
Томе Владимирски, академски сликар, уметник со посебно 
интересирање за сценско ликовно обликување, е еден од основоположниците 
на современиот македонски театар. Уште во деновите на борбата за 
ослободување на земјата, како чен на групата за културно-уметнишка дејност 
при агитпроп на Главниот штаб на НОВ и ПОЈ на Македонија, Владимирски 
учествува во првите подготовки за основање на македонскиот народен 
театар. Тој учествува во ликовното осликување на културно-уметничките 
приредби што се организтираат на ослободената територија, при што, со 
скромните материјални средства во условите на партизанско војување, 
придонесува за успешната изведба на преставите, а со тоа и за нивното 
поцелосно позитивно воздејство врз народните маси.

Со основањето на Македонскиот народен театар по ослободувањето, 
Владимирские ангажиран за постојан сценограф и тогаш му е доверено 
ликовнот обликување на првите претстави на новооснованиот театар. Како 
постојан сценограф на Народниот театар во Скопје Владимирски останува до 
неговот пензионирање во 1967 година.

За тоа време Томе Владимирски има направено сценографија за преку 
40 претстави на драмата, операта и балетот на Македонскиот театар. Ако се 
има предвид дека како гостин  е покануван и во други театри во Скопје и во 
републиката, бројот на претставите што ги има ликовно оформено се качува 
на преку 50, што секако значи импозантен опус.

Она што е карактеристично за творештвото на Владимирски во 
театарот тоа е неговата извонредна работливост, совесност и студиозност. 
За секоја претстава за која прави сценографија Владимирски најсовесно го 
проучува историскиот момент, обичаите, постапките и психологијата на 
средината.Отаде тој во ликовното обликување на претставите постигнува 
еднкаов успех и сугерира соодветен амбиент и атмосфера како во 
историските така и во битовите пиеси во кои се прикажува животот во 
најразлични времиња и средини.

Овие особености на сценското ликовно творештво на Владимирски го 
има забележано и театарската критика, задржувајќи се на ликовниот момент 
што ги прикажува. За илустрација можат овде да се приведат само неколку 
цитати:

„Сценогарфијата на Томе Владимирски беше вонредно функционална и 
го претставуваше она што спаѓаше меѓу најуспешното на претставата.“

„Сценогарфијата на Томе Владимирски ја остварува општата 
атмосфера на делото и придонесува за осветлување на неговата основна 
идеја. И уште: еден успешен експеримент во црно-бело, што дише со боја и 
пластика.“

„Она што на претставата остави најсилен впечаток, тоа беше смелоста 
и инвентивноста на сценогарфијата на Томе Владимирски. Функционална, со 
посебни ликовни вредности, таа со астатичките блокови на велеградската 
комунална панорама го создаваше потребниот штимунг на притиснатоста на 
обичната човекова личност под семелечките шумови на бездушниот 
милионски град.“

„Вниманието сепак одделно го привлекува сценографскиот зафат на 
Томе Владимирски... Сценогарфијата на Владимирски покажува автентични 
зафати и несомнени тенденции кон оформување на едно модерно, строго 
функционално сценогарфско сфаќање.“

„Томе Владимирски е израснат во сценогарф што е во состојба во секој 
однос да ги задоволи барањата на балетската сцена.“

„Одделна вредност на оваа претстава се јавува сценогарфијата на 
Томе Владимирски. Создавајќи еден романтичен амбиент, со мерка на боите 



и деталите, Владимирски создаде адекватна атмосфера на либретото и 
музиката.“

„Особено ласкави мислења чувме за сценографијата на Томе 
Владимирски, која се емета за една од најдобрите досега видени на 
Позорјето.“ /„Вејка на ветрот“ на Третите југословенски театарски игри 
„Стериио позорје“ во Нови Сад/.

„Во упростениот декор на Томе Владимирски со скромни средства е 
постигнат впечаток на богат американски амбиент.“ /Ели Финци за 
претставата на „Вејка на ветрот“/.

Да споменеме дека Томе Владимирски не само како театарски 
трудбеник со извонредни уметнички квалитети туку и како човек со убави 
човечки особини ужива неподелени симпатии на целиот театарски колектив.

Со својот самопрегорен труд, облагороден од неговиот сликарски 
талент, Томе Владимирски има дадено убав уделво создавањето и развојот 
на театарското дело во Скопје и Македонија, а со тоа и во афирмацијата на 
општата македонска национална култура.

Поради сето тоа, Томе Владимирски заслужува секакво признание.


