
Отворање на изложба на Коле Манев 
 
 

21.05.2014, 20.00 
Музеј на град Скопје 

 
Да започнам со едно прашање  

- Има ли сликарот право на сопствен, свој свет? 

- Одговорот е одлучно и отсечно: ДА. 

 

Уметникот не е хроничар. Тој времето не го мери со часови или денови.  

Да не кажам години. Сликите се неговите мерни единици за сè, па и за освојување 

на просторот. 

 

Некој ќе каже дека ова звучи себично.  

 

Не, не така. Сликите се изложени, содржините се споделуваат со сите. Или 

прецизно изразено – со сите оние што сакаат да влезат во „светот на сликарот“.  

Денес се собравме да се нурнеме во длабочините на светот на Коле Манев.  

 

Некој спонтано ќе рече: „Некој чуден свет“. Други ќе се воодушевуваат и ќе го 

изустат она што се очекува во таква емотивна состојба:  „Чудесен свет! Зар не?“ 

 

А всушност вистинското прашање за сите нас е:  

- Можно ли е да се пронајдеме себе си во тој свет?  

Еве, јас се обидувам да го посочам патот кон светот на нашиот сликар, Коле 

Манев.  

 

За да го разбереме ќе треба најпрвин да се потсетиме дека луѓето буричкајќи низ 

историјата, трагајќи по своите корени успеале да создадат цела една наука – 

археологијата. Копајќи, раскопувајќи ја земјата во потрага за артефакти. Сето тоа 

на крај е збирка на еден куп предмети и по некој ракопис.  

 

Тоа не важи ако сакате да влезете во трагите на светот на Коле Манев. 

Таму единствено има смисла да копате со цел да пронајдете траги за ова што 

најмалку го има во човекот: човечното.  



 

Што кријат тие души обвиени со вечна тишина. Обидете се да ја наслушнете. Ќе 

Ве маѓепса гласноста на таа тишина, која всушност е само привид. Исто и како 

празнините што ќе ги забележите во тие напатени души. И тие се привид. Бидејќи 

не потсетуваат на празнините и изопаченост на нашиот свет. Оној каде што има 

горе и долу, рај и пекол.  

Во светот на Коле Манев тоа е затворен круг. Без почеток и крај.  

 

А тој што препознава носталгија нека знае дека и тоа чувство во светот на Коле 

Манев е различно од она што искуствено се спознава.  

Иако уште старите латини рекле: ubi bene ibi patria (Каде што ми е добро, таму ми 

е татковината). Кај Коле Манев не е така: Таму каде што е тој, сеедно дали е тоа 

Париз, Женева, Минхен или Лазарополе, таму со него и во него  си ја носи 

татковината.  

 

Погледнете ги внимателно ликовите што дефилираат низ платната изложени 

денес. Сите се замислени, да не кажам збунети. 

 

Ако се прашате зошто, навверојатно ќе мора одговорот да го побарате во 

дилемата: -Има ли телото каква било смисла без душа? 

Тоа е предизвик за сите оние што ги откриле и спознале темелите на целокупното 

творештво на Коле Манев.  

 

Душите имаат сенки во кои се очитува сета трагикомедија на човековите заблуди 

и илузии што со дебела патина ја прекриваат човечноста која е едвај видлива.  

 

Што ни порачува со тоа сликарот: добредојдовте во светот на формите, ритуалите 

и процесите. Но, тој не е таму. Тој си е во својот свет на душите.  

 

Јас Ви посакувам добредојде во тој свет. Светот во кој никој нема да Ви пречи, да 

Ве ремети, да Ве вознемирува. Светот на Коле Манев.   

 

Благодарам.         Скопје, мај 2014	  


