМ), во: Вечер (Скопје), 
20.02. 1981, 5482, 12
П4ЛЕВСКИ. Паскал: Портретирање, во: Вечер, 
Скопје. 24.02.1981, 5485, 14
ГИЛЕВСКИ, Паскал: НОВ и Револуцијата во 
уметничките дела, во: Културен живот (Скопје), 
1981,6,8(7-8)
ГИЛЕВСКИ. Паскал: Уметност иреволуццја, 
Кон изложбата "НОВ и Социјалистичката 
револуција во делата на југословенските 
автори", мај-јуни, МСУ-Скопје, во: Просветена 
жена (Скопје), јуни, 1981,744,16 
ГИЛЕВСКИ. Паскал: Широк спектар на 
ликовност (За изложбата на СДЛУЈ во МСУ во 
СкоПје). во: Вечер (Скопје), 21.10.1981,5688,10 
ГИЛЕВСКИ. Паскал: Волонтерски занес (За 
изложбата на Друштвото наликовните 
уметници на Македонија во Даут-паишниот 
амам, во: Вечер (Скопје), 08.12.1981, 5728,14 
ГИЛЕВСКИ, Паскал: Цртачки аспекпш, 
"Цртеж-ДЛУМ 1981, во НУБ "Климент Охридски" 
во Скопје. во: Вечер (Скопје), 15.12.1981,5734,13 
ГИЛЕВСКИ, Паскал: Дострелите на 
македонското сликарство (За книгата 
"Современо македонско сликарство" од д-р 
Борис Петковски), во: Вечер (Скопје),
24.12.1981, 5742, 12
ГИЛЕВСКИ, Паскал: Почетоци на зрелоста, 
Изложби, во: Вечер (Скопје),29.12.1981,5746,11 
ГРЕГОВИТ1, С.: Прва награда Милану 
Kobboeiihy, Цетиње: Југословенски ликовни 
салон "13 Новембар", во: Борба (Београд),
16.11.1981, 1315
G.O.C.: Nagrada Jos ip it Diminicu, Na tradicionalnoj 
izlozbi Saveza drustva likovnili uinjetiuka Jugoslavije, 
bo: Novi list (Rijeka), 03.12.1981,280,11 
ДАМЈ AHOBCKA, Љупка: Мноштво 
опредељења, Седма изложба СДЛУЈ-а у Скопљу, 
во: Борба (Београд), 10.11.1981,309, 11 
Ѓ(УРОВСКА), С(офија): НОВ и Револуцијата во 
делата на ликовните уметници, Музејна 
современатауметност, во: Нова Македонија 
(Скопје), 28.04.1981, 12308, 8 
Ѓ(УРОВСКА). С(офија): Изложба



"Македонската ликовна уметност", Утре во 
Даут-пашиниот амам во Скопје, во: Нова 
Македонија (Скопје), 28.05.1981,12336, 10 
(ЃУРОВСКА, Софија): Доделени 22 наГради, На 
изложбата на СДЛУЈ 81, во: Нова Македонија 
(Скопје), 16.10. 1981. 12477, 10
(ЃУРОВСКА. Софија): "Апстрактни" слики од 
малтер и влага, Во какви услови работи 
Факултетот за ликовниуметности, во: Нова 
Македонија (Скопје), 26,11. 1981, 12518, 9 
(ЃУРОВСКА, Софија/- HmpadaiTia "Никола 
Мартиновски" за Петар Мазев, НаДЛУМ- 
овата изложба на цтреж, во: Нова Македонија 
(Скопје), 09.12.1981. 12529, 10
ТЗУЗА, Петар: Слојевите и сааремене 
тенденције, Отворена изложба СДЛУЈ-ау 
Музеју савремене уметности у Скопљу, во: 
Јединство (Приштина). 17.10. 1981, 247,11 
ИЗЛОЖБА на Петар Мазев, во: Нова 
Македонија (Скопје). 30.01.1981, 12220, 10 
ИЗЛОЖБА за народниотживот, Денес во 
зградата на Музеите на Македонија, во: Нова 
Македонија (Скопје), 07.05.1981, 12315, 12 
ИЗЛОЖБА на првата генерација студенти, Денес 
на Факултетот за ликовни уметносши во Скопје. 
во: Нова Македонија (Скопје),03.06.1981,12342.7 
К.Р.: Смотра јуѓословенскихликовних 
уметника, У Музеју савремене уметности 
отаорена седма изложба Савеза друштва 
ликовнихуметника Југослааије. во: Политика 
(Београд), 20.10. 1981, 24441. 12
МАЗЕВ ќе излага во Југословенскиот културен 
центар, На29 јануари во Њујорк, во: Нова 
Македонија (Скопје). 16.01.1981, 12206, 10 
Petar MAZEV.bo: Delo (Ljubljana), 16.01.1981, 11,9 
Петар МАЗЕВ, во: Политика (Београд), 
23.01.1981, 24173, 12
Петар МАЗЕВ и Петар Хаџи Бошков- 
Добитници на првата наѓрада за сликарство и 
скулптура, во: Универзитетски весник (Скопје), 
1981, 10,5
МАКЕДОНСКИОТсликар Петар Мазев.во: 
Екран (Скопје), 27.03.1981,541,4
МУСОВИЌ, Богдан: 35. изложба наДЛУМ. во: 
Млад борец (Скопје), 25.03. 1981,1345, 16 
МУСОВИЌ, Богдан Видое: Инспирација 
што трае, во: Нова Македонија(Скопје), 
31.05.1981,
МУСОВИЌ, Богдан Видое: Зближување на 
резултатите, Повод-седмата изложба на 
Друштвото на ликовниГпеуметници на 
Југославија во Музејот на современата уметност 



во Скопје, во:Младборец(Скопје), 25.11.1981,1364,17 
Н.Ј.: НаГраде Салона, На Цетин>у, во: Политика 
експрес (Београд). 14.11.1981,6357, 10
(П.К.): Во МАНУ објавени предлозитеза нови 
академици, во: Нова Македонија (Скопје), 
16.09.1981, 12447, 10
ПАВЛИЧИИ. Звонко: БоГаталиковна јесен, во: 
Јединство (Приштина), 18.09.1981,222. 9 
ПЕЈОВИТг, Татјана: XV јубиларна изложба, 
Ликовни салон "13 Новембар", во: Цетињски 
лист (Цетиње). 10.12.1981,140,9
ПИСАРЕВ, А.: Отворена галерија, Јуче у Скопљу, 
во: Политика експрес (Београд), 30.05.1981,6189,12 
ПОВОДОМ 40 Годинаустанка иреволуције..во: 
Политика експрес (Београд), 20.10.1981,6332,10 
PRERADOVIC. R.: Globalno i lokalno и sxtvremenoj 
umjetnosti, Ususretu "Jesenjem salonu" u Banjaluci, 
bo: Oslobodenje (Sarajevo), 06.11.1981, 11984,11 
ПОЛАЗАРЕВСКИ, B.: Акабемија "на" ќумбе, во: 
Млад борец (Скопје), 18.11. 1981, 1364, 2 
РАВАНОВСКА-ТУЛБЕВСКА, Р(умена): КоГа 
Факултетот во Сули Ан?, во: Вечер (Скопје), 
23.09. 1981,5654, 14
RAZSTAVA Petra Mazeva v New Yorku, во: Delo 
(Ljubljana), 13.02.1981,35,8
"РАЗГЛЕДИ"-10, во: Нова Македонија (Скопје), 
27.03.1981, 12276, 8
РОГАНОВИК.Трпа: Народниотживот ао 
творештвотонамакедонскителиковниуметници, 
Скопје:Етноло[пкимузеј на Македонија, 1981(cat.exh.) 
(C.A.): Изложба на дела од повеќе наши 
уметници, Уметничка Галерија, во: Нова 
Македонија (Скопје), 27.09.1981.12458, 7 
CHATА, Петар Мазев, сликар. во: Вечерње 
новости (Београд), 17.03.1981. 8339, 17 
(Tanjug): Mazev izlaze и New Yorku. во: Vjesnik 
(Zagreb). 15.01.1981,11992,7
(Танјуг): Мазев излажеу Њујорку, во: Oslobodenje 
(Sarajevo), 15.01.1981,11713,9
(Tanjug): Nagrada Josipu Diininicu, Na izlozbi 
jugoslovenskih likovnih dostignuca u Skoplju, bo: 
Novi list (Rijeka), 16.10.1981,241,8
(Tanjug): 420 djela 170 umjetiiika, U Skoplju otvorena 
reprezentativna izlozba suvremene Jugoslovenske 
umetiwsti, bo: Vjesnik (Zagreb), 19.10.1981.12266.5 
(Танјуг у.Додељененаграде Салона "13 Новембар", во: 
Дневник (Нови Сад).14.11.1981.12588
ТВОРБИ на Петар Мазев во Њујорк. во: Вечер 
(Скопје), 30.01.1981. 5464, 13
УСПЕСИ на јуГослоаенските сликари, Њујорк, 
во:НоваМакедонија(Скопје),24.02.1981,12245,10 
USPEH1 naSih slikarejv vZDA, во: Delo (Ljubljana),



27.02.1981,47.8
УШТЕ една награда за Петар Мазев, На 
традиционалната јуГословенскаликовна изложба 
во БањаЛука, во: Вечер (Скопје), 24.12.1981,5742,13 
ЦВЕТАНОВСК.А, Д(аница): Изложба на 
сликарот Петар Мазев во Њујорк, во: Нова 
Македонија (Скопје), 01.02.1981,12222,3 
CETINЈЕ, во: Vjesnik (Zagreb), 18.11.1981, 12296,9 
Ш(ИРИЛОВ).Т(ашко): Награда "Никола 
Мартиновски", во: Вечер (Скопје), 01.06.1981,5566,3 
ШИРИЛОВ, Т(ашко): Работа co програма, По 
одржувањето на Годишното Собрание на ДЛУМ, 
во: Вечер (Скопје), 02.06.1981,5567,15
ШИРИЛОВ, Т(ашко): Богата ликовна есен, во: 
Вечер (Скопје), 09.09.1981,5652,14 
ШИРИЛОВ, Т(ашко): НаГрадени врвни 
дострели, во: Вечер (Скопје), 16.10.1981,5684,11 
Ш(ИРИЛОВ), Т(ашко): НаГрада за Петар 
Мазев, На изложбата на современата 
југословенска ликовна уметност во Цетиње, во: 
Вечер (Скопје), 19.11.1981,5713,12 
Ш(ИРИЛОВ).Т(ашко): Мазев награденза. 
најуспешен цртеж, во: Вечер (Скопје), 10.12.1981, 
5730, 13

1982
А(Б АЏИЕВА) ДИМИТРОВ А, Соња: Различни 
остварувања, За Годишната изложба наДЛУМ 
и "Цртеж81" во Скопје, во: Комунист (Скопје), 
15.01.1982, 1296, 22
АБА1ДИЕВА ДИМИТРОВ А, Соња: 
МинатоГодшините ликовни врвови, Ликовна 
уметност, во: Комунист (Скопје), 19.02.1982.1301.22 
АБАЏИЕВ А-ДИМИТРОВА. Соња: 
Минатогодишнителиковни врвови, во: 
Современост (Скопје), 1982, 3, 127(126-127) 
BASSIN. Aleksander: Slikarstvo v Jugoslaviji- 
sodobniki, во: Nasi razgledi (Ljubljana), 25.06.1982, 
12361,45
Б АРИШИЌ, Ладислав: Тајнопис на цршежите, 
Кон изложбата на цртежи на членовнте на 
ДЛУМ во НУБ "Климент Охридски "-Скопје, 
декември 1981. во: Екран (Скоггје), 01.01.1982,581,46 
Б АРИШИЌ. Ладислав: Ниво на површна 
информација (Кон изложбата "Млада Генерација 
IV "-Музеј на современата уметност-Скопје, 
март-април 1982), во: Екран (Скопје), 09.04.1982, 
595, 46 
БАРИШИЌ. Ладислав: Стандардно лошо, Кон 
З7.изложба наДЛУМ, Уметничка Галерија, 
Скопје, ноември-екември 1982, во: Екран (Скопје),
17.12.1982, 631, 35



ВАСЕВ А-ДИМЕСКА. Викторија: Зрел израз на 
македонскиот цртеж'81, во: Културен живот 
(Скопје), 1982,1-2,37
ВЕЛИЧКОВСКИ. Владимир: Успехна 
македонската скулптура, во: Просветена жена 
(Скопје). 01.1982,1,14 '
ВЕЛИЧКОВСКИ, Владимир: За развојот на 
македонското сликарство, Кон книГата 
"Современо македонско сликарство" од д-р 
Борис Петковски, во: Нова Македонија (Скопје), 
07.02.1982, 12585, 10
ВЕЛИЧКОВСКИ. Владимир: Ворамкитена 
провереното, Кон 13. Графичка изложба на 
ДЛУМ во НУБ "Климент Охридски", во: Нова 
Македонија (Скопје), 16.05. 1982, 12683. 10 
Владимир ВЕЛИЧКОВСКИ за творештвото на 
Петар Мазев, по повод неговата најнова 
самостојна изложба, во: Недела 19 сеПтември. 
во: Екран (Скопје), 24.09.1982,619,18 
ВЕЛИЧКОВСКИ, Владимир: Што всушност се 
менува?, Кон 37-та изложба наДЛУМ во 
Уметничката галерија во СкоПје. во: Нова 
Македонија (Скопје). 01.12.1982. 12880, 5 
ВИТЛАРСКИ. Трајан: Борис Петковски, 
Современо македонско сликарство, во: Разгледи 
(Скопје), 1982, 1-2, 102(100-103)
В.Г.: Прва аукција науметнички дела, Утре во 
Центарот за култура и информации во Скопје, 
во: Вечер (Скопје). 02.03.1982,5798
В.З.: По свом избору, ЈБубљана, во: Вечерње 
новости (Београд), 17.04.1982, 8735,14
VIDET1 razstavo "Slikarstvo v Jugoslaviji-sodohniki" 
v Likovnem razstavis u Rihard Jakopi v Ljuhljaiii, bo: 
Teleks (Ljubljana), 22.04.1982,38,10
ГИЛЕВСКИ, Паскал: Графички иновации, За 
графичката изложба на ДЛУМ во Народната и 
униврзитетска библиотека "Климент Охридски" 
(зо Скопје, во: Вечер (Скопје).12.05.1982,5859,12 
ГИЛЕВСКИ, Паскал: Резултатите на повидок 
(За традиционалното ѓодшино презентирање на 
ДЛУМ ао Уметничката Галерија во Скопје), во: 
Вечер (Скопје), 06.12.1982, 6036,11 
ГИГАНТСКА изложба на Мазев, во: Вечер 
(Скопје), 11.09.1982, 5965,14
Г.П.: Изложбана Сиќевачката колонија, 
СѓЛрулпп(Л,во:НоваМакедонија(Скопје), 
26.11.1982,26.11.1982,12877, 10
ЃУРОВСКА, С(офија): Откупи и средства, Дали 
co укинувањето на Комисијата за откуп на 
ликовни дела при СИЗ на културата на Град 
Скопје се намалуваат можностите ликовните 



творци da покријат барем дел од трошоците 
што Ги прават за da создадат дела? во: Нова 
Македонија (Скопје). 18.02.1982, 12598, 10 
ЃУРОВСКА, С(офија); Заинтересирана публика, 
17о аукцијата наликовни дела во Скопје, во: 
Нова Македонија (Скопје), 05.03.1982, 12613, 10 
ЃУРОВСКА, С(офија): Простор зарабоша, 
Проблеми на ликовните уметници, во: Нова 
Македонија (Скопје), 01.04.1982, 12540,10 
(ЃУРОВСКА. Софија): Изложба на Петар 
Мазев, Утревечер во Уметничката галерија во 
Скопје. во: Ноза Македонија (Скопје), 08.09.1982, 
12798, 9
ЃУРОВСКА, С(офија): Активност во 
континуитет, Во текот на 1982 Година во 
Скопје се одржаа Повеќе изложби кои io 
привлекоа вниманието на проследувачите на 
ликовната уметност, во: Нова Македонија 
(Скопје), 30.12.1982, 12909, 10
ЗАГОРАЦ, Владо: Изазови "нове слике", Добар 
потезДруштваликоаних критичара Словеније: 
изложба "Сликарство у Југославији- 
савременици" у Галерији " Рихард Јакопич", во: 
Борба (Београд), 23.04.1982, 110, 9
Z4 CETA К Stiuge, во: Dnevnik (Ljubljana), 28.08.1982,234,6 
ZLOBEC, Marijan: Izivi "novepodobe", Po razstavah 
SUkarstvo v J ugoslaviji-Sodobniki in Podobe, bo: Delo 
(Ljubljana), 05.05.1982,102,8
(И.С.): Мал ликовен самит, Piped 19-тата 
меѓунаробна Струмичка колонија, во: Нова 
Македонија (Скопје). 23.06.1982,12721,10 
1ZLOZBA Petra Mazeva, во: Vjesnik (Zagreb), 
10.09.1982,12589,7
ИЗЛОЖБА на Петар Мазев, Во Уметничката 
галерија. во: Нова Македонија (Скопје), 
10.09.1982. 12800, 8
ИЗЛОЖБА наликовни бела, Денес во "Вечер". 
во: Вечер (Скопје), 11.11.1982, 6017,14 
ИЗЛОЖБА на македонската уметност, во: 
Вечер (Скопје), 12.11.1982, 6018,11
ИЗЛОЖБА Петра Мазева, во: Народне новине 
(Ниш), 24.11.1982. 6064.7
JANKOVIC, Dore: Mostoviprijateljstva, Struske 
veceripoezije. bo: Vecernji list (Zagreb), 27.08.1982,7075.9 
KOREN, Berta: Obdveh razstavah, bo: Tribina 
(Ljubljana), 19.05.1982.24, 16
КРСТИТ1. M..Ликовни доѓа^ај сезоне, Изложба 
слика Пстра Мазевау Скопљу, во: Политика 
(Београд), 01.10.1982, 2478, 1
LJUT1TSAM. Petar Mazev. slikar.-во: Studio (Zagreb), 
30.10.1982,969,72



МАРОВИИ. Милан М.: Многострукост 
ликовних приступа, Уз петнаесту изложбу 
Ликовног салона "13 Новембар", во: Овдје 
(Титоград). 01.1982, 1159, 4
МАРКОВИЌ. Дарко: Црно и бело, црнонабело, 
во: Нова Македонија (Скопје). 02.10.1982,12822,3 
М АРКОВИЌ. 3.: Колорит поднебља, 
Сликарство македонскоГуметника Петра 
Мазева Пред ликовном публиком Ниша, во: Борба 
(Београд). 14.12.1982, 337. 8
М.Т.: Сликари по избору критичара. Изложбау 
павиљону "Рихард Јакопич” у Љубљани, во: 
Побједа (Титоград), 22.04.1982. 5884, 9 
МУСОВИТЗ. Богдан Видоје: Изме^у старог и 
новог, Поводом VII изложбе Савеза друштва 
ликовних умјетника Југославије у Музеју 
савремене умјетности у Скопљу. во: Овдје 
(Титоград), 01.1982, 1159,22
НИКОЛИТѓ, Драган: Нешто се ипак мијења, 
Писмо из Скопља, во: Побједа (Титоград), 
09.01.1982. 5781. 10
11И KOJI 14'13. Драган :Два рекорда, Самостална 
изложба Петра Мазева. Хпмер на македонском..., 
во: Побједа (Титоград), 25.09.1982, 6038.10 
НАЈНОВИОТопус на Мазев, во: Екран (Скопје). 
03.09.1982, 616, 4 ’
ОДЛОЖЕНЛ изложбата на Петар Мазев, во: 
Нова Македонија (Скопје), 07.09.1982,12797.7 
ПАУНОВСКИ, Љубен: Скопскиотликовен 
жинот во мај и јуни, во: Современост (Скопје). 
1982. 7-8, 148(148-152)
П(АУНОВСКИ). Љ(убен): Супериорноста на 
платното, Ликовна умешност, во: Студентски 
збор (Скопје). 27.12.1982.891-892,15
PETAR Mazev, во: Talenti, obozavaoci, klanovi, во: 
Danas (Zagreb), 28.12.1982.45,21
П ИРКОВСКA. Конча: 13 Графичка излржба на 
ДЛУМ, во: Студентски збор (Скопје). 17.05.1982. 
814, 11
П.1ЕСНИ ЧКА сретања, во: Oslobodenje (Sarajevo), 
27.08.1982,12275
ПОПОВСКИ, Коста: ОПравданост, во:Луѓе во 
фокусот, во: Вечер (Скопје), 09.03.1982,5804,22
I IPEРАДОВИТ1. Р.: Свјетло и сјена поетског 
чина, Након овоГодишњих "Струшких вечери 
поезије". во: Oslobodenje (Sarajevo), 01.09.1982.12280,6 
ПРОДОЛЖЕНА самостојната изложбана 
Мазев, Во Даут-пшишшот амам ао Скопје, во: 
Вечер (Скопје). 07.10.1982, 5987, 15 
САМАРЏИТЗ, Н.: Велики одзив познатих 
умјетника, Tpeha никшиЕка ликовна колонија, 
во: Побједа (Титоград), 20.01.1982, 5792, 3



(С.П.): Слике Пешра Мазева, во: Борба 
(Београд), 14.09.1982, 251, 14
(Tanjug): Radovi Petra Mazeva, во: Oslobodenje 
(Sarajevo), 16.09.1982,12295,8
(Танјуг): Изложба Петра Мазевау Скопљу, во: 
Јединство (Приштина). 16.09.1982, 223, 6 
TENDENCIJE и osamdesetima, во: Vjesnik (Zagreb), 
07.05.1982,12458,8
ТЕОДОСИЕВСКИ, Златко: Борис Петковски: 
Современо македонско сликарство, во: Културен 
живот (Скопје), 1982,3,64(63-64) 
ТЕОДОСИЕВСКИ, Златко: Графичка изложба 
наДЛУМ, во: Културен живот (Скопје), 1982,7-8, 
33(32-33)
TRAJKOV1C, Jovica: Na izlozbi-2000posjetilaca! во: 
Vjesnik, Zagreb, 12.09.1982,2585,3
TRAJKOVIC, Jovica: Skopska eksplozija boja, Umetnost 
itprostoru, bo: Danas (Zagreb). 05.10.1982,33,61(61 -63) 
Ф.: O сликарској проблематици y Југославији, У 
Љубљани одржан “Округли сп1о", во: Јединство 
(Приштина), 23.04.1982, 96,12 
ХУСЕ1ДИНОВИТ1. Мелиха: Реафирмација нове 
слике, Узизложбу " Сликарство у ЈуГославији- 
Саавременици" отвореној 15. априла у Љубљани, 
во: Oslobodenje (Sarajevo), 08.05.1982,12161, 3 
CVETKOVA. Elena: Zagreb Skoplju, Skoplje Zagrebu, 
bo: Vecernji list (Zagreb). 16.10.1982,7118,10 
ШИРИЛОВ.T(aniKo): Аукција, Првааукцијана 
дела од македонски ликовни уметници што ја 
организира Центарот за култура и информации 
во Скопје... во: Вечер (Скопје), 05.03.1982,5801.11 
Ш(ИРИЛОВ),Т(ашко): Мазев во изборот на 
ликовната критика, На репрезеншативната 
јуѓословенска изложба во Љубљана, во: Вечер 
(Скопје), 26.04.1982. 5845, 7 
Ш(ИРИЛОВ),Т(ашко): 100 Сиворби од Петар 
Мазев, В четврток, на 9 септември, воДаут- 
пашиниот амам, во: Вечер (Скопје), 07.09.1982, 
5961, 15

1983
АБ АЏИЕВ А ДИМИТРОВА, Соња: Обид за 
менуаање, За Годшинаша изложба наДЛУМ во 
Уметничката Галерија во Скопје, во: Комунист 
(Скопје), 14.01. 1983, 1348,22
АБАЏИЕВА ДИМИТРОВА. Соња: Што им се 
случува..., Наместо дневник, во: Комунист 
(Скопје), 22.04.1983,1362,24 исто:
АБАЏИЕВА ДИМИТРОВА, Соња: Шта се 
дешава..уме1пничким сликама, во: Комунист 
(Београд), 06.05.1983. 1364, 24
А.Д.: Подготовки за достојно одбележување на 



јубилејош, Пред 80-годишнинаша од Илинденското 
востание, во: Нова Македонија (Скопје), 05.05.1983. 
13033.10
Б АКЕВСКИ, П(етре): Патување, во: Вечер 
(Скопје), 25.05.1983. 6180.1
БАКЕВСКИ. П(етре):Делеглт зд протест. во: 
Вечер (Скопје). 01.06.1983,6186,11
В. Vu.: Skopski kultiimi mozaik, 0 nedelju it Zagir Ini, bo: 
Vecemji list (Zagreb). 14.10.1983.7423.5
VEBER, Zdenka: Kvalitetno-hez publike, Skopski gosti, 
bo: Oko (Zagreb), 10.11.1983,304,26
B.M.: Заштита на вистинските вредности, 
Собрание на РСИЗ за култура, во: Нова Македонија 
(Скопје). 27.12.1983,13266,2
GRANDOVEC. Н.: Nesprejemljiva odlocitev, во: Vecer 
(Maribor), 01.06.1983,125,6
ГИЛЕВСКИ, Паскал: Оживеанапм визија на 
Илинден, во: Културенживот(Скопје), 1983,3, 
28(27-29)
ДОДЕЈБЕНЕнаграде "11 Октомври", во: 
Политика (Београд). 11.10.1983,25149,7 
ДОКАЗИиденпиппета, Културна достиГнука 
Македоније, во: Дневник (Новн Сад), 15.07.1983, 
13185. 10
ЃУ РОВСКА, С(офија): Интензивирана 
активност, Скопските галерии Годинава. во: 
Нова Македонија (Скопје), 13.01.1983, 12921.7 
Ѓ(УРОВСКА), С(офија): Изборна конференција 
на СДЛУ.1, Денес во Скопје, во: Нова Македонија 
(Скопје), 18.01.1983, 12926, 7
ГУ РОВСКА, С(офија): Еднакви услови, Изборна 
конференција на СДЛУ.1. во: Нова Македонија 
(Скопје). 20.01.1983, 12928, 11
ГУРОВСКА. Софија: Ателјеа од сопствен џеп, 
Уметнички покриви. во: Нова Македонија 
(Скопје), 12.03.1983, 12979. 6
ЃУ РОВСКА, С(офија): Верижни реакции, 
Неприсуството на Петар Мазев наДесеттиот 
конгрес наликовнитеуметници (АИАП) во 
Хелсинки предизвика низа реакции на СДЛУЈ и на 
членовите наДЛУМ-Изјави на Борис Петковски 
и на Петар Мазев, во: Нова Македонија 
(Скопје), 08.06.1983. 13065. 9
ГУ РОВСКА, Софпја: БоГати внатрешни визии, 
Епопејата каколиковна инспирација, во: Нова 
Македонија (Скопје), 02.08.1983, 13120, 5
Z.VL: Izlaie PetarMazev, во: Oslobodenje (Sarajevo), 
31.05.1983,12547,8
З(ОЈЧЕВСКА), Ц(ветанка): Скопски културен 
мозаик во Загреб, Од 16 do 20 оиојмесец, во: 
Вечер (Скопје), 05.10.1983, 6294, 10



З(ОЈЧЕВСКА). Ц(ветанка): Мозаикна 
скопската култура во Загреб, Од 16 до 21 овој 
месец, во: Вечер (Скопје), 14.10.1983, 6302, 13 
..Iodricimo ѕе... PetarMazev, во: Studio (Zagreb), 
12.02.1983,1984,65
1ZLAZE Petar Mazev, Skopski kultumi mozuik, bo: 
Vjesnik (Zagreb), 21.10.1983, 12980.7
U.K.: За председника предложен Петар Мазев, во: 
Вечерње новости (Београд), 19.01.1983, 90007,14 
И.К.: Изложба на П. Мазев, Кавадарци, во: Нова 
Македонија (Скопје), 20.09.1983,13170, 7
И.Т.: Скопски мозаик, У Загребу, 16.-21 .октобра, 
во: Борба (Београд). 14.10.1983,283,9 
JUGOSLOVANSK1 likovniki zasedajo, во: Dnevnik 
(Ljubljana). 19.01.1983, 17,5
Ј.Ѕ.: Veliki promet-velika zarada, Galerija "Roman 
Petrovic, bo: Sarajevske novine (Sarajevo), 15.04.1983, 
5369,12
KO J настан, личноспл, дело! во: Нова Македонија 
(Скопје), 09.01.1983. 12917, 9/10
К(ОЧАН), И:. За председника предложен Петар 
Мазев, во: Вечерње новости (Београд),19.01.1983, 
9007. 14
К.ОЧАН, 14.: Застатусрадника, Конференцпја 
Савеза друштва ликовних уметника
ЈуГославије, во: Вечерње новости (Београд), 
20.01.1983, 9008. 14
(K.R.): Pocinje skopski kultumi mozuik, во: Vjesnik 
(Zagreb), 15.10.1983.12974.4
КОЛЕМИШЕВСК.И, Панде: Жестоко co 
сликарството, во: Нова Македонија (Скопје),
10.12.1983. 13249. 5
ЛАУРЕАТИ нанаградата "11 Октомври", во: 
Комунист (Скопје), 14.10.1983.1387.7
(M.J.): "Mozaik" za zujednistvo, Suradnja Centra za 
kulturu i informacije Skoplja i Zagreba, bo:
Vjecemji list (Zagreb), 28.09.1983,7409.5
Петар МАЗЕВ-нови председник СЛУЈ-а. во: 
Политика (Београд), 21.01.1983. 24889. 11 
Петар МАЗЕВ, во-.Личностиу вестима,во: 
Политика (Београд). 03.02.1983. 24902,10
Петар МАЗЕВ. TB средба, во: Нова Македонија 
(Скопје). 21.03.1983, 12988. 14
МЛАДЕНОВИТЗ. Д у.Драгуљи експресионизма, 
Данас23. годишња изложбаЛиковне јесени у 
Сомбору, во: Дневник (Нови Сад). 08.10.1983,13270,10 
МОДЕРНА естетика, Петар Мазев, во.
Добитници на наГрадата "11 Октомври"', во: 
Нова Македонија (Скопје), 11.10.1983,13191.5 
М.К: Доделени наградшпе "11 Октомври". во: 
Нова Македонија (Скопје), 11.10.1983.13191. 1 



M.K.: Скоиски кулшурен мозаик, Од 16 до 20 
октомври во Загреб, во: Нова Македонија 
(Скопје). 12.10.1983. 13192.8
М.К.: Врачени наградите "11 Октомври", во: 
Нова Македонија (Скопје), 26.10.1983,13206.1 
М.Т.: Скопски културенмозаик во Заѓреб, во: 
Нова Македонија (Скопје). 16.10.1983.13196. 8 
NAGRADE "11 Oktomvri", во: Vjesnik (Zagreb), 
11.10.1983,12970.4
НИЗминатата седмица, Доделени октомврискшпе 
награди, во: Студентски збор (Скопје), 18.10.1983,913,11 
О.А.: Признања ствараоцима, Додељене награде 
"11. Октобар"во\ Борба (Београд). 11.10.1983.280.9 
ПАУНОВСКИ.Љубен: Порака доанонимусот, 
Вреднување на уметничкото дело. во: 
Студентски збор (Скопје), 25.05. 1983.25,17 
ПИСАРЕВ. AДодељененаграде "11 Октомври", 
во: Политика експрес (Београд), 11.10.1983,7041.2 
ПОПОВ. Владимир: Мозаик, во: Млад борец 
(Скопје), 12.11.1983,1430. 12
ПОПОВСКИ. Коста: Соработка, во: Вечер 
(Скопје), 02.11.1983. 6318, 16
ПРОГРАМ " Врњачких културних свечаности 
83", во: Политика (Београд), 23.06.1983,25039, 24 
П. Ш :.И признание и обврска, Доделени наградшИе 
"11 Октомври", во: Трудбеник (Скопје). 14.10.1983, 
42. 16
РАВАНОВСКА ТУЛБЕВСКА, Р(умена): 
Излагаат за- ништо, Ликовните уметници 
бараат авторски надомест за своите дела. во: 
Вечер (Скопје). 29.04.1983, 6159, 13 
РАВАНОВСКА ТУЛБЕВСКА. Р(умена): 
ВраченинаѓрадшTie "11 Октомври", Вчераво 
СобраниетонаСРМ, во: Вечер (Скопје),26.10.1983, 
6312, 5
РИСТОВСКА, Вера: Колекционерството е 
ОроГа, Мирослав Скаловски (Сојузен девизен 
инспектор) колекционер на слики. во: Вечер 
(Скопје). 02.07.1983, 6213, 9
PAKATKA.во’. Вечер, Скопје. 1.04.1983.6135,11 
САРАТЛИТт. Рада: Недостижна седма слика, 
Петар Мазев, нови председник Председншитва 
Савеза.., во: Политика (Београд), 01.02.1983.24900.10 
SOCANSKI, D(ejan): Stednja na dokiunentu, Kultura u 
prograuiiina: likonu djelatnost. bo: Gias (Banja Luka), 
21.01.1983,3684,4
S(OCANSKI). D(ejan): Izlozba Petra Mcizeva, bo: Gias 
(BanjaLuka), 21.06.1983.3809, 10
S(OCANSKI), D(ejan): Kolorista, agresivan ismion, U 
Banjaluci je otvorena izlozba Petra Mazeva, 
istaknutog makedonskog i jugoslovenskog stvaraoca, 



bo: Gias (Banja Luka), 27.06.1983,3814,9
SOCANSKI, Dejan: Jedanestijesenji salon, Prepoznavanje 
ranih senzora, bo: Gias (Banja Luka), 27.12.1983,3970,9 
СТАНИТ1, Стеван: Пуна трпеза y оскудно 
време, во: НИН (Београд), 13.03.1983, 680, 32 
STEPANOV, Sava: "Odekspresionizma do 
ekspresionizma", 23. Likovna jesen u Somboru, bo: 
Oko (Zagreb), 08.12.1983,306,21
SKOPUANCIza zagrepcane, bo: Vjesnik (Zagreb), 
10.10.1983.12969,5
СЛИКАРИ повукли дела, После (несамоуправне) 
одлуке да наш представник не путује на ќонгрес 
Светскоѓудружењаликовнихуметника, во: 
Вечерње новости (Београд), 31.05.1983, 9188, 16 
COBPEMEHOCT10, Списанија, во: Нова 
Македонија (Скопје), 01.03.1983, 12968, 8 
СТРУЧЕН Колегиум на Музејот на 
современата уметност, Скопје: (Зло) употреба 
на човекот (повод:" Кому му е потребен 
"шпанскиот" енформел"), во: Нова Македонија 
(Скопје), 11.06.1983, 13068, 2
"STUDIO"н studijania, во: Studio (Zagreb). 04.06.1983.1000 
(Танјуг): О правима и статусу стваралаца, 
Конференција Савеза удружења ликовних 
уметника Југославијеу Скопљу. во: Побједа 
(Титоград), 19.01.1983, 6150, 13
(Танјуг): Боља сарадња покрајинских и 
републич ких удружења, во: Дневник (Нови Сад), 
20.01.1983, 13011, 4
(Танјуг): Заштитити ауторска правалпковних 
уметника, Конференција Савеза удружења 
ликовнихуметника ЈуГославије, во: Јединство 
(Приштина), 20.01.1983,16, 9
(Tanjug): Koncana konferenca zveze zdruzenj 
Ukovnikov, bo: Delo (Ljubljana), 20.01.1983, 115,2 
(Танјуг): Неприхватљива одлука, 
Председништво Друштва ликовних уметника 
Македоније, во: Борба (Београд). 31.05.1983.148,10 
(Танјуг): Одбор предложио, Комисија одбила, 
Зашто нисмо заступљени на Светском конгресу 
ликовнихуметника, во: Политика експрес (Београд), 
31.05.1983. 6908, 8
(Танјуг): Без јуѓословенскоГделегата, КонГрес 
Свјетског убружењаликовних умјетника у 
Хелсинкију, во: Побједа (Титоград), 31.05.1983,6280.7 
(Танјуг): Годинеуспона, Датуми, во: Борба 
(Београд), 03.08. 1983, 212, 9
(Tanjug): Kulturna dostignuca Makedonije, во: Vjesnik 
(Zagreb). 18.07 1983, 12885,5
(Танјуг): Скопски културни мозаику Заѓребу, 
во: Oslobodenje (Sarajevo), 14.10.1983,12689,8



(Tanjug): Skopski kulturni inozaik, bo: Vikcnd (Zagreb), 
14.10.1983,803,3
TRAJKOVIC. Jovica: Dvojica pct nijedan, Zasto net 
Desetom svijetskom kongresu likovnih umjetnika it 
Helsinkiju nije hilo predstavnika Jugoslavije?, bo: 
Vjesnik (Zagreb). 06.06.1983. 12845.3 
ТАКОВСКИ,Е.:ТУЛБЕВСКА P(ABAHOBCKA), 
Р(умена): Петар Мазев (заживотно делд). во: 
Значајни остварувања во науката и култураша. 
во: Вечер (Скопје). 11.10.1983.6299.4(4-5) ' 
ТИШМА. Андреј: Обнова на сликата, 
Културниот миГ на Војводина. во: Нова 
Македонија (Скопје). 21.12.1983. 13260. 8 
ЧЕРНУТА, Ј.: Продажниот салон пред 
реновирање, Во Центарот за култура и 
информации во СкоПје, во: Вечер (Скопје), 
06.09.1983, 6269, 10
Ч(ЕРНУТА), Ј.: Продадени 30 дела, Во 
изминапшов месец воЛиковниот салон во 
Скопје, во: Вечер (Скопје), 27.10.1983,6313.9 
Ш(ИРИЛОВ),Т(ашко): Конференција на 
југословенските ликовни уметници, Or) денес bo 
19овојмесец во Скопје, во: Вечер (Скопје), 
17.01.1983,6071.11
ШИРИЛОВ. Т(ашко): ДоГовор за заедничка 
активност, Вчера во Скопје заврши дводневната 
конференција на јуГослоаенскитеуметници, во: 
Вечер (Скопје). 20.01.1983,6074. 15 
Ш(ИРИЛОВ), Т(ашко); Мазев излага во Сараево, 
во: Вечер (Скопје), 02.06.1983,6187, 10 
Ш(ИРИЛОВ), Т(ашко): Кандидати за париската 
изложба, во: Вечер (Скопје), 09.12.1983,6348.13 
SKORIC, D.: Na dobrim tradieijama, во: Somborske 
novine (Sombor), 14.10.1983,1523,9
20 listopada, bo: Danas (Zagreb), 18.10.1983, 87.55

1984
Б АКЕВСКИ, П(етре): Иселенички алманах. во: 
Вечер (Скопје). 10.12.1984, 6657,7 
ВЕЛЕВСКА. Валентина: Креативна игра ("Нови 
појави во македонската ликовна уметност", 
Автор: Владимир Величковски, организација: 
Дом намлади "25 Мај“-Скопје). во:Младборец 
(Скопје), 15.02.1984. 1440. 12
ВЕЛЕВСКА, Валентина: Евидентен развој (40 
ѓодини македонско ликовно творештво, Музеј 
на современата уметност-Скопје, 31. VH-I5. VIII). 
во: Млад борец (Скопје), 25.09.1984, 1457,12 
ВЕЛИЧКОВСК.И, В(ладимир): Нови погледи, 
llliTia се дога/уа у ликовном животу ГлавноГ Града 
Македоније. во: Борба(Београд),17.02.1984,48.7 



VELlCKOVSKl, Vladimir: "Alternativna"umetnicka 
praksa, Skopska likovna panorama, bo: Oko (Zagreb), 
29.03.1984,314,25
ВЛАЈИТ1. M.: Опасни посредници, во: Вечерње 
новости (Београд), 01.04.1984, 9167, 20 
В.Л: Сето богатство на едноместо, Кон 
серијата "Македонското сликарство", во: 
Екран (Скопје), 26.10.1984,728,19
ГИЛЕВСКИ, Паскал: Минијатури и концепти 
(За изложбите во Центарот за култура и 
информации и во Уметничката Галерија во 
Скопје). во: Вечер (Скопје). 23.02.1984.6412. 10 
ДРАКУЛ, Симон: Задоволство за миговите 
осама. во:Млад борец (Скопје), 22.03.1984.1445,8 
ЃУРОВСКА, С(офија): Нови појави во 
македонската ликовна уметност, во: Нова 
Македонија (Скопје), 15.01.1984. 13283, 10 
Ѓ(УРОВСКА), С(офија): Акција на Петар Мазев 
и соработницшпе, Вечерва воДомот на младите, 
во: Нова Македонија (Скопје), 18.01.1984,13286.8 
TiУ3 A, Петар: Хронолошко претстављање, 
Поводом изложбе "40 Година македонскоГ 
ликовноГ стваралаштва 1944-1984" у Музеју 
савремене уметностш у Скопљу, во: Јединство 
(Приштина), 16.08.1984, 192. 6
З(ОЈЧЕВСКА), Ц(ветанка): ОљаИвањицки ао 
"Студио Б". во: Вечер (Скопје), 03.04.1984.6446,10 
З.П.: "Ноемвриски салон", "Студио Б",во: Нова 
Македонија (Скопје), 21.11.1984, 13592, 10 
Ѕ.Г.: Нов продажен изложбен салон, Центар за 
култура и информации, во: Нова Македонија 
(Скопје), 14.02.1984,13313, 9
ЛИКОВНИ творбиза јубилејош, Bo MHTво 
Скопје, во: Вечер (Скопје), 14.11.1984,6637,10 
Петар МАЗЕВ, во: Ракатка, во: Вечер (Скопје), 
27.01.1984, 6389. 9
МУСОВИЌ, Богдан Видое: 40 Годинимакедонско 
ликовно творештво, во: Современост (Скопје), 
1984. 10, 84(83-86)
НИКОЛИТЗ, Д.: Шта желе сликари, во: Борба 
(Београд), 16.01.1984, 16,8
НАВРАЌАЊЕ, Петар Мазев, во: Вечер (Скопје).
11.12.1984. 6658, 16
НОВИ појави во македонската ликовна 
уметност, во: Екран (Скопје), 20.01.1984,688, 9 
ПАУНОВСКИ.Љубен: Историјата е 
предложена, реалноста е во интимата, Кон 
ликовната манифестација "Нови појави во 
македонската ликовнауметност во последната 
деценија "-Дом на младите "25 Мај", Скопје, во: 
Студентски збор (Скопје), 06.03.1984,927,12



П АУ НОВСКИ, Љубен: Традицијата 
продолжува во сопствена режија, Посета co 
повод-првата Генерација дипломци на 
Факултетот за ликовна уметност, во: 
Студентски збор (Скопје). 12.06.1984,940.10 
ПОГЛЕД на новата практика, Кон изложбата 
"Новите појави во македонската ликовна 
уметност"-Автор Владимир Величковски, во: 
Нова Македонија (Скопје), 11.02.1984, 13310, 7 
ПОКАНЕТИ тројцамакедонскиуметници, На 
"Ликовните средби" во Никшиќ, во: Нова 
Македонија (Скопје), 12.01.1984. 13280,8 
ПОПОВСКИ, Коста: Навраќање, во: Вечер 
(Скопје). 11.12.1984,6658, 16
Р( AB АНОВСКА) Т(УЛБЕВСКА), Р(умена): 
Дела на македонски уметници, Во новата 
изложбена поставка во салонот "Студио Б", во: 
Вечер (Скопје), 25.04.1984, 6465.10
Р(АВ АНОВСКА) Т(УЛБЕВСКА), Р(умена): 
Ноемвриски салон, во: Ликовен салон "Студио Б" 
во Скопје, во: Вечер (Скопје), 01.11.1984,6626,10 
САЗДОВА, В(инка): Нови појави и акции, Во 
Домот на младите во Скопје, во: Вечер(Скопје), 
17.01.1984, 6380, 11
С(АЗДОВА), В(инка): Интервенции на Петар 
Мазев, Вечерва воДомот на младите во СкоПје. 
во: Вечер (Скопје), 18.01.1984. 6381, 11 
С(АЗДОВА), В(инка): Дела од македонски 
уметници, Во изложбениот салон "Студно Б" во 
Скопје, во: Вечер (Скопје), 02.02.1984,6394,10 
С(АЗДОВА), В(инка): Сеотвара продажниот 
салон, Утревечер во Центарот за култура н 
информации во Скопје, во: Вечер (Скопје), 
14.02.1984, 6404, 11
С(АЗДОВА), В(инка): Продадени надЗО 
минијатури, Во продажниот салон при 
Центарот за култура и информации на Скопје, 
во: Вечер (Скопје), 22.02.1984, 6411,10
С.Ј.: Продавачказа слики, Во Продажниош салон 
при Центарот за култура п информации ао 
Скопје, во: Вечер (Скопје),14.03.1984,6429,11 
СЛИКАРСТВОТО сепак доминира, во: 
Студентски збор (Скопје), 25.05.1984, 938,15 
ТЕОДОСИЕВСКИ. Златко: Скопскаликовна 
хроника, во: Културен живот (Скопје), 1984,6,41(41-43) 
ТОЗИ. Н. Жарко: Илинден ао твореиапвото на 
македонските ликовни уметници, во: Македонски 
иселенички алманах (Скопје), 1984, стр. 136(134-136) 
TOMIC, Aleksandra: Iz riznice savremene makedonske 
umetnosti.U cast 40-godisnjice ASNOM-a, bo: Front 
(Beograd), 12.10.1984,41(1368), 17(16-17)



(Танјуг): Нове иојаве, Ликовнаумешносш 
Македоније, во: Јединство(Е1риштина).17.01.1984, 
12. 10
УЗУНОВ, Симон: Нови појави во македонската 
ликовна уметност во последната деценија, во: 
САИ (Скопје). 02.1984,1,(4)
Џ.П.: Уиппедвеаќции, во: Вечер (Скопје), 
01.02.1984, 6393. 10
Ш(ИРИЛОВ), Т(ашко): ЈуГословенско-советска 
ликовна соработка, во: Вечер (Скопје), 
04.05.1984. 6471, 9
Ш(ИРИЛОВ), Т(ашко): ЈуГословенско-буГарска 
ликовна соработка, во: Вечер (Скопје), 
17.05.1984, 6483, 11
Ш(ИРИЛОВ), Т(ашко): Изложби на ДЛУМ во 
ПТТ, Денес во Скопје. во: Вечер (Скопје). 
03.10.1984, 6601, 10
Ш(ИРИЛОВ),Т(ашко): Творби од Мазев во 
" Метропол". во: Вечер (Скопје). 18.10.1984,6614,11 
Ш(ИРИЛОВ), Т(ашко): Македонска изложба во 
ШтутГарт. Од 11 јануари бо 8 февруари 1985 
Година во ликовниот салон "Ратхаус" вб 
Штутгарт ќе биде отворена 
репрезентативната изложба под назив: 
" Тринаесет современи ликовни уметници од 
Македонија", во: Вечер (Скопје), 21.12.1984, 
6667, 13

1985
АБАЏИЕВА ДИМИТРОВА, Соња: Богати 
валери на ликовната мисла, во: Комунист 
(Скопје), 27.12.1985, 1502/3, 20
A. М.: Заврши струмичкаталиковна колонија, 
во: Нова Македонија(Скопје), 28.08.1985,13865.8 
АНТзЕЛКОВИр!. Миодраг: Ревија или Биенале, 
Бијенале југословенског акварела, Изложбени 
просториу Нишу, Ниш, 1985, во: Народне 
новине (Ниш), 23.11.1985, 7086
(A.R.): Cetvrtstoljeca "Likovnejeseni"во: Vecernji list 
(Zagreb), 14.10.1985,8032,8
B. S.: SkupSina jugoxlovanskih likovnih unietnikov v 
Ljuhljani, bo: Delo (Ljubljana), 21.06.1985,143.6 
Б.Т.: Пристиѓнааситеучесници, XXII 
Струмичка ликовна колонија, во:
Нова Македонија (Скопје). 08.08.1985,13845, 9 
Б.Ј.: Продажна изложба во галеријата 
"Амадеус", Утре во20 часот во Скопје, во: Нова 
Македонија (Скопје). 06.09.1985,13874, 8 
ВЕЛИЧКОВСКИ, В(ладимир): Освежувачки 
пристапи, во: Нова Македонија (Скопје), 
12.02.1985. 13671. 8



Г.К: Изложби, во: Нова Македонија (Скопје),
22.11.1985, 13951, 8
Д.К.: Јубиларналиковна манифестација, Вечерас 
v Сомбору, во: Једпнство (Приштина), 12.10.1985. 
2411
ТЗОКИТЗ. Душан: Билансактуелног, Јубиларна 
иоставкаЛиковне јесениу Сомбору.., во: Борба 
(Београд). 23.12.1985, 357, 7
"БУРТзЕВИТЗ, Даница: Велики бизнис или нешто 
друго, Истраживање: Приватне Галерије (7), во: 
Борба (Београд), 19.12.1985. 313.7
ЃУРОВСКА. С(офија): Бешеаукција.., во: Нова 
Македонија (Скопје). 09.10.1985,13907, 8
ЃУ РОВСКА, С(офија): Изложба-" Четворица 
македонски уметници", Денес ао Музејот на 
современата умешносш, во: Нова Македонија 
(Скопје), 20.11.1985, 13949,10
Ѓ(УРОВСКА), С(офија): Отворена изложбата 
наЛазески, Мазев, Ташковски и Ѓ'орѓиевски, 
Вчера во МСУ. во: Нова Македонија (Скопје),
21.11.1985, 13950, 9
Ѓ(УРОВСКА). С(офија): Подвижна Графичка 
изложба, На оваа изложба на југословенската 
графика застапени се и 20 македонски 
уметници, во: Нова Македонија (Скопје),
22.11.1985, 13951, 10
З.П.: Изложба наДЛУМ во Штутгард, Од денес 
до 8 февруари, во: Нова Македонија (Скопје). 
10.01.1985, 13638, 8
IZLOZBA Р. Mazeva, Skoplje, во: Vecernji list ('Zagreb), 
10.10.1985,8029,5
ИЗЛОЖБА наЛазески, Мазев, Ташковскии 
Горѓиевски, Утрево Тетово, во:
Нова Македонија (Скопје), 19.12.1985, 13976, 10 
КРСТИТг, Милисав: Догсфаји сезоне, во: 
Политика (Београд), 30.12.1985, 25948, 12 
М.А.Х.: Циклус "Од штафелајот на 
уметникот", Во "Студио Б" во Скопје, во: 
Вечер (Скопје), 05.03.1985, 6728,10
Петар МАЗЕВ. во: Ракатака, во: Вечер 
(Скопје), 22.03.1985. 6743,11
Петар МАЗЕВ. во: Ракатака, во: Вечер 
(Скопје). 29.03.1985, 6749.11
Пеишр МАЗЕВ, во: Ракатка, во: Вечер (Скопје), 
27.09.1985, 6903, 11
Петар МАЗЕВ, во: Ракатка, во: Вечер (Скоттје),
15.11.1985, 6945, 11
МАКЕДОИСКА уметносту Штутѓарту, во: 
Дневник (Нови Сад), 12.01.1985,13722. 8 
MAKEDONSKA umjetnost, во: Vjesnik (Zagreb), 
I4.0I.I985.I34I4.1I



МОНУМЕНТАЛНОТО сликарство на теми од 
Револуцијата, "Македонска книГа", во:
Нова Македонија (Скопје), 25.09.1985, 13893. 10 
MONOGRAPHY of the Monumental Paintings, во: 
Македонија (Скопје), 1985,392,25
О.А.: Современа македонскауметност, во: 
Борба (Београд), 17.04.1985,107,7 
ПАУНОВСКИ.Љубен: Скромен впечаток (Кон 
поставката "40 Години ДЛУМ" во 
Уметничката Галерија во Скопје), во: Млад 
борец (Скопје). 18.12.1985,1499,12 
ПАУНОВСКИ.Љубен: Трансавангардни 
движења, Ликовната уметност во 1985. во: 
Млад борец (Скопје), 25.12.1985,1500,12 
ПЕТКОВСКИ, Борис: "Нешто треба да се 
менува(7а и во ирофесионалната 
објективност на критиката, Повод: наиисот 
"Нешто треба да се менува " објавен во 
" Комунист" од 18јануари 1985 ѓодина). во: 
Комунист, Скопје, 01.02.1985,1455, 23 
ПОПАДИТи М:.До јесени све је тихо, 
Сомборско кулшурно лето аротиче без 
занимљивих догсфаја. во: Политика експрес 
(Београд), 08.08.1985. 9695, 8
ПОЛНОКРВЕН ликовен израз, во: Вечер 
(Скопје), 16.10.1985. 6919,11
PRESENTATION of Macedonian Painters. во: 
Македонија (Скопје), 1985,383.24 
РАВАНОВСК.А-ТУЛБЕВСКА, Р(умена); 
Сшручна п научна критика, Совешување за 
марксистичката критика и вреднувањето на 
творештвоШо, во: Вечер (Скопје), 26.06.1985, 
6773,10
СЛИКАРИТЕза Гладнитево Афрнка, PT 
СкоПје-" Вечер11, во: Вечер (Скопје), 27.03.1985, 
6747, 12.13
С(АЗДОВ А). В(инка): Изложба на соаремената 
македонска уметност, во: Вечер (Скопје). 
16.04.1985, 6764, 10
С(АЗДОВА), В(инка): Нова продажна Галерпја 
во Скопје. во: Вечер (Скопје),09.09.1985.6887,5 
САЗДОВ А, В(инка): Сликата поблизу до 
купувачот, За аукцијата на слики која на 
7 овојмесец ќе се бдржи во Салонот 19,19, во: 
Вечер (Скопје), 03.10.1985,6908,10 
С(АЗДОВА). В(инка): Творби од27уметници, 
Вечерва на аукцијата на слики во Салонот 19,19. 
во: Вечер (Скопје). 07.10.1985,6911, 5 
САЗДОВА, В(инка): Натпревар за една слика, 
На завчерашната аукција на уметнички творби 
која се одржа во Салонош 19,19 во Скопје, во: 
Вечер (Скопје), 09.10.1985,6913. 11



С(АЗДОВА). В(инка): Дела <><) белградски 
уметници, Во продажната галерија "Студио Б". 
во Скопје, во: Вечер (Скопје), 22.11.1985,6951,10 
С(АЗДОВА), В(инка): Изложба на наГраденипле 
автори, Од утре во Домот на кулшурата во 
Teuioeo, во: Вечер (Скопје), 19.12.1985, 6972. 10 
СТОЈКОВСКИ, Глигор: Co кого комуницира 
криишката?, Расправи, во: Нова Македонија 
(Скопје), 27.04.1985, 13745, 6
С.ПЈубиларна ликовна јесен, Средином октобра 
у Сомбору, во: Јединство (Приштина). 02.10.1985, 
232, 10
С.П.: Изложба на добитниците на повелбата, 
Денес во Музејот на современата уметност во 
Скопје, во: Вечер (Скопје), 20.11.1985,6949,11 
С.Ш.: Слике Петра Мазева,во: Борба (Београд),
23.10.1985, 296, 7
ТЕОДОСИЕВСК.И, Златко: АнГажираноста на 
мурализмот, Борис Петковски:"Македонското 
монументално сликарство на теми на НОВ и 
револуцијата", Македонска книга, Скопје. во: 
Нова Македонија (Скопје). 28.09.1985, 13896, 7 
ТИШМА. Андреј: Концепција без iioKpuha, 
Двадесет петаЛиковна јесену Музеју Градау 
Сомбору. во: Дневник (Нови Сад), 20.10.1985,141X11,13 
У Центру за културу, во: Политика експрес 
(Београд). 10.10.1985, 7758. 8
ЏУНОВ, Бранислава: Најлакшеје издати књиѓу. 
во: Политика (Београд). 14.12.1985. 25982. 11 
ШИРИЛОВ.Т(ашко): Исклучителни ликовни 
колекции, НУБ "Климент Охридски",во: Вечер 
(Скопје). 08.01.1985, 6680, 11 
ШИРИЛОВ,Т(ашко): Македонскауметност во 
Шшутгарт, во: Вечер (Скопје). 10.01.1985.6682.11 
SKUNCA, Josip: Akvarelpodsretnom zvijezdom, Uz4. 
biennale akvarela Jugoslavije it Karlovcu, Galerija 
"Vjekoslav Karas", bo: Vjcsnik (Zagreb), 13.06.1985, 
13562,11

1986
АБАЏИЕВА ДИМИТРОВА. Соња: Подем u 
ексПанзија на југословенската графика, 
Изложби, во: Комунист (Скопје). 04.04.1986, 
1516, 23
А.Г.: Изложба “Галерија над Атлантиком", во: 
Борба (Београд), 18.01.1986,49,7
БЕГИТ1, Азра: Дух и карактер епохе, Борис 
Петковски: Македонското монументално 
сликарство на теми од НОВ и револуцијата, 
Македонска книГа, Скопје, 1984, во: Одјек 
(Сарајево), 15.11.1986. 22. 22



VEL1CK0VSKI, Vladimir: Vitalizani mladih umjetnija, 
Izlozba "Ekspresija, gest, akcija" it Muzeju Makedonije, 
bo: Oko (Zagreb), 16.01.1986,361,25 
ВЕЛИЧКОВСКИ, Владимир: Скромен впечаток, 
во: Нова Македонија (Скопје), 24.05.1986,14128,7 
ВЕЛИЧКОВСКИ, Владимир: Духот на времето, 
Кпн изложбата на Оела од Струмичката ликовна 
колонија во УмеШничката галерија во Скопје. во: 
Нова Македонија (Скопје). 05.07.1986, 14170,6 
ВЛАЈИЕ, М., СМИЉИТ5, Н.: Размена рада-још 
идеја, КонГресликовнихуметника Југославијеу 
Тузли, во: Вечерње новости (Београд), 26.04.1986, 
10129, 10
ВЛАЈИТѓ. М„ КОВАЧЕВИТЃ, С.: Реферати 
потиснулиживу ријеч, Након 10. конгреса 
ликовних умјетника ЈуГославије, во: Oslobodenje 
(Sarajevo), 28.04.1986,13597,5
ВУЈАЧРГБ, A. ВОЈИЧИТ1, БДонкихотска борба 
нам није апрана, Анкета:Далије конгрес способан 
да ријеши бар неки од нагомиланих проблема 
Савеза. во: Побједа (Титоград), 03.05.1986
В.К.: Изложбанамладисликари, ВоДомотна 
ЈНА.во: Нова Македонија (Скопје). 14.05.1986, 
14118, 9
В.Р.: Изложба на струмичката колонија, Скопско 
културно лето, во: Нова Македонија (Скопје), 
26.06.1986, 14161, 12
GALER1JA nadAtlantikom, во: Vjesnik (Zagreb), 
12.01.1986,13771,12
ГИЛЕВСКИ, Паскал: Об боја кон цртеж, во: Вечер 
(Скопје), 10.01.1986, 6989,10
ГИЛЕВСКИ, Паскал: Прочистени сфаќања, во: 
Вечер (Скопје). 21.01.1986.6998,11
ГИЛЕВСКИ, Паскал: Промашен еротшзам (За 
тематската изложба "Еротизмот во 
современата македонска ликовна уметност" во 
Центаротза култура и информации во Скопје), 
во: Вечер (Скопје), 24.09.1986,7208,15 
ГИЛЕВСКИ, Паскал: Борис Петковски: 
Македонското монументално сликарство на 
шемн од НОВ и револуцијата, во: Културен 
живот (Скопје), 1986,3-4.47(45-47) 
ГРОЗДАНОВ. Цветан: АнГажираниот македонски 
мурализам, во: Разгледи (Скопје), 1986,1-2,96(95-97) 
Д.К:.ЈуГослоаенска Графика 1950-1980, У Галерији 
уметности у Прииапини, во: Ј единство (Приштина), 
05.08.1986,183, 6
ЃУРОВСКА, Софија: Ентузијазирана 
активност, Ликовен живот, во:
Нова Македонија (Скопје), 04.01.1986.13990, 7 
Ѓ(УРОВСКА), С(офија): Приказ на книга за 
македонското сликарство, Во портуГалскиот 



тримесечник "Колоквио Артес" ,во: Нова 
Македонија (Скопје), 31.01.1986, 14017,10 
ГУРОВСКА, С(офија): Десет минути за аукција, 
Поради непрофесионалниош однос на 
организаторот ГК на ССММ, аукцијата на 
уметнички дела од југословенски автори, 
одржана прексиноќа воДомот на младите, 
завршиуиппе aped да почне, во: Нова 
Македонија (Скопје). 27.02.1986, 14044. 9 
Ѓ(УРОВСКА). С(офија): ЈуГословенски 
претставник-Петар Мазев, На " Багдатскиот 
интернационален фестивал на умешноста 
1986", во: Нова Македонија (Скопје), 06.11.1986, 
14294. 10
Ѓ(УРОВСКА), С(офија): Аукцијана делаод 
јуГословенски уметници, Вечер во Драмскиот 
театар во Скопје, во: Нова Македонија (Скопје), 
08.12.1986, 14324. 4
Ѓ(УРОВСКА), С(офија): НовоГодишна аукција 
на ликовни дела, Вечерва чо Салонот 19,19, во: 
Нова Македонија (Скопје), 26.12.1986.14342. 10 
'БОКИТ1, Душан: Актуелни дијалог, Меморијал 
НадеждеIleuipoeithу Чачку, и "Ликован јесен"у 
Сомбору, во: Борба (Београд),08.12.1986.342,8 
Ѓ.П.: Почналиковната колонија, Струмица, во: 
Нова Македонија (Скопје), 02.08.1986, 14198. 9 
"Б.М.: Цетињски салон, во: Побједа (Титоград), 
23.09.1986, 7473, 9
(Т>.М.): НаГраде ствараоцима, Традиционална 
изложба "13. новембар",во: Побједа (Титоград), 
13.11.1986,7524,20
Е.ЛДелазрелих Година, Панчево. во: Вечерње 
новости (Београд), 22.05.1986, 10144, 20 
Е.Ц.: ПристиГнаа првите пријави, За 
Уметничкото лето. во: Народен глас (Прилеп), 
6.06.1986, 623, 5
Е.Ц.: Започнауметничкото лето, во: Народен 
глас (Прилеп), 27.06.1986, 626,5
Ж.Б.: Уметничколето, во: Народен глас 
(Прилеп), 18.07.1986, 629,5
ЈАЌОСКИ, Фидан: ЈосипаЛисац, МонаЛиза и 
фреските, во: Нова Македонија (Скопје), 
13.09.1986, 14240. 8
(J.T.): Paviljon vracen likovnim umjetnicima, во: 
Vjesnik ("Zagreb), 28.03.1986, 13846. 15 
КУСОВАЦ, Никола; Huje важна техника, 
Бијенале акварела Јуѓославије, Карловац '85, У 
Павиљону "ЦвијетаЗузориН", во:Политика 
експрес (Београд), 03.02.1986,7870,8 
КЛЕТНИКОВ, Ефтим: Во поѓон co целото саое 
битие, Средби: Соња АбаџиеваДимитроаа, во: 
Просветена жена (Скопје), октомври 1986,15(14-15) 



КУЗ(М АНОВСКИ), Р(исто): Почнува десеттиот 
конГресналиковнитеуметници, Утрево Тузла, 
во: Нова Македонија (Скопје), 23.04.1986.14099. 11 
К.УЗМ АНОВСКИ, Ристо: Чекор до Белината на 
платното, БелГрадска ликовна Ганорама, во: 
Нова Македонија (Скопје), 22.11.1986.14310.6 
К.М.: Маратонош продолжува, Место: Скопско 
сајмиште. Настан: годишно собрание на 
Друштвото на ликовните уметиици на 
Македонија.., во: Комунист (Скопје). 17.10.1986, 
1546, 3
ЛАЗЕСКИ. Борко: За Интернационалниот. 
уметнички фестивал во БаГдад. во:
Нова Македонпја (Скопје). 22.11.1986. 14310.2 
Петар МАЗЕВ и Ристо Калчевски, во: Рактка, 
во: Вечер (Скопје). 21.01.1986. 6998.11 
Петар МАЗЕВ. во: Политика (Београд).
27.10.1986. 26245, 11
Петар МАЗЕВ, во: Ракатка, во: Вечер (Скопје), 
26.09.1986, 7210. 11
Петар МАЗЕВ, во: Ракатка, во: Вечер (Скопје), 
07.10.1986, 7219, 15
МАРКУШ.З(оран): Обнова акварела, Изложбе. 
во: Политика (Београд), 21.01.1986,25968,10 
МОМОРОВСКИ.Томе: Присутност Илиндена, 
На изложби "Илинден, HOP uреволуцијау бјелима 
македонски.х ликовних умјетника " у Музеју 
Македонијеу Скопљу, заступљени суумјетници 
свих генерација и свих естетских афинитета. во: 
Oslobodenje (Sarajevo), 10.09.1986,13731
(М.Јо.): Slikarstvo zrele starosti, Pancevo, во: 
Vccernji list (Zagreb), 21.05.1986, 8214. 16 
НИК.ОЛОВСКИ, Антоние: Значаен прилог кон 
историоѓрафијата на македонската современа 
уметност. Борис Петковски:"Македонскошо 
монументално сликарство на теми од НОВ и 
револуцијата", Македонска книга, Скопје, 1984, 
во: Современост (Скопје), 1986,3-4, 94.96(93-97) 
НОВА Галерија, во: Вечер (Скопје). 03.04.1986. 
7060. 25
ПАВКОВИТч, 3.: Штрајкликовнихуметника, 
Чланоаи УЛУМ-а иДруштва примењених 
уметника Македоније од 1. марта прекинули 
сваку Галериску активност, а радове повлаче и 
са јуГословенских манифестација. во: Борба 
(Београд), 06.03.1986. 65, 9 
ПАУНОВСКИ.Љубен: Капитален проект 
(Студиска изложба-Југословенска графика 1950- 
1980, МСУ, Скопје, април 1986), во: Разгледи 
(Скопје), 1986, 5-6, 516(515-517)
П АУНОВСКИ. Љубен: Расплинет критериум 
(Авторска изложба "Еротизмот во 



современата македонска уметност", Центар за 
култура и информации, Скопје 1986). во: 
Разгледи (Скопје). 1986. 9-10. 799.800(798-800) 
П АУНОВСКИ, Љубен: Некои tTioa не Го 
разбираат, дијалоГ...д-р Борис Петковски-ликовен 
крипшчар и теорепшчар.во: Млад борец (Скопје),
24.12.1986, 1527. 7
ПЕТРОВИТг, Драгана: Рамноправни иједнаки. 
во: Политика (Београд). 23.08.1986, 26180,15 
RAJCEVIC. Balsa: Pluralizam izraza, Bijenale akvarela 
Jngoslavije, Paviljon "Cvijeta Zuzoric, bo: Odjek 
(Sarajevo), 01.03.1986,5,17
PA ЦКО B 14'11. C: Панорама актуелних л иковних 
тенденција, Отворен 20. цетињски салон "13. 
Новембар", во: Oslobodenje (Sarajevo), 14.11.1986, 
13796. 7
С(АЗДОВА), В(инка): Аукција науметнички 
слики, Зарадн бојкотот, македонските 
уметници Ги Говлекоасвоите дела, во: Вечер 
(Скопје). 25.02.1986, 7028, 11
САЗДОВ А, В(инка): Павилјон нараздорот, 
Бојкотот на македонските ликовни уметници 
добива се пожестоки димензии-откажаниуште 
редица значајни изложби, во: Вечер (Скопје), 
05.03. 1986, 7035, 14
САЗДОВА. В(инка): Насобир-со проблеми! 
Утре во Тузла почнува Конгресот на ликовните 
уметници на Југославија. во: Вечер (Скопје), 
23.04.1986, 7077, 11
С(АЗДОВА), В(инка): Современи македонски 
уметници. во: Вечер (Скопје),06.05.1986,7086.15 
С(АЗДОВ А), В(инка): Творби на студенти, 
Вечерва воДомот на ЈНА во Скопје, во: Вечер 
(Скопје). 15.05.1986.7095. 15
С(АЗДОВА), В(инка): Биенален акварел, Центар 
за култура н информации-СкоГје, во: Вечер 
(Скопје), 14.11.1986,7252. 11
С( АЗДОВА), В(инка): Аукција на слики, Вечерва 
во Салонот 19,19 во Скопје, во: Вечер (Скопје),
26.12.1986, 7287. 11
STEPANOV. Sava: SUkarstvo zrele strasti, Povodom 
izlozhe u Galeriji Centra za kulturu "Olga Petrov", bo: 
Odjek (Sarajevo), 15.06.1986,12.16
С.Б.: Сеработи co засилено темпо, Струмичка 
ликовна колонија. во: Вечер (Скопје),08.08.1986. 
7168, 10
СЛИКАРИ: Петар Мазев, во: Нова Македонија, 
7 РТВ дена (Скопје), 17.10.1986, 14274,10 
(Tanjug): Jugoslovenska grafika, Pristina, во: Vjesnik 
(Zagreb), 07.08.1986,13975.10



ТАСЕСКИ. А.: Умешницшие доаѓааш, 
Прилепскоуметничко лето, во: Вечер (Скопје), 
08.07.1986, 7141. 9
ТЕОДОСИЕВСКИ, Златко: Творештво на 
револуцијата, Кон изложбата "Илинден, НОВ и 
Револуцијата no делата на македонските 
ликовни уметници" no Музејот на Македонија 
во Скопје, во: Нова Македонија (Скопје), 
09.08.1986. 14205. 7
ТЕОДОСИЕВСКИ. Златко: Срамежлива 
ероптка, Кон изложбата"Еротизмот no 
современата македонска ликовна уметносш" no 
Центарот за култура и информации no Скопје. 
во: Нова Македонија (Скопје), 04.10.1986,14261.7 
ТИШМА. Андреј: Прошлост и будукност, 
Ликовна година у Војводини. во: Дневник 
(Нови Сад), 03.01.1986,14072. 9
У САВРЕМЕНОЈ Галерији Центраза културу 
"ОлГа Петров" у Панчеву... во: Политнка 
експрес (Београд), 14.05.1986. 7986. 8 
ЧИЧ АКОВСКА. Марија: Комуникацијаco 
модерното (Кон изложбата "Југословенска 
графика 1950-1980" no Музејот на современата 
уметност-Скоије), во: Млад борец (Скопје). 
10.06.1986, 1510. 12
Ш(ИРИЛОВ).Т(ашко): Прво биеналена 
македонскиот акварел, Утре во Центарот за 
култура и информации, во: Вечер (Скоттје).
13.11.1986. 7251

1987
АБАЏИЕВА ДИМИТРОВА. Соња: Утрото 
како метафора, во: Нова Македонија. Лик 
(Скопје). 04.03.1987, 8.11(10-11)
АБАЏИЕВА ДИМИТРОВА, Соња: Интензивно 
ликовно живеење, Изложби. во: Комунист 
(Скопје), 25.12.1987. 1608/9, 29 
ВЕЛИЧКОВСКИ. Владимпр: Интимност u 
експресија (Кон 42-та изложба наДЛУМ no 
Умешнпчкатп Галерија во Скопје), во: 
Нова Македонија (Скопје). 05.12.1987, 14680, 6 
ГИЛЕВСКИ, Паскал: Во духот наразни 
тенденцин, За годишнсипа изложба наДЛУМ во 
Уметничката галерија во Скопје, во: Вечер 
(Скопје). 23.12.1987, 7592,15
ГИЛЕВСКИ. Паскал: Проучувач на 
македонската уметност, Осврш врз научнише 
трудови на Борис Петковски, во: Современост 
(Скопје), 1987, 4,72,73.74,75 (71-75) 
Ѓ(УРОВСКА). С(офија): Трн изложби на Петар 
Мазев, Белград, во: Нова Македонија (Скопје). 
03.04.1987, 14438. 11



I (УРОВСКА), С(офија): Изложба на Самарџиски u 
Милеусниќ, Уметничка галерија, Во програмата 
при отворањето на изложбата ќе учествуваспп 
Марија Црнобори, Неда Лрнериќ, Петар Мазев, 
Душка Тасевска и ЈБуичо Самарџиски, во: Нова 
Македонија (Скопје), 09.06.1987,14503. 10 
ГУРОВСКА, С(офија): Селекцијаправи само 
исшоријата, Наши средби: Љупчо Самарџиски. во: 
Нова Македонија (Скопје). 10.06.1987, 14504, 10 
ЃУРОВСКА, Софија: Изговори и одѓовори, Како 
да се задржи местото во лнковниош свет. во: 
Нова Македонија (Скопје), 13.06.1987.14507,6 
Ѓ(УРОВСКА), С(офија): Изложба на Петар 
Мазев, Вечерва во Салонот наДЛУМ it во 
ашелјето на уметникот. во: Нова Македонија 
(Скопје), 14.10.1987,14630, 9 
Ѓ(УРОВСКА), С(офија): Г'одишна изложбана 
ДЛУМ, Во Уметничката Галерија Даут псииин 
амам, во: Нова Македонија (Скопје), 26.11.1987, 
14673,8
Ѓ(УРОВСКА), С(офија): НовоГобишна аукција, 
Вечерва во Центарот за култура и информации. 
во: Нова Македонија (Скопје),25.12.1987,14700,9 
ИЗЛОЖБИ на Чемерски н Мазев, во: Македонија 
(Скопје), 1987,416
Ј.С.: Петернек, Мазев.Ловоу галеријама, во: 
Борба (Београд), 07.04.1987, 97,8 
КУЗ(МАНОВСКИ), Р(исто): Предавањаза 
монументалното сликарство на СРМ, На 
Коларчевиот универзитет во БелГрад, во: 
Нова Македонија (Скопје). 29.01.1987, 14374, 9 
КУЗ(МАНОВСКИ), Р(исто):Две изложби на 
Петар Мазев, БелГрад, во: Нова Македонија 
(Скопје), 10.04.1987, 14445, 11
КРСТИТ1. М(илисав): Изложбе - прозору свет, 
Окрукли сто о савременој македонској ликовној 
уметноспш. во: Политика (Београд), 12.06.1987, 
26467, 14
М. А.Х.: Критериуми за собраните бела, 
Собрание нарепубличката заедница за култура, 
во: Вечер (Скопје),22.09.1987,7514, 14 
МИТЕВ, Б.: Ликовна колонија "Јоаким 
Осоговски", Крива Паланка, во: Нова 
Македонија (Скопје), 29.09.1987, 14615. 9 
М.И.: Средба co Гешовска, Плевнеш н Мазев, Ес)на 
вечер во "Женскиот" клуб на РО "Комуналец", во: 
Вечер (Скопје),25.12.1987.7594. 9
Петар МАЗЕВ, во: Ракаткз, во: Вечер (Скопје), 
30.01.1987, 7315, 11
Псшар МАЗЕВ, во: Ракатка. во: Вечер (Скопје), 
17.02.1987. 7330, 13



Petar MAZEV: Jabuke i sloboda, bo: 8 novosti 
(Beograd). 16.04.1987,368
Петар MA3EB. so: Ракаткa. so: Вечер (Скопје), 
26.05.1987, 7412. 10
ПРОГРА M "Врнмчких културних свечаности 
87". so: Политика (Београд), 26.06.1987, 26481,28 
Р. П.: ЈуГословонски уметници eo А тина, Во 
октомври, во: Вечер (Скопје), 26.08.1987,7491,10 
САЗДОВА. В(инка):" Крпени" платна, Во 
Скопје тешко се доаѓа до сликарски материјали. 
so: Вечер (Скопје). 04.02.1987,7319. 14 
С(АЗДОВА). В(инка): Петар Мазев гостува во 
БелГрас), so: Вечер (Скопје). 06.04.1987,7371,7 
С(АЗДОВА), В(инка):Двш7лтп.' Петар Мазев, 
Вечерва «о Сконје. so: Вечер (Скопје). 14.10.1987, 
7533,15
С(АЗДОВА). В(инка): "Нерешки мајстори" за 
Корубин н Серафимовски, Петар Мазев е 
добитник на наградата "ЛазарЛиченоски". so: 
Вечер (Скопје), 26.11.1987. 7570, 15
САЗДОВ А. В(инка): Палета co темни бои, ао: 
Вечер (Скопје), 03.12.1987,7575, 14 
С(АЗДОВА), В(ннка): Новогодишна аукција, 
Утревечер ао Салонот /9,19 При Цснтарот за 
култура и информации на Скопје, so: Вечер 
(Скопје), 24.12.1987, 7593,15
СЛИКАР Петар Мазев, so: Политика(Београд), 
03.04.1987. 26399. 9
СЛИКАР Мазев, so: Вечерње новости(Београд), 
03.04.1987, 34, 17
СЛИКАР Петар Мазев, so: Политика(Београд), 
31.07.1987, 26516
ТЕОДОСИЕВСКИ.Златко: Намаргинитена 
ликовното живеење, so: Културен живот 
(Скопје), 1987,9-10,36(35-36) 
Х(РИСТОВСКА). А. М(арпна); КршПериумите 
за собраннте дела. so: Вечер (Скопје). 22.09.1987, 
7514. 14

1988
ARBULJEVSKA. O(lga): Varljividekoi; Ѕкорѕке 
likovne stianpuiice, so: Борба (Београд), 
21.03.1988, 81, 8
ВЕЛИЧКОВСКИ. Владимир: Меѓу најзначајншпе 
колекции, Кон изложбата "Уметничкидела 
создадени на ликовнитеманифестации на 
Центарот за современа ликопна уметносш no 
1988 година" воДомот на културата "Марко 
Цепенков" во Прилеп, so: Нова Македонија, Лик 
(Скопје). 31.08.1988, 47, 15(14-15) 
ВЕЛИЧКОВСКИ, Владпмир: Обемна 
ретроспектива, Кон изложбата " Македонската 



ликовнаумешносш во Умешничкаша галерија во 
Скопје 1948-1988”, во: Нова Македонија (Скопје). 
26.11.1988, 15032, 6
VASEV DIMESKA. Viktonja: Makedonsko 
nioniunentalno slikarstvo nn temo NOV in revolucija, 
Makedonsko kniga, Skopje. 1984, bo: Sinteza 
(Ljubljana), 1988.79-82.187(186-187)
ВЛАЈИТк.М.: Тријеналеуживања, Шта доноси 
велика изложба југословенске ликовне 
уметностиу БеоГраду, во: Вечерње новости 
(Београд), 12.06.1988, 11236, 16
(В.Б.И.): Узјубилеј-и тешкоке, Уочи одржавања 
СПлрумичке интернационалне ликовне колоније, во: 
Вечерње новостп (Београд), 23.07.1988,23270,22 
ГОДИШНА изложба на ДЛУМ, во: Македонија 
(Скопје), 1988,417,29
Ѓ(УРОВСКА), С(офија): Промоцијп на 
монографијата заЛазарЛиченоски, Уметничка 
ѓалерија, во: Нова Македонија (Скопје), 
25.03.1988, 14788, 10
Г(УРОВСКА). С(офија): Учество на 11 
македонски уметници, На шестото Триеналена 
јуѓословенската ликовна умешност. во:
Нова Македонија (Скопје), 11.04.1988,14808, 10 
Ѓ(УРОВСКА). С(офија): Нова уметничка 
Галернја, Во Безистенот на Старата скопска 
чаришја, во: Нова Македонија (Скопје), 
21.04.1988, 14815, 10
Ѓ(УРОВСКА), С(офија): Изложба на колонијата 
"Јоаким Осоѓовски '89", Вечерва во Салонот на 

ДЛУМ. во: Нова Македонија (Скопје), 23.12.1988, 
15057, 10
Е.Ц: Подобар квалитет преку селективност, 
Уметничколето 1988, во: Народен глас (Прилеп), 
03.06.1988, 716, 5
Е.Ц.: Впечатливапостапка, Изложби, во: 
Народен глас (Прилеп), 12.08.1988, 728, 5
И туризам U уметност, Денес "Компас" отвора 
нова деловница, во: Нова Македонија (Скопје), 
10.11.1988, 15016, 9
ЈУГОСЛОВЕНСКО ликовно триенале ао 
БелГрад. во: Македонија (Скопје), 1988,424,29 
ЛИКОВНА колонија "Јоаким ОсоГовски", во: 
Нова Македонија (Скопје), 16.09.11988, 14961,10 
М.М.: Нова продажна Галерија "Безисшен", Во 
Старата чаршија, во: Нова Македонија 
(Скопје), 21.04.1988, 14815, 9
М.Р.Ц.: Ме^ународнаманифестација, ПрвоГјула 
у ПријеПољу са радом почиње 15.сазив 
Милешевске сликарске колоније, во: Полимље 
(Пријепоље). 01.07.1988, 470, 8



Н.БИзложба на минијатури, СтруГа, во: Нова 
Македонпја (Скопје), 20.05.1988,14842, 9 
ПЕТдела одмакедонскиуметници, Во 
Галеријата “Ј.Б. TiuTio" во Титоград, во: Нова 
Македонија (Скопје), 19.05.1988, 14841, 10 
ПРОТУ ЃЕР, Димче: Мозаикот-гаранција за 
вековна трајност, Одново за и околу ентериерот 
на Соборната црква во Скопје. во: Нова 
Македонија, Лик (Скопје), 20.07.1988,44,6(6-7) 
Р(ИСТОВСКИ). Г(оце): Пра излаГа Петар 
Мазев, Денес се отвора Галеријата "Компас" во 
Скопје. во: Нова Македонија (Скоттје). 10.11.1988, 
15016, 10
Р(ИСТОВСКИ), Г(оце): Отворена изложбана 
Петар Мазев. Во галеријапш "Компас" во 
Скопје, во: Нова Македонија (Скопје), 11.11.1988, 
15017, 10
Р(ИСТОВСКИ), Г(оце): Достоинственхрам на 
уметноста, Четири децении на Уметничката 
Галерија во Скопје, во: Нова Македонија 
(Скопје), 19.11.1988, 15025, 6
САЗ ДОВ А, Винка: Да беа живи зоѓрафите.., 
Фрескожиаописот на новата Соборна 
македонска православна црква како п'овод, во: 
Вечер (Скопје), 16.01.1988,7611, 1,10-11 
С( АЗДОВ А). В(инка): Промоција на 
монографијата заЛиченоски, Утре во 
Уметничката Галерија во Скопје, во: Вечер 
(Скопје). 24.03.1988, 7669, 14
С(АЗДОВА), В(инка): Уште една приватна 
галерија, Од вечерва во Скопје, во: Вечер 
(Скопје), 21.04.1988, 7693, 15
С( АЗДОВА), В(инка): Об денес Петар Мазев 
Гостува во Хале, во: Вечер (Скопје), 22.04.1988, 
7694, 11
С(АЗДОВА). В(инка): Учествуваат 11 
македонски уметници, На југбсловенското 
ликовно Триенале во Белграл, во: Вечер (Скопје), 
06.06.1988, 7731, 7
САЗДОВА, В(инка): Зимата ја победи 
вечноста?!Дел од споменичкиот комплекс 
"Илинден" во Kpyuieeo нараспаѓање. во: Вечер 
(Скопје), 06.10.1988, 7836. 10
С(АЗДОВА). В(инка): "Компас" отвара 
галерија, Утревечер во Трѓбвсќиот центар во 
Скопје. во: Вечер (Скопје), 09.11.1988,7865,15 
С(АЗДОВА), В(инка): Новогодпшна аукција, во: 
Вечер (Скопје), 23.12.1988, 7901, 9
С(АЗДОВ А). В(инка): Дела од колоннјата во 
Осоговски, ВоЛиковниот салон наДЛУМ и 
ДЛУПУМ. во: Вечер (Скопје),26.12.1988,7903.11



С(АЗДОВА), В(инка): Новогодтинааукција, 
Вечерва во Салонот 19,19 во СкоГ/је, во: Вечер 
(Скопје), 27.12.1988, 7904, 15
С.Р.‘.Дела наумешничкото лето во Бишола, во: 
Народен глас (Прилеп), 18.11.1988, 742, 5 
STOJANOVIC, Momcilo: Panorama novih promjena. 
Precl 6. beogradski Trijenale jugoslovenske likovne 
umjetnosti, bo: Vjesnik (Zagreb), 27.05.1988. 14617,12 
(Танјуг): Петнаеста милешевска сликарска 
колонија, во: Јединство (Приштина), 02.07.1988. 
155, 11

1989
В.Ѕ.: Dela makedonskih likovnikov v Mestni guleriji, 
bo: Delo (Ljubljana), 14.04.1989.87 
ВЕЛИЧКОВСКИ. Владимир: 
Карактеристиките на поднебјето a 
револуционернаша ucuiopuja, Кон изложбата на 
дела создадени во Уметничката колонија 
"Дебарца" во с. Белчишта, охридско, во: Нова 
Македонија, Лик (Скопје), 30.08.1989, 73,13 
VELIC KOVSKI, Vladimir: Likovnakolonija "Joakim 
Osogovski", Izlozbeni salon DLUM-a iDLUPUM-a. bo: 
Likovni iivol (Zemun), 1989.9,8
VOLIC. Nihad: Zlocitdne pi mete, bo: Oko (Zagreb), 
23.03.1989,444.4
Г.Р.: Уметниците за настраданите од 
земјотресот, во: Нова Македонија (Скопје), 
11.01.1989, 15073, 9
DEKLEVA. Milan: Trnovapot "herojske"generaeije, 
Likovna vez medSkopjem in Ljubljana, bo: Dnevnik 
(Ljubljana). 18.01.1989.16. 12
Д.П: Отвореналиковнаколонија "Дебарца '89",eo: 
Нова Македонија (Скопје), 30.06.1989, 15241,10 
Ѓ(УРОВСКА). С(офија): Изложба на Петар 
Мазев, Во ЈБубљана, во: Нова Македонија 
(Скопје), 27.01.1989, 15089, 10
Ѓ(УРОВСКА). С(офија): Изложба "Уметникот 
Г/ред судбината на XX век", Денес наПладне во 
Музејот на современата уметност, во: Нова 
Македонија (Скопје). 10.02.1989,15103, 9 
Ѓ(У РОВСКА), С(офија): Како да се направи 
вистинскиот избор, во: Нова Македонија 
(Скопје), 20.09.1989,15323, 9
ЃУРОВСКА. С(офија): Пруженарака, во: Нова 
Македонија (Скопје), 26.09.1989, 15329. 11 
Ж. Б: Изложбеу ирвом плану, Активностиу 
Јаловичкојликовној колонији, во: Глас Подриња 
(Шабац). 02.02.1989, 2176, 9
ZALAR, Franc: Mlada kal iz bogatega jedra, Ob razstavi 
Likovni utrinek Makedonije v ljubljanski Mestni galeriji, 
bo: Dnevnik (Ljubljana), 12.05.1989,127,12



ЗАВРШИлнковнаша колонија, во: Вечер 
(Скопје), 05.07.1989. 8063, 9
ЈОЛЕВСКИ, Љупчо; ПАУНОВСКИ. Љубен: 
Вода што не тече се смрдува, во: Млад борец 
(Скопје), 11.10.1989, 1665.39-43
КРСТИТ!. М(илисав): Изложба поклоњених дела, 
Четврт века Музеја солидарности у Скопљу, во: 
Политика (Београд), 13.02.1989,27066, 14 
L1KOVNI utrinek Makedonije v Mestni galeriji, во: 
Delo (Ljubljana), 13.04.1989,86, 10
MESESNEL. Janez: Dvanajxt sugestivnih, bo: Delo 
(Ljubljana). 04.05.1989.101.3
M.3.: Уметницитеод Македонијаза Ерменија, 
Добротворен концерт и Продажна изложба, во: 
Нова Македонија (Скопје), 18.01.1989,15080. 9 
М,М: Наши сликари Јерменији, Дом совјетске 
кулшуреу БеоГраду, во: Вечерње новости 
(Београд), 21.03.1989, 23493, 20
М АНИНСКИ. А.: Уметноста не познава 
Граници, Започна 26. Струмичкаликовна 
колонија, во: Нова Македонија (Скопје). 
02.08.1989, 15274. 10
Н.Ц.: Изложба намакедонски сликари, во: Нова 
Македонија (Скопје). 22.03.1989, 15143, 10 
Н.Ц.: Македонскисликари во Љубљана. во: Нова 
Македонија (Скопје), 12.04.1989,15164, 11 
NOVE mzstave. во: Delo (Ljubljana), 17.01.1989.12,6 
НА Ш И сликари Јерменији, Данас у Дому 
совјетске културеу Београду, во: Побједа 
(Титоград). 23.03.1989, 8370.10
ОТАШЕВИТј, Гвоздан: Обгоаор на савремено, 
"Меморијал Надежде Петро&иН" у чачанској 
Галерији 6uhe отворен у маршу. во: Политика 
експрес (Београд), 08.02.1989, 8951, 10 
ОСТОЈИТтПУШАРА, Милица: Допуна 
културне диплпматије, Беоѓрадски и 
јуГословенски сликари поклонили су 260 слика и 
уметничких предмета Јерменији..., во: НИН 
(Београд), 26.03.1989, 1995, 38 
ПАУНОСКИ.Љубен: Репрезентативен цзбор- 
единаесет современи македонски ликовни 
уметници, Местна галерија, Љубљана. во: 
Разгледи (Скопје), 1989, 5-6, 477(475-478) 
ПЕТКОВСКИ. Борис: Македонски Графички 
истражуаања, Г'рафичка мапа на ФЛУ, во: 
Разгледи (Скопје), 1989. 1. 117(116-118) 
ПРВА TB аукција на слики, Акција за помош на 
семејствата на настраданите рудари eo TB 
Скопје, во: Нова Македонија (Скопје). 14.12.1989. 
15406, 9
Р(ИСТОВСКИ). Г(оце): Уметницитеза 
настраданите од земјотресот. во: Нова 
Македонија (Скопје), 11.01.1989, 15073,9



Р(АВАНОВСКА) ТУЛБЕВСКА, Р(умена): Бел 
образ на културниот мегдан, Собир на 
културнитеработници на МакеОонија, во: 
Вечер (Скопје). 07.10.1989.8144.13 
С(АЗДОВА), В(инка): Петар Мазев гостува во 
ЈБубљана, во: Вечер (Скопје). 26.01.1989.7928.13 
С(АЗДОВА), В(инка): Гостуваатмакедонски 
уметници, Од денес во Љубљана, во: Вечер 
(Скопје), 13.04.1989. 7994. 9
CO светот можеме да се натпреваруваме само 
co таленти, Собир на културнитеработници на 
Македонија, во: Нова Македонија (Скопје). 
07.10.1989, 15340, 6,7
SPUEHODро razstaviscih, во: Dnevnik (Ljubljana), 
25.01.1989,23, 12

1990
АБАЏИЕВА-ДИМИТРОВА, Соња.Девет 
современиуметници, Скопје: Одборза 
македонска уметност 1990, 1990 (cat. exh.) 
АРСОВСКА. Татјана: Петар Мазев пред 
кумановската ликовна јавносг. во: Наш весник 
(Куманово), 21.09.1990, 1222, 7
A. С.'.Денот науметниците, Јубилеи: 10 години 
ФДУ. во: Нова Македонија (Скопје), 28.12.1990, 
15779, 9
ВЕЛИЧКОВСКИ, Владимир: СветлинаШа на 
побнебјето, Ликовна колонија "Јоаким 
Осоговски "-ДЛУМ-Скопје, во: Нова Македонија 
(Скопје), 24.02.1990. 15476. 20 
ВЕЛИЧК.ОВСКИ. Владимир :Две ликовни 
претставувања во Галеријата "Глам" во Скопје, 
во: Современост (Скопје). 1990,7/8,152(151-154)
B. Р.: Почнува Скопско лето, во: Нова 
Македонија (Скопје), 15.06.1990, 15585,9
ДЕЛЛ од колонијата "Јоаким ОсоГовски", Салон 
наДЛУМ иДЛУПУМ, во: Нова Македонија 
(Скопје), 20.02.1990,15472, 8
Ѓ(УРОВСКА), С(офија): Доделена наГрадата 
"ДраГутин А арамовски - Гуте", Факултет за 
ликовниуметности, во: Нова Македонија 
(Скопје), 15.03.1990,15495,10
Ѓ(УРОВСКА), С(офија): Изложба на "Нови 
реалисти", Уметничка ѓалеријаДаут пашин амам. 
во: Нова Македонија (Скопје), 24.04.1990,15535 
Ѓ(УРОВСКА). С(офија): Ретроспективна 
изложба на Петар Мазев, Музеј на 
современата уметност, во: Нова 
Македонија (Скопје), 24.05.1990, 15563,10 
Ѓ(УРОВСКА), С(офија): Изложба на Мазев и 
Мишриќески, Утре во Виена. во: Нова 
Македонија (Скопје), 10.10.1990.15702. 10



Ж.Ц.: Заиочна чешвршшаша ликовна колонија, 
Крива Паланка, во: Нова Македонија (Скопје), 
18.09.1990, 15680, 8
ИЗЛОЖБИ, во: Вечер (Скопје), 26.05.1990,8338.25 
ИЗЛОЖБИ, во: Вечер (Скопје). 16.06.1990,8357.24 
ИЗЛОЖБА на деветмакедонски сликари, Во 
декември во Мелбурн. во: Нова Македонија 
(Скопје). 25.07.1990. 15625. 9
ИЗЛОЖБА "Есенски ликовен салон", Галерија 
"Глам", во: Нова Македонија(Скопје),13.11.1990. 
15735. 11

Ј(АКОНОВ), Н(ебојша): Творечкимеѓник, 
Ретроспектиана изложба на Петар Мазев. во: 
Вечер (Скопје), 24.05.1990, 8336. 12
Ј(АКОНОВ). Н(ебојша): ИзлагаатП 
уметници, Утре, во СалонотнаДЛУМ, во: 
Вечер (Скопје), 19.06. 1990,8359,13
Ј(АКОНОВ). Н(ебојша): Македонскиуметници 
зо Австралији. На иницијатаива на наиште 
иселеници, во: Вечер (Скопје), 27.06.1990,8366.13
J АКОНОВ, Небојша: Палета на епопејата, во: 
Вечер (Скопје), 02.08.1990.8397,11
ЈАКОНОВ, Н(ебојша): Орѓанизациски "урнек" 
од Австралија, По поводрепрезентативната 
изложба на македонските уметници во Мелбурн, 
во: Вечер (Скопје), 11.10.1990.8457,11
Ј.С.: Лочна ликовната колонија, Воманастирот 
"Св. Јоаким Осоговски" крај Крива Паланка, во: 
Вечер (Скопје), 06.09.1990,8427,15
МИНЕВСКИ, Блаже: Сераспаѓа споменикот 
"Македонија", во: Нова Македонија (Скопје), 
25.01.1990. 15446, 10
МИНЕВСКИ. Бл(аже): Зоиапо во Крушево 
досега молчеле? По веста за расПаѓањето на 
споменикот "Македониум", во: Нова Македонија 
(Скопје), 30.01.1990, 15451.9
МАКЕДОНСКА графикаао ПраГа. во: Вечер 
(Скопје). 08.02.1990. 8248, 13
ОДреализам do надреализам, во: Вечер (Скопје), 
17.04.1990. 8306, 22
ПАДОРИ. Силвера: Уметносша повеќе од 
љубов, Средби: Мемеш Нурединоаски својот дом 
го има претворено ао вистинска ѓалерија, во: 
Вечер (Скопје), 02.06.1990,8344,9
ПЕТРЕСКИ, X.: Скопје: втор обид, Културни 
лета ’90 (1), во: Нова Македонија (Скопје). 
12.06.1990, 15582. 8
ПРЕТСТАВУВАЊЕ на девет македонски 
ликовни уметници, Во декември во Мелбурн 
(Австрилија), во: Нова Македонија (Скопје).
10.10.1990, 15702, 10



" ПРЕТПРЕМИЕРА" на македонското 
сликарство, Пред изложбата на македонските 
уметници во Мелбурн, во: Вечер (Скопје),
31.10.1990, 8474. 13
П.Т.: Изложба на Петар Мазев, Титов Велес, во: 
Нова Македонија (Скопје), 08.11.1990. 15730. 11 
РАВ АНОВСКА-ТУЛБЕВСКА, Р(умена): 
"Зборуватели македонски?", во: Вечер (Скопје), 
23.05.1990. 8335, 15
СОВРЕМЕНА македонска графика, во: Нова 
Македонија (Скопје). 08.02.1990.15460,11 
С(АЗДОВА), В(инка): Есенски салон "Мал 
формат", Во галеријата "Глам" во Скопје, во: 
Вечер (Скопје), 13.11.1990, 8485.13 
С(АЗДОВА), В(инка): Јубилеј на уметниците, 
Скопскаталиковна Академија денес Го 
прославува своето десетѓодишно Постоење, во: 
Вечер (Скопје), 27.12.1990, 8521,14 
ТЕОДОСИЕВСКИ, Златко: Приватните 
Галерии како значаен фактор, во:
Културен живот (Скопје), 1990,3-4.29(28-29) 
ТЕОДОСИЕВСКИ, Златко: Промоции на нови идеи, 
Две изложби во Галериите "Селект" и "Г'лам "во 
Скопје, во: 21 (Скопје). 07.12.1990.1737.37 
Џ.П: Творби од Мазев и Митриќески, Денес во 
виенската "Мала Галерија , во: Вечер (Скопје),
11.10.1990, 8457, 11 

1991
АБ АЏИЕВА. Соња: Свест за сопствениот 
иден1тппет, Новата музејска поставка ни 
Музејот на современата уметност ја почитува 
елипшстичката димензија. во: Пулс (Скопје), 
09.05.1991, 16, 33
AHTОЛОГИЈА на ликовната уметност, Наиш 
средби, во: Нова Македонија (Скопје), 10.05.1991, 
15908, 10
БАЈО.Н(аум): "Тукаедухотнамакедонскиот  
народ", Piped XXX Струшки вечери на поезијата, 
во: Нова Македонија (Скопје), 26.07.1991,15985,10 
БАЈО. Н(аум): Триесеттелета на песната, 
Денес почнуваат Струшките вечери на 
поезијата, во: Нова Македонија (Скопје). 
22.08.1991, 16012. 10
ВЕЛИЧКОВСКИ, Владпмир: "Духовно 
братство", во: Нова Македонија, Лик (Скопје), 
02.10.1991, 139, 15
ВО книгоизбавателството “Мисла" авшорска 
вечер н(1 Гшсатели н уметницч, во: Македонија 
(Скопје), 1991,462,34
Г.К.: Македонскиуметници во Софија, во: Вечер 
(Скопје), 04.12.1991, 8810,15



Г.К.: 0<) синоќа ѓрадов добнушше една Галерија... 
во:Вечер (Скопје).05.12.1991,8811,15 
ГУРОВСК.А. Софија: Како да се иретставиме? 
Македонска ликовна уметност. во:
Нова Македонија. Лик (Скопје). 09.10.1991, 140.13 
Ѓ(УРОВСКА), С(офија): Уметницише за 
македонскитехималајски експедиции, Вечерва 
во Салонот наДЛУМ и CiTiyduo Пановски, во: 
Нова Македонија (Скопје), 26.11.1991, 16108,9 
ЃУРОВСК А. Софија: На сите страни ни светош, 
Излезот на нашитеуметници, во:
Нова Македонија, Лик (Скопје), 25.12.1991.16137.12 
Ж.С.: Започнапеттаталиковнаколонија, Во 
конаците на манастирот Свети Јоаким 
ОсоГоаски бо Крива Паланка. во:
Нова Македонија (Скопје), 09.09.1991, 16030.6 
ИЗЛОЖБА nit сликп н Графики о<) современи 
авторн, Во КлубоГГ на писашелите. во: Нова 
Македонија (Скопје). 06.11.1991.16088, 16 
ИЗЛОЖБА на 14 македонски уметници, Во 
орГанизацчја нн Музејот на современата 
уметност or) Скопје поставката ќе биде 
изложена во Уметничката галерија "Св. Кирил н 
Метобиј" бо Софија н ќе iTipae do 10 јануари, во: 
Нова Македонија (Скопје). 04.12.1991. 16116. 16 
КЛЕТНИКОВ, Ефтим: Погледor) другата 
страна на привидот, во: Република (Скопје). 
23.09.1991. 17, 20
М.Мш.: Свечано отворање на галеријата "Амер- 
Мак", Вечерва чо 10 часош, во: Нова Македонија 
(Скопје), 04.12.1991.16116, 10
МАКЕДОНСКИ сликари во Софија, во: Пулс 
(Скопје), 05.12.1991
ПЕТРЕСКИ, X.: И прнсуството-повик за мир, 
СВП '91, во: Е1ова Македонија (Скопје). 
09.08.1991, 15999, 10
П(ЕТРЕСКИ), X.: Авторска средба на писатели 
иуметници, Денесв<> “Мисла", во: Нова 
Македонија (Скопје), 15.10.1991. 16066, 9 
П(ЕТРЕСКИ), X.: Авторска аечер на писатели и 
уметници, Синоќа во "Мисла", во: Лик. Нова 
Македонија (Скопје), 16.10.1991, 141. 16 
ПОВЕЌЕ Приредби, Денес во чесш нн 13 
Ноемари. во: Вечер (Скопје). 12.11.1991,8791. 13 
Р( АВАНОВСКА) Т(УЛБЕВСКА), Р(умена): 
Импресиана ааторска вечер, Завчеравечер во 
авторскиот клубна "Мисла", во: Вечер(Скопје),
17.10.1991, 8769, 14
СТЕФАНОВСКИ, Ј.: Дааесетликовни творби, 
Ликовна колонија "Јоаким Осоговски", во: 
Република (Скопје), 24.09.1991. 18,18



ТЕОДОСИЕВСКИ, Златко: "Пристојна" или 
вистинска цена? Инвестирање во уметноста, во: 
Нова Македонија (Скопје). 30.03.1991,15869,20 
ЧЕМЕРСКИ.Глигор :Личеноски-Мартиноски, 
Ма.зев-Петлески-Ѓузел-Павловски, Андреевски, 
Споменик на слободата. во: Македонска ризница, 
во: Збор (Скопје). 22.05.1991,2.28-29 

1992
БОЧВАРОВА-ПЛАВЕВСК.А, Марика: Новата 
постојана поставка, Музеј нв современата 
уметност, Скопје, 1991. во: Културен живот 
(Скопје), 1992.2.41.42(39-42)
ВАСЕВА ДИМЕСКА. Викторија: Уметничка 
Галерија-Софија, " Четиринаесетмакедонаски 
уметници во 80-тите". во: Република (Скопје), 
05.02.1992, 21, 9
ВЕЛИЧКОВСКИ.Владимир: ТеснаОоврзаност 
coтрадицијата, "АПстрактнотосликарсшвово 
Македонија 1960-1990"- Музејна современата 
уметност во Скопје. во: Нова Македонија 
(Скопје), 12.08.1992. 16363, 11
ВЕЛИЧКОВСКИ. Владимир: Спојна 
експресивното и барокното, Заврши co рабоиш 
Шестата л иковна колонија "Јоаким ОсоГовски". 
во: Нова Македонија (Скопје), 23.09.1992,16405,12 
ВЕЛИЧКОВСКИ. Владимир: На висинатана 
новите барања, Изложби, во: Нова Македонија 
(Скопје), 30.12.1992. 16502, 10
Г.К.: Слкки од колонијаШа "Сн. Јоаким 
ОсоГовски", Вечерва во салонот наДЛУМ. во: 
Вечер (Скопје), 03.12.1992, 9117, 24 
GEORG1EVSKA-SH1NE. Aneta: Annunciations out of 
the Dark. 4 View of Macedonian Art Today, bo: Cross 
Currents. Yale University Press, London and New 
Haven. 1992, 12. 176-178(172-181)
ДИМИТРОВСКИ. Валентино: ПрвиотЗимски 
салон како повод за личен ciaae. во: Културен 
живот (Скопје). 1992.1,35(35-37) 
ДИМИТРОСКИ. А(ндон): Пукнатини на 
куполата, ЗаГрижувачка состојба на 
споменикот "Илинден" во Крушено. во: Нова 
Македонија (Скопје), 19.03.1992. 16219.10 
ДИМИТРОСКИ. Андон: Покривот прокиснува, 
малтерот паѓа, Загрижувачка состојба на 
споменикот "Илинден" во Крушево. во: Нова 
Македонија (Скопје). 26.11.1992. 16468,7
Д.А.: Изложба на слпки од колонијата "Co. Јоаким 
Осоговскп", во: Македонија (Скопје). 1992.476,35 
Ѓ(УРОВСКА), С(офија): Зимски салон под 
покровителство наЛИК, Утревечер во



Уметничкаша галерија Дауш иашин амам во 
Скопје, во: Нова Македонија (Скопје),29.01.1992, 
16169. 13
ЃУРОВСК.А, С(офија): Отвореностна 
просторопл, Ликовна соработка меѓу Македонија 
и Австрија, во: Нова Македонија (Скоттје). 
05.03.1992, 16205. 15
ЃУРОВСКА, Софија: Париз го открива Скопје, 
Дали од Македонија ќе бидат "однесени" <к> 
Франција илјаба слики?. во: Нова Македонија, 
Лик (Скопје). 11.03.1992.16211.13 
Ѓ(УРОВСКА). С(офија): Четиринаесет 
македонски уметници во 80-те, Вечерва во 
Музејот на современата уметност, во: Нова 
Македонија (Скопје), 19.03.1992, 16219.10 
Ѓ(УРОВСКА), С(офија): Апстрактното 
сликарсшво во Македонија од 1960 до 1990, Утре 
напладене ао МСУ, во: Нова Македонија 
(Скопје), 19.06.1992. 16310, 10
Ѓ(УРОВСКА), С(офија): Каде е творецот, таму 
ехрамот на уметноста, Отворена изложба на 
Петар Мазев во галеријата "Стоби", во: Нова 
Македонпја (Скопје). 21.12.1992, 16493,4 
ЗА ЕДНИ ЧКА изложба на денет сликари, 
Вечерва во Клубот науметниците, во: Нова 
Македонија (Скопје), 28.10.1992, 16439. 12 
ИВАНОВСКА, Л. Д.: Уметноста преку пазарно 
око, Во Скопје аукционерите од Париз наувид на 
македонското сликцрство, во: Вечер (Скопје), 
11.03.1992, 8892, 15
ИВ A1IOBCK А, Л. Д.: Повеќе рптимизам од 
скепса, Реагирање науметниците за 
аукциското презентирање на слнкарството во 
Париз, во: Вечер (Скопје). 18.03.1992, 8898,14 
ИЗЛОЖБА на Петар Мазев, Во ѓалеријата 
"Стоби", во: Нова Македонија (Скопје),
18.12.1992, 16490, 8 
КОСТОВСКА, Петрула: Традицијата и 
универзалното, Изложбата " 14 македонски 
уметници во 80-те", Музеј на современата 
уметност-Скопје, март/април 1992 г.,во: 
Разгледи (Скопје), 1992. 4-6. 389(388-391) 
KO.1 настан, личност, дело? Традиционална 
новоГодишна анкепш на "Нова Македонија". во: 
Нова Македонија (Скопје),31.12.1992,- 
1/2.01.1993, 16503, 11
Л(03АНОВСКИ), З(лате): MAA К отвора 
културен центар, Свечено отворање co изложба 
(минипортрет) на сликарот Петар Мазев, во: 
Вечер (Скопје), 21.01.1992, 8849, 11 
Л(ОЗАНОВСКИ). З(лате): Портрет на Мазев, 
КИЦза демилитаризација на Македонија, во: 
Вечер (Скопје), 05.02.1992, 8862, 15



ЛИКОВЕН портрет на Петар Ма.зев, Вечерва 
во Културно-информативнаот центар, во: 
Нова Македонија (Скопје), 05.02.1992,16176.16 
МАКЕДОНСКА современа уметност во 
Софија, во: Жена (Скопје), јануари 1992. стр.50 
МАКЕДОИСКА апстракција, во: Пулс(Скопје), 
18.06.1992, 74, 3
МАЗЕВ co нови слики, В сабоша во галеријата 
"Стоби", во: Вечер (Скопје), 17.12.1992.9131,19 
МАНИНСКИ. Ацо: Изложба како повикза 
комуникација, Колекционери. во: Пулс (Скопје).
24.12.1992, 101, 31(30-31)
РИСТЕВСКА, В.: Индолентен однос на 
крушевските институции, Министерот за 
култура д-р. Цветан Грозданов за пропаѓањето 
наспоменикот "Илинден", во: Нова Македонија 
(Скопје), 02.04.1992, 16233, 10
Р(ИСТЕВСКА), В.: Г'решки познати од порано, 
БоркоЛазевски за пропаѓањето на споменикот 
"Илинден" eo Kpyuieeo, во: Нова Македонија 
(Скопје), 09.04.1992, 16240, 10
РИСТЕВСКА. В.: Прв пат конкретни 
акшивности, За санацијсипа на културно 
историскиот споменик "Илинден" во Крушево. 
во: Нова Македонија (Скопје). 22.04.1992,16254.16 
Р(ИСТЕВСКА). В.: Скопје како мотивна 
ликовните уметници, Изложба во Музејот на 
Скопје, во: Нова Македонија (Скопје), 13.11.1992. 
16455. 9
ТЕОДОСИЕВСКИ. Златко: Кванташки пазар,. 
Реагиран>а. во: Нова Македонија (Скопје). 
18.03.1992, 16218
ТЕОДОСИЕВСКИ. Златко: "Апстрактното 
сликарство во Македонија 1960-1990", Музејна 
современата уметносш, Скопје јуни 1992, во: 
Културен живот (Скопје). 1992, 2,38(37-38)

1993
АБ АДЖИЕВ А, Сона: Музелш за сч^временно 
изкуство в Скопие, Република Македоник, во: 
Изкуство (Art), Софиа, 1993,6, 24(23-24)
ART Flash, во: Пулс (Скопје), 03.09.1993, 137,35 
ART Flash, Ликовннте колонии, во: Пулс (Скопје), 
10.09.1993, 138, 35
ВЕЛИЧКОВСКИ. В(ладимир): Високи творечки 
дострели, Омаж изложби на починатите 
сликариуметници Димче Коцо, БоркоЛазески, 
Димитар Кондовски, Петар Ма.зев, Трајко 
MaiTieecKii Рисимкин, в<> Музејот на грск) Скопје 
и Изложбениот салон наДЛУМ ао СкоПје, во: 
Нова Македонија (Скопје), 25.11.1993, 16826.7 



ДИМИТРОВСКИ, А: Ресшаврација на 
Македониум, во: Нова Македонија (Скопје), 
18.06.1993, 16668, 9
Ѓ(УРОВСКА), С(офија): Изложба на сликари од 
Тиквеишјата, Кавадарци, во: Нова Македонија 
(Скопје), 13.05.1993, 16632, 11
Ж.Ќ.: Омажна петмината починати уметници 
во 1993 Година, Утре во Галеријата наДЛУМ. во: 
Нова Македонија (Скопје), 12.11.1993.16813. 10 
ИЛИЕВСКИ, Д.: Заиочна coрабошаликовната 
колоннја, Во манастирот "Свети Јоаким 
ОсоГовски"кај Крива Паланка, во: Нова 
Македонија (Скопје). 06.09.1993, 16746, 4 
ИЗЛОЖБИ, во: Вечер (Скопје), 13/14.11.1993, 
9408, 25
Л(ОЗАНОВСКИ), З(лате): Репрезенти на 
македонската уметност, Првн обиди да се 
обезбедн учество на 45. Биенале во Венеција, во: 
Вечер (Скопје), 21.01.1993, 9157,13 
Л(ОЗАНОВСКИ), З(лате): "Стоби" co светски 
автори, во: Вечер (Скопје), 17.03.1993,9204, 10 
Л(ОЗ АНОВСКИ), З(лате): Манастирот како 
ликовна инспирација, Почна Интернационалната 
ликовнаколонија "Св. Јоаким Осоговски", во: 
Вечер (Скопје), 06.09.1993, 9349, 25 
ЛИКОВНЛ колонија "CeeiTin Јоаким 
Осоѓовски",во:Лик Галерија, во: Нова 
Македонија (Скопје), 14.07.1993, 16694. 9 
ЛИКОВНЛ колонија Белчишта, во:Лик 
Галерија, во: Нова Македонија (Скопје), 
28.07.1993, 16708, 9
Петар МАЗЕВ, во: Лик Галерија, во: Нова 
Македонија (Скопје). 21.04.1993,16611.9 
МАРТИНОСК.А. Б.: Изложби, изложби, во: Нова 
Македоннја (Скопје), 29.12.1993, 16860.10 
ОСМАНЛИ, Томислав: Цивилизација на 
(заборавените) слики, TB хроника, во: Нова 
Македонија (Скопје), 16.03.1993.16576, 9 
ПАУНОСКИ, Љубен: Уметникот во смртта, 
делото воживотопл, Лко неумеевмеco нив-Мазев, 
Кондовски, Лазески-дали ќеумеемесо нивношо 
дело?!.во: Збор (Скопје),01.11.1993,11,25 
ПОГРЕБЛН Петар Мазен, Вчера, На Г'радскшие 
Гробишта во Бутел. во: Вечер (Скопје). 
15.03.1993, 9202. 4
Р(ИСТОВСКИ). Г(оце): Погребан Петар Мазев, 
Вчера на Градските гробишта "Бутел", во: 
Нова Македонија (Скопје), 15.03.1993,16575, 3 
РИСТОВСК.И, Г(оце): Центар на духот на 
сликарството, Во септември ликовна колоннја 
во Осоговскиотманастир. во: Нова Македонија 
(Скопје), 27.08.1993. 16736, 8



РИСТОВСКИ. Г(оце): Омажза Петар Мазев, 
Ликовнаколонија "Свети Јоаким Осоговски",во: 
Нова Македонија (Скопје). 14.09.1993.16754.11 
РИСТОВСК.И, Г(оце): Спас во платната и 
манастирот, Белешка од традиционалното 
собирање наликовните уметници во конаците 
на “Св. Јоаким ОсоГовски". во: Пулс (Скопје), 
17.09.1993. 139. 35
СТРУМИ ЧКА ликовна колонија. во: Лнк Г'алерија, 
во: Нова Македонија (Скопје), 02.06.1993,16652.9 
ТРИНАЕСЕТсликари о<> тиквешијата, Од 
утре воЛиковниот салон наДЛУМ. во: Нова 
Македонија (Скопје), 01.09.1993, 16741. 11 
ЧЕМЕРСКИ, Глигор: Гест на препознавање, во: 
13 тиквешки ликовни уметници, Кавадарци, 
1993 (cat.exh.)
ЧЕМЕРСКИ. Глигор: Гест на Препознавање, 
Повод: изложбата 13 сликари од Тиквешијата 
во Кавдарци. во: Нова Македонија (Скопје). 
26,05,1993. 16644, 12
ЧЕМЕРСКИ, Глигор: Тажни придобивки на 
историјата, во: Којнастан, личност, дело! 
Нова Македонија, Скопје. 31.12.1993.-1/2.01.1994, 
16862, 11

1994
ВЕЛИЧКОВСКИ, Владимир: Сликана 
неконзистентноста, Кон третиот "Зимски 
салон" наДруштвото наликовнитеуметници на 
Македонија. во: Пулс (Скопје),04.02.1994,159,36 
ВЕЛ И ЧКОВСКИ, Владимир: Личен став, 
Приватна иницијашива, Која е таа способност 
што треба да ја поседува кандидатот за да 
може да влезе в о МА НУ, особено преку Одделението 
за уметноспР!, во: Пулс (Скопје),11.03.1994,164,20 
ВЕ.ПИЧКОВСКИ, В(ладимир); Практичен 
водич, Кон Ликовниот адресар на Македонија, 
изданиена Рејтинг-Дега од Скопје, 1994 Година, 
во: Нова Македонија (Скопје),15.11.1994.17176,9 
ВЕЛИЧКОВСКИ. Владимир: "ИмаГинарниот 
музеј" на вредности на селекторот, Кон 
изложбата АнтолоГија на макебонската 
ликовна уметност 1894-1994 во Музејот на 
современата уметност во Скопје, во: Нова 
Македонија (Скопје). 23.11.1994.17184,15 
ВЕЉАНОВСКА, Елизабета: Македонски 
ликовен фокус, во: Студентски збор (Скопје), 
16.02.1994. 1209. 26
В.Д: Аукција на ciTiapuмајстори, Во април во 
Културно информативниот центар, во: Нова 
Македонија (Скопје). 08.03.1994. 16927. 9



ГЕОРГИЕВСКИ. Ѕвездан: Сликарише ја 
претчуствуваа оваа војна, во: Пулс (Скопје), 
25.02.1994, 162, 7-9
ДИМИТРОВСКА. Валентина: Нужна е поголема 
верба во сопственшпе потенцијали, Лик 
разговор: Соња Лбаџиева Димитрова, во: Нова 
Македонија (Скопје), 07.12.1994, 17198, 13 
ЃУРОВСКА, С(офија): Свечано отворање на 
Третиот зимски салон, Во вторник во 
Уметничката галерија во Скопје, во: 
Нова Македонија (Скопје), 28.01.1994.16888, 9 
ЃУРОВСКА, С(офија): Пределот владеесо 
моите платна, Наши средби: Никола Иванов, 
во:Нова Македонија (Скопје), 08.02.1994,16899,9 
ЃУРОВСКА, С(офија): Релацијамеѓу
Портретот и пределот, Повод за разговор co 
сликарот Станко Ѓорѓиев, во: Нова Македонија 
(Скопје), 25.02.1994, 16916. 9
Ѓ(У РОВСК. А). С(офија): Пријавата на дела за 
аукција - доутре, Културо-информативе 
центар, во: Нова Македонија (Скопје).08.04.1994. 
16958. 10
LAZAROV. Risto: Macedonian Culture, во: 
Macedonian Review (Skopje). 1994. 1,28(22-30) 
ЛОЗАНОВСКИ.З(лате): Откупот го 
зголемува адреналинот, Контроверзи во 
заедничкиот зафат на Министерството за 
култура и Музејот на современата уметност. 
во: Вечер (Скопје), 25.02.1994. 9497,10 
ЛОЗАНОВСКИ. Злате: Провокативноста на 
чистото сликарство, во: Вечер (Скопје), 
02.11.1994. 9707. 11
ПАУНОСКИ. Љубен: Обсусшво на изложбена 
концепција, Ликовниот белег на '93. во: Збор 
(Скопје), 15.01.1994.14, 22,23(22-23) 
ПЕТК.ОВСКИ, Др. Борис: Критичко 
Преболување на ЕвроПа, во: Нова Македонија 
(Скопје), 22.06.1994, 17031, 9
ПЕТКОВСКИ. Борис: Творечкоосаојувањена 
светот, во: Нова Македонија (Скопје), 
29.11.1994, 17190. 9
ПРОЕКЦИЈЛ на интересите, во: Нова 
Македонпја (Скопје). 24.09.1994, 17124, 19 

1995
ВЕЛИЧКОВСКИ. Владимир: Развојот на 
ликовната критшка. во: Пулс (Скопје), 
06.01.1995. 207. 45(45-47)
В.Н.: Продажна изложба на "Студио Б", Од 
денес, во Музеј на Град Скопје, во: Нова 
Македонија (Скопје), 28.11.1995, 17549,8



Г.К.: Микедонско сликарство во Париз. 06 12 јуни 
до 6 ју.ш. во: Вечер (Скопје), 03/04.06.1995,9885.26 
ДИМЕВСКА. В(икторија): Натамотен пробив, 
Изложба на 12 македонски сликари во Париз, во: 
Македонија (Скопје). 1995.506.32
Ѓ(У РОВСК.А). С(офија); Изложба на 12 
современи македонски сликари, Денес во Париз, 
во: Нова Македонија (Скопје), 08.06.1995,17374. 9 
Ѓ(У POBCK.A), С(офија): Натамошен пробив, во: 
Нова Македонија (Скопје), 14.06.1995, 17381, 12 
Ѓ(У РОВСКА), С(офија): Изложба на сликари 
ПрсчПсШавени во Парнз, Вечерва во Уметничката 
Галерија (Даут пашин амам), во: Нова Македонија 
(Скопје), 30.11.1995, 17551, 15
Ж. Ц: Отворена уМќтннчка Галерија, ВоДомот 
на културата во Крива Паланка, во: Нова 
Македонија (Скопје), 06.07.1995. 17403,9 
Л(ОЗАНОВСКИ),3(лате): Кирил Ефремовнов 
Прешсебател, Г'обишно собранне наДруштвото 
на ликовните уметници на Македонија, во: 
Вечер (Скопје). 11.04.1995, 9842,9
Л(ОЗ АНОВСКИ). З(лате): "Големото стакло", 
во: Вечер (Скопје), 12.04.1995,9843, 11
Л(ОЗАНОВСКИ). 3(лат е):Дела од 12 македонски 
сликари, Презентацијанамакебонската 
современауметност во Париз, во: Вечер (Скопје). 
12.06.1995, 9892, 6
Л 03 АНОВСКИ.З (лате): Макебонското 
сликарство ао Париз.во: Вечер (Скопје), 21.06.1995, 
9900, 11
МАЗОВ А, Лилјана: Куса паметење, во:
Нова Македонија (Скопје). 25.11.1995, 17546, 18 
П(ЕТЕВА). М(арика): Јубилејна изложба на 
"Дебарца". Вечерва во Музејот на Град Скопје, 
во: Вечер (Скопје), 20.07.1995. 9925. 10 
П(ЕТЕВА). М(арика): Делаод 12макебонски 
сликари, Вечерва во Уметничката галерија 
Дауп7 Гкнинн амам, во: Вечер (Скопје), 30.11.1995, 
10039, 12
ПЕТКОВСК.И, Борис: Духовна суштина на 
епохата. во: Нова МакеДонија (Скопје), 
26.06.1995, 17395, 11
ОСМАНЛИ.Томислав: Знаци во Г'олемото 
стакло, Кон првиот број на ашсанието за 
визуелни уметности "Г'олемото стакло" во 
изднниена МСУ, Скопје, 1995,. во: Нова 
Македонија (Скопје), 17.05.1995,17353, 14 
С.Кз:.Дела од уметннчката колонија "Дебарца", 
во: Нова Македонија (Скопје), 20.07.1995,17417.7 
ТЕМКОВ. Кирил: Голема победа, Сликарска 
актуелност, во: Нова Македонија (Скопје).
27.12.1995, 17578. 13



1996
ГИЛЕВСКИ. Паскал: Знаци за преиознаван>е, во: 
Нова Македонија (Скопје). 15.05.1996, 17713. 112 
ДИМИТРОВСКИ, Валентино: States of Changes? 
Постмодернизмот и уметноста на 
осумдесеттите, во: Големото стакло (Скопје). 
1996, 3, 57(54-58)
Де Ла ГРАНВИЛ, Леон: 12 современи македонски 
уметници, во: Големото стакло (Скопје). 1996.3.68 
Ѓ(УРОВСКА), С(офија): Изложба "Портретопл- 
тематски Гредизвик", Вечерва во Уметничката 
ѓалерија "Скопје", во: Нова Македонија (Скопје). 
02.07.1996, 17761, 9
1АКОНОВ, Небојша:Личниот простор на 
уметникот, во: Пулс (Скопје), 09.02.1996,256,43 
(42-43)
J АКОНОВ. Небојша: Состанок на синбикална 
подружница, Зимски салон, во: Пулс (Скопје), 
09.02.1996, 264, 40
ЈАКОНОВ. Небојша: Педесет години верност. 
во: Пулс (Скопје). 06.12.1996,307, 25,26 (23-26) 
КАЗКОВСКА. Соња: На македонската 
уметност и е потребен Публицитесп. во: Нова 
Македонија (Скопје), 14.08.1996.17803, 12 
КАРАПАШОВСКА. Менка: Коренитена 
модерната уметност, Изложби, во: Нова 
Македонија (Скопје), 13.11.1996, 17894. 16 
KOSCEV1C, Zelimir: Makedonciпа kraju tisucljeca, во: 
Vjenac (Zagreb). 11.01.1996,53/IV, 17; исто: 
KOSCEVIC, Zelimir: Makedonska umetnost na koncu 
iiiilenija, bo: Razgledi (Ljubljana). 03,04.1996,7(1062). 32 
МИЛЕВСК.А. Сузана: Срединатана 
беведесеттите-пролиферација на различни 
поетики, во: Современост (Скопје), 1996.1-2. 
311(310-317)
МАНЕВ, Коле: Градот науметноста смета на 
нас, во: Нова Македонија (Скопје), 10.07.1996, 
17769, 12
М.П: Дела од македонскиуметници, Утре во 
Подгорица, во: Вечер (Скопје), 01-02.08.1996. 
10245, 12
НИКЧЕВИТ1, Наташа: Шапат сањарија југа, 
Савремена македонска умјетност, во: Побједа 
(Подгорица), 17.08.1996. исто:
НИКЧЕВИЌ. Наташа: Шепот намечтаењата на 
југот, Македонскатауметност во светот, во: 
Нова Македонија (Скопје). 04.09.1996,17824,13 
ПЕТКОВСКИ.Др.Борис: Наследник на 
медитеранските култури (Кон изложбата 
"Аспектп на денешната македонска уметност", 
Подѓорица, Центарза современаликовна 
уметност), во: Пулс (Скопје), 09.08.1996.290,43 



PEROVIC. Olga: Tradicija u savremenosti. lzl<>-ha "Aspekti 
savremene makedonske unijetnosti danas" ti galeriji 
"Dvorac Petroviai" Centra z.a savremene unijetnosti Crne 
Gore n Podgorici, bo: Monitor (Podgorica), 16.08.1996,str.49 
CTOJAHOBCKA, Елена: Culture, во: Елфаско 
(Скопје), јануари 1996. 18,32
ХРИСТОВ А, Лпљана: Медитеранскиот 
контекст на македонското сликарство и 
таписерија. во: Развиток (Битола). 1996.3-4, 
135(134-136)

1997
АНГЕЛСКИ, М.: Македонци во Љубљана, 
Изложби, во: Пулс (Скопје), 21.02.1997,318.42 
ATAI IACOBCKA.T. Марија: Ќе се влечам-в 
кафе ќе се довлечкам, во: Вечер (Скопје). 
18,19.10.1997, 10618. 14,15
В.Г: Театарски плакат, во: Форум (Скопје), 
26.09.2002, 114, 52(49-53)
(V.La.): Presjek suvremenog slikarstva, fz.loiba 
makedonskih unijetnika u MGC-u. bo: Vecernji list 
(Zagreb). 12.03.1997,12031
Г.То: 06 аматери u наивни уметници do врвни 
уметници, Him продажните Галерии во градот, 
во: Нова Македонија(Скопје).06.04.1997. 18036.7 
ГУ РОВСКА. С(офија): Засега без опипливо 
решение, во: Нова Македонија (Скопје), 
09.01.1997, 17949. 15
Ѓ(УРОВСКА). С(офија): Изложба "Лспекти на 
македонската уметносш денес", Во Г'радската 
Галерија во Љубљана, во: Нова Македонија 
(Скопје), 15.02.1997, 17986,5
ГУРОВСКА. С(офија): Верност кон инпшмнаша 
скулптура, во: Нова Македонија (Скопје), 
28.02.1997, 17999, 11
Г(УРОВСКА), С(офија): Изложбана 12 
македонски уметници, ВоЛондон, во: Нова 
Македонија(Скопје). 05.05.1997,18062. 3 
1АКОНОВ, Небојша: Нека iTui саири "радиото", 
во: Пулс (Скопје), 17.01.1997,313,8 (7-9) 
(J.S.): Makedonski likovniki v Mestni galeriji, во: 
Slovensko novice (Ljubljana), 13.02.1997, crp.21 
(J.S.A.): Prerez sodobne makedonske likovne 
ustvarjalnosti. bo: Delo (Ljubljana), 11.02.1997,стр..8 
K(OCTOBA). М(арина): Изложба "Дванаесет 
македонскк уметници". Вечерва во Загреб, 
Републпка Хрватска, во: Вечер(Скопје), 
11.03.1997.10431. 16
К(ОСТОВА). М(арина): Изложбата на АИКА во 
Лондон, ОдЗОаПрил до 18мај, во: Вечер 
(Скопје), 25.04.1997. 10470,16 



К(ОСТОВА), М(арина): Дела од колонијата "Св. 
Јоаким Осоговски", во: Вечер (Скопје), 
04.12.1997. 10658, 14
МИЛЕВСКА, Сузана: Мебитеранот или дали 
Земјата има средиште? во: Културен живот 
(Скопје), 1997,1,41(39-41); исто:
MILEVSKA, Suziina: The Mediterranean or Does the 
Earth Have a Centre? bo: Macedonian Review 
(Skopje), 1997,1-2, 124(120-124)
(m.t.): Irloiha makedonskih uinjetnika, bo: Vjesnik 
(Zagreb). 12.03.1997, 17745
П АДОРИ, Силвера: Стивна јагмата по 
донесувањето науредбаша, во: Вечер (Скопје), 
28/29.06.1997, 10522, 10
PREREZ sodohne makedonske ustvarjalnosti, во: 
Dnevnik (Ljubljana), 11.02.1997,39,1
ЧЕМЕРСКИ. Глигор: Свекпла игра, во: Нова 
Македонија. Скопје, 05.02.1997,17976. 16. 
ШУВАР, Мира: Отворена изложбана современи 
македонски сликари, Загреб, во: Нова 
Македонија (Скопје), 13.03.1997.18012,6 
12 makedonskih slikarjev, Likovna razstava, во: Delo 
(Ljubljana). 10.02.1997

1998
ГОЛЕМИНА TA намалиот формат, во: Денес 
(Скопје), 03.12.1998. 60,59
Д(АМОВСКА), Л(илјана): Дела на македонски 
уметници "заробени" во црногорски музеј, во: 
Дневник (Скопје), 23.10.1998,782.5 
Г(УРОВСКА). С(офија): Заедничка изложба на 
Петар Мазев и Петар Лубарда, Утревечер во 
Музејош на современата уметност, во: Нова 
Македонија (Скопје). 21.04.1998. 18368, 8 
К(ОСТОВА). М(арина): Слики од Мазев иЛубарда, 
Вечерва во Музејот на современата уметцост, 
во: Вечер (Скопје). 22.04.1998,10772.14
ПОПОВСКА. Марика: Амамот ни Водно не го 
затопли, во: Вечер (Скопје), 26/27.12.1998.10981. 
24,25
СЛИКИ од Мазев пЛубарда, МСУ, во: Дневник 
(Скопје), 22.04.1998, 630, 4

1999
АНДРЕЕВСКИ, Сергеј: Вулканот-Мазев, во: 
Дневник (Скопје), 31.12.1999
Вл. Р.: He to вратила "позајменото"уметничко 
дело, во: Нова Македонија (Скопје), 27.01.1999,18602,4 
ГИЛ ЕВСКИ, Паскал: Значењето на ревијалните 
изложби наДЛУМ. во: 46 ѓодишна изложба на 
ДЛУМ, Скопје: Друштво на ликовните уметници 
на Македонија, 1999 (cat. exh.)



(Д.Н.): Co измама присвоилауметничкаслика 
вредна20.000 Гм„ во: Дневник (Скопје),26.01.1999.859,2 
Ѓ(УРОВСКА),С(офија): "Големото стакло" бр.7/ 
8 од 1998, во: Нова Македонија (Скопје). 19/ 20.06. 
1999. 18722, 27
ИВАНОВА, Ивана: Сликитеодвладината 
колекција-во приватнн збирки?, во: Дневник (Скопје), 
25.01.1999,858,3
МСУ 3ci денош намузеите, во: Македонија денес 
(Скопје), 17.05.1999
ПЕТРОВСК.И. Зоран: Плејада на автори, во: 
Експрес (Скопје), 16.09.1999,13,15 
П(ОПОВСКА). М(арика): Слики од колекцијата 
на МСУ, По Повод меѓународниот ден на 
музеите. во: Вечер (Скопје), 18.05.1999, 11096,12 
РИСТОВСКИ. Гоце: Пределош на чудесниот 
пејзаж, Ликовна колонијаа "Белчишта 99“, во: 
Нова Македонија (Скопје), 24-25.07.1999.
18752. 25
ЧЕМЕРСКИ, Глигор: Мазев, централна фигура. 
во.Дела на кои само светските рамки им се по 
мерка, во: Дневник (Скопје), 31.12.1999

2000
АЛЕКСИЕВ, Емил: Слики и огледала, 
Уметничка Галерија Скопје. Скопје, во: Форум 
(Скопје), 19.05.2000,60, (59-60) 
АНДРЕЕВСКИ М, Петре: Четиритемозаични 
појаси, Трајна поставка во салата на 
Собранието на Република Македонија, во: 
Утрински весник (Скопје), 06.04.2000
(К.Б.): Репезеншативнарешросиекција, Во Даут 
пашиниот амам отворена Националната 
поставка на македонската ликовна умешност, 
во: Дневник (Скопје), 08.05.2000,264 
Б(С)ГОЕВ А), К(атерина): "Донатори и 
аквизиции 1987-2000", Во Музејот на 
современат  а ум етност, во: Утрински весник 
(Скопје), 28.05.2000.282.15 
ВЕЛИЧКОВСКИ, Владимир: Историско и 
уметничко значење (1), Националната поставка 
во УмешнпчкаШа Галерија Скопје. во: Дневник 
(Скопје), 29,05.2000, 1264.
ВЕЛИЧКОВСКИ, Владимир: ИсПлориско п 
уметничко значење (2), Националната 
поставка во Уметничката галерија Скопје, во: 
Дневник (Скопје), 30.05.2000,1265, 
ВЕЛИЧКОВСКИ, Владимир: НесооО ает нише 
поврзувања co светскатауметничка практика, 
Кон изложбата " Преобразби" во Музејош на 
современатауметност, во: Дневник (Скопје), 
08.11.2000, 1399, 13



Г.Д.С.: МСУпрезентира дел од сопствената 
колекција, во: Вечер (Скопје), 30.05.2000.11411 
Г.Д.С.: Модалитети на македонското модерно 
сликарство, Вечерва во МСУ. во: Вечер (Скопје), 
27.10.2000, 11536, 15
Г(УРОВСКА), С(офија): Закоружена целина на 
македонската ликовна уметност, Во 
Уметничката галерија отворена Националната 
иоставка од 14 Do 20 век. во: Нова Македонија 
(Скопје), 09.05.2000, 18991,8
ГУ РОВСКА, Софија: Распукана, жешка почва, во: 
Нова Македонија (Скопје), 1/2.07.2000,19037,26 
ИЗЛОЖБА "Донации и аквизиции 1987-2000", во: 
Нова Македонија (Скопје). 30.05.2000,19009. 11 
ИЗБОР на дела oD музејската збирка, Музеј на 
соврмената уметност, во: Дневник (Скопје), 
05.06.2000, 1270
М.П: Донации и аквизиции 1987-2000, во: 
Македонија денес (Скопје), 29.05.2000
М АРЈ АНОВИЌ, Ѓорѓи: Светловир, во: Дневник 
(Скопје), 06.07.2000, 1297, 7
(О.П.): Враќање дела одмакедонски автори 
позајмени на Црна Гора, Иницијатива, во: 
Дневник (Скопје), 06.12.2000,1423, 14 
CEME.ICTBOTO МАЗЕВИ: Марјановиќи 
Гилевски Da го изземат името на Петар Мазев, 
во: Дневник (Скопје), 13.06.2000,1277 
СТУДИСКА изложба "Преобразби", во:Нова 
Македонија (Скопје), 26.10.2000, 19134. 11 
СТУДИСКА изложба за модалитетите на 
македонското модерно и современо сликарство, 
Музеј на современата уметност, во: Дневник 
(Скопје). 27.10.2000,1389.13
ТАСЕВ, Ивана: Сликарството какоменлива 
категорија, Богат изложбен октомври ао 
Музејот на современата уметност, во: 
Македоннја денес (Скопје), 22.09.2000, 610. 17 
ТЕОДОСИЕВСКИ.Златко: "Малатаземја" како 
алиби!?, во: Дневник (Скопје), 19.08.2000.1333 
ТЕОДОСИЕВСКИ.Златко: Национално богаство 
(2), во: Дневник (Скопје), 04.11.2000.1396,19 
УНЕВСКА. Сунчица: ИзлеГувањето од таблонот- 
причина за ноаживот, Разговорсо Соња
Абаџиева, автор на изложбата "Преобразби", во: 
Утрински весник (Скопје), 26.10.2000
ЦРНА Гора не сака Da ги врати белата <>д 
макебонските уметници, По иницијативата на 
Музејот на соаремената уметност, во: Дневник 
(Скопје), 12.12.2000, 1428^ 13



2001
БОГОЕВА, Катерина: Воманастирот "Св. 
Јоаким ОсоГовски" почнува 15. ликовна колонија, 
во: Утрински весник (Скопје), 04.09.2001,661,17 
БОГОЕВА, Катерина:7воречкл апшосфера во 
нетворечки времиња, Ликовна колонија "Свети 
Јоаким ОсоГовски", во: Утрински весник (Скопје), 
25.09.2001, 679, 16
Б.Н.: Изложениделана Мазев, Воманастирскиот 
комплекс "Св.Јоаким ОсоГовски", во: Утринскивесник 
(Скопје), 17.09.2001,672,17
БЕРИЌЕТЕН божикенбал за 
хендикепираните, во Вечер (Скопје), 09.01.2001, 
11593, 2
ГИЛЕВСКИ, Паскал: За македонското ателје 
во Париз, во: Пулс (Скопје), 02.02.2001,522, 53 
Г.К.: Почна ликовната колонија "СветиЈоаким 
ОсоГовски", во: Вечер (Скопје), 06.09.2001,11792,16 
(E.O.C.): Уметници од цел свет во "Св.Јоаким 
ОсоГовски", во: Вест (Скопје). 05.09.2001.349,10 
М.П.: Промовиран обновениот Галериски простор, 
во: Вечер (Скопје), 13.12.2001,11873,17
ПО ЧНУВА ликовната колонија "СветиЈоаким 
Осоговски", во: Дневник (Скопје), 05.09.2001,1644,13 
CTPA ТЕГИ.1А во културата, во: Утрински 
весник (Скопје), 23.01.2001,476,14 
ЦВЕТКОВСКА, Ж(аклина): Почнува ликовната 
колонија "Свети Јоаким Осоговски". Нова 
Македонија (Скопје), 05.09.2001, 19389, 10 
ЦВЕТКОВСКА. Жаклина: Постојано барање на 
духовноста it на убавината, Во манастирот 
"СветиЈоаким Осоговски",во: Нова Македонија 
(Скопје), 19.09.2001, 19401, 9

2002
БЛАЖЕВСКА, М. Гордана: Изложба на 
македонските сликари-основоположници, Во 
Музејот на современата уметност, во: 
Утрински весник (Скопјеј, 10.07.2002, 914,15 
ИВАЕ1ОВСКА, Гордана: Инспирација од 
парискиот шмек, Изложба Париз-Скопје (1927- 
1966). во: Старт (Скопје), 05.07.2002, 180, 52-53 
(О.П.): Дела науметници што твореле во 
Париз. во: Вест (Скопје), 10.07.2002, 601,11 
Н.И.: Дела намакедонски автори инспириани од 
Париз, во: Нова Македонија(Скопје), 10.07.2002, 
19639, 10
ПЕТКОВСКИ, Д-р. Борис: Создавањена 
Музејот на современата уметност, во: 
Разгледи (Скопје), 2002, 5-6, 312(309-338) 
"ПАРИЗ-СКОПЈЕ" изложба на дела од 
македонски уметници. во: Дневник (Скопје), 
10.07.2002, 1896, 13



ПОПОВСКИ, Климе: Програма на иригодни 
марки за2002 Година, во: Утрински весник 
(Скопје), 10.01.2002. 764. 24
ТЕОДОСИЕВСКИ. Златко: Опасен волунтаризам, 
За изложбите "Опасни врски" и "Скопје-Париз" во 
МСУ. во: Зум (Скопје). 09.08.2002.102.51 
Т(ОМОВСКИ), Г(оразд): Париз-Скопје, во: Пулс 
(Скопје), 19.07.2002, 596. 55
УРОШЕВИЌ. Влада: Приказна заеденмузеј, во: 
Македонско наследство (Скопје), 2002, стр.9(7-11)

2003
(A.H.): Портрети од основоположниците на 
македонската модернауметносг. во: Дневник 
(Скопје). 14.08.2003.2226, 15
(Б.В.): Музејот на современауметност од депо 
ги извади светските сликари. во: Вест (Скопје), 
24.07.2003, 918, 11
БЛАЖЕВСКА.Г.М.: Влабата нс знае miTio сѓ 
поседва одуметнички дела, во: Вест (Скопје), 
04.02.2003, 772, 13
Б(ОГОЕВА), К(атерина): "Портрет-тематски 
предизаик", Уметничка Галерија-Куманово, во: 
Утрински весник (Скопје), 15.08.2003,1245,16 
Б(ОГОЕВА). К(атерина): Проекција на филмови 
п изложба на уметнички дела, " Поетската ноќ 
во Велестово"утревечер, сепак, ќе се одржи, во: 
Утрински весник (Скопје), 22.08.2003,1251,17 
ДИМОВ, И(вана): Во Музејот на современата 
умешност Пабло Пикасо симнат во депо, во: 
Македонија денес (Скопје), 03.09.2003. 1390, 14 
ДИМОВ. Ивана: За уметникот се потребни 
промени, Животната приказна на Симон Шемов, 
во: Македонија денес (Скопје), 13.11.2003, 298, 
46-47(44-47)
ДИМОВ. Ивана: Омажнафундаментитена 
македонската современа уметност, Во Музејот 
на современатш уметност во Скопје, во: 
Македонија денес (Скопје). 23.12.2003.1483. 12 
ДЕЛА од сопствената колекција, Утре во 
Музејот ни современатауметност, во: Вечер 
(Скопје), 25.07.2003, 12343, 15
(И.И.М.): Целосната санација на спсшеникот 
"Илинден" зависи од донаторите, во: Дневник 
(Скопје), 07.04.2003, 2120, 15
Ј.Ф.: Почнуваат интевенциитена споменикот 
"Илинден" во Крушево, во: Македонија денес 
(Скопје), 15.05.2003,1344, 13
Ј.Д.: Спомен на великанемакедонског 
сликарства, Изложбаухолу "Политике",во: 
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