
Марина Лешкова
marina leshkova

ПрикаЗнаТа За иЗГУБениоТ раЈ
a sTorY For The losT ParaDise



Марина Лешкова
marina leshkova

ПрикаЗнаТа За иЗГУБениоТ раЈ
a sTorY For The losT ParaDise

нУ Музеј на современата уметност, Скопје, септември 2012
NI Museum of Contemporary Art, Skopje, Septembеr 2012



3

ПрикаЗнаТа За иЗГУБениоТ раЈ a sTorY For The losT ParaDise

Веќе оддамна позната во јавноста, повремено отсутна од ликовната сцена, 
Марина Лешкова, за неа и за мене, како куратор, ова е еден нов процес низ 
кој ги развиваме нашите нови искуства, теории и лични доживувања, како и 
моќта на поврзувањето на ликовните елементи со емоции и сенс на повторно 
ново навлегување во авторската духовна сфера.
Експресионистичката апстракција е главната насока во делата по која се движи 
Лешкова. Изразот на внатрешната потреба и интерпретацијата на духовната и 
психолошката потреба го следиме преку апстрактните ликовни форми, односно 
со појавата на надреалистичката поетика, како и декоративните шари, симболи 
и знаци кои говорат за нејзината индивидуална човечка драма. Почетокот на 
оваа трета фаза (Приказната за изгубениот рај)  во нејзиното творештво, 
уметницата делумно се бори да ја занемари поетската форма, да се оддалечи 
од оној домен кајшто нејзиниот лапидарен израз произведе поетски доживувања 
кои синтетизираат една духовна содржина, затоа се стремеше да се надополни 
со едно пошироко согледано и подетално опфатено пространство што беше 
инспиративен вруток за нејзиното творештво.
Марина Лешкова поседува еден одреден вид на експресивност. Посткубистичките 
третмани, геометриската апстракција, а имајќи ја во предвид и средновековната 
византиска уметност, средновековното фреско сликарство, ги воведува во еден 
ликовен амбиент каде што владеат знакот, симболот и архетипските претстави, 
со чувство на сопствен однос на мотивот и инспирацијата, кој таа ги има кон 
животот и е еднаков на начинот на којшто се изразува.
Композицијата и бојата ја коинституираат идејата. Марина претендира кон 
симболично модифицирање на хармонијата на бојата и обликот. Ваквата 
тематска определеност го воспоставува начинот на ликовната транскрипција. 
Златната и сребрената, бои што ја рефлектираат светлината, се испреплетуваат 
и често се сретнуваат во делата на Лешкова. Како традиционални ‘неликовни‘ 
материјали тие даваат посебен ефект. Тоа го проследуваме во ‘Фрагменти’ дела 
од циклусот ’Ранливи икони‘, 1997/98. 
Бојата доминира во оваа третта фаза од нејзиното творештво. Како средство 
за експресивно изразување, со бојата ни ја пренесува и ни ја раскажува целата 
‘прикаска’(врзана за оваа фаза), со првото дело за кое Лешкова вели ‘Ние 
забораваме да се обѕрнеме кон минатото останувајќи глуви за неговите пораки, 
слепи за неговите (Патокази)’. 

Already known in the public for a long time, occasionally absent from the art scene, 
for her and for me, as a curator, this is a new process through which we develop 
our new experiences, theories and personal adventures, as well as the power of 
connecting the art elements with emotions and sense of a new re-entering in the 
author’s spiritual sphere.
The expressionistic abstraction is the main course in the works upon which Leshkova 
moves. We follow the expression of the inner necessity and interpretation of the 
spiritual and psychological necessity by the abstract art forms, in other words, 
with the appearance of the surrealistic poetics, as well as the decorative mottles, 
symbols and signs which talk about her individual human drama. The beginning of 
this third phase (A Story for the Lost Paradise) in her creativity, the artist struggles 
to neglect the poetic form, to depart from that field where her concise expression 
produced poetic experiences which synthesize a spiritual content, that is the reason  
why she aspires herself to complement with a widerly perceived and minutely 
embraced breadth which was an inspirational springhead in her creativity. Marina 
Leshkova possesses a certain kind of expressiveness. The Post Cubist treatments, the 
geometric abstraction, and taking the medieval Byzantine’s art into consideration, 
the medieval art of fresco, introduces them with an art ambience where the sign, the 
symbol and the archetypal images dominate, with a feeling of a personal relation 
between the motif and the inspiration, which she has towards life and is equal to the 
way she expresses herself.
The composition and the colour constitute the idea. Marina pretends towards the 
symbolic modification of the harmony between the colour and the shape. This kind 
of thematic definition establishes the manner of the art transcription. The gold and 
the silver colour which reflect the light interweave with eachother and often could be 
found in the works of Leshkova. They give a special effect as a traditional “unartistic” 
materials. We follow this in “Fragments” - works from the cycle “Vulnerable icons” 
1997/98.
What dominates in this third phase of her creativity is the colour as a means of 
expressive enunciation, the colour transfers and retells us the entire “story”(connected 
to this phase) with the first work for which Leshkova says ‘We forget to consider the 
past remaining deaf to its messages, blind for its (Signposts)’.
In the following works, there is enlightenment and cleaning of the colour which 
becomes means of expression for itself. The colouristic-aesthetic adventure continues 2.
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Во наредните дела, има расветлување и прочистување на бојата, што станува 
изразно средство само за себе.
Колористичко - естетската авантура продолжува во ликовната страст за 
автентичноста на уметничкиот сензибилитет, вткаени на големи површини, 
динамичен замав и спротивставување на топлите и студените бои.
Бојата, симболите, знаковноста како елементи се клучни моменти кои ги 
следиме низ серијата платна. Појавувањето на зајакот и ангелот, значењето на 
тие симболи, како симболи за возвишеното, убавото и носталгија по изгубеното 
(Рајска врата, Низа од години). 
Допрена од прекрасната поезија на Ацо Шопов, ја согледуваме духовната 
авантура, раздвижените сетила на уметничкиот сликарски опус, надополнет од 
патувањата низ континентот Европа, интензивниот ритам на живот со саканиот, 
проткаен со милион прекрасни доживувања, љубов и збиднувања, како битен 
фактор, вели Лешкова, за воспримање и соочување со нејзините дела.
Жолта – свелината, бела – чистината, црвена – љубовта, сина - верноста. Бојата 
како симбол за уметниковото емотивно изразување, како и доминантноста 
на симболите, инспирирана и од катедралите, медитеранот, азурот, музеите, 
сето ова како едно визуелно доживување од патувањата, Лешкова умешно и 
впечатливо ни го пренесува. Сликарството е најверната врска меѓу загубеното 
и апсолутната уметност.
Просторната димензија ја пронаоѓа со бојата (портокаловата, жолтата), која ја 
има скоро во сите дела, парцијални сегментни (вертикални или хоризонтални) 
засекувања, една парелела со делата на Марк Ротко. 
Геометриските форми се тие што не сака да ги избегне и се присутни како знак 
од сета онаа патувачка авантура и (така наречените) збиднувања.
Сликата ја упростува, станува монохромна, сведена на комплементарно 
сликарство, изразено со трансцедентална вредност на човечкиот дух. Во 
монохромното прекривање на сликата, бојата го покажува возвишеното и 
безпредметното. Со ова Лешкова најлесно се доближи до светските автори кои 
релативно се нејзин идол во конституирањето на нејзиниот севкупен опус.
Можам слободно да кажам, за творештвото и изложбата на Марина Лешкова, 
дека штафелајното сликарство сè уште егзистира, кај неа дури и со позитивен 
и блескав впечаток следејќи го развојот на нејзината приказна од почетокот до 
крајот, а ќе заклучиме, како што ни говори и толкувањето на Линда Ноклин, 
дека постојат големи женски уметници кои имаат големо влијание и слободно 
изразување во светот на уметноста.

Ива Петрова

in the artistic passion for the authenticity of the artistic sensibility, inwrought in 
large surfaces, dynamic stroke and contradiction of the warm and cold colours.
The colour, the signs, the symbolism as elements are crucial moments which we 
follow through the series of canvas. The appearance of the rabbit and the angel, the 
meaning of those symbols, as symbols for the elevated, the beautiful and nostalgia 
for the lost (Heaven’s gate, Sequence of years).
Touched by the marvellous poetry by Aco Shopov, we perceive the spiritual 
adventure, the stirred senses of the artistic opus of painting, replenished by the 
travellings throughout Europe, the intensive rhythm of life with her beloved, woven 
by millions of wonderful experiences, love and fulfillments, as an important factor 
for perception and confrontation with her works, says Leshkova.
Yellow-the light, white-the pureness, red-the love, blue-the faithfulness. The colour 
as a symbol for the artistic emotional enunciation, as well as the dominance of the 
symbols, inspired by the cathedrals ,the Mediterranean, the azure, the museums, all 
this as one visual experience from the travelling, skillfully and impressively Leshkova 
conveys it to us. The painting is the most affectionate relation between the lost and 
the absolute art. She creates the dimension of the space with the colour (orange, 
yellow) which is present in almost all her works, partial segments (vertical and 
horizontal) cuttings, a parallel with the works by Mark Rothko. The things that she 
doesn’t want to avoid  are the geometrical forms and they are present as a mark of 
the entire travelling adventure and (so called) fulfillments.
She simplifies the painting, it becomes monochromatic, reduced to complementary 
painting, expressed by transcendental value of the human spirit. In the 
monochromatic overay of the painting, what displays the elated and the pointless is 
the colour. This is the easiest way by which Leshkova approached to the cosmopolitan 
authors who are relatively her idols in the constitution of her overall opus.
I can freely say about the creativity and the exhibition of Marina Leshkova ,that the 
easel painting still exists, even with a positive and glistering impression in her works, 
following the development of her story from the beginning to the end, and we shall 
come to the conclusion, as Linda Nochlin’s interpretation says, that there are great 
female artists who have a big influence and a free enunciation in the world of art.

Iva Petrova
Патоказ, 2011, комбинирана техника на платно, 130 x 100

Signpost, mixed media on canvas
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Рајска врата, 2011/12, акрилик на платно, 180 x 90 
Heaven’s Gate, acrylic on canvas

Низа од години, 2011/12, акрилик на платно, 180 x 90
Heaven’s Gate, acrylic on canvas

Треперење, 2012, акрилик на платно, 130 x 200 (диптих)
Trembling,2, acrylic on canvas
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Асоцијативен фрагмент, 2012, акрилик и сребрена фолија на платно, 130x 100
Associative Fragment, acrylic and silver foil on canvas

Летна средба, 2012, комбинирана техника на платно, 130 x 100
Summer Encounter, mixed media on canvas

Синост моја, 2012, акрилик на платно, 130 x 100
My Blueness, acrylic on canvas

Сини ноќи, 2012, комбинирана техника на платно, 130 x 100
Blue Nights, 2012, mixed media on canvas
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Обоеност, 2012, акрилик на платно, 130 x 100
Colouring, acrylic on canvas

Медитерански амбиент, 2012, акрилик на платно, 130 x 100
Mediterranean Ambience, acrylic on canvas
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 Раздвижени сетила, 2011,  комбинирана техника на платно, (триптих) 100 x 240 
Stirred Emotions, mixed media on canvas
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Љубов без почеток и крај, 2011, акрилик на платно, 100 x 240 (триптих)
Love without Beginning or End, acrylic on canvas
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Ѕвезден пат, 2010, комбинирана техника на даска, 121, 5 x 59, 5 x 2
Starway, mixed media on a board

Графички имагинации, 1988, комбинирана техника на даска, 140 x 57 x 6
Graphic Imaginations, mixed media on a board

Светло - темно, 2005, комбинирана техника на даска, 120 x 57,7 x 2
Light – Dark, mixed media on a board
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Долг тажен ден I, 2011, акрилик на платно, 25 x 25
Long Sorrowful day I, acrylic on canvas

Долг тажен ден  II, 2011, акрилик на платно, 25 x 25
Long Sorrowful day II, acrylic on canvas

Носталгичен набој, 2011, акрилик на лесонит, 44,7 x 34,7
Nostalgic Charge, acrylic on a fibreboard

Аналитична, 2011, акрилик на гипс, 38 x 32
Analytical, acrylic on a gypsum
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Хармонија, 2011, акрилик на платно, 46 x 34, 5
Harmony, acrylic on canvas

Цитати, 2000 комбинирана техника на даска, 43 x 34 
Quotations, mixed media on a board

Среќни моменти, 2005
комбинирана техника 
на даска, 45,5 x 36,5
Joyful Moments, 
mixed media on a board
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Моја светлина, 2004, комбинирана техника на картон, 31 x 21
My Brightness, mixed media on a cardboard

Моја светлина и темнина, 2005, комбинирана техника на картон, 38 x 27 
My Brightness and Darkness, mixed media on a cardboard
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Прегрнати, 2005, комбинирана техника на даска, 64 x 25
Embraced, mixed media on a board

Животна енергија;  2005, комбинирана техника на даска,  64 x 25
Life’s Energy; mixed media on a board

Фрагмент / Ранливи икони, 1998, комбинирана техника на даска, 52x39x9
Fragments / Vulnerable Icons, mixed media on a board
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Визија, 2009,комбинирана техника на даска, 40 x 29 x 3
Vision, mixed media on a board

Порта, 1995, комбинирана техника на даска, 46 x 29 x 4
Gate, mixed media on a board

Фрагмент / Ранливи икони, 1998/99, 26 x 25 x 3
Fragments / Vulnerable Icons, mixed media  on a bord
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Богородица, 1997, комбинирана техника на даска, 60 x 30 x 7
Madonna, mixed media on a board

Некогаш и негде, 2011, комбинирана техника на картон, 5 x 4, 5 см
Somewhere Sometimes, mixed media on a cardboard

Твоето име, 2011, комбинирана техника на картон, 5 x 4, 5
Your Name, mixed media on a cardboard  
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Самостојни изложби :

1991  Скопје, Уметничка галерија
1999  Скопје, Уметничка галерија
           Струмица, Завод - Музеј
  Ќустендил, Художествена галериа 

“Владимир Димитров – Маистора” 
2005  Битола, Уметничка галерија ”Јени Џамија”
2012  Скопје, НУ Музеј на современата уметност
         
Групни изложби:

1987  Скопје, Изложба на завршени студенти од 
ФЛУ-Скопје, Ликовен салон на ДЛУМ

           Скопје, 1. биенале на младите, НУ Музеј на 
современата уметност Скопје

1988  Скопје, Аквизиции VII, НУ Музеј на 
современата уметност

           Скопје, Изложба на слики-скулптури-
графики и керамика, Салон на ДЛУМ

1989  Куманово, Млади македонски сликари, 
Уметничка галерија

           Скопје, Ликовни уметници дипломирани на 
ФЛУ, Уметничка галерија

           Скопје, 2. биенале на младите, НУ Музеј на 
современата уметност

           Сараево, Југословенска документа, 
Collegium Artisticum 

1990  Битола, Млади македонски сликари, 
Уметничка галерија”Моша Пијаде” 

1991  Скопје, 3.биенале на младите, НУ Музеј на 
современата уметност

1992  Скопје, I Зимски салон, Уметничка галерија
1994  Скопје, Мартовски салон, Галерија”Парк”
1996  Горни Милановац, Четврто меѓународно 

биенале на минијатурна уметност, Музеј 

рудничко таковског краја
1997  Скопје, VI Зимски салон, Уметничка галерија
          Скопје, ДЛУМ - цртеж’ 96, Салон на НУБ” 

Св.Климент Охридски” 
          Скопје, Приказна за новиот град-Art City, 

Х’авзи Пашини Конаци
  Скопје, 50 години постоење на ДЛУМ, 

Уметничка галерија
1998  Скопје, 14 Сликарство мал формат, Културно 

информативен центар
           Скопје, VII Зимски салон, Уметничка 

галерија
    Скопје, Од ризницата на Уметничка галерија 

Скопје/ Македонска ликовна збирка, 
Уметничка галерија             

           Скопје, ДЛУМ - цртеж’ 97, Салон на НУБ “Св.
Климент Охридски 

   Скопје, Македонско ликовно творештво I 
мал формат, Ликовен салон на ДЛУМ 

   Скопје, 15 Сликарство мал формат, Културно 
информативен центар

1999 Скопје, ДЛУМ - цртеж’ 98, Салон на НУБ “Св.
Климент Охридски”

           Скопје, Портрет – Автопортрет, Ликовен 
салон на ДЛУМ 

           Скопје, Ревијална изложба на ДЛУМ, 
Уметничка галерија,Скопје

           Скопје, Пејзаж, Ликовен салон на ДЛУМ 
           Скопје, Нарцизми, НУ Музеј на современата 

уметност 
2000  Скопје, VIII Зимски салон, НУ Музеј на 

современата уметност 
           Скопје, Портрет – Автопортрет, Ликовен 

салон на ДЛУМ 
           Скопје, ДЛУМ – цртеж ’99, Салон на НУБ” 

Св.Климент Охридски”

           Скопје, Донации – Аквизиции1987/2000, НУ 
Музеј на современата уметност

           Скопје, 17 Сликарство мал формат, Културно 
информативен центар 

2001  Скопје, Портрет – Автопортрет, Галерија 
ДЛУМ 

           Скопје, Пејзаж, Ликовен салон на ДЛУМ 
           Струмица, Пејзаж, Уметничка галерија 
   Скопје, Македонско ликовно творештво IV 

мал формат, Ликовен салон на ДЛУМ 
           Скопје, 18 сликарство мал формат, Културно 

информативен центар     
2002  Скопје, Портрет – Автопортрет, Галерија 

ДЛУМ 
           Скопје, 19 сликарство мал формат, Културно 

информативен центар      
2004  Скопје, Македонски сликари и скулптури (од 

колекција на МСУ,  
           Скопје), НУ Музеј на современата уметност
  Скопје, НОБ во делата на македонските 

ликовни уметници, Ликовен салон на МАНУ 
   Скопје, 21 сликарство мал формат, Културно 

информативен центар   
   Скопје, Сликарство мал формат, Галерија 

ДЛУМ 
2004/05 Скопје, Сликарство мал формат, Културно 

информативен центар 
           Скопје, Сликарство мал формат, Салон на 

ДЛУМ 
           Скопје, Македонско ликовно творештво-мал 

формат, Галерија ДЛУМ
2005  Скопје, Пејзаж, Галерија ДЛУМ
  Скопје, Мал формат, Галерија ДЛУМ
2007/08 Скопје, Проверка на односи (голем  

формат од колекцијата на МСУ)

 Марина Лешкова

Родена на 25.09. 1957 во Скопје.
Дипломирала1984 година на  Факултетот за 
ликовни уметности во Скопје, истата година 
дипломира на Историја на уметност со археоло-
гија на Филозофски факултет во Скопје. Работи 
во НУ Музејот на современата уметност Скопје, 
како виш кустос. 

marina leshkova

Born on the 25 th of September 1957 in Skopje. 
She graduated in 1984 in the Faculty of Fine 
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