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Во Музејот на Град Скопје во при-
суство на голем број почитувачи 
на уметничкото дело на академик 

Томе Серафимовски беше промовирана 
ко лор монографијата под наслов "То ме 
Серафимовски портрети". Колор моно гра-
фијата е во издание на Музејот на Град 
Скопје и на книгоиздателството "Ѓурѓа",   
автор на текстот е проф. д-р Ферид Мухиќ, а 
дизајнот е на Кочо Фидановски. 

На промоцијата пред присутните 
беше прикажан и документарниот филм 
"Портрети" посветен на творештвото на 
Томе Серафимовски и на истоимената 
изложба која минатата година беше 
отворена во Музејот на Град Скопје.

ТВОРЕЧКИ БОЈ

Честа на промовирањето 
му беше доверена на ака-
демик Георги Старделов 
кој говореше за вредноста 
на пишаното дело за ма ке-
 донскиот скулптор.

- "Во оваа книга - вели ака-
де мик Старделов - се одвива, 
всушност, една ретка тво-
речка и естетска битка на 
двајца творци. Првиот да 
го види и опфати другиот, 
другиот да го открие и 
осмисли првиот и тоа едниот 
да го стори тоа со зборови, 
другиот со глина; едниот со 
филозофска мисла, другиот 
со уметничка експресија. Но, 

таа естетска творечка битка 
не се води еден против друг, 
туку еден за друг. Такви се, 
имено, сите големи естетски 
битки, битките за убавината 
и тие мора да се добијат. 
Притоа и тие бараат сила, 
правдина и убавина, но 
сила, правдина и убавина 
на зборот и духот, на умот 
и срцето. Во овој естетски 
творечки бој на овие наши 
видни и од бога опсипани 
со големи дарбини творци, 
никој не е поразен, а двајцата 
се победници, победници 
со острината на умот и со 
инвенцијата на духот".

Томе Серафимовски има 
создадено, во траен мате-
ријал - бронза, мермер, 

СКУЛПТОРОТ ТОМЕ СЕРАФИМОВСКИ МИЛТОН МАНАКИ

СЛАВКО ЈАНЕВСКИСОЊА

Томе Серафимовски му приоѓа на порт-
ретот максимално интензивно. За 
него, тој не е само инспирација. 
Портретот за него е опсесија.

Академик Серафимовски е скулптор. Од 
оние најретките кои, едноставно, 
не можеле да не станат токму скулп-
тори.



      СЕРАФИМОВСКИ

  ЕН ДА БИДЕ СКУЛПТОР

оникс и дрво - над 450 скулп-
тури. Од тоа, околу 130 
портрети, повеќе од 200 
актови, 90 скици, минијатури, 
идејни решенија, од областа 
на ситната пластика, околу 
10 торза, 5 релјефи, а 
реализирал и 17 спомен-
обележја и споменици кои 
се наоѓаат низ просторите 
на поранешна Југославија 
и светот, а се разбира и 
во Македонија. Во текот 
на четириест и петте го ди-
ни активно творештво, ака-
демик Серафимовски учест-
вувал на повеќе од 200 
групни изложби, а реали-
зирал триесетина изложби 
во Македонија и светот. 
Не  го вите дела се дел од 

повеќе приватни колекции 
во светот, како и во многу 
галерии и музеи: во Лондон, 
во Париз, во Рим, во Перт, во 
Љубљана...

ДАРБА

Авторот на Моно гра фија-
та, професорот Ферид Мухиќ 
ќе рече:

-  "Томе Серафимовски 
е скулптор. Од оние најрет-
ки те кои, едноставно, не 
мо желе да не станат токму 
скулп тори. Не знаејќи ка-
ко, оваа своја клучна дар-
ба, силата и страста, докрај 
и најсоодветно да ги реали-
зира низ уметноста, тој најна-

пред поверувал, заедно со 
своите средношколски про-
фесори, дека е предодреден 
да биде сликар. Со таков 
ниет заминал и во Сплит, 
во Средното уметничко 
учи лиште, каде што по 
извес но време, еден друг 
внимателен педагог, пре-
цизен набљудувач и инкви-
зитивен дух, профе со рот Пе-
тар Ружиќ, го насочил 16-
годишниот Томе кон скулп-
ту рата".

И не погрешил. Томе Се-
рафимовски му приоѓа на 
портретот максимално ин-
тензивно. За него, тој не е 
само инспирација. Портретот 
за него е опсесија. Понатаму 
од раката на професорот Му-

хиќ е запишано дека веќе 
долги години, како корали 
во топло море, се таложат 
делата на Серафимовски. На-
раснуваат, формираат долг 
подводен гребен. Во него 
вградуваат мермер, го за-
леваат со растопена брон-
за. Го облепуваат со глина. 
Жолта, бела, сина, таа, со 
своето непорозно тело, ги 
затвора капиларите низ 
кои, во материјата од овој 
свет, несопирлива, навира 
смртта. 

- "Вистинското ликовно 
де  ло, а можеби - објаснува 
про  фесорот Мухиќ – и се-
кое уметничко дело, во 
осно  ва е портретирање. Ре-
 гист   рирање на напорот на 

БЛАЖЕ КОНЕСКИ МИХАЈЛО АПОСТОЛСКИ РАЈКО ЖИНЗИФОВ КОЧО РАЦИН
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духот, на она личното, пер-
соналното, да се зачува, да 
остане со главата над мат-
ната вода на времето во која, 
без прекин тонат и засекогаш 
исчезнуваат, прек риени од 
тешките бра нови, илјад ници 
луѓе, живот ни, суштества, 
сништа и амби ции".

При создавањето на не-
го  вите скулптури тој не ве-
 р ува во еднополноста. По-
дед  накво се застапени и 
машките и женските скулп-
тури. Меѓу тоа, женскиот 
порт рет на академик Се ра-

 фимовски е далеку по   ра    фи-
ниран, де фи ни ран, по  довр-
шен и ве ро јат   но посовршен 
ста ди ум на животот откол-
ку маш  ки от. Грчот е над вла-
де ан, дилемата е решена, 
бо л  ката е надмината и инте-
р нализирана на жен ски те 
лица во портретите на овој 
скулптор. Додека маш  ки те 
лица соопштуваат дра ма, 
женските лица по веќе го 
откриваат карак те рот. Ме-
ѓу тоа, и кај маш ки те и  кај 
женските ликови, скулп ту-
рата во својот нај висок дост-

рел, во порт ретот, ги обе-
динува сите бестелесни ква-
литети и мигновени, мин-
ли ви епитомизми, за да ги 
обликува, за да ги вгради и за 
да ги зачува во материјалот 
кој ја чува тајната на лекот 
про тив распадливоста на 
овој свет. Портретот е се тил-
на презентација на лицето 
на бесмртноста, преточено 
во скулптура која се вре-
жува по јасно и опстојува 
подолго.

Ликовите на бројни ма-
кедонски преродбеници, сес-

 ло венски просветители, поз-
 нати имиња на свет  ски лич-
 ности, ка ко и пријатели на 
Томе Се ра  фи мовски се изва-
јани од неговите умет нич ки-
те прс ти.  Како на пример: 
Слав ко Јаневски, Ми  рослав 
Крле жа, То дор Скаловски, 
Маја Спир ков ска, Партенија 
Зог рафски, Ѓор ѓија Пулевски, 
Кочо Ра цин, Никола Карев,  
Мо ша Пијаде, Едвард Кар дељ, 
Јо сип Броз Тито, Мајка Тереза, 
како и него ви те пријатели 
Геор ги Стар делов, Ферид 
Мухиќ и многу други. 
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