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ЛИКОВНА УМЕТНОСТ

НГМ објави монографија што длабоко понира во
творештвото на Вељо Ташовски
Во Националната галерија на Македонија (НГМ), објект Даут пашин амам, на 01 јуни се одржа промоцијата
на монографија за ликовниот уметник Вељо Ташовски со наслов „Вељо Ташовски, живот и творештво“.
Организатор и издавач на монографското издание е Националната галерија на Македонија, автор на текстот
на монографијата е проф. д-р Владимир Величковски.
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Монографијата на Вељо Ташовски дава пресек и своевидно толкување, анализа на целокупното творештво на
авторот, со посебен акцент на одредени фази во неговото творештво, нагласувајќи ја неговата значајна улога
во развојот и афирмацијата на македонската современа ликовна уметност.

На промоцијата се обратија промоторот господин Милан Бешлиќ, ликовен критичар од Хрватска, кој е и
автор на текст во публикацијата, и проф. Костадин Танчев - Динка, како и самиот автор Владимир
Величковски.

Милан Бешлиќ

Ликовниот критичар Милан Бешлиќ го истакна значењето на монографското дело во однос на запознавањето
со творештвото на Вељо Ташовски, акцентирајќи го живиот ликовен и графички израз на дизајнот на



монографијата, како и работата на кустосот во Националната галерија на Македонија, Маја Неделковска
Брзанова, во однос на организацијата на целиот проект. Говорејќи за сликарот Ташовски, Бешлиќ потенцира
дека сенката, бојата и просторот се доминантните одредници во творештвото на Вељо Ташовски.

Професорот Костадин Танчев - Динка најпрво го истакна моментот дека монографија за Вељо Ташовски
требаше да се случи многу порано, со оглед на неговото значење во современата македонска ликовна
уметност. Во однос на авторскиот пристап на Владимир Величковски, Динка забележал дека текстот понира
во длабоко испитување на творештвото на Ташовски.

Костадин Танчев - Динка

Зборувајќи за сликарскиот израз на Ташовски, Динка објасни дека неговото творештво е изградено врз
цртеж. Дури и колоритната фаза на Ташовски е базирана на цртеж. Додаде дека делата на Ташовски
воодушевуваат и со познавањето на композицијата, со тонската градација, со прекрасната ритмика и
сензибилитет што потекнуваат од неговиот карактер. Во својата работа Ташовски не е брз, но постигнува
фантастични резултати со својата тврдоглава упорност да го направи тоа што го сака.

Во однос на реализацијата на монографијата Динка ја истакна работата на дизајнерот Борис Шемов и
фотографот Игор Василев.
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Владимир Величковски

Авторот на монографијата, Владимир Величковски, истакна дека во подготовката на монографијата
чувствувал голема одговорност, бидејќи од една страна Вељо Ташовски му бил пријател кој како сликар не
бил многу истакуван како појава во македонското современо сликарство, а од друга страна кон текстот во
монографијата пристапил и како ликовен критичар и како историчар на уметноста.

Монографијата е резултат на работата на група соработници и на напорите на издавачот Национална
галерија на Македонија, истакна Величковски, додека за сликарот Ташовски додаде дека направил обид да
влезе во неговото сликарство, имајќи го предвид неговото ткаење на сопствен сликарски свет, кој е многу
строг, прецизен и јасен.

Т.Д.

Фотографии: Игор Василев
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