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О

сновна цел на уметничкото дело е да ја сочува убавината од распаѓање и од заборав, да го посведочи
мигот на создавањето во темната судница на земната амнезија, каде што единствен обвинет ќе биде
творецот; и во тоа дилеми нема. „Да тврдиш поинаку е чиста статистика“, напиша Хорхе Луис Борхес.
Ликовната уметност ја врамува скаменeтата ништожност токму во оној миг кога таа треба да исчезне
од видливиот свет. Таа постои за да се сеќаваме! И ја сочувува онолку колку што е потребно, за да остане
како објективизирана визија пред оние кои треба да го спознаат доказот за постоењето на чуда. А постои ли
поголемо чудо од сликарството?! Тоа е минимум територија во хаосот на светот, освоена од уметникот кој сака
да го сочува (и направи видлив) својот внатрешен свет и ако е возможно, да го покаже пред сите, затоа што
уметничкото дело е наменето за сите, иако е створено во тешка самотија. Оаза на смислата, тоа е она мало парче
платно, врамена штица или хартија. Колку можат да истраат, а да го надживеат цветот од една градина?! Или
лишајот на една кора дрво?! Врамена бесконечност, таков е оксиморонот на сликарството.
Сакам да се осврнам на оние творци со жесток творечки нагон, волшебници на колоритот во светот
на сивилото, кои, по наша вина, два пати ја доживеале сопствената смрт. Едната физичката, неодминлива,
а другата- заборавот на нивните дела. Соочувањето со првата е голема човечка трагедија. Втората смрт е
голема цивилизациска трагедија. Ј.Л.Ф.Менделсон ги откри партитурите на „Пасија според Матеја” од Ј.С.Бах
во лајпцишките месарници, како убава хартија за пакување месни нарезоци. Една слика на Ван Гог била
искористена за вратата од кокошарникот на докторот Реј. Современици сме на рушењето (овде, пред нас!) на
еден епски мурал од сликарот Иван Велков, кој по својата внатрешна убавина наликуваше на музиката на
Игор Стравински. Скулптуралното ремек дело на Димо Тодоровски беше откорнато од просторот и однесено
во депонијата за топење и рециклирање на метали, со сите останати ѓубришта на човечката цивилизација.
Колку ремек дела се разградуваат по заборавените канцеларии на градските и државните институции?! Кога
ќе ги здомиме и згрижиме сликарските богатства во цивилизиран музеј (во XXI век), оставени да се распаѓаат
во темниците на подрумските и таванските депоа, на нашите културни институции?! Во современиот свет се
создаваат уметнички дела од рециклиран депониски отпаден материјал, овде се случува обратниот процес.
Врвните уметнички дела ние ги рециклираме, во (депо)ниски материјал.
Еден лик од драмата „Пjер Гинт” на Хенрик Ибзен, лиеше копчиња во мало калапче од материјалот на
човечките битија кои не можеле да го наследат ниту рајот ниту пеколот. Бездната на ништожноста оди дотаму
што дури и одливоците на некои од тие копчиња беа со производствена грешка. Траорна деперсонализација
на личноста! Двојна пројава и материјализација на бесмислата!
Какво проклетство нè опфатило, да ослепиме пред убавината?! Можеби затоа таа сè поретко се појавува
во форма, стравувајќи да излезе од сонот на творецот, за да не биде заборавена во јавето.
Отсекогаш сум се чудел на способноста на нашиот народ да сочува толку многу непотребни и бесмислени
предмети во своите визби и подруми, а толку лесно да ги отфрли на буништето на заборавот уметничките дела
оставени од своите предци; делата кои се откриени на овие простори и положени во ковчегот на времето,
ковчегот кој требаше да ја премине реката на смртта.
Кога ќе видите рамка направена за да ја разубави сликата, бидете сигурни дека тоа не е само обична
декорација за украсување на ѕидовите. Рамката на сликата е одбрана на внатрешниот уметнички свет од
надворешниот. Оној надворешен - кој сака сè што се родило внатре да го исфрли нанадвор, кон апсурдот на
постоењето. Тоа е тврдината со која се брани оазата на сликарот.
Патот на уметникот е аскетски, духовен пат. Само правецот на движењето може да биде различен.
Затоа и жртвата која секој голем уметник ја прави е откажување од удобноста и цревоугодието на овој свет.
Оттаму и тој благослов на уметникот да го рефлектира (некогаш нејаснo како во огледало, некогаш бистро како
кристал) совршенството на нераспадливоста и Вечноста во своите дела. „Мора конечно да се разбере и признае
законот на постоењето, според кој, човекот во својот ограничен и релативен земен живот ја создава убавината,
само ако верува во друг, бескраен, апсолутен и бесмртен живот”, напиша Николај Берѓаев. Големата моќ на
уметникот е да ги осмисли нештата, кои во секојдневието станале неподнослива баналност, а во неговите дела
- непроценлива скапоценост. Јаболкото кај Сезан, гладиолите во вазната на Хаим Сутин, портретите со склопени

очи на Модилијани, старците на Рембрант, бедните исушени полиња и скршените сончогледи на Ван Гог. Сите
тие претстави ги гледаме ние секојдневно, тука сe, пред нас, но ги одминуваме со погледите и мислите. Не
значат ништо во нашиот фиксиран поглед на светот. Ништо повеќе не може да нe зачуди во овој свет кадешто
сe е веќе „објаснето и видено”.
Не знам дали постојат помистични алхемиски документи од тефтерите на Момчило Петровски – Момо,
кои ги пронајдов во неговото ателје. Таму, во минијатурни димензии за нас, но монументални за уметникот, се
исцртани контурите на неговите следни дела, во прецизни метафизички димензии познати само за алхемичарот,
кој од обичен ореов трупец има моќ да ослободи на овој свет еден трагичен портрет. Којзнае колку малку од
овие големи замисли успеале да се материјализираат, за да ги видиме и ние во овој свет. Жестокоста на
неговите слики, набиени со страшна температура од која зрачи светлината на уметничкото брзо согорување.
Кај вистинските уметници делата се остваруваат уште пред да бидат реализирани во материјал. Сликите
на Момо се создадени во транс. Слична судбина имаа и сликарите Волфганг Волс и Џексон Полок. Не можете да
се загледате внимателно во нивните слики, а одвнатре, тивко насетувајќи, да не го препознаете восокот од тие
брзо растопливи свеќи, кои блескаат во матните и темни ателјеа, но за кратко, само колку да ни пренесат една
голема вистина за внатрешното творечко доживување. Затоа и толку кратко живеат некои сликари. Едноставно
неиздржливо е кога ќе се размешаат двете светлини, онаа одвнатре и онаа однадвор, таа страшна утринска
светлина од надвор, која го дочекува затекнат сликарот во своето ноќно бдеење. Стануваат пепел...
Тука се и портретите на Атанас Мучев. Ги пронајдов нагризени од влагата на минливоста и распаѓањето.
Исчезливоста ги досликала неговите слики, уште повеќе ги растопила и сфуматирала контурите на цртежот и
боите, и ги преобразила во една нова слика. Затоа што делата на големите мајстори патинираат, не руинираат,
се преобразуваат во дела кои во себе го втиснале печатот на историјата, но и на метаисторијата. Чудесни
акварели кои со својата прозрачност продираат низ целото битие на моделот. Замаглени очи. Тажни погледи
на непознати луѓе. Старец, портретот на анонимната жена, човекот со црн шешир... Кој може поубедливо да
посведочи за постоењето на овие луѓе од акварелите на овој голем мајстор?! Неговите едноставни минијатурни
пејсажи, во еден експресивен залет на сликарскиот поглед кон природата, нè потсетуваат на Тарнеровите
скици. Многу е значајно сеќавањето на Стојан Пачов, ученикот на Мучев, кој ќе се присети и ќе запише нешто
што големиот сликар и учител постојано го повторувал: „Дали живееш за да јадеш или јадеш за да живееш?!“
Или неговата често повторувана формула: „Во едно дело - ситницата го создава совршенството.“
- Јас сум човек чиј живот и душа се страдање.
Сликарството на Стојче Гоцков можеме слободно да го споредиме со иконографијата во филмовите на
Сергеј Параџанов. На ист начин крварат калинките во сликите на Гоцков - како во светот на големиот режисер.
Сокот исцеден од тоа рајско овошје кај двајцата уметници е ранетата и раскрварена измачена душа, која се бори
во овој свет како рибите што претат во сувото и молат за капка вода, од почетокот на филмот за ерменскиот
поет Сајат Нова. Кој можел да го разбере поетскиот свет на Стојче во оваа културна суша? Во творечкиот свет на
Гоцков постои едно место од кое се повлекла водата на езерото. Сув брег кој мириса на далечно море. Постои
цела серија слики на школки оставени на сувиот брег, кои жеднеат по изворот. Школките во сликите на Гоцков
се метафора на вечната судбина на творецот: да постои во средина несродна со неговото битие, но и покрај тој
тежок пад, со својот природен дар и украс, да ја прослави божествената честица на земјата. Имаме тука еден
автопортрет од кој, како од некоја прастара слика, нè гледа спокојниот и тажен поглед на сликарот. Прочистен,
спокоен, мудар и посветен поглед , како оној на Лао Це.
Делата на Василка Христова останале непотпишани, без сигнатури и ознаки за годината и времето кога
биле создадени. Можеби ги сметала своите платна за недовршени, (постои ли довршено и совршено дело
додека е жив авторот кој го создава?) можеби сакала да остане анонимна, како што и многу автори низ целиот
свет останале: непознати и неидентификувани. Можеби не ни помислувала на тоа дека сликата е место кадешто
треба да стои еден таков, понекогаш излишен, административен запис, каков што е потписот и годината. Од
малкуте слики кои успеав да ги пронајдам, без двоумење можеме да насетиме сликар од рангот на Кираца
Висулчева (нејзина генерација), а некои од сликите потсетуваат и на сликарството на Пандилов. Тука би ја
истакнал сликата на рибарите во Дојранското Езеро, антологиско дело без кое не би можела да се замисли
која било антологија на сликарството на авторите кои твореле и живееле во Струмица. Нејзиното творештво е
тивко и спокојно,без многу драма и човечка експресија. Главниот мотив и нејзина сликарска опсесија е цвеќето
во вазна, кое останува основен модел до крајот на животот. Разговорот со нејзините цвеќиња, хризантеми,
темјанушки, лалиња, трендафили, е долг дијалог од кој ние можеме само малку да насетиме во нејзините
слики за тајната на нивната заемна љубов, тајната на нејзината градина.
Сликарството на Стојан Пачов е монументално и раскошно како средновековната црковна уметност.
Колоритот на неговите платна е сув и пригушен како фреските на старите византиски манастири. Ѕидовите

на фасадата на средновековната манастирската црква, изградена од Комнените, Св.Богородица Елеуса
е неверојатна ликовна композиција самата за себе, издвоена од цивилизацискиот естетски концепт на
византиските ликовни принципи. Таа, заедно со промените на времето и историските текови, се насликала и
станала автономен сликарски концепт. Такво е сликарството на Стојан Пачов,како ѕидовите од манастирот.
Од најраните негови дела, средношколските акварели и цртежи, веднаш заклучуваме дека се работи за
голем мајстор на цртежот и колоритот. Моќната и строга композиција и мајсторски прецизниот цртеж, постојано
се судруваат со слободно нафрлената боја. Од овој судир настанува вистинска ерупција на сликарскиот вулкан
на Пачов. Сличниот пристап можеме да го препознаеме во генијалните дела на Петар Лубарда. Серијата слики
на манастирите и пејзажите кои потекнуваа од бесконечниот простор на струмичките полиња, се антологиски
дела на современото македонско сликарство. Сувата земјена боја од манастирските ѕидови, на еден суптилен
начин, во неговите пејзажи се претвора во исушени летни полиња. Тоа е таа боја, таа златно-жолта суша, од
детството и родниот град, која авторот ќе ја пренесе низ целиот свет со себе, до крајот на својот живот.
Како ќе ја спознаеме новата уметност, без да ги препознаеме делата на нашите предци? Како што
археологијата ги откопува предметите на праисторијата, под закопаните цивилизации, ќе успееме ли да ги
откриеме делата на овие сликари?! Можеме ли да ги одделиме, размешани со секојдневните дребулии кои
многу евтино се продаваат на тезгата на потрошувачкиот свет? На територијата на оваа земја, со векови, едни
помалку даровити уметници-зоографи ги пресликувале фреските и иконите на старите мајстори. Под слоевите
на просечните и површни слоеви од ѕидно сликарство, (во охридската катедрала Света Софија,во манастирот
Свети Пантелејмон во Нерези) реставраторите го откопаа најголемото богатство на византиската уметност. Така
денес делата на овие пет уметници (и многу други) се cкриени под сенката на модерните увезени „принтови”
и трендовски тапети со кои ги „живописаме“ современите објекти. Само ако трајно ги одвоиме и ги изложиме,
осветлени во една свечена постојана поставка, отворена за сите, ќе можеме да ја спасиме нашата кревка култура
од неизбежниот налет на колективниот заборав.
Никола Пијанманов, ликовен уметник

T

he profound purpose of the artwork is to preserve the beauty from decay and oblivion, to witness the particular
moment of creation – in the dark courtroom of the earthly amnesia, where the only defendant is the creator
themself; and any doubts are unprecedented. “The proofs of death are statistics”, Jorge Luis Borges once wrote.
Art frames the petrified nothingness precisely at the moment it should have disappeared from the visible world.
It exists for us to remember! And it preserves as much as necessary to remain an objectified vision to those who need
to discern the evidence of the existence of miracles. Yet, is there a greater miracle than painting?! It is but a nominal
territory in the world’s chaos, won by the artist wishing to preserve their inner world (and thus make it visible), and – if
possible, to show it to everyone, because the artwork is intended for everyone, though created in the deep solitude of
the individual. Oasis of sense – is the small piece of canvas, the framed board or paper. How long can they persist and
outlive the beautiful flower in the garden?! Or perhaps the lichen on the tree bark?! Framed infinity, that is the oxymoron
of painting.
Furthermore, I would like to elaborate on the artists with a ferocious creative drive, the wizards of color in the
world of the gray, which through our fault – experienced death twice. The one that is sheer physical, inevitable, and the
other – the one that fades into the oblivion of their work. Facing the first is a great human tragedy. The second is the
immense humane tragedy. Mendelssohn disclosed the scores of Bach’s Passion according to Matthew in the Leipzig
butcher shops as beautiful paper packaging meat cold cuts. One of Van Gogh’s paintings was used to patch a hole in
the family chicken-coop by Dr. Rey’s mother. We are witnesses of the destruction (here, in front of us!) of an epic mural,
artwork that resembles in its inner beauty the music of Igor Stravinsky, painted by Ivan Velkov. The sculpted masterpiece of Dimo Todorovski was uprooted from the area and taken to the landfill for metal melting and recycling, with
all the other waste of the human civilization. How many masterpieces corrupt on the walls of the forgotten city offices
and the public institutions?! When are we going to properly take care of these art treasures and host them in a civilized
museum (in the XXIst century); now are but left to decompose in the darkness of the basements and the attic depots of
our cultural institutions. The modern world creates artworks from recycled landfill waste and this is where the reverse
process occurs. We recycle the ultimate works of art into the absolute/depot waste.

A character from the play Peer Gynt by Henrik Ibsen used to cast buttons out of a small mold from the material
of the human beings who could inherit neither heaven nor hell. The abyss of nothingness goes so far that the casts of
some of the buttons were faulty as goods. What a mournful depersonalization of personality! Dual manifestation and
materialization of nonsense!
What a curse has been thrown at us, so we ended blind in front of beauty?! Perhaps the reason rarely appears in
form, fearing to come out of an artist’s dream, so it won’t be forgotten in reality.
I have always marveled at the ability of the people to save so many unnecessary and meaningless items in their
cellars and basements, and so easily to dismiss them in the dump of the oblivion – the artworks left by their ancestors;
works of art that are found in these areas and solemnly laid in the mists of time, from across the river of death.
When you see a frame designed to beautify the painting – be sure that it is not a mere decoration adorning the
walls. The painting’s frame is a fence of the inner artistic world against the outer world that wishes everything born
inside to throw on the outer side, towards the absurdity of existence. It is a fortress that guards the oasis of the painter.
The path of the artist is the path of the ascetic; it is but a spiritual path. Only the direction of movement may
be different. Therefore, the sacrifice every great artist makes is giving up the comfort and the gluttony of the physical
world. Hence, the blessing of the artist is to reflect (sometimes foggy – mirror-like, sometimes clear – crystal-like) the
perfection of the incorruptibility and the eternity of their works.
It must be recognized that man in his limited and relative earthly life is capable of bringing about the beautiful
and the valuable only when he believes in another life, unlimited, absolute, eternal. That is a law of his being,
Nikolai Berdyaev wrote. The great power of the artist is to devise things that in everyday life have become unbearable banality, and in his works – quite the contrary, a priceless gem. The apples of Paul Cézanne, the gladioli in a
vase of Chaim Soutine, the eyes-shut portraits of Amedeo Modigliani, the old men of Rembrandt, the bare and dry fields
and broken sunflowers of Van Gogh… We see all these images every day, they are here in front of us, but they just fly
through our thoughts. They don’t mean anything to our general worldview. There is nothing in this world to make us
wonder, where everything in it is already “explained and seen.”
What is more, I cannot tell whether there are more mystical and alchemical documents in the notebooks of
Momchilo Petrovski – Momo, which I’ve found in his studio. There, in size miniature to us, but monumental for the
artist, the contours of his future works are drawn in precise metaphysical dimensions known only to the alchemist,
who is in power, out of a simple walnut trunk, to create into this world – a tragic portrait. Who knows how many of
these great ideas failed to be materialized, to be seen in our world. The fierceness in his paintings, charged with terrible
temperature of radiant light, comes from that rapid artistic combustion.
Surely, true artists create their artworks before materializing them physically. Momo’s paintings are created in
trance. A similar fate met painters such as Wolfgang Wols and Jackson Pollock. One can closely look at their paintings,
and still not recognize the inside, only quietly sense the wax from the quickly melting candles that shine in the shady
and dark studios; and that is just for a moment, only to convey a great truth about the inner creative experience. That is
the reason why some painters live such short lives. It is simply unbearable when two lights are mixed – the one from
the inside and the other from the outside, the awful morning light from the outside that welcomes the painter caught
in his night vigil. They become ashes...
Let us not forget the portraits of Atanas Muchev. I found them bitten by the moisture of transiency and decay.
The process of disappearance made the finishing touches on his paintings, it melted the contours of the drawing and
the colors into a sfumato, and transformed them in completely new paintings. Because the works of the great masters
gain on patina, do not get ruined; they are transformed into artworks which get the seal of the history, as well as the
meta-history, imprinted in them. Wonderful aquarelles that penetrate through the entire being of the model with their
transparency. Foggy eyes. Sad stares of strangers. An old man, the portrait of the anonymous woman, the man with
the black hat... What can more convincingly prove to the existence of these people except for the aquarelles of the great
master?! His simple miniature landscapes, with an expressive run-up of the painter’s view on nature, remind us of J.
M. W. Turner’s sketches. There is a very significant memory of Stojan Pachov, a disciple of Muchev, who recalled and
recorded something that the great painter and teacher used to repeat: “Do you live to eat or eat to live?!” Or his well
known formula: “In an artwork, it is the detail that creates perfection.”
I am the man whose life and soul are tortured. – Sayat Nova (The Color of Pomegranates (1969), Sergei Parajanov)
Stojche Gockov’s art can be loosely compared to the imagery of Sergei Parajanov’s films. The pomegranates
of Gockov’s paintings bleed similarly – like in the world of the great director. The juice squeezed from this heavenly
fruit, in the works of both artists, is, in fact, the wounded and bleeding tormented soul, fighting in this world like fish
wallowing in the dry and craving for a drop of water, just like at the beginning of the film about the Armenian poet Sayat
Nova. Is there anyone to understand the poetic world of Stojche in the cultural drought we are doomed to live in? In the

creative world of Gockov there is a certain place where the lake water diminished. Dry coast with the smell of a distant
sea. There are series of paintings of shells left on the dry coast, thirsty for the source. The shells of Gockov’s paintings
are a metaphor of the eternal destiny of the artist: to exist in an environment unrelated to his being, and despite of the
heavy fall, with his natural gift and ornament, to celebrate the divine particle on Earth. There is the self-portrait alike a
primeval one, out of which stares at us the calm and sorrowful look of the painter. Purified, serene, wise and devoted
look – like Lao Tzu’s.
Vasilka Hristova’s artworks remained unsigned, without any signatures or indicators of the year and the time
they were created. She might had considered her canvases unfinished (but is there a completed and perfect artwork
while the artist is still alive and creating?); she might wanted to remain anonymous, like many artists around the world
– unknown and unidentified. Perhaps, she didn’t even think of a painting as a place to put such a seemingly redundant
and administrative record, such as signature and year. Out of the few paintings I have managed to find, without hesitation one can sense an artist of a high class such as the one of Kiraca Visulcheva (both being the same generation),
and some of the paintings remind of Pandilov’s art. I would single out the painting of the fishermen in Dojran Lake, an
anthological work of art that should not be left out of any anthology of painters who worked and lived in Strumica. Her
works are peaceful and calm, lacking high drama and strong human expression. Her main motif and preoccupation are
the flowers in a vase – her lifetime model. The dialogue with her flowers – chrysanthemums, violets, tulips, roses – is
a long conversation of which we can only sense very little in her pictures – the secret of their mutual love, the mystery
of her garden.
Stojan Pachov’s painting is monumental and lavish as the medieval Christian art. The coloring of his canvases
is dry and muffled as the frescoes of the old Byzantine monasteries. The walls of the facade of the medieval cloister
built by the Komnenos, St. Eleusa, itself represents an incredible artistic composition, separated from the aesthetic
civilization concept of the Byzantine art principles. The painting, along with the changes of the weather and the historical
patterns, painted itself and became autonomous art concept. Such is the nature of Stojan Pachov’s painting art – like
the cloister’s walls.
That he is a great master of drawing and coloring can be seen by the earliest of his works – the high school
aquarelles and drawings. The powerful and strict composition and the masterfully precise drawing constantly collide
with the freely spread color. From this collision, a true eruption of the volcano-painter Pachov occurs. The similar approach can be noticed in the brilliant works of Petar Lubarda. The series of paintings of the infinite space of the Strumica
field landscapes and monasteries are the seminal works of the modern Macedonian painting. The dry earthen color
of the monastery walls, in a subtle way, in his landscapes, turns into dry summer fields. It is that very color, that very
gold-colored drought from his childhood and from his hometown that the painter would bring along with him and all
around the world, for the rest of his life.
Ultimately, is there a way to understand new art without being familiar with the works of our ancestors? As archeology digs out the prehistoric objects, buried under layers of civilizations, would we be able to discover the works of
the painters previously named?! Can we single them out, piled up together with the everyday sundries sold very cheaply
on the consumerism counter? On the territory of our country, for centuries, some less talented artists-zographers have
imitated the frescoes and the icons of the old masters. Under the average and superficial layers of the wall paintings
(in the Ohrid Saint Sophia cathedral, in the monastery of Saint Panteleimon in Nerezi), restorers uncovered the biggest
wealth of the Byzantine art. So, today, the works of these five artists (as well as many others) are hidden in the shadow
of the modern imported “prints” and the trendy wallpapers we “paint” our modern facilities with. Had we permanently
singled them out and had we exhibited them, illuminated in a festive permanent exhibition, on view for everyone, we
would have been able to save our fragile culture of the inevitable bout of the collective oblivion.
Artist, Nikola Pijanmanov

Атанас Мучев Atanas Muchev

Атанас Мучев – фотографија, 1943
Atanas Muchev – Photograph, 1943

Атанас Мучев со колега во Белград –
22 јануари 1938
Atanas Muchev with his colleague in
Belgrade – January 22, 1938

Атанас Мучев е роден на 10 мај, 1917 година во село Иловица,
струмичко. Рано останал без родителите, на една година ја губи мајката,
а на шест години и таткото. Во родното село го завршува основното
образование. Во 1930 година образованието го продолжува во
штипската гимназија, каде се запознава со професорот и академскиот
сликар Богдан Бакиќ, кој ќе изврши пресудно влијание врз младиот
Атанас и неговата цврста определба за сликарството. Во 1935 година се
запишува на кралската уметничка школа во Белград. Во услови на тешка
социјална и егзистенцијална состојба (растоварал јаглен на железниците
и други тешки физички работи), Атанас Мучев ги преживува овие
белградски години. Продолжува со воениот рок во Шабац каде го
затекнува втората светска војна. Во 1941, по краткото заробеништво, се
враќа во Струмица. Назначен е за наставник во штипската гимназија,
каде останува до 1945 година. Кон крајот на септември истата година
склучува брак со Мара Димитрова Бујуклиева. Во 1946 година станува
наставник во струмичката гимназија сè до 1959 година кога почнува
да предава ликовно воспитување во училиштето „Сандо Масев“ сè
до својата смрт на 4 јули, 1962 година. Посветува огромно внимание
на педагошката дејност, некои од неговите ученици ќе станат врвни
професионални ликовни уметници.
Во своето сеќавање за својот прв учител по уметност, сликарот Стојан
Пачов ќе напише:
Атанас Мучев беше и остана едноставен и искрен, хуманист,
со еден продуховен, философски однос кон животот и уметноста. Тој
се однесуваше кон нас како родител, беше прекрасен човек и педагог.
Под негово влијание е и мојата љубов кон уметноста...
Христина Мучева, внука, споделува семејно предание за Атанас Мучев:
Дедо ми починал многу млад, кога татко ми имал само единаесет
години. Јас, за жал, за него знам само преку скромните спомени на
татко ми и на другите луѓе, главно негови ученици и познаници,
кои – кога ќе разбереа кој ми е дедо – спонтано и со жар ќе споделeа
по некое сеќавање. Сфатив дека бил талентиран сирак чијашто
желба за сликање била посилна од тешката финансиска состојба
во која растел – успеал да заврши уметничка школа, покрај другото,
занимавајќи се и со вршење тешки физички работи. Бил ретко добар
човек и педагог, доста сестран. Покрај уметник бил и часовничар,
правел рекламни и други натписи, свирел прим и мандолина, течно
зборувал турски, сакал да фотографира, сакал велосипеди и мотори
и многу други нешта. Во мојата глава имам мал мозаик од него што
го собрав низ годините низ муабетите со луѓето што го познавале,
преку неговите дневници, наставни планови, фотографии, книги,
недошиени штофови за костими и најмногу преку неговите дела
кои од најмала возраст ги сметав за најголемото богатство што
го поседувам. Мило ми е што некој повторно се сети да оживее и
овековечи парче од уметникот Атанас Мучев, а со тоа и дел од
историјата на македонското сликарство.
***
Atanas Muchev (Macedonian: Атанас Мучев) was born on May 10,
1917 in the village of Ilovica, Strumica. He lost both his parents early, at
the age of one and at the age of six; first his mother, then his father. He
finished primary school in his native village. He continued his education in
the Shtip high school in 1930, where he met the teacher and painter Bogdan

Bakić, who exercised a decisive influence on the young Atanas
and his steadfast commitment to painting. In 1935, he enrolled
at the Royal Art School in Belgrade. Atanas Muchev survived the
years in Belgrade in difficult social and existential conditions (he
unloaded coal on railways and did other heavy physical work). He
continued with his military service in Shabac, where he took part
in the WWII. In 1941, after a brief captivity, he returned in Strumica. He was appointed a teacher in the Shtip High School, where
he worked until 1945. In late September the very same year, he
married Mara Dimitrova Bujuklieva. In 1946, he became a teacher in the Strumica high school, working there until 1959, when
he started teaching art education in "Sando Masev" school and
had remained there until his death on July 4, 1962. He paid great
attention to the pedagogical activity, and some of his students became leading professional artists, too.
In the memory of his first art teacher, the painter Stojan Pachov,
he recalled:
Atanas Muchev was and remained simple and honest, a
humanist, with a soulful and philosophical attitude towards life
and art. He treated us as a parent, and was a wonderful perАтанас Мучев – Пред својата слика,1946
son and teacher. It was under his influence that my love of art
Atanas Muchev – In front of his painting,1946
grew...
Hristina Mucheva, his niece, shared the family memory of Atanas Muchev:
My grandfather died very young, when my father was only eleven years old. I, unfortunately, know about him
only through the humble memories of my father and some other people, mostly his students and acquaintances, who
– when understanding he was my grandfather – would spontaneously and enthusiastically share a memory with me.
I realized that he was a talented orphan whose passion for painting was stronger than the difficult financial situation
in which he grew up, but despite, he managed to finish art school, among other things, dealing with carrying out hard
physical work. He was a genuinely good person and teacher and a very versatile man. Despite being an artist, he was
a watchmaker, too; he did advertising and other inscriptions, played the prim and the mandolin, spoke fluent Turkish,
wanted to take photos, liked bicycles and motorcycles and many other things. In my mind, I have a small mosaic of him
I have gathered over the years through conversations with people who knew him or through his diaries, lesson plans,
photographs, books, unfinished fabrics for costumes and, mostly, through his works from the earliest age, which I consider the greatest treasure I own. I am glad someone remembered to revive and eternalize a piece of Atanas Muchev,
and so, a part of the history of the Macedonian painting.

Мотив од Струмица, 1949 (молив)
– Strumica Motif, 1949 (Pencil drawing technique)

Портрет на жена со шамија 1938 (акварел) 40x30 см.
– Portrait of a Woman with a Scarf (Aquarelle)

Пејзаж, 1947 (гваж) 30x23см.
- Landscape, 1947 (Gouache)
Струмичко поле 1938(акварел)43x30 см.
– Strumica Field (Aquarelle)

Портрет на старец 1938 (акварел) 40x30 см.
– Portrait of an Old Man (Aquarelle)

Портрет, 1938 (акварел) 40x30 см.
– Portrait (Aquarelle)

Портрет со шешир 1938 (акварел)40x30 см.
– Portrait with a Hat (Aquarelle)

Акт со овошје 1939 (масло на платно)76x50 см.
– Act with Fruit (Oil on canvas)

Портрет на старица 1939 (масло на картон) 45x32 см
– Portrait of an Old Woman (Oil on cardboard)

Мртва природа со овошје 1939 (акварел)43x30 см.
– Still Life with Fruit (Aquarelle)
Пејзаж (акварел) 27x19 см.
– Landscape (Aquarelle)

Василка Христова Vasilka Hristova
Василка Христова е родена на 30 декември, 1915 во
Струмица. Педагошко училиште, отсек ликовна уметност
завршува во Белград, 1936 година. По завршувањето на
школата во Белград, работи како педагог во Маврово, од
1937 до 1940 година. Во 1940 година стапува во брак со
адвокатот Филип Христов. Во понатамошниот период сè до
пензионирањето работи како ликовен педагог во повеќе
училишта во градот Струмица. Од 1971 година често оди
во Дојран, место кое ќе стане голема инспирација и поттик
за нејзиното творештво. Многу од нејзините слики кои
се создадени таму, се со мотиви од Дојранското езеро.
За време на својот живот, нема реализирано самостојна
изложба. Во катастрофалниот пожар во вилата во Дојран
2007 уништени се многу од нејзините дела. Починала во
Струмица, 1998 година.
***
Vasilka Hristova (Macedonian: Василка Христова) was
born in Strumica, on December 30, 1915. She graduated the
Pedagogy College in Belgrade in 1936, majoring in the subject of
arts. After finishing school in Belgrade, she worked as a teacher in Mavrovo (1937-1940). In 1940, she joined in marriage the
lawyer Filip Hristov. In the following period, until retirement she
had worked as an art teacher in several schools in the city of
Strumica. Since 1971, she had often visited Dojran, a place that
Василка Христова со фамилијата (прва од десно), 1934
Vasilka Hristova with her Family (first on the right), 1934
would become her great inspiration and motive for her work.
Many of her paintings are created there, with motifs from Dojran Lake. During her life, she hadn’t had any solo exhibitions. Many of her works were destroyed in the disastrous fire
of the Dojran villa in 2007. She died in Strumica, in 1998.

Рибари на зајдисонце, 1967 (масло на јута)45x36 см.
– Fishermen at Sunset, 1967 (Oil on jute)

Рибари во Дојранското езеро, 1967 (масло на платно)90x70 см.
– Fishermen in Dojran Lake, 1967 (Oil on canvas)
Рибари во Дојранското езеро, 1966 (масло на лесонит)56x41 см.
– Fishermen in Dojran Lake, 1966 (Oil on fiberboard)

Цвеќе, 1971 (масло на платно) 61 x 49 см.
– Flowers, 1971 (Oil on canvas)

Пејзаж 1971(масло на платно) 53x37 cm
- Landscape, 1971 (Oil on canvas)

Лалиња и перуники, 1971 (масло на лесонит) 60x41см.
– Tulips and Irises, 1971 (Oil on fibreboard)
Бачило, 1936 (масло на лесонит)30x23 см.
– Sheepfold, 1936 (Oil on fiberboard)

Цвеќе во вазна, 1969 (масло на лесонит)53x37 см.
– Flowers in a Vase, 1969 (Oil on fiberboard)

Стојан Пачов Stojan Pachov
Стојан Пачов е роден во Струмица, 1934 година. Негов прв
посветен учител по сликарство е Атанас Мучев, чија маестралност на
цртежот и техниката акварел ќе биде пренесена и на младиот сликар.
Во најраните школски работи (цртежи,акварели) очигледно е влијанието
од неговиот учител и неверојатната прецизност на изразот, естетска
истенченост на композицијата, емотивниот однос кон природата, психолошкото продирање во моделот. Љубовта кон мотивите од пејсажното
опкружување на родниот град Струмица ќе се реализира во текот на
целото негово творештво. Многу од неговите најрани дела се сочувани
во колекцијата на Атанас Мучев, самиот учител, а денеска се наоѓаат во
сопственост на неговите наследници. Во 1953 година се запишува на
Академијата за ликовни уметности во Белград, во класата на професорот
Неделко Гвозденовиќ. Академијата ја завршува во 1958 година; истата
година ги започнува постдипломските студии кои ќе ги заврши 1960
година, кај истиот професор. До крајот на својот живот живее и работи
во Белград. Реализирал бројни самостојни, а учествувал и на стотина
групни изложби. Бил и професор по ликовна уметност во Земун. Во текот
на својот плоден творечки живот остварил неколку студиски патувања:
Италија, Франција, Англија, Русија, Египет, Бугарија. Бил многу чест
учесник и почесен гостин на Струмичката ликовна колонија, каде ќе
остави капитални дела. Починал во Белград, април 2015 година.

Стојан Пачов, 1960
Stojan Pachov, 1960

***
Stojan Pachov (Macedonian: Стојан Пачов) was born in Strumica, in
1934. His first dedicated art teacher was Atanas Muchev, whose mastery in
the drawing and the aquarelle technique would be passed on to the young
painter. In his earliest school works (drawings, aquarelles), he was apparently influenced by his teacher with the incredible precision of expression,
the aesthetic refinement of composition, the emotional relationship to nature
and the psychological penetration into the model. The love of the landscape
motifs and the environment of his hometown Strumica is to be present in
his entire work. Many of his earliest works are preserved in the collection of
Atanas Muchev, his teacher, today owned by his heirs. In 1953, he enrolled
at the Academy of Fine Arts in Belgrade, in the class of Professor Nedeljko
Gvozdenović. He graduated the Academy in 1958; the same year he started
his postgraduate studies which he completed in 1960, having the same professor as a mentor. By the end of his life he had lived and worked in Belgrade.
He had had numerous solo and participated in hundreds of group exhibitions.
He was an art teacher in Zemun. During his prolific creative life he had made
several studytrips to Italy, France, England, Russia, Egypt and Bulgaria. He
was the honored participant and guest of honor at the Strumica Art Colony,
where he left great masterpieces. He died in Belgrade, in April 2015.

Портрет на старец, 1952 (туш)20x15 см.
– Portrait of an Old Man, 1952 (Ink)

Пејзаж од Струмица, 1952 (акварел) 29x19см.
– Strumica Landscape, 1952 (Aquarelle)
Мотив од Струмица, 1952 (туш)38x23 см.
- Strumica Motif, 1952 (Ink)

Мојот брат, 1951 (акварел)28,5x20 см.
– My Brother, 1951 (Aquarelle)

Риби 1982 (масло на дрво) 49x30 см
- Fish, 1982 (oil on wood)
Стара куќа 1999 (масло на платно) 100x80 см
- Old House, 1999 (oil on canvas)

Манастирот во Вељуса, 1976 (масло на платно)100x70см.
– Veljusa Monastery, 1976 (Oil on canvas)
Манастирот во Водоча, 1977 (масло на платно)100x70см.
– Vodocha Monastery, 1977 (Oil on canvas)

Сончогледи, 1979 (масло на картон) 57x40 см
- Sunflowers, 1979 (oil on cardboard)

Момчило Петровски Момо

Momchilo Petrovski Momo

Роден 1956 во Призрен, Србија. Живеел и творел
во Струмица – сè до својата смрт, 1996 година. Се
занимавал со скулптура и сликарство со подеднаква
посветеност и творечка страст. Во текот на целиот свој
краток живот е слободен уметник (во вистинската
смисла на поимот „слободен”). Ова е уметник кој по
сензибилитетот и творечкото брзо согорување потсетува
на сликарите – комети, како Џексон Полок, Волфганг
Волс и Модилијани. Нивните кратки животи се гориво за
нивната вулканска жестока уметност. Вистински боемуметник (еден од ретките) вграден во градскиот код на
Струмица. Има реализирано седум самостојни изложби и
голем број групни, во земјава и во странство. Во Травник
заедно со Мато Шанго има реализирано скулптури во
простор.
Неговиот пријател, големиот сликар Глигор Чемерски ќе напише едно сеќавање кое го содржи во себе
целото битие на Момчило:

Момчило во своето ателје, 1989
Momchilo in his Studio, 1989

Во моето сеќавање, Момо остана човек на
големата љубов, на восхитот и на целосната
обземеност со уметноста – она што своевремено
Ромен Ролан го нарекуваше „маѓепсана душа”. Говореше
тивко, како да лета, правеше гестови како да лета, а
најмногу леташе во сликањето. Не го слушнав никогаш
да се пофали, како што обично се прави со своите
вознеси. Напротив, тој зборуваше постојано за своите падови.
Сега не можам, а да не мислам на него освен како на единствениот
струмички Икар, создаден со таква судбина и за таква приказна.
***
Momchilo Petrovski Momo (Macedonian: Момчило Петровски Момо)
was born in Prizren, Serbia, in 1956. He lived and worked in Strumica – until
his death in 1996. He worked in the field of sculpture and painting with both
equal commitment and creative passion. During his short life he was a freelance artist (in the very true sense of the word “free”). He was an artist who, in
his creative sensibility and quick combustion, reminds of the painters-comets, like Jackson Pollock, Wolfgang Walls and Modigliani. Their short lives
were the fuel for their fierce volcanic art. A genuine bohemian artist (one of
the few) fitted in the city code of Strumica. He was the author of seven solo
exhibitions and numerous group exhibitions in the country and abroad. In
Travnik, together with Mato Shango, he had worked on outdoor sculptures.
His friend and artist Gligor Chemerski wrote a memory that contains
the whole existence of Momchilo:
I remember Momo as a man of great love, admiration and constant
preoccupation with art - what once Romain Rolland denominated “enchanted
soul”. He spoke quietly, as if he were to fly, made gestures like flying, and,
mostly, he did fly in his paintings. I don’t remember him ever boast, as one
usually does with their elations. Instead, he continually talked about his lows.
Now, I cannot think of him other than the one and only Strumica Icarus, born
with such a fate and for such a story.

Дворот во куќата каде творел Момчило Пeтровски Момо
- The House Yard Where Momchilo Petrovski Momo Created
Четките на Момо
- Momo’s Brushes
Дрвена подлога за сликање
- Wooden Surface for Painting

Трагичен портрет, 1994 (дрво)
– Tragic Portrait, 1994 (Wood)

Композиција, 1988 (комбинирана техника) 100x70 см.
– Composition, 1988 (Mixed media)

Во големиот град, 1980 (комбинирана техника) 34x27 см.
– In the Big City, 1980 (Mixed media)

Портрет, 1989 (масло на картон)24x15 см.
– Portrait, 1989 (Oil on cardboard)

Риба, 1993 (масло на картон)100x70 см.
– Fish, 1993 (Oil on cardboard)
Автопортрет, 1982 (туш) 34x23 см.
– Self-portrait, 1982 (Ink)

Последен автопортрет, 1996 (масло на картон) 100x80 см.
– The Last Self-portrait, 1996 (Oil on cardboard)

Портрет, 1990 (масло на картон)70x50 см.
– Portrait, 1990 (Oil on cardboard)

Скици за склуптури, 1994
– Sketches for a Sculptures, 1994

Портрет, 1990 (масло на картон)70x50 см.
– Portrait, 1990 (Oil on cardboard)

Портрет, 1990 (масло на картон)70x50 см.
– Portrait, 1990 (Oil on cardboard)

Стојче Гоцков Stojche Gockov
Стојче Гоцков е роден во Скопје, 1953 година. Во
1971 година се запишува во средното уметничко училиште.
Низ целиот понатамошен животен пат, самиот како голем
индивидуалист, низ сопствениот опит и искуство, го
проучува таинствениот свет на сликарството. Низ целото
негово творештво се провлекува еден специфичен мистичен
однос кон предметите од реалноста. Мртвите природи кај
Стојче Гоцков се раскошна сцена, преполна со симболични
модели и реквизити кои потсетуваат на старото фламанско
сликарство. До крајот на својот живот твори во своето ателје
во Струмица. Два пати остварува подолги престои во Париз.
Добитник е на високата награда за сликарство во Косовска
Митровица и наградата на ДЛУМ за сликарство „Димитар
Кондовски“. Учествувал на голем број колонии низ земјата.
Последната самостојна изложба ја остварува во Струмица,
неколку месеци пред неговата ненадејна смрт во 2009
година.
***
Stojche Gockov (Macedonian: Стојче Гоцков) was born in
Skopje, in 1953. In 1971, he enrolled in the state art high school.
During his lifetime, being a great individualist, through his own
Последната фотографија во ателјето, 2009
inquiry and experience, he was studying the mysterious world
- Last Photograph in his Studio in 2009
of painting. Throughout his entire work lingers a specific mystical relationship to the objects of the reality. Stojche Gockov’s
still life paintings are but lavish scenes, full of symbolic models and props, and are but reminiscents of the old Flemish
art of painting. By the end of his life he worked in his studio in Strumica. He had been on two long-period art residences
in Paris. He received the the most renowned art painting award in Kosovska Mitrovica, and the “Dimitar Kondovski”
award by the Artists’ Association of Macedonia. He participated in numerous art colonies throughout the country. His
last solo exhibition took place in Strumica, a few months before his sudden death in 2009.

Во ателјето, 1983
- In his Studio in 1983

Автопортрет, 1999 (масло на платно)74x60 см.
– Self-portrait, 1999 (Oil on canvas)

Црвеноперка, детал, 1993 (масло на платно)
– Common Roach, detail, 1993 (Oil on canvas)
Риби и школки , 1994 (масло на платно)60x42 см.
– Fish and Shellfish, 1994 (Oil on canvas)

Црвеноперка, 1993 (масло на платно) 80x63 см.
- Common Roach,(Oil on canvas)

Школки, 1993 (масло на платно) 80x63 см.
– Shells, 1993 (Oil on canvas)

Школки, 1995 (масло на платно)80x63см.
– Shells, 1995 (Oil on canvas)

Сончогледи, 2007 (масло на платно)60x50 см.
– Sunflowers, 2007 (Oil on canvas)

Сончогледи, 2005 (масло на платно)70x50см.
– Sunflowers, 2005 (Oil on canvas)

Композиција со черепи, 1992 (масло на платно)
– Composition with Skulls, 1992 (Oil on canvas)

Портрет на Љупка 1980 (масло на платно)70x50 см.
Ljupka’s portrait 1980(Oil on canvas)

