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ÊÓËÒÓÐÀ
ИЗЛОЖБА НА РЕНОМИРАНИОТ СЛ   

о Културно 
ин   форма тив   -
ниот центар 

во Скопје беше от-
ворена излож бата 
на реномираниот 
уметник Сократ Ла-

фазановски, насловена како 
"Светлината". Љубителите на 
неговата уметност имаа мож-
ност да уживаат во 28 слики, 

"Моето творештво стана реален животен сон кој 
длабоко ме исполнува, возбудува и возвишува, 
ме храни и ме подмладува, ме прави среќен и 
слободен во сопственото изразување, кое про-
никнува од свеста и потсвеста", вели господинот 
Сократ Лафазановски.

кои ги привлекуваа да ја раз-
вијат имагинарната свест и 
да си испреплетат своја при-
казна. Со кругот во себе и 
светлината пред себе, умет-
никот Лафазановски слика и 
сонува, сонува и слика, ја на-
пушта Земјината топка и ста-
нува дел од потсвесното, фан-
тастичното, надреалното и ма-
гиското однесување, кое поч-
нува да живее во другите фор-
ми на гледање, сè до со еди-
нувањето на имагина р ното и 
реалното.   Опседнат од светлината, 

тој гради 35 - годишна ус пеш-
на сликарска кариера, која 
резултира со 15 самостојни 
изложби и околу 1.200 умет-
нички дела изведени во мас-
ло, акварел и пастел.  

ПРЕДОДРЕДЕНОСТ

"Господ ја одвоил светли-
ната од темнината и им ја 
подарил на луѓето да й се ра-
дуваат. За мене, - вели умет-
никот Лафазановски -  таа 
прет ставува животна одисеја 
од моите рани години, која 
почна уште на денот на мо-
ето раѓање. Роден сум во ед-
на септемвриска вечер со 
светлина (по приказната на 
мојата мајка, која рекла 'ро-
див син со ѕвезда на небото'). 
Веројатно е порака на Гос-
под. Секогаш мислев дека 
моето сликарство ќе се пот-
пира врз база на корените на 
балетската уметност затоа 
што 15 години бев профе-
сионален балетски уметник. 
Но, поради доживеаната со-
обраќајна несреќа, се пов ле-

ков и дефинитивно и засе-
когаш влегов во ликовната 
уметност како професио на-
лен сликар. До мојата чети-
риесетта година не бев све-
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сен зашто ја ставам светли-
ната на моите дела, но по 
едно време сфатив дека кру-
гот и светлината се сместени 
во мене. Сонувам и сликам, 

ја напуштам Земјината топка, 
станувам дел од надреал но-
то, кое почнува да живее во 
други форми на гледање, сè 
до соединувањето на реал-
ното и имагинарното". 

Неговиот уметнички жи-
вот почнал да се гради уште 
во раните години од дет-
ството, поточно од 12-тата 
година. Неговата судбина е 
иста како и на повеќето деца 
од Егејскиот дел на Маке-
донија. Тој морал присилно 
да замине од родната земја, 
а животниот пат го одвел во 
Букурешт. 

"Дете сум од Егејска Маке-
донија. Мојата судбина беше 
да се најдам во Букурешт ка-
де што бев убаво прифатен. 
Тогаш прв пат ја зедов ги та-
рата в рака, потоа армони-
ката, но подоцна ме фор си-
раа во сферата на сликар-
ството. Таму завршив средно 
уметничко училиште, а би-
дејќи балетското училиште 
беше во близина често пати 
ѕиркав низ прозорците и она 
што го видов толку ми се 
допадна што решив и тоа 
училиште да го посетувам. 
Така, ги завршив двете и би-
дејќи ме маѓепса сцената, се 
решив за балетска кариера. 

Но, не се откажав од сликар-
ството, продолжив да сликам 
портрети, пејзажи, мртва при-
рода. Кога се вратив во Ма-
кедонија се вработив во Ба-
летот при МНТ, меѓутоа по-
ради несреќата која ја до-
живеав мојата балетска кари-
ера прерано се прекина, та-
ка што продолжив како про-
фесионален сликар. Еве, сега 
веќе 35 години моето сли-
карство навистина ме испол-
нува, ме прави многу среќен, 
ме прави многу слободен". 

ИНСПИРАЦИЈА

За уметникот Лафаза нов-
ски, среќата, душата на не го-
виот живот е општата умет-
ност, тоа значи операта, кон-
цертите, драмата, сè што оп-
фаќа уметноста, тој го по чи-
тува и го сака. 

"Во моето сликарство се 
споени и испреплетени во 
еден единствен суптилитет 
трите уметности: сликар ство-
то, балетската уметност и му-
зиката со аналогиите на хар-
монија, ритам и звук, спо ени 
во симболичен израз во прос-
торот, односно говорот на те-
лото го трансформирав во 
нов ликовен израз каде што 

телесниот ритам на дви же-
њето и играта ги мешам со 
сликарските елементи на ли-
нијата и бојата", објаснува 
умет     никот.

Според Лафазановски, 
колку што светлината му прет-
ставува инспирација толку е 
и вродена. Порано тој имал 
став дека корените на не го-
вото сликарство ќе се пот-
пираат врз база на ба лет ска-
та силуета, но подоцна сфа-
тил дека тука е грешката. 
"Светлината ќе доминира и 
натаму, нема бегање од оваа 
тема. Во текот на моето дол-
гогодишно творештво - обја-
снува Лафазановски - секо гаш 
доминира светлината дла бо-
ко како инспирација". 

Од почеток до денес тој 
работи исклучително во ма-
слена техника која царува во 
сликарството. Порано, во Бу-
курешт и кога престојувал во 
Париз, уметникот Лафаза нов-
ски сликал во акварел, до-
дека сликањето во ма сле на 
техника му овозможува ме-
дитирање и размислу ва ње. 
Токму поради ова, умет никот 
Лафазановски и на таму ќе 
твори во маслена тех ника, 
вечно инспириран од Свет-
лината.


