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Изложбата на Томо Владимирски (1904 - 1971), поставена во Националната 
галерија на Македонија “Даут-пашин амам“, а по повод 100 години од неговото 
раѓање, се темели на согледувањето и придонесот што овој уметник го имал во 
ликовниот и културниот живот во Македонија. Тој е еден од генерацијата 
сликари кои ги поставија темелите на модерното ликовно творештво, а ги 
поврзува националната традиција и модерните текови во уметноста, притоа 
вметнувајќи во своите дела една дискретна, ненаметлива нежност.  
На изложбата се поставени делата кои Владимирски ги создавал во текот на 
својот живот - оние дела за малите, секојдневни нешта и појави. Тоа се дела на 
животот и стварноста во која живеел: Пајко маало, Скопската чаршија, луѓето 
кои ги среќавал по скопските улици, своите блиски и сликите со социјален 
призвук и со етно-фолклорни елементи, мртви природи, делата на пејзаж-предел 
околу реките Вардар и Радика... Или, како што тој велел: Секогаш сум тргнувал 
од она што ми е најблиско, од она што најсилно сум го доживеал. Живеејќи на 
ова поднебје, јас го поставив како широка тема и како импулс на мојот творечки 
пат. И низ сите негови перипетии мислев и на нашиот човек - како најблиску да 
им се приближам на неговите интересирања и чувствувања.  
Роден во Скопје, Владимирски за цртањето и сликањето се заинтересирал во 
средношколските години кога заедно со сликарот Никола Мартиноски го 
посетувал ателјето на сликарот-зограф Димитар Андонов-Папрадишки. 
Подоцна, по завршувањето на аскадемскиот курс на белградската Уметничка 
школа (1935) и специјализацијата на Уметничката академија во Прага (1935 - 
37), тој се враќа во Скопје, каде што работи како сценограф во Народниот 
театар. За сето тоа време активно учествува во ликовниот и културниот живот 
како член од Друштвото на пријатели на уметноста “Јефтимија“, како дел од 
позната четворка (Личеноски, Коџоман, Мартиноски, Владимирски) кои го 
формираа ДЛУМ; или заедно со Василије Поповиќ - Цицо во изработката на 
првата театарска претстава одржана во Горно Врановци.  
За Владимирски уметноста била сè - Живеам за да сликам и сликам за да 
живеам, и поради тоа во неговите дела има некоја “чудна опседнатост“ со 
животот на неговата земја, пејзажот, живот во неа и поднебјето, земјата и водата. 
Тој, всушност, воспоставува внатрешен дијалог со импулсите и нештата кои му 
биле блиски и кои ги доживеал, за да го претвори потоа тоа во боја, форма и 
композиција низ здржаното задоволство, спокојство и мир кои извираат од сите 
негови дела.  
Неизбежно при тоа е користењето на локалните бои и белези преку кои уште 
повеќе се истакнуваат мотивите кои ги слика. Силна е и употребата на сината и 
зелената боја во мотивите со реки со кои преку природата се доаѓа до мирот, 
спокојството, бескрајот и погледот далеку.  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Дел од изложбата се и скиците за неколку драмски, балетски и оперски дела, за 
кои овој втемелувач на сценографската дејност во Македонија ги направил 
сценографиите. Во нив може да се види истиот амбиент на интимност, 
лиричност, здржаност и тоналитет, како и во сликаните дела, низ кои провејува 
дводимензионалното илузионистичко решавање на просоторот и рализам, за да 
воведе подоцна и една поголема стилизација и пристап преку имагинацијата. 
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