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Пиктуралното како медиум и израз
 
        Две години по самостојната изложба во Националната галерија „Мала станица“ во Скопје, Владко Миладинов веќе е 
подготвен за нова самостојна изложба во Софија. Тоа значи дека овој сликар, дипломиран историчар на уметност, целосно е 
посветен на своето сликарство. Од прв поглед може да се констатира стилска сродност со претходната серија слики, како и 
уверливо усовршување на техниката и прочистување на ликовните елементи.
       Неговото сликарство „во процес“ почнува од грундот и изборот на јако платно, по што целата површина на платното ја 
покрива со густи слоеви боја не исклучувајќи го релјефот на закоравената боја. Таква е всушност основата за натамошна 
креативна постапка во која постепено „нешто“ се појавува и диференцира како форма или се губи во густата текстура на 
бојата. Пиктуралниот слој не ја задржува секаде истата густина, а горните нанесувања на бојата се полазурни или повискозни, 
со посјајна или помат глазура која ги пополнува нерамнините и ги „цементира“ слоевите боја.
       Рационалниот приод во обработката на елементите, неопходен во материјализирана слика, се сменува со ослободување 
на импулси на подсвесното. Широките и ситните потези и површини, кои го покриваат долниот слој боја се во созвучје и се 
надополнуваат со перманентно поставување колористички акценти. Во нив авторoт наоѓа можност „во процес“ да открива 
полуфигуративни, асоцијативни се до апстрактни линеарни, површински или релјефни структури. Миладинов „бара“ и потоа 
„наоѓа“ свои енформелни форми и структури во фаза на полураспаѓање или оформува темни растопени маси на митски 
ликови што ќе не упатат на некои примери од сликарсвото на Ордан Петлевски и Петар Лубарда. Компонирањето на сликата 
на Миладинов се развива во концентрични планови и деликатни линии водејќи борба со неопределеното и необликуваното кое 
стреми да добие белези на знаци и значење. Креативниот чин е фокусиран на средишниот мотив не навлегувајќи во просторот 
на Полоковата сугестија на ширење на сликата надвор од платното и сугерирањето на празнина во просторот на сликата.На 
тој начин монументалните слики на Миладинов го намалуваат декоративниот ефект во интерес на едно автентично сведоштво 
за сликарството како драматичен чин на барање  кое е секогаш неизвесно, но е базирано на проверена техничка постапка.
 
Проф.д-р Владимир Величковски, историчар на уметност и ликовен критичар

The pictorial as a medium and expression

Only two years after his solo exhibition at the  Mala Stanica National Gallery in Skopje, Vladko Miladinov is ready for another solo 
exhibition—this time in Sofia. This painter and graduate art historian is clearly dedicated to his painting. 

At first glance, one might perceive stylistic parallels with his previous series of paintings, together with a convincing perfection of tech-
nique and purification of visual elements.
 
His painting ‘in process’ starts with the grounding and the choice of strong canvas, followed by a full covering of the surface of the 
canvas with thick layers of paint, including relief effects of hardened paint. This is in fact the basis for the artist’s further creative action 
whereby ‘something’ gradually emerges and differentiates itself as a form or recedes into the dense texture of the paint. The pictorial 
layer of his paintings does not retain equal denseness throughout, the upper layers of paint being either more diaphanous or viscous, 
with glossier or more opaque finish, filling the unevenness and ‘cementing’ the layers of paint.

 In this painting, a rational approach to the processing of the elements necessary to materialize a painting intermingles with 
discharges of impulses from the subconscious. The broad and minute strokes and planes which cover the underlying layer of paint 
are harmonized and supplemented by the constant addition of colour accents. Within them, the author discovers an opportunity to 
discover ‘in process’ various semi-figurative, associative and abstract linear, plane or relief structures. Miladinov ‘searches for’ and then 
‘discovers’ his own informal forms and structures in a stage of semi-deterioration or shapes dark melted masses of mythic characters  
reminiscent of some prototypes in Ordan Petlevski’s and Petar Lubarda’s painting. The composition in Miladinov’s paintings develops 
in concentric planes and delicate lines waging a battle with the indeterminate and unshaped, striving to acquire characteristics of  signs 
and meaning. His creative act is focused on the central motif without unfolding into the space of Pollock’s suggestion of expanding the 
painting outside the canvas and the suggestion of emptiness within the space of the painting. Thus Miladinov’s monumental paintings 
reduce the decorative effect in favour of an authentic testimony to painting as a dramatic act of seeking, an act which is always uncer-
tain but based on a established technique.

Professor Dr. Vladimir Veličkovski, art historian and art critic
 



  Еден од, според мене, битните поидовни репери за оваа изложба на македонскиот сликар Владко Миладинов, е фактот дека  
од неговата прва самостојна изложба во 2004 година во Националната галерија на Македонија Миладинов континуирано, 
настојчиво, безмалу трескавично - слика! Некој можеби ќе рече - вообичаена работа за сликар, но денес и тоа правило веќе не 
е правило зашто и сликарите, уметниците воопшто, со чест на исклучоци, завлегоа во секакви други води освен творечките, 
креативните. Миладинов пак како да не може без сликарството кое што, чиниш, секојдневно буквално расте во и со него.  
 Бидејќи веќе ја спомнав првата изложба на Миладинов, за оние кои што можеби не ја виделе (или пак ја подзаборавиле), 
треба да се каже дека тогаш, во таа 2004 година, кај уметникот беше евидентно двоумието / поделеноста помеѓу фигурацијата 
и апстракцијата. Иако тоа не беше доминантната “грижа” на Миладинов, сепак беше видлива дилемата - каде?
Веќе на втората изложба уметникот се појави безмалу целосно прочистен од “дилемите”, нурнат во отворањето и истражувањето 
на апстрактните визии, во испреплетувањето со историските димензии на овој сликарски правец и неговите великани (на 
пример Полок) итн. Но сега со друга “грижа” - да се остане свој!  
 Денес - гледаме јасен, определен, безгрижен ... свеж Миладинов! Не само што ги надминал сите грижи и сомнежи туку 
се впуштил во вистинска апстрактна авантура / безмалу опсесивна битка со платната со големи димензии. Секако, на 
неколку платна го гледаме и преминот односно прочистувањето, кристализирањето на неговиот интерес и насочувањето 
кон апстрактниот израз. Ги гледаме сеуште и трагите и влијанијата, но и напорот да се изнијансира сопствената приказна. 
Сето ова не’ воведува во новиот Миладинов: избалансиран во барањата, самодоверлив, снажен и - подготвен на ризик! 
Импонира сигурноста и вербата со која што очигледно му пристапува на платното, но и видливата желба / потреба за страсна 
“комуникација” со истото. Но тоа не е сликарство на виорна неконтролирана експресија туку повеќе на трперлива возбуда, на 
систематично “градење” на композицијата при што, секако, Миладинов не се стеснува да влезе и во конфликти со сликата, 
таму каде што смета за потребно! 
Од друга страна, ако буквите се само симболи кои што материјата ја претвораат во дух, што се тогаш сликите, сликарството? Која 
сложена и пред се’ возвишена (де)материјализација е тоа? Сликарството на Миладинов гради свои односи и материјализации, 
живее во сопствен свет на чувства и приказни. А тие се само делумно видливи на прв поглед, како “минатото во утрешниот 
ден”. Обично бараат повнимателно, позадлабочено гледање. Но тоа секогаш се исплати зашто тогаш дематеријализацијата, 
продуховеноста е целосна, потрагата по смислата е (безмалу) комплетно отворена.
 
Златко Теодосиевски,историчар на уметности ликовен критичар

  An important initial observation regarding this exhibition of the Macedonian painter Vladko Miladinov, is that ever since his first solo 
exhibition in 2004 in the National Gallery of Macedonia, Miladinov has been continually—steadfastly, almost fervently—painting! Some 
might say that this is what painters usually do; but this is by no means the norm anymore since painters and artists in general, with a 
few exceptions, occupy themselves with almost anything else but creating. And yet it seems that Miladinov cannot do without paint-
ing—painting which appears to grow both with and within himself.
 Since I have referred to Miladinov’s first exhibition, I would like to enlighten those who did not see it—and remind those who might 
have forgotten it—that in 2004, there was an obvious indecision/ambiguity between figuration and abstraction in the artist’s work. Even 
though this was not Miladinov’s predominant ‘concern’, the presence of the dilemma as to ‘where to go from here?’ was evident. In his 
second exhibition, the artist emerges almost fully cleansed of all ‘dilemmas’, having delved into abstract visions and intertwined with 
the historical dimensions of abstract painting and its illustrious representatives—such as Pollock. His ‘concern’ is now of a different 
nature: how to remain true to himself!
Today we can see one clear, established, carefree... fresh Miladinov! Not only has he overcome all his worries and doubts, but he has 
also embarked on a real abstract adventure—an almost obsessive battle with large-scale canvases. In some of the canvases we can 
positively observe his passage; that is, the purification and crystallization of his interest in the abstract. We can still detect traces and 
influences, but also the effort to bring about the nuances of his own story. All this introduces us to the new Miladinov: balanced in his 
demands, self-confident, powerful and ready to take a risk! The assuredness and confidence with which he approaches the canvas is 
impressive, as is the evident desire/need for passionate ‘communication’ with it. However, this is not painting with whirlwind, uncon-
trolled expression, but rather with patient excitement, with systematic ‘construction’ of the composition. And for all that, Miladinov does 
not refrain from entering into conflict with the paintings wherever he deems that necessary!   
If letters are just symbols transforming matter into spirit, what is the purpose of painting and paintings? What kind of complex and above 
all elevated (de)materialization does it represent? Miladinov’s painting constructs its own relations and materializations and lives in its 
own world of feelings and histories. These are only partially obvious at first glance, as is ‘the past in the tomorrow’. They require a more 
careful and more profound way of looking. This effort is always worthwhile because dematerialization and spirituality are then complete 
and the search for meaning is (almost) fully open. 

Zlatko Teodosievski, Art historian and art critic



  Радоста на праобликувањето
  
Едно од првите есенски предпладниња во бавчата на уметникот. Големите платна лежат навалени врз ѕидот на куќата.
Уметникот ги открива едно по друго, времето е запрено, но набргу стануваме свесни дека на платната времето постојано се 
движи, дека и запирачкиот момент на движење е момент на откриен или притаен процес. Се згуснуваат, па се распрснуваат, 
па повторно се згуснуваат меѓу силните потези на четката, мистријата, ножевите, нијансите во кои боите и емоциите се 
преплетуваат. Разоткриваме изнуркани анимални фигури, некој вистински живот на формите кои живеат токму на ова место 
во таа гама на црвеното или синото. Слој врз слој, план врз план, пред нас се разоткрива една лична, длабоко доживеана 
анимистична митска концепција на светот, во која меморијата, емоциите, потсвеста вибрираат преку она за што зборот не е 
доволен, туку единствено самосвојниот сензибилен живот на сликата.
 Дали на овие платна каде што експресијата е доминантна, а интимноста е вистинската потка на сликарската постапка, боите 
се разгоруваат по тајните патеки на напластувањето, рељефноста, нијансите? или станува збор за изграден артистички 
концепт во кој внатрешните бранувања се согласуваат во еден формулиран свет на експресијата?
 За човек што ќе го засака ова сликарство дилемата е неважна, важно е неспорното богатство на сликарскиот свет на 
Миладинов кој се открива во квечерината на првиот ден на октомври. 

Проф.д-р Александар Прокопиев, писател

„Созвучија 1“ 2007, комбинирана техника, 144 х 578 см
“Accords 1” 2007 mixed media, 144 х 578 cm  
  
The Joy of Proto-Shaping
 
  Late morning in the artist’s garden. One of the first autumn mornings of the year.  Large canvases are propped against the wall of the 
house. The artist reveals them one after another. Time seems to have come to a stop. And yet, soon enough, we become aware that 
time moves constantly in the canvases and that even the stopping moment of movement is a moment within a disclosed or concealed 
process. These moments condense and then disperse and then condense again between the powerful strokes of the brush, the trowel, 
the palette knives, between the nuances in which colours and emotions intertwine. We discover surfaced animal figures, some kind of 
true life of the forms which live in that very place, in that gamut of red or blue. Layer upon layer, plane upon plane, a personal, deeply 
experienced animistic mythic conception of the world reveals itself before us. And within that conception, memory, emotions and the 
subconscious vibrate in a manner which words fail to describe but which can be captured only by the independent life of the senses of 
the painting.
 Do the colours in these paintings—where expression is predominant and intimacy is the true core of the artistic approach—come to 
life  along the secret paths of layering, relief, nuances? Or is this a case of a developed artistic concept through which internal surges 
are harmonized into a formulated word of expression?
This dilemma is unimportant for those who fall in love with this painting. What is important is the undeniable richness of Miladinov’s 
artistic world, a world which reveals itself to us in the evening of the first day of October.
Professor Dr. Aleksandar Prokopiev, wrighter



„Сини брегови“ 2008 комбинирана техника, 112x100 см   
“Blue hills” 2008 mixed media, 112x100 cm



„Очи“ 2007 комбинирана техника,60x77 см
“Eyes” 2007 mixed media, 60x77 cm



„Замок“ 2008 комбинирана техника, 65x65 см
“Castle” 2008 mixed media, 65x65 cm



„Композиција“ 2008 комбинирана техника, 75x93  см
“Composition” 2008 mixed media, 75x93  cm



„Лисица“ 2008 комбинирана техника, 69x87  см
“Fox” 2008 mixed media, 69x87  cm



„Кукли“ 2008 комбинирана техника, 64x72  см
“Dolls” 2008 mixed media, 64x72  cm



„Бел еднорог“ 2008 ,комбинирана техника, 69х90 см
“White unicorn” 2008 mixed media, 69х90  cm 



„Сончоглед“ 2009, комбинирана техника, 58х63 см
“Sunflower” 2009 mixed media, 58х63  cm



„Жега“ 2008 комбинирана техника, 115x66 см
“Heat” 2008 mixed media, 115x66  cm



„Изгрев“ 2008 комбинирана техника, 204x300  см
“Sunrise” 2008 mixed media, 204x300  cm



„Црвени легенди“ 2008 комбинирана техника, 151x401 см
“Red legends” 2008 mixed media, 151x401 cm





„Ат“ 2008 комбинирана техника, 66x55 см
“Horse” 2008 mixed media, 66x55 cm



„Дојденци“ 2007 комбинирана техника, 94x122 см
“Newcomers” 2007 mixed media, 94x122 cm



„Фосили“ 2008 комбинирана техника, 73x76 см
“Fossils” 2008 mixed media, 73x76 cm



„Ритуал“ 2008 комбинирана техника, 116x78 см
“Ritual” 2008 mixed media, 116x78 cm



„Али“ 2008 комбинирана техника, 115x139 см
“Dragons” 2008 mixed media, 115x139 cm



„Дувло“ 2008 комбинирана техника, 94x128 см
“Lair” 2008 mixed media, 94x128 cm



„Куче“ 2007 комбинирана техника, 133x115 см
“Dog” 2007 mixed media, 133x115 cm



„Митски потомства “ 2007 комбинирана техника, 139x130 см
“Mythic progenies” 2007 mixed media, 139x130 cm



„Метаморфоза“ 2009 комбинирана техника, 103x73 см
“Metamorphosis” 2009 mixed media, 103x73 cm



„Ноќен танц“ 2008 комбинирана техника, 94x124 см
“Night dance” 2008 mixed media, 94x124 cm



„Грифонска глава“ 2008 комбинирана техника, 131x149 см
“Head of a gryphon” 2008 mixed media, 131x149 cm



„Парабола“ 2009 комбинирана техника, 41x65 см
“Parabola” 2009 mixed media, 41x65 cm



Список на дела

41x65 комбинирана техника 2009 парабола
55x43 комбинирана техника 2007 сенка на стражарот
57x74 комбинирана техника 2009 предел 1
58x63 комбинирана техника 2009 сончоглед
60x57 комбинирана техника 2008 структура 2
60x77 комбинирана техника 2007 очи
60x81 комбинирана техника 2008 силуети
61x52 комбинирана техника 2008 предел 2
61x52 комбинирана техника 2009 предел 2
64x72 комбинирана техника 2008 кукли
65x65 комбинирана техника 2008 замок
66x55 комбинирана техника 2008 ат
69x87 комбинирана техника 2008 лисица
69x90 комбинирана техника 2008 бел еднорог
72x78 комбинирана техника 2008 портрет
73x76 комбинирана техника 2008 фосили
74x76 комбинирана техника 2008 камено сонце
75x73 комбинирана техника 2007 јавач
75x93 комбинирана техника 2008 композиција
79x59 комбинирана техника 2007 црвено јато
81x55 комбинирана техника 2008 структура 3
86x66 комбинирана техника 2007 црна комета
90x84 комбинирана техника 2008 крај на преминот
91x67 комбинирана техника 2008 палма
92x114 комбинирана техника 2008 сребрени води
94x61 комбинирана техника 2009 месечина
94x122 комбинирана техника 2007 дојденци
94x124 комбинирана техника 2008 ноќен танц
94x128 комбинирана техника 2008 дувло
96x117комбинирана техника 2007 предел 3
103x73 комбинирана техника 2009 метаморфоза
103x92 комбинирана техника 2009 детски цртеж
106x125 комбинирана техника 2009 жолт предел
110x83 комбинирана техника 2008 без наслов
112x100 комбинирана техника 2008 сини брегови
114x81 комбинирана техника 2008 серпентини
115x66 комбинирана техника 2008 жега
115x139 комбинирана техника 2008 али
116x78 комбинирана техника 2008 ритуал
119x103 комбинирана техника 2008 одблесок на остатоците
125x109 комбинирана техника 2007 привиденија
129x81 комбинирана техника 2008 композиција
131x149 комбинирана техника 2008 грифонска глава
133x115 комбинирана техника 2007 куче
139x130 комбинирана техника 2007 митски потомства
144x578 комбинирана техника 2007 созвучја 1
151x401 комбинирана техника 2008 црвени легенди
204x300 комбинирана техника 2008 изгрев
280x284 комбинирана техника 2007 созвучја 2
281x300 комбинирана техника  2008 порцелански коњ

List of works

41x65 mixed media 2009 parabola
55x43 mixed media   2007 shadow of the guard 
57x74 mixed media   2009 landscape 1
58x63 mixed media   2009 sunflower
60x57 mixed media   2008 structure 2
60x77 mixed media   2007 eyes
60x81 mixed media   2008 silhouettes 
61x52 mixed media   2008 landscape 2
61x52 mixed media   2009 landscape 2
64x72 mixed media   2008 dolls
65x65 mixed media   2008 castle
66x55 mixed media   2008 horse
69x87 mixed media   2008 fox
69x90 mixed media   2008 white unicorn 
72x78 mixed media   2008 portrait
73x76 mixed media   2008 fossils 
74x76 mixed media   2008 stone sun
75x73 mixed media   2007 rider 
75x93 mixed media   2008 composition
79x59 mixed media   2007 red flock 
81x55 mixed media   2008 structure 3
86x66 mixed media   2007 black comet 
90x84 mixed media   2008 end of the passage 
91x67 mixed media   2008 palm tree
92x114 mixed media 2008 silver waters
94x61 mixed media   2009 moon
94x122 mixed media 2007 newcomers 
94x124 mixed media 2008 night dance
94x128 mixed media 2008 lair
96x117 mixed media 2007 landscape 3
103x73 mixed media 2009 metamorphosis 
103x92 mixed media 2009 child’s drawing
106x125 mixed media 2009 yellow landscape
110x83 mixed media 2008 no title 
112x100 mixed media 2008 blue hills 
114x81 mixed media 2008 double bends
115x66 mixed media  2008 heat 
115x139 кmixed media 2008 dragons
115x139 mixed media 2008 ritual
119x103 mixed media  2008 gleam of the remains
125x109 mixed media  2007 apparitions 
129x81   mixed media  2008 composition 
131x149 mixed media  2008 head of a gryphon 
133x115 mixed media 2007 dog 
139x130 mixed media  2007 mythic progenies 
144x578 mixed media  2007 accords 1
151x401 mixed media 2008 red legends 
204x300 mixed media 2008  sunrise 
280x284 mixed media 2007  accords 2
281x300 mixed media   2008 porcelain horse 
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