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Во оваа прилика Музејот ја продолжува серијата на студиски изложби поврзани со 
неговата колекција, повторно со потполно музеолошки пристап, но и со авторско 
видување. Изборот на темата како проблемски агол на изложбата е всушност издвоен 
сегмент што е карактеристичен дел од компликуваниот систем на различни медиуми, 
во кој содржината ја следи генезата што е во знакот на благи, односно основни назнаки.
Идејатата е да се укаже на некои референци на подрачјето на отсликување на 
глетката, но и на општиот амбиент во Македонија. Почетокот реално е во знакот на 
делата на основоположниците на модерната кај нас, па натаму. „Разгледницата“ како 
конститутивна содржина во овие уметнички дела во кои таа се појавува како сложен 
комплекс на визури, симболи и значења, едноставно се допираат до повеќекратните 
критички области што ги спроведуваат теоретските ескурзии низ историјата на 
современата уметност, почитувајќи ги редовно задолжителните естетски категории, 
но и оние што декларативно се оддалечуваат од нив.
Со датумот на „раѓањето на модерната“ во Македонија во 1925 год. (задоцнет или 
доволно провокативен за нашата средина) се означи почетокот на современата 
македонска уметност. Нашата историја на уметноста постојано се обидува да ги 
разграничи миговите на нешто порано прифатената профилација на профано или 
сакрално сликарство, без некои посебно дефинирани ликовни тенденции. Нив и ги 
апсолвиравме и ги совладавме, во овој случај само со белези што имаат илустративен 
битов светоглед. 
Значи преку определените класични модалитети, што зад себе ја оставаат или 
запоставуваат мимикријата на буквалните значења, се тргна со една концепциска 
замисла поттикната, пред сè, од конкретните дела од колекцијата на МСУ, Скопје. 
Насловите на селектираните примероци сами по себе често ја иницираат темата на 
изложбата, истовремено отвораат можност да се додаваат конотации произлезени од 
нивниот визуелен впечаток, помалку или повеќе врзан за конкретната реализација. 
Деталите искористени како клучни предлошки ги третираме и како реперни инсерти, 
посебно кога статусот на делото во различен степен се поставува во улога да се 
игнорира локалниот традиционализам, да се опфати во широки рамки, со намера да 
се отвори релаксираниот однос кон светот. Така, амфорите на Д.Шумка, фигурата на 
количката на А.Светиева, спакуваната керамика на Г.Стефанов се само со дефинирана 
цел да ја демистифицираат археологијата на нашата средина. Таквите примери се 
редовна појава, но најмалку недостасуваат во скоро јасните дознаки за асоцијативност 
на предметната целина, на пример во мусандрите на Т.Шијак, чардаците на Ј.Шумковски, 
портите на Р.Анастасов, манастирскиот пејзаж на П.Мазев, невестинскиот накит на 
И.Велков, ангелите на С.Шемов, иконичните предизвици на Д.Кондовски, тутуните на 
Р.Лозаноски и на Д.Попоски, нивјето на А.Ристески, пејзажните ведути на К.Гегоски или 
на неконвенционалните пејзажи на Преспа на Узуновски и на оние на  Н.Беќири врзани 
за Блаце. Орнаменталните отсликувања, блиски на древните карaктеристики што ја 
одбележуваат уметноста на генерациите што не се оптоварени со некој временски 
интервал, па оттаму делата на Ѓ.Цапев, М.Грчев или на Г.Вренцовска, како и направите 
на Б.Николоски се обединети во некоја специфично декоративно воспоставена ликовна 
појавност. 
Имплементацијата на релативно „свежите“ настани на ликовната сцена ја надополнуваат 
мислата врзана за реалниот поглед кон Македонија. Сепак, неа често ја пронаоѓаме во 
релацијата на регионалните настани, како своевидна реакција, односно ревитализација 
на конкретизираната реалност потврдена во делата на П.Николоски, Б.Манески, 
Ж.Вангели итн., на блиското минато како поединечни примери што поседуваат 
различни визуелни рефлексии.
Иако се појави дилемата како да се одреди насловот на проектот и како да се следи 
итинерерот на поставката таа го доби сопствениот сјај. Во колекцијата пронаоѓаме 
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примери, што не ја занемаруваат конкретната, најчесто пејзажна глетка и ги 
регистрираат моментите во одреден период врзан за изминатиот век. Како пример 
прво ни послужија делата од странските автори кои најчесто само во еден миг ја 
доживеале атмосферата во Македонија: Е.С.Хислајтнер, В.Свечњак, М.Станчиќ, М.Телери, 
А.Августинчиќ, Г.Долхоф. За секој од нив постои некоја приказна, нивна имагинарна 
претстава за нашиот простор на живеење. Околу 1932 год. Е.С.Хислајтнер, сликарка 
од Австрија, патувала по Балканот, па така во Скопје го насликала со еден записнички 
занес старото турско јадро. Слична патувачка тура имал и хрватскиот сликар В.Свечњак 
после војната, којшто е познат како член на групата Земја. Во 1948 год. престојувал во 
Скопје и рутинирано ја регистрирал ориенталната архитектура на градот. М.Станчиќ 
пак беше инспириран од земјотресот - го наслика разрушениот центар на Скопје (како 
единствен „пандан“ стои апстрактно-асоцијативната скулптура на П.Хаџи Бошков, 
бидејќи со неа реагира на овој трагичен настан). Натаму М.Телери ја преферираше 
релацијата Југославија-Македонија и преку едно модифицирано и симболично 
прикажување ја детерминираше разликата на ови две локации. А.Августинчиќ, љубеше 
да го облагородува ликот на Тито. Тито беше претседател на СФРЈ, којшто скоро половина 
век, па и денес е култна личност за нашата средина (попатно прилог како паралела се 
двете документирани интервенции на З.Бужек: Тито-Бужек), па затоа и ја донираше 
оваа скулптура изработена во манир на академскиот реализам за да ги потенцира 
маркантните црти на овој лик. Г.Долхоф има пријатели во Македонија и со својот апарат 
забележи необични кадри од Галичник. 
Слични релации постојат и кај уметниците што ја напуштија Македонија: О.Петлевски, 
Б.Аврамова, Б.Дамјановски, Г.Стефанов, П.Николоски итн. Така О.Петлевски иако беше 
дел од хрватската ликовна сцена го создаде едно од најипресивните негови слики 
Македонско село од 1957 год., а Б.Аврамова исто во Загреб го изваја Планинецот од 
тетовскиот крај, додека Б.Дамјановски, кој живее долго во Белград, ја преслика 
фреската на Архангел Гаврил од Курбиново. И покрај дистанцата тие постојано се 
навраќаа на теми поврзани со неа. 
Битно е да ги маркираме и личностите што го конституираат културното, поретко 
политичкото обележје. Тоа посебно му појде од рака на В.П.Цицо (подоцна и во 
карикатурите на Д.Михајлов), иако неговите претходници Н.Мартиноски, Л.Личеноски, 
В.Коџома, Љ.Белогаски, Т.Владимирски или Д.Тодоровски ги бележеа миговите својствени 
за македонскиот предел или човек којшто живее и опстојува во долгите и бурните 
преобразби на општествената стварност. 
Етнолошките предзнаци делумно се забележани преку делата на А.Темкова и Д.Протуѓер, 
а блиска е и „рециклираната“ реалност на А.Ивановски Карадаре, надоврзана и во 
хиперреалистичките ликови од секојдневието на Н.Франговски. 
Неслучајно ваквата презентација функционира и дава резултати и вон рамките наведени 
како фактографија, којашто се движи по патот на независно почитување на аналитичкиот 
дискурс. Како условно прифатен илустративен материјал спореден со примерите 
што се наведени, паралелно стои и самата поставеност на делата во која се вклучени 
фотографиите на Ж.Јаневски, М.Димески, И.Велјанов или на И.Блажев, но и на оние со 
малку поангажиран аспект на М.Манчевски. 
Всушност, оваа изложба дава резултати и надвор од рамките на предочените 
импликации. Taa е определена преку материјалот од фондот на Музејот и секако 
дека и нејзината смисла и консеквенци се воспоставени преку релацијата на 
понудените примероци. 
Очекуваниот веќе модифициран пристап на прикажување (хронолошки, тематски, 
формално естетски) минимално е испочитуван, но затоа секогаш е оставен моментот 
на преферирање на неочекувани ефекти преку дела што не се доволно во контекстот 
на конкретните, односно општите одрази на размислувања, а сепак се во улога да ја 
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асимилираат динамичноста на акумулирањето на овој начин обмислената поставка. 
На пример зошто П.Пикасо и А.Калдер? Тие се дел од процесот на конституирањето 
на имиџот на овој Музеј и градот, а тие покажаа дека директно или индиректно преку 
донации се обратија на веќе одамна загрозеното Скопје и на неговото население, 
па и затоа и се вкоренети во нашата меморија. Дали овие кратко елаборирани и 
конституирани процеси во прифаќањето на препознатливи визуелни аспекти ја 
заокружуваат идејата на Музејот, повторно да се актуелизира чинот на солидарноста, 
сфатен и во поинаков контекст? Преку претходно конципираните постојани поставки 
тие практично ја одразија смислата на значењето на овој миг, со намера да се осмисли 
буквалниот конечен бенефит, поврзан со земјотресот. Всушност и овој пат тргнуваме 
од овие референтни импулси што преку една енигматична патека нè доведува до еден 
заборавен чин на воведување на вистински кодови.
Различната употреба на „разгледницата“ како доминатна содржина е поставена како 
своевидна провокација во делата на нашите бројни ликовни уметници: Д.Аврамовски-
Гуте, Д.Перчинков, Т.Луловски, Д.Манев, З.Стефанов итн. чии творби главно го опфаќаат 
периодот на 60-те, 70-те и 80-те години. Поагајќи од традиционаните манири, преку 
псеудо-модернистичките мистификации со проширен обем на овој поим и улогата на 
оваа тема навлегува и во актуелната уметност во која е дозволена нова послободна или 
сложена артифициелна егзистенција на уметничкиот предмет со постмодернистички 
предзнак (од крајот на 80-те години до денес) кај: В.Блажеска & Б.Грабулоски, 
А.Атанасоски, В.Цветков, О.Мусовиќ, Р.Јанкулоски, С.Јанашлиева, И.Тошевски, Х.Ивановска, 
Ј.Чаловски, Велимир Жерновски итн. Секој од нив индивидуално го прави исчекорот 
со делумно универзални референци, обидувајќи се паралелно да ја обликува сликата 
на актуелните состојби во општеството (избори, реторика, антологија, глобализација, 
интеграција...). Постмодернизмот, главно преку постконцептуалистичкиот дискурс ја 
отвора лепезата на поинаков поглед кон состојбите со кои тие самите се соочуваат и 
реагираат на нив. 
Оваа, комплексна презентација, ја маркираше целта во која неминовно е да се 
експлицира една широка по обем ликовна тема, со интенција ваквите примери да 
илустрираат и една мала историска ретроспекција на модернизмот и постмодернизмот 
со цврсти врски што очигледно можат да покажат „како изгледа Македонија“ и покрај 
употребата на наметнатиот сведен манир. 
Концептот на изложбата се наоѓа во рамките на зборот „разгледница“. Таа е разбрана 
како општ поглед на нешто определено – некој град, некое подрачје, некој пејзаж. 
Третманот на конкретниот мотив мора да биде чин на избор на нешто што се претставува 
себе и реферира кон презентација на нешто што е пошироко од него, а тој, избраниот 
мотив, е репрезентација токму на она поширокото од него. Поради тоа „разгледницата“ 
мора да биде некаква „збиена“ општа претстава. Нејзината структура е применета во 
масовните медиуми како елемент на „слаткиот свет на желбите“, но со оваа изложба се 
сакаше да се покаже дека ваквата нејзина особеност – особеност да кондензира некакви 
претстави и односи – може да послужи и во презентации од поинаков карактер.  
Погледот кон Македонија во еден ваков поставен концепциски преглед е базиран на 
логиката на разгледниците (веќе анахрон производ на поштенската комуникација) 
што се позиционирани главно како издвоен „кадар“ којшто може и да е во функција на 
рекламирање. Дали во оваа смисла е задоволен ваквиот критериум или пак е овозможен 
поширок спектар на впивање на впечатоци што недоволно се експлицитни?

Марика Бочварова Плавевска
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On this occasion, the Museum continues its series of theme exhibitions related to its collection, 
and once again with a completely museology approach and with a curatorial view. The choice of 
the theme as the topic viewpoint of the exhibition is, actually, a separate segment that is a typical 
part of the complicated system of different media where the contents follows the genesis which is 
under the sign of mild, that is, basic marks.
The idea is to point to some references in the field of reflecting the mood and the general ambiance 
in Macedonia. The beginning is, actually, under the sign of the artwork by the founders of the 
modern art here. The “postcard” plays the role of a constitutive contents in these artworks, 
occurring as a complex set of views, symbols and meanings which simply touch the various fields 
of the critical thought that drive the theoretical excursions through the history of the contemporary 
art, regularly respecting the binding esthetic categories and also those that are declaratively 
distancing from them.
The date of birth of the modern art in Macedonia in 1925 (delayed or sufficiently provocative for 
our environment ) marks the beginning of the Macedonian contemporary art. Our art history is 
constantly trying to define the moment of an earlier accepted profiling to profane and sacral 
painting, without any particularly defined artistic tendencies. We managed and elaborated them in 
this case only by their marks pertaining to their illustrative traditional viewpoint.
So, through the defined classical modalities that leave behind or neglect the mimicry of the literal 
meaning, we proceed into a conceptual idea, inspired, most of all, by the particular artworks from 
the collection of the Museum of Contemporary Art, Skopje. The titles of the selected items often 
initiate by themselves the topic of the exhibition and at the same time they open the possibility to 
add connotations proceeding from their visual impression, more or less related to the particular 
work. The details used as key matrices are treated as standard inserts, especially when the status 
of the artwork takes the role of ignoring the local traditionalism, in order to widen its frames and 
open a relaxing attitude towards the world. So, the amphorae of D. Šumka, the figure of the cart 
of A. Svetieva, the wrapped ceramics of G. Stefanov are only aimed to demystify the archeology 
of our environment. Such examples are regular occurrences, but they are not omitted from the 
almost clear associative marks of the objective whole, for example in the closets of T. Šijak, the 
çardaks (balconies) by J. Šumkovski, the portraits of R. Anastasov, the monastery view of P. Mazev, 
the bridal jewelry of I. Velkov, the angels of S. Šemov, the iconic challenges of D. Kondovski, the 
tobaccos of R. Lozanoski and D. Poposki, the fields of A. Risteski, the landscape views of K. Gegoski 
or the unconventional landscapes of Prespa by S. Uzunovski and those of N. Bequiri related to Blace. 
The ornamental reflection, close to the ancient features pertaining to the art of the generations 
that are not limited to a particular time interval, like in the artworks of G. Capev, M. Grčev or G. 
Vrencovska, as well as the gadgets of B. Nikoloski, are joined into a specific decorative artistic idiom.
The implementation of the relatively “fresh” events on the artistic scene complement the thought 
related to the real view of Macedonia. However, it is often found in relation to the regional events 
like a certain reaction, that is, revitalization of the particular reality rendered in the works of P. 
Nikoloski, B. Maneski, Ž. Vangeli etc, referring to the recent past as individual examples that 
possess different visual reflections.
Although we were hesitant on how to name the project and how to follow the itinerary of the 
display, it acquired its own glare. In the collection we find examples that are not neglecting 
the actual, often landscape view, and evidence the moments in a certain period related to the 
past century. First, we took as an example the works of the foreign artists who have for a brief 
moment experienced the mood of Macedonia: E. S. Hiesleitner, V. Svečnjak, M. Stančić, M. Teleri, 
A. Augustinčić, G. Dolhof. Each of them has her/his own story, her/his own imaginary picture of 
our living space. By 1932 E. S. Hiesleitner, a painter from Austria who was traveling the Balkans, 
painted a minute impression of the old Turkish neighborhood. After the war, a similar traveling 
adventure had the Croatian painter V. Svečnjak, a renown member of the group “Zemlja”. In 1948 
he stayed in Skopje and routinely evidenced the oriental architecture in the city. M. Stančić was 
inspired by the earthquake - he painted the demolished center of Skopje (its only “match” remains 
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БОРКА АВРАМОВА / BORKA AVRAMOVA
Бизон во движење / Buffalo in motion, 1960
Mugente, бизон кој мука / Mugente, Mooing Buffalo, 1960

the abstract-associative sculpture of P. Hadži Boškov because this was his reaction to this tragic 
event). M. Teleri preferred the relation Yugoslavia-Macedonia and through a modified and symbolic 
rendering determined the difference between these two locations. A. Augustinčić loved to honor 
the personality of Tito. Tito was the president of SFRY and for almost half a century, and for some 
even today, remained a cult personality here (the two documentary intervention of Z. Bužek: Tito 
Bužek can serve as parallels). So he donated this sculpture made in the manner of academic realism 
to emphasize the particular features of this man. G. Dolhof has friends in Macedonia and with his 
camera he shot interesting views of Galičnik.
There are similar relations with the artists who left Macedonia: O. Petlevski, B. Avramova, B. 
Damjanovski, G. Stefanov, P. Nikoloski, etc. So, in 1957 O. Petlevski, although part of the Croatian 
artistic scene, made one of his most impressive paintings, Macedonia Village. B. Avramova, also 
based in Zagreb, made the Mountain Man from Tetovo Region, while B. Damjanovski, who had been 
living in Belgrade for a long time, copied the fresco Archangel Gabriel from Kurbinovo. Despite the 
distance, they kept revisiting the topics related to it.
It is impоrtant that we note the individuals who are constituting the cultural and less often the 
political aspect. Particularly successful in that field was V. P. Cico (later in the caricatures of D. 
Mihajlov), although his predecessors N. Martinoski, L. Ličenoski, V. Kodžoman, Lj. Belogaski, T. 
Vladimirski or D. Todorovski noted the moments typical of the Macedonian landscape or the 
individual who lives and endures throughout the long and turbulent transformations of the 
social reality.
The ethnological features are partially evidences in the works of A. Temkova and D. Protugjer, and 
close to them is the “recycled” reality of A. Ivanovski Karadare, followed by the hyperrealist images 
of the everyday of N. Frangovski. It is expected that this presentation functions and yields results 
even beyond the frames given as factography that takes the way of independent respect of the 
analytical discourse. As conditionally accepted illustrative material compared to the stated examples, 
concurrently functions the very disposition of the works including the photographs of Ž. Janevski, M. 
Dimeski, I. Veljanov or I. Blažev, as well as those with a more committed attitude of M. Mančevski.



8 Macedonian Postcard–
8

Actually, this exhibition proved productive even beyond the frames of the mentioned implications. 
It is defined by the material from the Museum depository and, certainly, its meaning and 
consequences are being established through the relation of the offered samples.
The expected and already modified approach of presenting (chronological, topical, formally 
esthetical) is followed minimally, but it always makes room for preferring unexpected effects  
through works that are insufficiently in the context of the particular, that is, general reflections and 
considerations, and yet they play the role of assimilating the dynamics of the accumulation of the 
display conceived as such.
For example, why P. Picasso and A. Calder? They are part of the constituting process of the image 
of this Museum and the city and they showed it directly or indirectly through donations addressing 
the threatened Skopje and its citizens and that’s why they are written in our memory. Will these 
briefly elaborated and constituted processes of accepting the recognizable visual aspect conclude 
the idea of the Museum to once again renew the act of solidarity taken in a different context? In 
the previous permanent displays they, practically, reflected the meaning of this moment with the 
intention to complete the literal benefit related to the earthquake. This time we, actually, proceed 
once again from these referent impulses that through an enigmatic path lead us to a forgotten act 
of introducing of real codes.
The different use of the “postcard” as the dominant contents is conceived as a certain provocation 
in the work of our numerous artists, D. Avramovski-Gute, D. Perčinkov, T. Lulovski, D. Manev, Z. 
Stefanov, etc., whose works refer mainly to the 1960s and 1970. Proceeding from the traditional 
manners, through pseudo-modernistic mystifications with an extended meaning of this notion 
and the role through which this topic addresses the current art which offers a new, more liberal 
or complex artificial existence of the artwork with a postmodern mark (since the end of the 1980s 
to the present), we have the works of V. Blažeska & J. Grabuloski, A. Atanasoski, V. Cvetkov, O. 
Musović, R. Jankuloski, S. Janešlieva, I. Toševski, H. Ivanovska, J. Čalovski, V. Žernovski, etc. Each 
of them makes a breakthrough with partially universal references, trying at the same time to 
model the picture of the current events in the society (elections, rhetoric, anthology, globalization, 
integration...). The post-modernism, mainly by means of the post conceptual discourse, offers the 
option for a different view of the condition they are facing and reacting to.
This complex presentation marked the aim where it is inevitable to explicate a widely ranged 
topic with the intention to illustrate through such examples a small historical retrospection of the 
modernism and postmodernism with tight links that can obviously show “how Macedonia looks” 
despite the use of the imposed reduced manner.
The concept of the exhibition is to be found within the meaning of the word “postcard”. It is 
understood as a general view of something defined - a city, a region, a landscape. The treatment 
of the particular motif must be an act of selection of something that represents itself and refers to 
the presentation of something that is larger than itself, while the selected motif is a representation 
of the very matter that is wider than it is. Hence, the “postcard” must be a “condensed” general 
picture. Its structure is applied in the mass media as an element of the “sweet world of desires”, but 
this  exhibition was meant to show that this quality - the quality to condense certain images and 
relations - can serve in presentations of different character.
The view of Macedonia in an insight conceived as such is based upon the logic of the postcards (an 
already anachronous product of the mail communication) that are positioned mainly as a separate 
“frame” that can also function as an advertisement. Is this criterion met in this sense or does it 
provide a wider range of absorbing the impressions that are insufficiently explicit?

Marika Bočvarova Plavevska



9 9 

ВЕЛИМИР ЖЕРНОВСКИ / VELIMIR ZHERNOVSKI
Од циклусот „Welcome to Skopje“ / From the cycle ”Welcome to Skopje”, 2005



10 Macedonian Postcard–

МИЛИЌ СТАНКОВИЌ | MILIĆ STANKOVIĆ (1934-2000)   SRB
Трагичен ден/Tragic day, 1963, масло на платно/oil on canvas, 39x92



11 

ПЕТАР ХАЏИ-БОШКОВ | PETAR HADZI-BOSKOV (1928-2015)
Скулптура 12, од циклусот Скулптури (Скопје после земјотресот)
Sculpture 12, from the Cycle Sculptures (Skopje after the Earthquake), 1965
железо/metal, 20х60х32



12 Macedonian Postcard–

ЕМИ СИНГЕР - ХИСЛАЈТНЕР | EMMY SINGER - HIESSLEITNER (1884-1980)   AUT
Старо Скопје/Ancient Skopje, 1932, акварел/watercolour, 39,5x49,5



13 

ВИЛИМ СВЕЧЊАК | VILIM SVEČNJAK (1906-1930)   CRO
Кварт во Скопје/Neighbourhood in Skopje, 1948, масло на платно/oil on canvas, 64х73



14 Macedonian Postcard–

ДИМЕ ШУМКА | DIME SHUMKA (1921-1999)
Амфора 7/Amphora 7, 1959-63, бетон и цемент/concrete and cement, 158х18х7  



15 

ГЛИГОР СТЕФАНОВ | GLIGOR STEFANOV (1956)
Истражување со конопното платно и теракота
A research with hemp linen and terraccota, 1981, објект/object 58х70х24

АНЕТА СВЕТИЕВА | ANETA SVETIEVA (1944)
Фигури во количка/Figures in a Carriage, 1982, теракота/terraccota, 42х33х22



16 Macedonian Postcard–

БОЖИДАР   ДАМЈАНОВСКИ | BOZIDAR DAMJANOVSKI (1947)
Архангел Гаврил/Archangel Gabriel, 1981
комб. тех. на платно/mixed media on canvas, (170х140)



17 

СИМОН ШЕМОВ | SIMON SEMOV (1941)
Охридски ангел 8/Ohrid Angel 8, 1990, цртеж/drawing, 73х107



18

ГОРДАНА ВРЕНЦОСКА | GORDANA VRENCOSKA (1973)
Од циклусот „Македонски фолклор“ (мапа „Килим“ од 12 графики)
From the Cycle “Macedonian folklore” (“Carpet” map of 12 graphics), 2010 
офсет/Offset, 50х70



19 

ДИМИТАР КОНДОВСКИ | DIMITAR KONDOVSKI (1927-1993)
Полиптих/Polyptich, темпера, масло на даска/tempera, oil on panel, 1964, 122x84



20

ЃОРЃИ ЈОРДАНОВ ЦАПЕВ | GJORGJI JORDANOV CAPEV (1891-1980)
Осум модели за текстил/Eight models for a textile, 1958, цртеж на хартија/drawing on papper, 45x23,5

МИРОСЛАВ ГРЧЕВ | MIROSLAV GRCEV (1955)
Меандер 3/Meander 3, 2005 принт на платно/print on canvas (стр./p. 21)





22 Macedonian Postcard–22 ОСНОВОПОЛОЖНИЦИТЕ НА МОДЕРНАТА ВО МАКЕДОНИJА

ДИМЧЕ ПРОТУЃЕР | DIMCE PROTUGER (1920-1995)
Вазна со цвеќе/Vase wih Flowers, цртеж/drawing, 1953, 19x13



23 

АНА ТЕМКОВА | ANA TEMKOVA (1943)
Кратовска соба/House in Kratovo, 1975, масло на платно/oil on canvas, 125х165 



24 Macedonian Postcard–

ТОМО ШИЈАК | TOMO SHIJAK (1930-1998)
Мусандра со судирни бранови/Musandra with collided waves, 1968
слика-објект/painting-object, 153x 123.5x 14



25 

ЈОВАН ШУМКОВСКИ  | JOVAN SUMKOVSKI (1962)
Чардак 2/Enclosed Porch 2, 1989/90, слика-објект/painting-object, 156х255х20



26 Macedonian Postcard–

РОДОЉУБ АНАСТАСОВ | RODOLJUB ANASTASOV (1935)
Македонска порта 2/Macedonian Gate 2, масло на платно/oil on canvas, 1968, 150x150



27 

ПЕТАР МАЗЕВ | PETAR MAZEV (1927-1993)
Македонка/Macedonian woman, 1968, комбинирана техника на платно/mixed media on canvas, 172х129



28 Macedonian Postcard–

ДРАГУТИН АВРАМОВСКИ – ГУТЕ | DRAGUTIN AVRAMOVSKI – GUTE (1931 – 1986)
Мртвиот град Стоби/Dead city of Stobi, 1965, комб. тех. во боја/colour mixed media, 46,5х41,5 



29 

ПЕТАР МАЗЕВ | PETAR MAZEV (1927-1993)
Манастирски пејсаж/Monastery Landscape, 1965, комб. тех. на даска/mixed media on board, 105х121

ИВАН ВЕЛКОВ | IVAN VELKOV (1930-2008)
Невестински накит/Bride’s Jewels, 1962, комб. тех. на платно/mixed media on canvas, 60x149



30 Macedonian Postcard–

БОРИС НИКОЛОСКИ | BORIS NIKOLOSKI (1935)
Скулптура 2 (Јарем)/Sculpture 2 (Yoke), 1967, дрво/wood, 50х100х40
Скулптура 3 (Направа)/Sculpture 3 (Device), 1967, дрво/wood, 63х59х50



31 

НЕХАТ БЕЌИРИ/ NEHAT BEQIRI
Блаце / Blace, 2000, комбинирана техника на платно/mixed media on canvas, 115x105



32 Macedonian Postcard–

АЛЕКСАНДАР РИСТЕСКИ | ALEKSANDAR RISTESKI (1937)
Нивје/Fields, 1968, масло на платно/oil on canvas, 140x119



33 

РИСТО ЛОЗАНОСКИ | RISTO LOZANOSKI (1923-1965)
Тутуни 2/Tobaccos 2, масло на платно/oil on canvas, 1963, 130x161 

ДРАГАН ПОПОСКИ-ДАДА / DRAGAN POPOSKI-DADA
Хоризонтала / Horizontal, 1975



34 Macedonian Postcard–

ДИМИТАР АВРАМОВСКИ ПАНДИЛОВ | DIMITAR AVRAMOVSKI PANDILOV (1898-1963)
Жетварки/Women Reapers, масло на платно/oil on canvas, 1935, 35x24



35 

ВЕНКО ЦВЕТКОВ | VENKO CVETKOV (1955)
Предел/Landscape, 1990/91, масло на платно/oil on canvas, 150x180



36 Macedonian Postcard–

ЉУБОМИР БЕЛОГАСКИ | LJUBOMIR BELOGASKI (1912-1994)
Од Брегалница/From Bregalnica, 1937, акварел/watercolour, 31x44

ВАНГЕЛ КОЏОМАН | VANGEL KODŽOMAN (1905-1994)
Мотив од Охрид/Motif from Ohrid, 1937, акварел/watercolour, 1937, 43,5x28,5



37 



38

ОРДАН ПЕТЛЕВСКИ | ORDAN PETLEVSKI (1930-1997)
Македонско село/Macedonian Village, 1957, масло на платно/oil on canvas, 89x116



39 



40 Macedonian Postcard–

АНТУН АУГУСТИНЧИЌ | ANTUN AUGUSTINCIC (1900-1979)   CRO
Тито/Tito, 1962, сребро/silver, 38x30x22



41 

ЗДЕНКО БУЖЕК | ZDENKO BUZEK (1957)   CRO
Тито-Бужек/Tito-Buzek, 1997, исталација, фото-документација/installation, photo-documentation



42 Macedonian Postcard–

ИВО ВЕЛЈАНОВ | IVO VELJANOV (1954)
Ѓавато/Gjavato, 1977, фотографија/photography, 40x27,5



43 

ИВО ВЕЛЈАНОВ | IVO VELJANOV (1954)
Во Битола/In Bitola, 1978, фотографија/photography, 27x40



44 Macedonian Postcard–

КИРИЛ ГЕГОСКИ | KIRIL GEGOSKI (1944)
Планински предел/Highlands, 1980, масло на платно/oil on canvas, 65х260



45 



46 Macedonian Postcard–

ЗЛАТКО СТЕФАНОВ | ZLATKO STEFANOV (1935-2011)
Од циклусот Легенди/From the Cycle Legends, 1986, масло на платно/oil on canvas, 104x100



47 

ДУШАН ПЕРЧИНКОВ | DUSAN PERCHINKOV (1939)
Мотив од преградие/Suburban Motif, масло на платно/oil on canvas, 1970, 160х120  



48 Macedonian Postcard–

ТАНАС ЛУЛОВСКИ | TANAS LULOVSKI (1940 – 2006)
Летно треперење/Summer Glittering, 1973, акрилик на платно/acrylic on canvas, 198х153



49 

ДУШАН ПЕРЧИНКОВ / DUSHAN PERCHINKOV
Предел што трепери 2 / Twinkling landscape 2, 1972



50 Macedonian Postcard–

МАРИН ДИМЕСКИ-ДИМЕС | MARIN DIMESKI-DIMES (1948)
Фотографија/Photography 761, 1976, фотографија/photography, 58,5x69

СИМОН УЗУНОВСКИ / SIMON UZUNOVSKI 
Преспа/Prespa, 1978
Од циклусот „Ливади” / From the cycle ”Meadows” 1976



51 



52 Macedonian Postcard–

ЛАЗАР ЛИЧЕНОСКИ | LAZAR LIČENOSKI (1901-1964)  
Афиони/Poppies, 1955, масло на лесонит/oil on мasonite/Fibreboard, 68х95



53 

AЛЕКСАНДЕР КАЛДЕР | ALEXANDER CALDER  (1898-1976)   USA
За Скопје/To Skopje, 1965, гваш на хартија/gouache on papper, 75x108



54 Macedonian Postcard–

НИКОЛА МАРТИНОСКИ | NIKOLA MARTINOSKI (1903-1973)
Глава на Циганче/Head of Gipsy, 1934, масло на платно/oil on canvas, 50x38



55 

ЛАЗАР ЛИЧЕНОСКИ | LAZAR LIČENOSKI (1901-1964)  
Човек кој продава петел/Man Selling a Cock, 1935, масло на платно oil on canvas, 1935, 80x60



56 Macedonian Postcard–

ЉУБОМИР БЕЛОГАСКИ | LJUBOMIR BELOGASKI (1912-1994)
Везилка 2/Woman who embroiders 2, 1950, 32x20



57 

ДИМО ТОДОРОВСКИ | DIMO TODOROVSKI (1910-1983)
Тутуноберачка/Tobacoo Picker, патиниран гипс/coating gypsum, 1942/43, 28х13х12



58 Macedonian Postcard–

ДЕЛЧО МИХАЈЛОВ | DELCO MIHAJLOV (1947-2010)
Без наслов, Од циклусот моја Македонија/Untitled, From the cycle My Macedonia, 1995
туш и акварел на хартија/ Indian ink and watercolour on papper



59 

ВАСИЛИЕ ПОПОВИЌ – ЦИЦО | VASILIE POPOVIC – CICO (1914-1962) 
Портрет карикатури: Ацо Шопов/Aco Shopov, 1959; Јордан Леов/Jordan Leov, 1959; 
Лазар Личеноски/Lazar Lichenoski, 1955; Благоја Попов/Blagoja Popov, 1959; 
Димитар Солев/Dimitar Solev, 1959; Димче Коцо/Dimce Kocho, 1953
темпера на хартија/tempera on papper



60

ГЕРД ДОЛХОФ | GERD DOLHOPH (1963)   GER 
Галичник 1/Galicnik 1, 1993, фотографија/photography, 22x30
Галичник 2/Galicnik 2, 1993, фотографија/photography, 22x30



61 

БОРКА АВРАМОВА | BORKA AVRAMOVA (1924-1993)
Човек од планината/Man from the Mountain, 1962, теракота/terracotta, 35х22х28



62 Macedonian Postcard–

ДИМИТАР МАНЕВ / DIMITAR MANEV (1948)
Без наслов/Untitled, 1992, комбинирана техника на лесонит/mixed media on cardboard, 169х264



63 



64

ЖИВКО ЈАНЕВСКИ | ZIVKO JANEVSKI (1940-2005)
Мајстори/Craftsmens, непозната година/year unknown, фотографија/photography, 29,6x39,7
Коњаник/Horseman, 1967, фотографија/photography, 39,8х30,2



65 65 

ИВАН БЛАЖЕВ | IVAN BLAZEV ( 1974)
Први април бр.1/April 1 No. 1, 2008, дигитална фотографија/digital photography, 40x60
Први април бр.1/ April 1 No.2, 2008, дигитална фотографија/digital photography, 40x60



66 Macedonian Postcard–

НОВЕ ФРАНГОВСКИ | NOVE FRANGOVSKI (1939-2017)
Луѓе XXIV/People XXIV, 1983, масло на платно/oil on canvas, 94x100



67 

АЛЕКСАНДАР ИВАНОВСКИ-КАРАДАРЕ | ALEKSANDAR IVANOVSKI- KARADARE
Ситуација 2 / Situation 2, 1987



68 Macedonian Postcard–

БЛАГОЈА МАНЕВСКИ | BLAGOJA MANEVSKI (1957)
Балканско јадро/Balkan nucleus, 1985, поликолор на хартија/??? on papper, 208x248

МАРИО ТЕЛEРИ | MARIO TELERI – ITA (1940)
Македонија/Macedonia, 1976, масло на платно/oil on canvas, 140x100 (стр./p.69)



69 69 



70 Macedonian Postcard–

ИСМЕТ РАМИЌЕВИЌ | ISMET RAMICEVIC
Билјана платно белеше/Biljana was bleaching linen, 2001 
каширани весници/laminated newspapers 1100х250х5

ГЛИГОР СТЕФАНОВ | GLIGOR STEFANOV (1956)
Грабење во простор/Grabbing into space, 1985, објект/object 190х130х1 (стр./p.71)

ПЕТРЕ НИКОЛОСКИ | PETRE NIKOLOSKI (1959)
Балкански тепих/Balcan carpet, 2002, железо и дрво/metal and wood, 300х500х10 (стр./p.71)



71 



72 Macedonian Postcard–



73 

ВИОЛЕТА БЛАЖЕВСКА | VIOLETA BLAZEVSKA (1952)
БОГДАН ГРАБУЛОВСКИ | BOGDAN GRABULOVSKI (1948) 
Интервенции со мермерен гранулат/Interventions with marble granulate, 1992 (стр./p.72)

АТАНАС АТАНАСОСКИ | ATANAS ATANASOSKI
На пат од с. Ореовец до Музејот на современата уметност
On the way from v. Oreovec to the Museum of Contemporary Art, 1995/2013
инсталација/installation



74 Macedonian Postcard–

ХРИСТИНА ИВАНОСКА / HRISTINA IVANOSKA
Бул. Христина Иваноска-Ѕверот/Blvd Hristina Ivanoska - the Beast, 2001

ИГОР ТОШЕВСКИ | IGOR TOSHEVSKI (1963)
Момент бр. 14/Moment No. 14, 2011/2013, инсталација/installation (стр./p.75)



75 



76 Macedonian Postcard–



77 

РОБЕРТ ЈАНКУЛОВСКИ | ROBERT JANKULOVSKI (1969)
See you see me, 1998/2001, инсталација/installation (стр./p.76)

ОЛИВЕР МУСОВИЌ | OLIVER MUSOVIKJ (1971)
Претседателска палата/Presidential Palace, 2003, инсталација/installation, 70x50



78 Macedonian Postcard–

МИЛЧО МАНЧЕВСКИ | MILCO MANCESKI (1959) 
Пет капки сон 11 (11А, 11B, 11C, 11D, 11E)/Five Drops Dream 11, (11А, 11B, 11C, 11D, 11E), 1999-2010
фотографија/photography, 20х33



79 

ЖАНЕТА ВАНГЕЛИ | ZANETA VANGELI (1963)
Интегрализам 3/Integralism 3, 2002, дигитална графика/digital print (90х180)х2



80 Macedonian Postcard–

СЛАВИЦА ЈАНЕШЛИЕВА | SLAVICA JANESLIEVA (1973)
Крик/Shriek, 2002, инсталација/installation

ЈАНЕ ЧАЛОВСКИ | JANE CALOVSKI (1973)
Интерлокатор/Interlocator, 2011, инсталација/installation (стр./p.81)



81 



Macedonian Postcard–

СЛАВИЦА ЈАНЕШЛИЕВА | SLAVICA JANESLIEVA (1973)
Сенка/Shadow, 2011/2013, цртеж на ѕид/wall drawing

„Сенка“ претставува лична перцепција за сегашноста, за времето во кое живееме, сега и тука, за релациите на 
моќта и потчинетоста, за значењето на интелектот, креагивноста и индивидуалноста. Дали таа моја перцепција 
за реалноста е точна или не? Дали е тоа реелноста и на посетителот? Дали постои една единствена реалност? 
Дали е моќ кога нешто се наметнува и се прави на сила или пак е моќ со помош на однесувањето 
(застрашувањето) да се предизвика посакувана реакција? По некоја логика, моќ претставува дејствувањето за 
да се оформи, односно делува на однесувањето. Светлоста ја оформува сенката, па така светлината може да ја 
преведеме како моќ, но и како знаење. Или пак тоа е едно те исто? Фуко констетира дека „моќта е знаење“. 
Односите помеѓу елементите на сенкaта, светлина и проектираната слика на објектот, можат да се користат 
како добра метафора за индивидуалецот, општото или пак општеството во кое живееме и нивната корелација 
со моќта и со знаењето. Но, мора да се сетиме дека, исто така, и нереагирањето е резултат на влијанието на моќта. 
Според Јунг, сенката или “аспектот на сенка“ е дел од несвесното и во себе ги вклучува потиснатите слабости, 
недостатоци, маани и инстинкти. Сенката е инстинктивна и ирационална и е склона кон проекција: свртувајќи ја 
личната инфериорност во воочен морален недостаток кај некој друг. 
Сенката го претставува далечниот, примитивен и 
непробирлив аспект на умот. Појавноста и улогата на 
сенката во голема мера зависат од животното искуство 
на индивидуата, но сепак некои приврзаници на Јунг 
сметаат дека сенката покрај тоа што е лична е и сенка на 
општеството, хранета и запоставувана од потиснуваните 
колективни вредности. 
Другиот интересен аспект за сенката (во литературата, 
театарот, ликовната уметност) е дека сенката обично се 
поврзува со ноќта, со мракот, со темнината. 
Под површината, една личност страда од огромна 
досада.  Досадата причинува се да изгледа безначајно и 
празно... како почетното соочување со себе си да фрла 
мрачна сенка пред времето. 
Постои некоја интуитивна конекција на луѓето со 
нивната сенка. Можеби сенката и ни помага да си 
го мапираме телото во просторот и ни помага да ја 
дефинираме нашата улога. 
Кога личноста се обидува да ја види својата сенка, 
станува свесен/а (и често засрамен/а) од оние 
квалитети и импулси кои ги негира кај себе, но 
болно може да ги согледа кај другите - како 
егоизам, ментална мрзеливост и слабости, 
некакви нереални фантазии, шеми и сценарија, 
негрижа и кукавичлук, претерана љубов кон 
пари и материјални добра... 
Сенката може да ја претстави целата вистина, 
дел од вистината или пак воопшто да не 
претставува вистина. Таа постоењето 
и присутноста ги прави бесмртни, 
претставувајќи ги во вид на слика¬-
имиџ. Доловува дел од мигот и (како и 
фотографијата) го прави вечен. Ја гледам 
како сурогат, како замена за вистинската 
личност, за телото, умот и психата. Го 
претставува односот со светот околу мене. 
Вистинското наспроти невистинското или 
пак како што вели Сократ „просветлување 
или непросветлување“. Таа има моќ не 
само да креира илузија и на тој начин 
да не измами, туку исто така може и да 
не информира. Таа од илузијата може да 
создаде алтернативна реалност или пак да ја 
претвори илузијата во реалност. 
Со помош на претставите на сенката 
овозможено ми е да ги нарушам перцепциите 
и општо прифатените вистини и да им 
помогнам на гледачите да видат една друга 
вистина. Поточно, невидливото да го направам 
видливо. Да ја тргнам камуфлажата која е 
својствена на психологијата, културата и 
притисоците на општеството. 
Но, сепак читањето на делото бара сопствена 
и сосема субјективна интерпретација или 
интеракција на когнитивниот процес на 
индивидуалецот - посетител. Целта е посетителот 
да го „вовлечам“ во поставката. Кога тој/таа 
влегува внатре во просторот каде се насликани 
сенките, тој/таа станува дел од делото, создава 
нова сопствена сенка. 
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