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ВОВЕД 

Кога во една прилика, пред неполни две години во 
разговор со госпоѓа Лилјана Ѓузелова, сопругата 
на Петар Хаџи Бошков беше спомната идејата за 
претставување на неговото графичко творештво, во 
тој момент немав изградена претстава за обемот 
и комплексноста на тој предизвик. И покрај тоа 
што Хаџи Бошков е една од централните фигури во 
повоената  македонска уметност, уметник во чијашто 
работна биографија влегуваат две ретроспективни, 
голем број самостојни и групни изложби проследени 
со значителна критичка и друга библиографска 
граѓа, за графиката и цртежот сметав дека се сепак 
само придружни дисциплини во однос на неговиот 
скулпторски magnum opus. И ако си дозволам да 
генерализирам, имам впечаток дека тоа мислење 
преовладува и во јавноста, вклучувајќи ја тука и 
стручната, или барем поголемиот дел од неа.

Ова е разбирливо пред сé поради фактот што 
единствениот преглед на овој дел од творештвото 
на Хаџи Бошков беше вклучен во неговата прва 
ретроспективна изложба во Музејот на современата 
уметност, но сега веќе во далечната 1989 година. 
Навистина, не толку одамна делото на Хаџи Бошков 
беше прикажано и на уште една ретроспективна 
изложба, организирана во Националната галерија на 
Македонија во 2009 година, но која беше посветена 
исклучиво на интерпретацијата на скулптурата, 
изоставувајќи ги во потполност графиката и цртежот.

Евиденцијата на делата, кои госпоѓа Ѓузелова 
неколку месеци подоцна од ден на ден ни ги 
ставаше на увид отворајќи ги сандаците, папките и 
купиштата листови разместени меѓу скулптурите 
во неговиот пренаселен работен простор, покажа 
дека за “Тивкиот човек од ателјето“- како што 
беше сосема соодветно насловено едно интервју 
со уметникот - цртежот и графиката ни малку не 
биле само придружни или помошни скулпторски 
дисциплини. Напротив, близу 2.000 дела создавани 
во период од речиси педесет години со подеднаков 
континуитет, интензитет и огромна работна 
посветеност, сочинуваат еден извонредно богат 

PREFACE 

Almost two years ago, when the idea to present 
Petar Hadzi Boshkov’s prints was mentioned 
during a conversation with his wife Mrs. Liljana 
Gjuzelova, I had no knowledge of the volume and 
complexity of this challenge. In spite of the fact 
that Hadzi Boshkov was one of the central figures 
in Macedonian post-war art, an artist whose 
working biography includes two retrospective 
exhibitions, numerous individual and group 
shows followed by a significant critical and 
other bibliographical material, I had assumed 
that prints and drawings were merely disciplines 
additional to his sculptural magnum opus. And if 
I am to generalize, my impression is that this is a 
prevalent general opinion, including part of the 
professional community herein.

Understandably, this is mostly due to the fact that 
the sole review of this part of Hadzi Boshkov’s 
work was included in his first retrospective 
exhibition at the Museum of Contemporary 
Art in the now distant 1989. And indeed, Hadzi 
Boshkov’s work was displayed not so long ago 
during another retrospective exhibition organized 
at the National Gallery of Macedonia in 2009, 
devoted however exclusively to interpretation of 
the sculpture, completely leaving out prints and 
drawings.

The records of the works of art that several 
months later Mrs. Gjuzelova was showing us from 
day to day by opening chests, folders and piles of 
paper placed among the sculptures at his crowded 
working space, have proven that for “The Quiet 
Man from the Studio” – as one of the interviews 
with the artist was rightfully entitled – drawing 
and printing were not at all simply additional 
or supporting sculptural disciplines. Quite the 
contrary, close to 2000 works of art created 
over a period of almost fifty years with equal 
continuity, intensity and painstaking devotion 
to the work, constitute an extraordinarily rich 
and valuable work, which is at the same time 
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и вреден опус, кој е неразделно поврзан со 
скулпторскиот, но е истовремено и автономен - 
како во поглед на мајсторството на Хаџи Бошков 
во владеењето со цртачките и графичките техники, 
така и во однос на нивните уметнички и авторски 
дострели. Гледани низ оваа призма на интеракција 
на ликовните дисциплини, може да се забележи 
дека во развивањето и проширувањето на дел 
од скулпторските структури и концепти на Хаџи 
Бошков, клучно влијание има работата на некои 
поголеми графички циклуси.  Така на пример 
неговата карактеристична прекршена линија со 
која ја развива темата на односот меѓу ритамот 
и светлината во бројните скулптури од средината 
на 1960-те до крајот на 1980-те години е зачната 
во т.н. њујоршки графички циклуси и потоа јасно 
формулирана во гестиката на темните пајажинести 
циклуси од 1968/69 година. Таков е примерот и со 
користењето на бојата во некои од керамичките 
циклуси и особено во архитектонско-релјефните 
објекти за инсталацијата Дијалог работена за 
неговото учество на Биеналето во Венеција во 1978 
година. Надвор од овие реалации, на изложбата 
се застапени и неколку циклуси на цртежи и 
графики кои се сосема независни од скулпторскиот 
опус, како што се серијата Бесилки од 1968/69. и 
повторувањето на истата тема во една помала 
група од 1975 година, а кои сугерираат реакција 
на одредени политички и општествени прилики 
во Југославија и Македонија во овие периоди. 
Тука е и големиот циклус на необичните цртежи и 
монотипии насловени Психопејзажи, кои ќе бидат 
за прв пат јавно прикажани и кои Хаџи Бошков се 
чини опсесивно ги работи меѓу 1997 и 2004 година. 
Изложбата завршува со скиците и подготовките на 
уметникот за нереализираниот проект Крајот на 
векот за Биеналето во Венеција во 1999 година и во 
кој Хаџи Бошков се чини како да го затвора кругот на 
своето творештво низ еден сопствен ретроспективен 
поглед, истовремено проектирајќи ја возбудливата, 
но и крвава историја на ХХ век под кровот на еден 
војнички шлем.          

Со оглед на тоа што изложбата рекапитулира 
завршен опус, првата и основна одредница 

irreplaceably related to the sculptural one,  and 
autonomous – both in terms of Hadzi Boshkov’s 
mastery of drawing and printing techniques and in 
terms of his artistic and individual achievements. 
Considered from this point of view, it is clear 
that in the interaction between both disciplines, 
working with printing cycles at certain periods 
and phases played a crucial role in the formation 
and development of some of his sculptural forms 
and concepts. Thus, for example, the broken and 
sharply serrated forms by which he develops his 
signature line and the theme of the play between 
rhythm and light in  the sculptures from the mid-
1960s until the end of the 1980s, were conceived 
in the so called New York print cycles, and 
subsequently clearly formulated in the gesture of 
the dark cobweb cycles form 1968/69. Such is the 
case with the use of colors in some of the ceramic 
cycles, especially architectural-relief structures 
created for his participation at the Venice 
Biennale in 1978. Aside from this, the exhibition 
also includes several cycles of drawings and 
prints that are completely independent from the 
sculptural work, such as the series Gallows from 
1968/69 and the repetition of the same theme in a 
smaller group from 1975, which suggest a reaction 
to certain political and social circumstances in 
Yugoslavia and Macedonia during these periods. 
Noteworthy is the large cycle of  drawings and 
monotypes called Psychoscapes that will be 
publically exhibited for the first time, which Hadzi 
Boshkov created almost obsessively between 1997 
and 2004. The exhibition ends with the sketches 
and preparations of the artist for the unfinished 
project The End of the Century, intended for the 
Venice Biennale in 1999, in which Hadzi Boshkov 
appears to close the circle of his work through 
his own retrospective review, at the same time 
projecting the history of the 20th century under 
the cover of an armory helmet.          

Taking into consideration the fact that the 
exhibition recapitulates a completed opus, the 
first and sole direction in the conceptualization of 
the exhibition is to include all metamorphoses of 
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во конципирањето на изложбата е низ една 
репрезентативна селекција да се опфатат сите 
метаморфози низ кои поминува ова плодно и 
стилски хетерогено дело, поаѓајќи од крајот на 1950-
те и завршувајќи до средината на 2000-те години. 
Следењето на таа хронологија е речиси сосема 
доследно спроведено во илустративниот дел од оваа 
публикација и во извесна мерка и на изложбата, 
кадешто се издвоени и поедини тематски групирања. 
Во двата случаи, намерата е заедно со хронолошката 
нишка во селекцијата на материјалот да се проткае и 
да се покаже и логичната ликовна нишка која ги раѓа, 
води и обединува оние идеи и естетски принципи кои 
го прават единствено делото на Петар Хаџи Бошков. Но 
во исто време, единството на ова дело, како што тоа го 
забележува и критиката, изградено е на спротивности, 
неочекувани премини или паралелни текови на 
различни ликовни проблеми, теми, форми и изрази. 
Цезурата може да се каже е еден од основните 
естетски принципи во делото на Хаџи Бошков. Тоа е 
неговото постојано лавирање меѓу фигуративното 
и апстрактното, геометриското и органското, вешто 
контролираната спонтаност на гестот и разиграната 
архитектоника на просторот, како и неговото 
славење и издигнување на животниот ритам со 
светлината и сенката и веднаш потоа понирањето 
на светлината во темнината и во длабочините на 
затскриените состојби на духот, егзистенцијалниот 
немир и запрашаноста за човечката природа. 

Навраќајќи се на силното влијание што врз него како 
млад уметник го оставила посетата на изложбата 
на еден од најголемите скулптори на ХХ век, Хенри 
Мур, која се одржала во Загреб, Белград и Љубљана 
во 1955 година, Петар Хаџи Бошков зборува и за едно 
повисоко, речиси демијуршко чувство на мисија кое 
го обземало во тој момент: “Едноставно како некој 
да беше рекол: ти ќе бидеш оној кој ќе ни послужи да 
кажеме дека и кај нас постои модерно изразување и 
слобода на творештвото.“* Доследната посветеност 
на неговата мисија во сопствената културна средина 
да го втисне печатот на “модерното изразување“, кое 
тој го поистоветува со “слободата на творештвото“ 
е втората битна одредница со која оваа изложба 
има за цел не само да покаже еден значаен дел од 

his fruitful and stylistically heterogeneous work 
through a representative selection, starting from 
the end of the 1950s and ending at the mid-2000s. 
This chronology is followed almost consistently 
in the illustrative part of this publication and to a 
certain extent in the exhibition, where individual 
thematic groups have been separated. The 
intention in both cases is to intertwine and display 
the logical artistic thread that gives birth to, leads 
and unites the notions and aesthetical principles 
that make Petar Hadzi Boshkov’s work unique 
along the chronological thread in the selection 
of the material. At the same time, the unity of 
this work, as critics duly note, has been built over 
contradictions, unexpected crossings or parallel 
streams of various artistic issues, themes, forms 
and expressions. Caesura can be regarded as 
one of the primary aesthetic principles in Hadzi 
Boshkov’s work. It is his constant vacillation 
between the figurative and abstract, geometrical 
and organic, skilfully controlled spontaneity of 
gesture and playful architecture of space, as well 
as his celebration and elevation of the rhythm of 
life with light and shadow, followed by diving of 
light into the shadow and in the depths of hidden 
states of the spirit, the existential restlessness 
and questioning of human nature. 

Turning to the strong influence that the young 
artist was subject to from the visit of the 
exhibition of one of the 20th century’s greatest 
sculptors Henry Moore in Zagreb, Belgrade 
and Ljubljana in 1955, Petar Hadzi Boshkov 
speaks of a higher, almost Demiurge sense of 
a mission that took him at that moment: “As 
if somebody had said: you will be the one of 
which we will speak when we say that we are 
modern and have freedom of expression.”  *The 
consistent commitment of his mission to impress 
“modernism” into his own cultural environment, 
which he equates with “freedom of expression 
“, is the second crucial direction by which this 
exhibition aims to not only show a significant part 
of Hadzi Boshkov’s work, but also to reaffirm and 
provide opportunities for revaluation of the ideas 
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творештвото на Хаџи Бошков, туку и да го реафирмира 
и да даде можност да се ревалоризираат идеите 
и концептите на тоа творештво во овој, денешен 
историски и општествен контекст во кој обидите за 
поништување на модернистичкото наследство со 
популистички диригирана идеологија во многу нешта 
потсетува на времето на почетоците на Хаџи Бошков 
и на сето она врз кое што е изградено неговото дело и 
делото на неколку генерации македонски уметници.    
  
Насловот на изложбата го означува не само медиумот 
во кој е остварено ова обемно творештво, туку 
и пристапот на уметникот како кон самостојни и 
дефинирани уметнички дела, без оглед дали се работи 
за цртеж на цртачка или на некоја веќе искористена 
хартија, пробен отисок или завршена графика, скица 
или подготовка за скулпторски дела или видео 
проекции. Во прилог на ова е и евидентно малото 
внимание кое Хаџи Бошков го полага на чистота на 
овие дисциплини, за сметка на неговата постојано 
изразена љубопитност и желба да истражува, 
пронаоѓа или комбинира различни форми и техники 
на изразување. Оттаму, изложбата Дела на хартија 
го претставува просторот во кој се зачнуваат, 
разработуваат, експандираат и изразуваат 
уметничките визии и човечките преокупации на 
Петар Хаџи Бошков. 

За помошта, соработката и трпението во подготовките 
на изложбата и должам голема благодарност на
госпоѓа Лилјана Ѓузелова. Реализацијата на изложбата 
и на каталогот во овој обем немаше да бидат можни 
без помошта на спонзорот Еуролинк Осигурување и 
госпоѓа Олга Костовска. Благодарност за колегијалната 
соработка и позајмиците на делата им должиме и на 
Националната галерија на Македонија и на Народната 
и универзитетска библиотека “Климент Охридски“. 
За прилозите во интерпретацијата на делото на 
Петар Хаџи Бошков на изложбата сакам да им се 
заблагодарам на колегите Лилјана Неделковска 
и Лазо Плавевски, како и на арх. Јован Ивановски 
за соработката на просторната организација на 
изложбата.

Зоран Петровски

* Небојша Јаконов. Тивкиот човек од ателјето. Интервју, Пулс, 1993

and concepts of that work in the present historical 
and social context, where the attempts to destroy 
modernist heritage by means of populist ideology 
to a great extent reminds of Hadzi Boshkov’s 
beginnings..      

The title of the exhibition marks both the media 
in which this vast opus was created and the 
artist’s approach to individual and defined works 
of art, regardless whether they are drawings 
on drawing paper or used paper, trial imprints 
or finalized prints, sketches or preparations for 
sculptures and video projections. The evidently 
little attention that Hadzi Boshkov attaches to the 
purity of these disciplines confirms this, at the 
expense of  his constantly expressed curiosity 
and desire to explore, invent or combine different 
forms and techniques of expression. Therefore, 
the exhibition Works on Paper represents the 
space where the artistic visions and human 
preoccupations of Petar Hadzi Boshkov are 
conceived, elaborated, expanded and expressed. 

For the help, cooperation and patience during the 
preparation of this exhibition, I owe a great deal of 
gratitude to Mrs. Liljana Gjuzelova. The realization 
of an exhibition and a catalogue of this magnitude 
would not have been possible without the help 
of the sponsor “Eurolink Osiguruvanje” and Mrs. 
Olga Kostovska. We thank the National Gallery of 
Macedonia and the National and University Library 
“Kliment Ohridski” for the cooperation and for 
lending works from their collections. I would also 
like to thank my colleagues Liljana Nedelkovska 
and Lazo Plavevski for the contributions in the 
interpretation of the work of Petar Hadzi Boshkov, 
and to Mr. Jovan Ivanovski for the assistance in 
the architectural arrangement of the exhibition.

Zoran Petrovski

*Nebojsha Jakonov. The Quiet Man from the Atelier. Interview. Petar Hadzi 

Boshkov, Puls, 1993



10 11

Линиите на отпорот во творештвото 
на Петар Хаџи Бошков

Љиљана Неделковска

Петар Хаџи Бошков е еден од главните носители 
на модернизмот во уметноста во Македонија во 
периодот по Втората светска војна, поточно од крајот 
на 1950-те до 1970-те години на минатиот век. Во 
времето кога тој создаваше зборот модернизам 
во нашата ликовна критика речиси воопшто и да 
не се употребуваше. Тогаш како да беше сосема 
разбирливо дека сė она што го тематизира 
раскинувањето со традиционалната, миметичката, 
репрезентативната логика на повикување на нешто 
што на самата уметност и е надворешно, стои во 
знакот на модернизмот, односно современоста. 
Всушност, ликовната критика главно го користеше 
терминот современа уметност*, алудирајќи на фактот 
дека се работи за уметност современа на времето 
во кое се создава, односно за уметност вклучена и 
компатибилна со своето време. Токму поради тоа 
што оваа категорија алудира само на временското 
означување што е флексибилно и неопределено 
во однос на битните карактеристики на естетската 
и ликовната припадност, за творештвото на Хаџи 
Бошков како за скулптурите така и за графиките 
настанати во периодот до 1970-те години, ќе ја 
користам историската категорија модернизам**, 
а не современа уметност.        

* Всушност, се покажа дека овој термин, оваа историска категорија не само што 
историски не покрива определени уметнички и естетски појави туку со својата 
временска граница што постојано се менува создава проблеми и конфузија при 
означувањето на уметничките настани, бидејќи уметноста, како што нагласува 
Жан- Лик Нанси во својот текст Уметноста денес, “(...),  секогаш била современа 
на своето време. Микеланџело бил современ, Праксител бил современ (....).“ 
(Jean-Luc Nancy. Art Today. http://vcu.sagepub.com/content/9/1/91.citation ). 
Но ова не значи дека целокупната уметност може да се нарече современа, 
туку само онаа што во своите временски рамки ја опфаќа современоста на 
последните неколку децении. Само онаа уметност што не соодветствува со 
своето време, само онаа уметност што во контекстот на современоста се 
служи со форми и техники што припаѓаат на минатото, само таа уметност не 
може да се нарече современа. И не само што не може да се нарече современа, 
туку за неа се зборува во термините на кич, на патетична и носталгична лага 
(најсоодветен пример за ова се спомениците и објектите од т.н. проект Сопје 
2014 кои со историско-митски теми и класични техники сосема ја игнорираат 
современоста, а сé со цел да создадат фикција за историски и културен 
континуитет, при што стварноста, како и уметноста и културата се третираат 
само од позицијата на апологијата на моќта и на финансиските интереси  
на владеачката партиска бирократија).    
**Инсистирањето на употребата на овој термин не се раководи само од 
потребата за  прецизно историско и уметничко дефинирање на ликовните 
појави и случувања во Македонија од овој период, туку и поради (а можеби и 
пред сè) сегашната состојба на брутален, деструктивен антимодернистички 
бран што ја преплави нашата официјална културна политика: бран што се 
претвори во стихија што буквално ги уништува/ги уништи сите материјални и 
духовни придобивки на модернизмот.    

The Lines of Resistance in the Work 
of Petar Hadzi Boshkov

Ljiljana Nedelkovska

Petar Hadzi Boshkov is one of the main bearers 
of modernism in Macedonian art in the period 
following the Second World War, more precisely 
from the end of the 1950s until the 1970s. 
At the time, the word modernism in our art 
criticism was seldom used. Back then it was 
fully comprehensible that anything which is 
about breaking up with the traditional, mimetic, 
representative logic of invoking something which 
is foreign to art itself, bears the signature of 
modernism, i.e. the contemporary.  In reality, 
art criticism mainly used the expression 
contemporary art*, referring to the fact that 
it is an art that is contemporary to the time of 
creation, i.e. art incorporated and compatible 
with its time. And as this category denotes 
only the temporal designation which is flexible 
and unspecified in terms of the essential 
characteristics of aesthetic and art affiliations, 
I will be using the historical category modernism** 
when referring to the work of Hadzi Boshkov, 
both for his sculptures and prints created in the 
period until the 70s.        

*This expression, this historical category has proven to not only fail to 
historically cover certain artistic and aesthetical phenomena, but also 
with its ever-changing temporal borders creates problems and confusion 
in labelling artistic events, because as Jean Luc Nancy would point in his 
text Art Today, art “(…) has always been contemporary to its time. Michel-
angelo was contemporary, Praxiteles was contemporary (....)“ (Jean-Luc 
Nancy. Art Today. http://vcu.sagepub.com/content/9/1/91.citation). 
However, this does not mean that any art can be called contemporary, but 
only that which in its temporal borders includes the contemporarity of the 
past few decades. Only the art inadequate to its time, only the art which in 
the context of the contemporary uses shapes and techniques that belong 
to the past, only that art cannot be called contemporary. And not only that 
it cannot be called contemporary, but it is spoken of using the expressions 
of kitsch, a pathetic and nostalgic lie (a most suitable example of this 
are the monuments and buildings of the so called project “Skopje 2014” 
which completely ignore the contemporary with historical-mythical and 
classical techniques, in order to create fiction of a historical and cultural 
continuity, whereby reality, as well as arts and culture, are treated solely 
from the position of apologetics of the power and financial interests of 
the governing party bureaucracy).  
** The insistence on using this expression is not motivated only by the 
need of precise historical and artistic definition of events 
and developments in Macedonian art from this period, but also (and 
perhaps foremost) due to the current state of brutal, destructive, anti-
modernistic wave that flooded our official cultural policy: a wave that 
turned into a catastrophe, literally destroying all material and spiritual 
benefits of modernism.     
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Во 1950-те години на минатиот век кога Хаџи Бошков 
ја започна својата творечка активност, во Македонија 
(односно во поранешна Југославија) се случуваа 
значителни општествени, политички, економски и 
културни промени. Кога во 1948 година Југославија 
го напушти комунистичкиот блок, предводен 
од поранешниот Советски Сојуз, постепено 
почна да се менува и целокупната општествено-
политичка клима што овозможи да се случат и 
огромни поместувања во контекстот на културата 
и уметноста. Социјалистичкиот реализам што 
дотогаш беше доминантен идеолошко-пропаганден 
уметнички концепт/проект, наметнат од страна 
на партиската бирократија, во текот на 1950-те 
години постепено се замени со модернистичките 
сфаќања на уметноста и културата. Автономијата 
на уметноста, еманципацијата, слободата на 
мислата, универзалните вредности, плурализмот 
на ликовните и јазичните постапки беа главните 
модернистички насоки што овозможија тогашната 
југословенска уметност да го започне својот дијалог 
со западната уметност, дијалог што го отвори 
преминот од затворениот тоталитарен контекст на 
социјалистичкиот реализам во отворениот контекст 
на западниот модернизам.     
Во Македонија Петар Хаџи Бошков е во првите 
редови на модернистичкиот фронт на којшто се 
одлучуваше и се создаваше новиот начин на сфаќање 
и гледање на улогата на уметноста во општествениот 
контекст. А тоа значеше: не диктат, туку слобода 
на творечката мисла, не потчинување, туку 
еманципација, не пропаганда, туку автономија на 
уметноста, не национализам, туку универзализам и 
трансверзалност на јазикот. Овие основни принципи/
модели на уметничкото дејствување, од коишто Хаџи 
Бошков ниту во еден миг не отстапи, го оцртуваат 
не само неговиот уметнички туку и политички*** 
профил. За тоа најдобро сведочи самиот автор кој во 
едно интервју од 1993 година  ќе изјави: „ Сите овие 
четириесет години творештво, имено, ги поминав 
во битката против соцреализмот и за продирање на 
современите уметнички тенденции во Македонија. 
Зошто го споменувам  соцреализмот? Затоа што 
ми се чини дека тоа што на времето ја добивме 
слободата секој да работи она што сака беше само 

***Овде се повикувам на концептот на политиката понуден од Жак Рансиер: „ Она што 
ѝ е својствено на политиката е егзистенцијата на субјектот кој е дефиниран со својата 
партиципација во спротивностите“ (Žak Ransijer. Na rubovima političkog. Beograd: 
Fedon, 2012.)

When in the 1950s Hadzi Boshkov started his 
work, changes of social, political, economic and 
cultural importance took place in Macedonia 
(i.e. in former Yugoslavia). When in 1948 
Yugoslavia left the communist bloc headed by 
the former Soviet Union, the entire socio-political 
environment started to gradually change, which 
enabled huge shifts of the context of culture 
and arts. The socialist realism which until then 
was the dominant ideological-propaganda and 
artistic concept/project, imposed by the political 
party bureaucracy, was gradually replaced 
over the course of the 1950s with modernist 
understanding of arts and culture. Pursuing 
the autonomy of art, emancipation, freedom 
of thought, universal values, and pluralism of 
artistic discourses were the main modernist 
directions that enabled the Yugoslav art of the 
time to initiate its dialogue with western art, a 
dialogue that created the transformation from 
the enclosed totalitarian context of socialist 
realism into the open context of western 
modernism.     
Petar Hadzi Boshkov was in the first lines of the 
modernist front in Macedonia where the new 
way of understanding and perception of the 
role of art in the social context was decided and 
created. What this meant was: no dictate, but 
freedom of creative thought; no subordination, 
but emancipation; no propaganda, but autonomy 
of art; no nationalism, but universalism and 
transversality of language. These key principles/
models of artistic work that Hadzi Boshkov did 
not leave for a single moment, draw not only his 
artistic but also his political*** profile. The author 
himself is a witness of this, stating the following 
during an interview in 1993: “I spent the past 
forty years of work in a battle against socialist 
realism and in favour of the penetration of 
contemporary artistic tendencies in Macedonia. 
Why am I mentioning socialist realism? Because 
it appears to me that gaining freedom in the past 
for everyone to work whatever they desired was 
illusive, as the government back then and the 
people holding political power basically kept on 

***Here I call upon the political concept offered by Jacques Ranciere: 
“That what is proper to politics is the existence of a subject defined by its 
participation in contrarieties”. (Jacques Ranciere. Na rubovima političkog. 
Belgrade: Fedon, 2012.)
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привидно, бидејќи и понатаму, тогашната власт, 
луѓето кои ја имаа политичката моќ, во основа го 
поддржуваа и го финансираа она што сè уште беше 
еден соцреализам на духот, но изразен низ една 
друга форма. Би рекол дури дека тоа е присутно и 
денес, велам низ една сосема поинаква форма.“¹ 
А во 1993 година Македонија веќе беше излезена 
од југословенската федерација на социјалистички 
републики и го започна својот независен 
постсоцијалистички, транзициски пат. 

***

Петар Хаџи Бошков  рекапитулирајќи го своето 
творештво, издвојува три точки околу кои се 
артикулира неговата творечка мисла: „материја-
материјал, идеја-автор и енергија-сила.“ ² Зборувајќи 
за овие три битни аспекти на своето дело, тој 
особено го потенцира аспектот на доловување на 
енергијата, на силите што го исполнуваат светот 
и што се постојано во однос и движење:  „...свесно 
спознавање на силите, на сопствената и на туѓата 
енергија, трансформација и визуелно претставување 
на невидливите сили, на законитостите на силите 
и движењата, на силата како единка и во однос 
на другите сили: естетска креација на силите, 
обликување, создавање  уметничко дело.“  За какви 
сили станува збор?  И за какво спознавање се 
работи? Ако се вратиме на она што Хаџи Бошков го 
изјавил во 1993 година дека сите години на неговото 
творештво ги посветил на битката против она што 
значи соцреализам на духот, тогаш можеме да си 
ја дозволиме констатацијата дека неговиот обид да 
ги спознае и визуелно да ги претстави невидливите 
сили е, всушност, само начин на давање отпор на 
невидливите сили што доаѓаат од секаде и кои, 
според Фуко, треба да се разберат како моќ. А моќта, 
вели Фуко, е сеприсутна и таа се случува во секој 
миг и во секоја точка.  И навистина, ретроспективно 
гледајќи го неговото творештво, од делата настанати 
кон крајот на 1950-те години, па сéдо последните 
негови дела од крајот на 1990-те години и почетокот 
на првата деценија на 21. век, се наметнува 
впечатокот дека Хаџи Бошков целата своја творечка 
енергија ја има насочено токму кон доловувањето и 

supporting and financing everything that was a 
form of socialist realism of the spirit, expressed 
through another form. I would dare say this is the 
case today, too, through a completely different 
form”.¹ And in 1993 Macedonia had already left 
the Yugoslav federation of socialist republics 
and set course on its independent, post-socialist 
transitional road.  

***

Summarizing his work, Petar Hadzi Boshkov 
singles out three points around which his 
creative thought is articulated: “material-
material, idea-author and energy-force”.² Taking 
these three important aspects about his work 
into consideration, he pays special attention to 
the aspect of capturing the energy, the forces 
that replenish the world which are in constant 
relationship and movement: “(…) conscious 
understanding of the forces, of the own energy 
and that of others, transformation and visual 
representation of invisible forces, of laws of 
forces and motion, of force as a unit and in 
relation to other forces: aesthetic creation of 
forces, shaping, creating a work of art”. What 
kind of forces are they? And what kind of 
understanding? If we go back to Hadzi Boshkov’s 
statement from 1993 that he devoted his years of 
work to the battle against socialist realism of the 
spirit, then we could allow ourselves to state that 
his attempt to understand and visually represent 
invisible forces is but a way of resistance to the 
invisible forces coming from everywhere and 
which, according to Foucault, should be regarded 
as power. And power, according to Foucault, is 
omnipresent and it occurs at any moment and 
at any point. And rightfully so, the retrospective 
review of his work, from the works created at the 
end of the 1950s until his final works at the end 
of the 1990s and the beginning of the first decade 
of the 21st century, gives a strong impression 
that Hadzi Boshkov diverted his entire creative 
energy to capturing an making variatins of the 
relationships of forces: their rhythm, dynamics, 
oscillation, multiplication and expansion, their 
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варијацијата на односите на силите: нивниот ритам, 
динамика, осцилации, множење и ширење, нивното 
пробивање, набирање, прекршување, свиткување 
во човекот, преку него, на него и од него. Човекот 
секогаш е местото на кое силите дејствуваат, но 
и место на давање отпор. Од односот на силите и 
отпорот  зависи и композицијата на човекот. Кај 
Хаџи Бошков композицијата на човекот никогаш не е 
статична и таа постојано се менува: од виталистичка, 
антропоморфна, преку механоморфна, еден вид  
апстрактен механизам, до речиси сосема стуткана 
и згмечена, непрепознатлива во серијалноста на 
своето постоење (како во инсталацијата Човекот и 
комуникацијата од 2004 година). 

***                     

Хаџи Бошков не е само скулптор. Тој е уметник-
истражувач. На скулптурата никогаш не и приоѓа 
во класична смисла, туку секогаш од позиција на 
преиспитување и проширување на нејзините 
претпоставки: од виталистичкиот пристап, преку 
енформелот, преку варијациите на минималистичката 
и технизирана форма, до новото и проширеното поле 
на уметноста. Во тој истражувачки дух тој и приоѓа и 
на графиката што претставува битен дел од неговото 
творештво. Во неа тој не само што ги поставува и  ги 
иницира битните насоки на својата творечка мисла 
туку ја доведува и во прашање дисциплинарната 
затвореност што беше една од карактеристиките на 
високата модерна.   

Во скулптурите и графиките, изложени на неговата 
прва самостојна изложба во Скопје во 1959 година, 
односот на силите е изразен преку виталистичката 
линија што овде има двојна улога: таа гради, но 
во исто време и разградува. Линијата не само што 
ја оцртува, ја гради и ја затвора формата, давајќи 
ѝ густина и волумен, туку истовремено со своето 
бранување длаби и отвора, ја отвора формата кон 
надворешноста: бранувањето, свиткувањето на 
линијата е тоа што ја создава не само густината, 
волуменот на формата туку и неговата шуплина, 
неговиот „празен (негативен) волумен“³              
Во периодот од 1966 до 1969 година (по престојот 

breakthrough, crumpling, refraction, bending 
into humans, over them, on them and from them. 
Man is always the place where forces work, but 
also a place of resistance. The composition of 
man depends on the relationship between forces 
and resistance. The composition of man with 
Hadzi Boshkov is never static, it is ever-changing: 
from vitalistic, anthropomorphic, through 
mechanomorphic, a kind of abstract mechanism, 
to almost entirely crumpled and squished, 
unrecognizable in the seriality of its existence (as 
in the installation The Man and Communication 
from 2004).

***                     

Hadzi Boshkov is more than just a sculptor. He 
is an artist-researcher. He never approaches 
sculpture in a classical sense, but rather always 
from a position of questioning and expanding 
its assumptions: from the vitalistic approach, 
through the informel, through variations of 
minimalistic and technicized form, to the new 
and expanded field of art. He approaches 
printmaking in this researching spirit, which is a 
significant part of his work. He not only positions 
and initiates important directions of his creative 
thought thereby, but also brings into question 
the disciplinary closeness that was one of the 
characteristics of the art of high modernity.   

In the sculptures and prints exhibited at his first 
independent exhibition in Skopje in 1959, the 
relationship of forces is expressed through the 
vitalistic line which has a double role here: it 
constructs, but at the same time deconstructs. 
The line outlines, constructs and encloses the 
form, giving it density and volume, while at the 
same time gouging and opening with its rippling; 
it opens the form towards the exterior: rippling, 
bending of lines is what creates not only the 
density and volume of the form, but also its 
hollowness, its “empty (negative) volume”.³            
In the period between 1966 and 1969 (following 
his stay in England and USA), he creates a series 
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во Англија и во САД), создава серија графики за 
кои  Борис Петковски вели дека нивната ликовна 
структура потсетува на „суптилен сеизмограф“. И тој 
ја нагласува опседнатоста на авторот со енергиите и 
силите што ги исполнуваат и просторот и времето и 
материјата. Толкувањето на овие графики од страна 
на Петковски навистина прецизно ги доловува 
битните особини на неговиот графички израз :  
„(..) монолитотипиите на Хаџи Бошков како да се 
дијаграми на уметниковата опсесија со тие енергии 
и ритми, во кои учествува секое делче на „мртвата“ 
и „живата“ материја. Кадифестите, нежно сфуматно 
покриени површини на неговите отпечатоци низ кои 
се провлекуваат чудни, деликатни калеидоскопи, 
преплети, мрежести, пајажинести вкрстувања, 
експлозии, интерференции на линии и маси, се 
чинат како симболични визуелни карактеристики 
на современиот свет. Нивните структури често 
асоцираат и некоја необична ‘музикалност‘, 
динамика, ритам што како да изразуваат некаква 
елегична носталгија за просторот, дејствуваат како 
кристализирани, визуелни бранови на некаква 
чудесна „трансгалактичка музика“⁴  

Во периодот на 1970-те и 1980-те години Хаџи 
Бошков создава графики во духот на геометриската 
апстракција што е во тесна врска со неговиот 
скулпторски израз од тој период.  Графиките 
настанати во почетокот на 70-те години се 
одликуваат со рафиниран пристап во третирањето 
на површини и формите што, всушност, се графички 
„превод“  на неговите механизирани скулптури-
објекти настанати кон крајот на 60-те години и 
почетокот на 1970-те години. Според  Абаџиева, во 
создавањето на овие објекти тој  користи отпадоци 
од кои конструира „(...)еден несекојдневен амбиент, 
еден вид  метална шума со каскади, пластови 
земја вкаменети во актот на сложени трустови, 
брановидни формации, балансирање на нивоа..“⁵ 
Во графиките се служи со принципот на множење 
и развивање на определени фрагменти, исечоци 
од објектите, особено од оние делови во кои се 
нагласени движењето, ритмите, набирањето и 
прекршувањето на формите. 

of prints, which according to Boris Petkovski due 
to their artistic structure appear as a “subtle 
seismograph”. He, too, stresses the author’s 
obsession with energies and forces that 
replenish space, time and matter. Petkovski’s 
interpretation of these prints does indeed 
bring to light the important characteristics of 
his graphical expression:  “(...) it is as if Hadzi 
Boshkov’s monotypes are diagrams of the artist’s 
obsession with those energies and rhythms, 
where every part of the ‘dead’ and ‘alive’ matter 
participates. The velvety, softly sfumato-
covered surfaces of his imprints over which 
strange, delicate kaleidoscopes, intersections, 
net-like, spider web-like weavings, explosions, 
interferences of lines and masses all run, 
appear as symbolic visual characteristics of the 
modern world. Their structures often remind 
of an unusual ‘musicality’, dynamism, rhythm, 
appearing as if they express an elegy of nostalgia 
for space, appear as crystalized visual waves of 
an miraculous ’trans-galactic music’”.⁴  

In the period of the 1970s and 1980s, Hadzi 
Boshkov creates prints in the spirit of 
geometrical abstraction which is in close 
correlation with his sculptural expression of that 
time.  Prints created at the beginning of the 1970s 
are characterized with a refined approach in the 
treatment of surfaces and forms which, in fact, 
are a graphical “translation” of his mechanized 
sculptures-objects created at the end of the 
1960s and beginning of the 1970s. According to 
Abadzieva, in the creation of these objects he 
uses scraps to construct “(…) an extraordinary 
ambience, a kind of a metal forest with cascades, 
layers of earth fossilized into the act of complex 
fault lines, wavy formations, balancing on 
levels...”⁵. He uses the principle of multiplication 
and development of certain fragments in his 
prints, cut-outs from the objects, especially the 
ones where movement, rhythmicity, shrinking 
and breaking of forms are emphasised. 
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Геометријата на формите, во духот на новата 
геометрија, е присутна и во графиките настанати 
во 1980-те години. Но овојпат не преку множење 
на фрагменти, туку преку судир на чисти обоени 
површини и форми. И овде сè е во знакот на 
дејствувањето на силите кои преку насоченоста,  
ритамот, спојот, пресекот на геометриските форми 
и различните варијанти на боја ја исполнуваат 
целата површина. Во првата половина на 1980-те 
години применува постапка на спротивставување 
на две обоени површини: едната површина на чиста 
боја, а другата исполнета со енергетски вибрации. 
Понекогаш овие површини преминуваат во блокови 
на чисти сетилни вибрации, на чисти сетилни 
впечатоци што не се однесуваат на ништо друго, 
туку само на сопствениот потенцијал. Овие блокови 
на сетилни впечатоци дејствуваат на нивото на она 
што Делез и Гатари го нарекуваат склоп на перцепти 
и афекти. Според нив уметничкото дело не е ништо 
друго туку „блок на сетилни впечатоци (сензации), 
односно еден склоп на перцепти и афекти“. А 
перцептите не треба да се мешаат со перцепцијата. 
Перцептите се она што уметничкото дело го носи и 
го чува во себе. Тие „ на неосетливите сили што го 
населуваат светот и што дејствуваат врз нас, и нé 
воведуваат во постоење“⁶ им овозможуваат да се 
појават во вид на сетилни впечатоци. 

Во графиките од втората половина на 80-те години 
односот на геометриските обоени површини и форми 
е динамизиран: сé е овде во релации и односи на 
сили што се преклопуваат, сечат и се  пробиваат. 
Секоја обоена геометриска површина дејствува 
како сила доведена во состојба на гравитација, на 
привлекување и одбивање.             

Во графиките од 2000-2001 год. се појавува една 
поинаква поетика на изразот сосема различна од 
претходните геометриски обмислени и знаковно 
структурирани графики. Овде како да исчезнува 
секаква можност за „свесно осознавање на 
силите“ , па сега сета енергија  е насочена кон едно 
сосема лично ткаење на сензитивни, имагинарни, 
фантастични микробранувања.  Ако неговото 
претходно искуство значеше излегување од себе 

The geometry of forms, in the spirit of the new 
geometry, is present in the prints created in 
the 1980s. But this time instead of multiplying 
fragments, he collides clean coloured surfaces 
and forms. Everything here is about the action 
of forces which through orientation, rhythm and 
intersection of geometrical forms and different 
variances of colour fill the entire surface. In the 
first half of the 1980s, he applies a procedure 
of confrontation of two coloured surfaces: 
one surface of pure colour and another full of 
energetic vibrations. At times, these surfaces 
turn into blocs of pure sensational vibrations, of 
pure sensory impressions relating to nothing but 
their own potential. These blocs of sensations 
act at the level of what Deleuze and Guattari call 
a compound of percepts and affects. According 
to them, a work of art is not more than “a bloc 
of sensory impressions (sensations), that is to 
say, a compound of percepts and affects”. And 
percepts should not be confused with perception. 
Percepts are what a work of art carries and 
keeps in itself. They make “the imperceptible 
forces that populate the world, affect us, and 
make us become”⁶ to become perceptible as 
sensational impressions. 

In the prints from the second half of the 1980s, 
the relationship between geometrical coloured 
surfaces and forms is more dynamic: everything 
here is in relations and relationships that 
overlap, intersect, break through. Each coloured 
geometrical surface acts as a force brought to a 
state of gravity, attraction and rejection.             

There is a different kind of poetics of the 
expression in the prints from 2000-2001, 
quite distinct from the previous prints that are 
geometrically deliberated and structured in 
terms of characters. It would appear here as if 
any possibility of “conscious understanding of 
power” has disappeared, so now the energy is 
directed towards a completely personal weaving 
of sensitive, imaginative, fantastic micro ripples.  
If his previous experience had meant stepping 
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за да се претстави полето на невидливите сили, 
сега како да е во сила свртувањето кон себе, 
кон сопствените енергетски предели каде што 
исчезнува разликата меѓу сликата и сонот, меѓу 
надворешниот и  внатрешниот простор. Растресени 
линии, разлеани бои, фрагментирани сензации, 
расредишена енергија на сетилните трагови: сето 
тоа го оневозможува погледот да се фиксира, 
туку го тера да се движи по една неправилна и 
непредвидлива патека, без можност да создаде 
една стабилна и фокусирана претстава. Ваквиот 
поглед може да се доведе во врска со поимот Glance 
(брз, бегол поглед) употребен од страна на Норман 
Брајсон кој во своето дело Гледање и сликарство: 
Логиката на погледот прави разлика меѓу два 
начини на гледање, меѓу Gaze (длабок, фиксиран 
поглед) и Glance (брз, бегол поглед)⁷. Првиот термин 
се однесува на систем на гледање што подразбира 
статичен, фиксиран поглед што вниманието на 
набљудувачот го фокусира на определен објект. Се 
поврзува со специфичен начин на репрезентирање 
на стварноста развиен во традиционалното западно 
сликарство од ренесансата па до денес и подразбира 
пасивизирање на телото и негово контролирање, 
или како што вели Никола Дедиќ, „...во прашање е 
систем во којшто мноштвото на активности на телото 
се суспендирани, а нивната дисперзивност е врзана, 
неподвижна.“⁸ Според Брајсон, два парадигматични 
примери на овој начин на гледање и репрезентација 
се социјалистичкиот реализам и капиталистичката 
реклама. За разлика од овој систем на фиксирано 
гледање, постои и оној на брзиот, беглиот поглед 
што Брајсон го доведува во врска со сликарството на 
Истокот, а главните карактеристики се миговноста 
и телесноста. Погледот не може да се фиксира, туку 
постојано е во движење, па оттаму тој не може да се 
регулира ниту да се контролира. Токму поради ова, 
за  Брајсон ваквиот поглед во основа е субверзивен.

Ако се има предвид дека целокупното творештво на 
Хаџи Бошков е во знакот на „осознавање“ на силите, 
на непознатите сили што секогаш доаѓаат однадвор 
и што никогаш не може да се стабилизираат, тогаш 
со право можеме терминот Glance да го прошириме 
и да го доведеме во врска и со неговата претходна 

out of himself so that the field of invisible 
forces is presented, now it is as if he is turning 
to himself, towards his own areas of energy 
where the difference between an image and a 
dream, the exterior and the interior, is no more. 
Scattered lines, dispersed colours, fragmented 
sensations, decentred energy of the sensory 
traces: all of this impairs the focusing of vision, it 
makes it move on an irregular and unpredictable 
path, without the possibility to create a stable 
and focused representation. This view can be 
interrelated with the expression Glance (swift, 
hurried look) that Norman Bryson used in his 
book Vision and painting: The logic of the gaze 
making a distinction between two modes of 
vision, between Gaze (deep, fixated look) and 
Glance (swift, hurried look)⁷. The former relates 
to a system of vision that implies a static, fixated 
look which focuses the viewer’s attention to a 
certain object. It is linked to a specific mode of 
representation of reality developed in traditional 
western painting from the Renaissance up to 
the present day, which involves inactivation of 
the body and taking over control, or as Nikola 
Dedikj would state “…it is a system where most 
of the bodily activities are suspended, and their 
dispersion is tied, immovable”.⁸ According to 
Bryson, two paradigmatic examples of this 
mode of vision and representation are socialist 
realism and capitalist advertising. As opposed 
to this system of fixated looking, there is the 
swift, hurried look that Bryson links with eastern 
painting, the main characteristics of which 
are instantaneity and corporeality. The look 
may not be fixated, it is in constant movement, 
and therefore it can neither be regulated nor 
controlled. That is why Bryson considers this 
view as subversive.

Taking into consideration that the complete work 
of Hadzi Boskov is marked by “recognizing” the 
forces, the unknown forces that always come 
from the outside and that can never be stabilized, 
then we can rightly expand the expression Glance 
and bring it in a relation with its prior artistic 
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уметничка стратегија на претставување на она 
што, всушност, никогаш не може да се локализира 
и да се фиксира: а тоа се силите што се постојано 
во движење, пробивање, свиткување и во чие 
поле на дејствување постојано се извлекуваат и 
се исцртуваат нови, потенцијални линии на отпор. 
А линиите на отпорот, следејќи го Делез, имаат 
предност во однос на дејствувањето на силите 
(моќта) што се секогаш насочени кон создавање 
состојби на статичност и контрола, додека линиите 
на отпорот секогаш се насочени кон промена: тие се 
отворени и се во постојано отворање кон иднината, 
на „една иднина, со која ништо не се завршува, 
бидејќи ништо не ни почнало, но сè се преобразува.“⁹  

¹ Небојша Јаконов. Тивкиот човек од ателјето. Интервју. Петар Хаџи Бошков, 
Скопје: Пулс, 2. јули 1993, 128,7 (7-9)  
² Викторија Васева Димеска. Движење на материјата. Интервју на Културен 
живот, Скопје: Културен живот, 1994, бр.6-7, стр.39
³ Соња Абаџиева, Петар Хаџи Бошков, Скопје: Музеј на современата уметност, 
Mакедонска книга, 1989, стр.11
⁴ Борис Петковски. Петар Хаџи Бошков-графика. Скопје:Музеј на современата 
уметност, 1969
⁵ Соња Абаџиева, Петар Хаџи Бошков, Скопје: Музеј на современата уметност, 
Mакедонска книга, 1989, стр.21
⁶ Жил Делез. Феликс Гатари. Шта је филозофија? Сремски Карловсци Нови Сад: 
Издавачка књижарница, 1995, стр.231
⁷ Norman Bryson. Vision and Painting. The Logic of the Gaze, New Haven and London: 
Yale University Press, 1985   
⁸ Nikola Dedić. Ka radikalnoj kritici ideologije: od socijalizma ka postsocijalizmu. 
Beograd: Prodajna galerija, Novi Sad, Muzej savremene umetnosti, 2009.
⁹ Žil Delez. Fuko. Sremski Karlovci: Izdavačka knjizarnica Zorana Stojanovića, 
1989, str.93

strategy of representing what actually could 
never be localized and fixed: the forces that 
are in constant motion, breakthrough, bending, 
with their field of action constantly pulling and 
drawing new potential lines of resistance. And 
by Deleuze, the lines of resistance have priority 
over the action of the forces (power) that are 
always directed to the creation of situations 
of immobility and control, while the lines of 
resistance are always directed to change: they 
are open and constantly opening to the future, to 
“(...) a future where nothing ends, since nothing 
has begun, but everything is transformed”.⁹  

¹ Nebojsha Jankov. The silent man from the atelier. Interview. Petar Hadzi 
Boshkov, Skopje: Puls, July 2 1993, 128,7 (7-9)  
² Viktorija Vaseva Dimeska. Movement of memory. Interview by “Kulturen 
Zhivot”, Skopje: Kulturen Zhivot, 1994, no. 6-7, pg.39
³ Sonja Abadzieva, Petar Hadzi Boshkov, Skopje: Museum of Contemporary 
Art, Makedonska Kniga, 1989, pg.11
⁴ Boris Petokvski. Petar Hadzi Boshkov -printmaking. Skopje: Museum of 
Contemporary Art, 1969
⁵ Sonja Abadzieva, Petar Hadzi Boshkov, Skopje: Museum of Contemporary 
Art, Makedonska Kniga, 1989, pg. 21
⁶. Gilles Deleuze. Felix Guattari. Shta je filozofija? Sremski Karlovci, Novi 
Sad: Izdavachka Knizharnica, 1995, pg. 231
⁷ Norman Bryson. Vision and Painting. The Logic of the Gaze, New Haven 
and London: Yale University Press, 1985   
⁸. Nikola Dedić. Ka radikalnoj kritici ideologije: od socijalizma ka 
postsocijalizmu. Beograd: Prodajna galerija, Novi Sad, Muzej savremene 
umetnosti, 2009.
⁹ Guilles Deleuze. Foucault. Sremski Karlovci: Izdavačka knjiarnica Zorana 
Stojanovića, 1989, pg. 93
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Обликување на модерноста: 
Модернизмот на Петар Хаџи Бошков

Лазо Плавевски

Во едно разгледување на дел од творештвото 
насочено кон техниката на изведбата постои 
ризик од занемарување на контекстот во кој тој 
дел бил создаван. Во случајот со графиките на 
Петар Хаџи Бошков тоа е нивниот однос со 
скулптурите, односно со неговото творештво 
воопшто и контекстот и нивното значење во 
опкружувањето во кое тие биле создавани.  

Хаџи Бошков е модернист, а таа определба и 
таквата дејност, во средината во која создавал 
има, или имала, специфична функција. Неговата 
дејност (како и дејноста на неговата генерација 
ликовни уметници кои се изразувале со јазикот на 
модернизмот) за Македонија нема значење само 
како прифаќање на еден ликовен израз, актуелен 
во мигот кога бил создаван, туку таквата определба 
имала дополнителна функција во форматирањето 
на македонското општество како модерно 
општество, како општество кое во освојувањето на 
модерноста, или освојувајќи ја модерноста, треба да 
ја освои сопствената еманципација. Модернизмот 
во Македонија во средината на педесеттите и 
во шеесеттите години од XX век, периодот на 
најрелевантната дејност на Хаџи Бошков, има 
за неа многу поголема општествена функција и 
значење што ги надминува рамките на уметноста. 
Тој требало да ги создаде новите вредносни модели 
во форма на модерни вредности. За ова сме свесни, 
или стануваме свесни, токму во овој миг, или 
период, кога кај нас е во тек голем деструктивен 
напад врз сè она што го создале  модерноста и 
модернизмот. Тоа најповеќе се забележува во 
архитектурата и урбанизмот, иако, всушност, се 
работи за  насочен процес што се одразува во сите 
сфери. Нашата сегашна позиција во современоста 
критично го определува погледот кон минатото. Од 
таа причина, во овој текст, модернизмот на Хаџи 
Бошков и функцијата што тој ја имал во просторот на 

Shaping Мodernity: The Modernism 
of Petar Hadzi Boshkov

Lazo Plavevski

A review of a part of an artist’s work which is 
dealing specifically with a particular artistic 
technique brings a risk of neglecting the context 
in which that part was created. In the case of 
the prints of Petar Hadzi Boshkov, it is their 
relationship with sculptures, or rather with his 
work in general and the context and their 
meaning in the environment where they 
were created.  

Hadzi Boshkov is a modernist, and this 
determination and activity in the environment 
where he worked has, or rather had, a specific 
function. His work (as well as the work of his 
generation of artists who were using the 
language of modernism) is significant for 
Macedonia not only as accepting a form of 
artistic expression, predominant at the moment 
of creation, but also as a determination that 
had an additional function in the formatting of 
Macedonian society as a modern society, as a 
society that in its establishment of modernity, 
should achieve its own emancipation. Modernism 
in Macedonia in the mid-1950s and 1960s, the 
period of the most relevant work of Hadzi 
Boshkov, has a much greater social function and 
significance for the country, beyond the exclusive 
boundaries of art. It was expected for the new 
value models in the form of modern values to 
be created. And it is exactly nowadays, when a 
vast destructive attack on everything created 
by modernity and modernism takes place that 
we are aware, or rather become aware of the 
importance of this historic process. Neglecting 
the achievements of modernism is most apparent 
in architecture and urbanism, although in fact it 
is a directed process that reflects in all areas of 
the society. Our current position in the present-
day critically determines the view of the past. 
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модернитетот во Република Македонија постојано 
ќе се зема предвид како критичен дел од неговото 
творештво. Во времето на случувањето на овој 
модернизам таквата дејност била разбирлива сама 
по себе и како таква станала незабележителна 
и невидлива. Поради тоа пожелно е мало 
образложение.
Накратко: Еманципацијата на македонското 
општество е реализирана во периодот на 
освојувањето на вредностите и моделите на 
модерноста. Тој процес се одвивал делумно во 
првите децении на XX век, но бил интензивиран 
во средината на векот и децениите по него, во 
период што се поклопувал со формирањето на 
Република Македонија како федерална единица 
во поранешната СФРЈ, со сопствен суверенитет и 
право на институциите на културата. Пожелно е да 
се напомене дека социјалистичкиот карактер на 
општеството во кој се одвивал тој процес овозможил 
да бидат надминати границите на ексклузивноста на 
намерите со едно настојувањe за негово масовно 
влијание во сите сегменти на општеството. 
Модерноста станала реален и длабоко втемелен 
општествен процес што требало да ги промени 
затекнатите состојби. Периодот на прифаќањето 
на модерноста е паралелен и со моментот на 
стекнување на сопствениот суверенитет, што го 
поставува модернитетот во Република Македонија 
во непосредна близина на контурите на идентитетот 
на ова општество. На некој начин тој идентитет е 
темелно модерен, бидејќи неговиот суверенитет 
произлегол од модерноста на односот кон 
претходните настојувања и проекциите за неговата 
посакувана општествена структура.

Општата културна и социјална неразвиеност 
вообичаено подразбира наклонетост кон ригидни 
односи кон уметничките настојувања. Во основа тие 
биле такви, но настојчивоста на напорот насочен 
кон модерноста на општеството и определени 
историски случувања придонеле доминантниот тек 
на уметничките тенденции да биде под знакот на 
модерната уметност. Таа се развивала и покрај сите 
ограничувања од локалниот дискурс и имала реална 
општествена функција – требала да создаде систем 

Therefore, the modernism of Hadzi Boshkov 
and the function he had within the process of 
modernization in the Republic of Macedonia will 
persistently be taken into consideration in this 
text as a critical part of his work. At the time 
of occurrence of the work of Hadzi Boskov, its 
participation in the shaping of modernity was 
understandable in itself and as such became 
unremarkable and invisible. Consequently, 
a brief rationale would be desirable.
In short: The emancipation of Macedonian society 
was realized in the period of the establishment of 
the values and models of modernity. This process 
took place partly in the first decades of the 20th 
century, but was consequently intensified at the 
middle of the century and in the decades to follow, 
at a time which coincided with the establishment 
of the Republic of Macedonia as a federal unit in 
the former socialist Yugoslavia gaining its own 
sovereignty and right to cultural institutions. It is 
worth mentioning that the socialist character of 
the society enabled to overcome the limitations 
of exclusivity of that process by an endeavour to 
spread its influence within the society in general. 
Modernity had become a realistic and thorough 
social process intended to thoroughly change 
the pre-existing social conditions. The period of 
acceptance of modernity is in parallel with the 
period of obtaining sovereignty, drawing by that 
the contours of the identity of the Macedonian 
society. In a way it is thoroughly modern, as 
its sovereignty arose from the modernity of 
the relationship towards prior endeavours and 
projections for its intended social structure.

General cultural and social underdevelopment 
usually implicates an affinity for rigid attitudes 
towards artistic endeavours. Fundamentally they 
were such, but the persistency of the endeavour 
directed towards society’s modernity and certain 
historical events contributed to the dominant 
course of artistic tendencies to be under the 
flag of modern art. It developed in spite of all 
limitations by the local discourse and had a real 
social function – it was to create a system of 
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од вредности компатибилни со општествените 
настојувања. На некој начин таа врз себе ја презела 
улогата или функцијата на митот, требала да го 
поедностави и да го концептуализира сложениот 
општествен процес и таквата форма да ја оствари 
како реално присутна во животното опкружување. 
Модернизмот во Македонија ја имал функцијата 
на пронаоѓање на некој реален „легитимациски 
наратив“ на посакуваната општествена модерност. 
Еманципацијата во Република Македонија 
градела систем на вредности како вредности на 
модерноста. Во основа, еманципацијата е функција 
на модерноста. Модернизмот во ликовната уметност 
е пластичната легитимација на таквите тенденции.

Можно е дека државите кои забележуваат брзи 
и реални успеси во процесот на еманципацијата 
во натамошниот развој да наидат на проблеми 
како остварените општествени пробиви да ги 
канализираат во еден нормален развоен тек, 
односно реалниот проблем се насетува во 
прашањето дали брзата еманципација можеби има 
некоја сопствена цена што подоцна се испорачува? 
Но тоа е прашање за крајот на приказната. На 
нејзиниот почеток се наоѓа делото или дејноста на 
Хаџи Бошков што е обележена со борбениот знак 
на модерниот проект. Во тој проект тој е скулптор 
и графичар, паралелно во скоро целиот тек на 
неговото творештво. Постои некаква негова лична 
алхемија за компатибилноста меѓу овие различни 
ликовни техники. Многу скулптори се и извонредни 
цртачи кои преку цртежот ги разработуваат идеите 
што подоцна треба да бидат реализирани или 
едноставно преку цртежот да размислуваат за 
тридимензионални форми и простори. Хаџи Бошков 
тоа не го прави. Неговите графики не се подготовка, 
ниту барање на скулпторски решенија. Но скоро во 
текот на целото творештво тие се паралелни со нив 
како некаков тек на мисли и идеи што во определен 
период го окупирале. Можно е дека овој однос и не 
била некаква свесна определба или решение, туку 
произлегол од неговиот однос со светот и формата. 
Графиките на Хаџи Бошков не се „скулпторски“, а 
сепак се многу блиски со неговите скулптури.

values compatible with social endeavours. In a 
way, it undertook the role or function of the myth: 
it was intended to simplify and conceptualize the 
complex social process and achieve that form as 
genuinely present in the surrounding environment. 
Modernism in Macedonia assumed a function 
to seek out a realistic “legitimating narrative” of 
the desired social modernity. Emancipation in 
the Republic of Macedonia constructed a system 
of values as values of modernity. Ultimately, 
emancipation is a function of modernity. 
Modernism in arts is the plastic legitimacy of such 
tendencies.

It is possible that countries undergoing fast and 
genuine success in the process of emancipation 
face problems in future development in the 
streamlining of effective social breakthroughs 
into a normal course of development, i.e. the real 
problem is present in the question whether fast 
emancipation may happen at a delayed cost? 
But this is a question best left for the end of 
the story. The work of Hadzi Boshkov is found 
at the beginning, marked by the combat sign of 
the modern project. In that project he is both 
a sculptor and printmaker, almost entirely 
throughout the course of his career. He has his 
own personal alchemy about the compatibility 
between these different art techniques. Many 
sculptors are also exceptional draftsmen who 
by drawing elaborate ideas that later on are to 
be performed. Hadzi Boshkov does not do this. 
His prints are neither preparation, nor efforts 
to find sculptural designs. But almost entirely 
throughout his career, they came in parallel as 
a chain of thoughts and ideas that had occupied 
him at a certain period of time. It is possible that 
this relationship was not a conscious decision or 
solution, but rather it arose from his relationship 
with the world and the form. Hadzi Boshkov’s 
prints are not “sculptural”, yet they are very close 
with his sculptures.
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Страотен процеп/Dreadfull Cavity, 1968
метал/metal, 37х34х14

Скулптура/ Sculpture, 1971
метал/metal, 138х36х35

Делење/Dividing, 1993
метал/metal, 120х120х40

Скулптура 3/4/Sculpture 3/4, 1964
Железо/Iron, 80х140х50

Ненасловено/Untitled, 1966
Монотипија/Monotype, 420х300

Графика XV, од мапата Реч љубовна, 1971
Print XV from the map Word of Love
Сериграфија/Serigraphy, 34/50, 663х473

Рефлексии II//Reflections II, 1989
Висок печат/Mixed media, 2/10, 650х500

Ненасловено (3)/Untitled (3), 1963
Туш/Ink, 593х842
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Пожелни се некои примери:
- Постои некоја блискост меѓу монолитографиите    
Ненасловено од 1966 или Дејствие од и во центарот од 
1968. (во кои се развива идејата за лепезеста форма 
во развиток) со делови од скултурите Симултан 
пробив, Вертикално крешчендо или со Страотен 
процеп, сите од 1968 год. Станува збор за некаква 
визуелизација на ментална претстава за форма што 
има, или здобива, заоблен кружен тек во нејзиното 
развивање. „Развивање“ или развој е некаков 
динамичен процес на енергија. Во монолитографиите 
тој е реализиран или манифестиран со гестуалноста 
на потегот што постојано го изместува правецот 
на движење и повторно се враќа на него, а во 
скулптурите тоа се остварува со поместувањето на 
нивоата на металните површини и менувањето на 
нивните правци. Менувањето на правецот на движење 
на потегот соодветствува со менувањето на нивото 
и правецот на металните, најчесто триаголни плочи. 
Претпоставка е дека во двата случаи намерата или 
тенденцијата на Хаџи Бошков е да оствари некаква 
визуелизација или манифестација на движење, 
развој или енергија. Тоа изедначено повторување 
на движењето (во монолитографиите) и односот 
на металните плочи (во скулптурите) го остварува 
основниот препознатлив ритам на неговото 
творештво. 
- Графиките од раните седумдесетти години 
(како Графика XV, од мапата Реч Љубовна од 
1972 и повеќе други од истиот циклус) во себе 
поседуваат елементи што може да се споредат 
со скулптурите Седната фигура и Скулптура од 
1971 год., односно со делата изложени на неговата 
самостојна изложба во Музејот на современата 
уметност во Скопје во 1971 година.  Во основа 
станува збор за издолжени и назабени вертикали 
што во графиките од тој период се впуштени во цела 
низа односи и значења како самостојни елементи 
или како елементи во определено квадратно 
поле или (во скулптурите) настојчиво се во обид 
сопствената дводимензионалност да ја остварат 
како реална даденост на една идеја префрлена во 
тридимензионален објект. 
- Во некои од графиките од 1989. како Рефлексии II 
или Ненасловено (5), може да се пронајдат реални 

Several examples would be preferred:
- There is a closeness between the 
monolithographs Untitled, from 1966 and Action 
from and to the Centre from 1968 (where the 
idea of a spectral form in development was 
born) and parts of the sculptures Simultaneous 
breakthrough, Vertical Crescendo or Dreadful 
Cavity, all from 1968. It is a matter of a certain 
visualization of mental perception of a form 
which has, or obtains, a round circular flow in its 
development. “Developing” or development is a 
certain dynamic process of energy. It is realized 
or manifested in the monoprints by the gesturality 
of the stroke that constantly shifts direction 
of movement yet constantly returns, and in 
sculptures it is executed by the shifting of the 
levels of metal surfaces and the change of their 
direction. The change of direction of movement 
of the stroke corresponds with the shift of the 
level and direction of metal, most often triangular 
plates. It can be assumed that in both cases, 
Hadzi Boshkov’s intention or tendency is to 
achieve a certain visualization or manifestation of 
movement, development or energy. This balanced 
repetition of the movement (in the monoprints) 
and the relationship between metal plates (in 
sculptures) achieves the basic recognizable 
rhythm of his work. 
- The prints of the early 1970’s (as Print XV from 
1972 and others from the same series) contain 
elements comparable to the sculptures Sitting 
Figure and Sculpture from 1971, i.e. works of art 
exhibited at his solo exhibition at the Museum of 
Contemporary Art in Skopje in 1971.  Essentially, 
they are serrated verticals that in the prints 
of that period are engaged in an wide array 
of relationships and meanings as standalone 
elements or as elements in a particular square 
area, or (in sculptures) persistently attempting 
to realize their two-dimensionality as a genuine 
given of an idea transferred into a three-
dimensional object. 
- In some of the prints from 1989  [Reflections 
II or Untitled (5)], true familiarities can be found 
with the sculptures of that period or the one 
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блискости со скулптурите од тој или од периодот што 
е близок до него: Бесконечност, Ѕид 1 и Ѕид 2, сите 
од 1988/89 година, Делење или Разделба 3 од 1993 
година. Главната пластична мисла во споменатите 
дела е распоред на масите и површините во 
полето на реализираната графика или во самиот 
простор каде што се поставуваат објектите. И во 
двата случаја забележителна е присутноста на 
доцниот модернистички инстинкт на авторот што 
во постмодерната состојба е во настојчив обид да 
оствари задоволувачки решенија.
Можни се и други споредби, но и некои од 
споменатите ќе биде потребно да имаат 
дополнителни образложенија. 
Во 1963 година Хаџи Бошков изработува три цртежи 
[Ненасловено (1, 2, и 3)] кои Соња Абаџиева ги става 
во близина на конструктивистичката поетика - „Како 
инспирација од земјотресот авторот создава цртежи 
во духот на конструктивистичката поетика“.¹  
Во секој случај тоа се цртежи кои во приказот 
на определена урбана глетка користат некакви 
правоаголници како визуелни застапници за делови 
од архитектурата. Тие треба да ја збијат идејата 
за определена архитектонска единица и со неа да 
формираат некаква претстава за некоја целина. Во 
таа насока во 1963/64 год. Хаџи Бошков изработува 
серија од четири скулптури Скопје по земјотресот 
во кои неговата скулпторска мисла добива сосема 
неочекуван израз. Со црни или темни правоаголници 
(метални плочки) тој формира „елиптична“ форма 
на некоја урбана целина што е во безредие, на 
што се алудира во насловот. Отвореноста на 
скулпторската форма и правоаголните плочки, 
што  претставуваат определени урбани единици, се 
сосема нови елементи во неговото творештво. Во 
таа насока Хаџи Бошков во 1964 год. ќе ги создаде 
можеби најрелевантните скулптури во своето 
творештво - Скулптура 3/4 и Женско торзо. Тие се 
со намера да се напушти идејата за скулптурата 
како волумен и да се направи обид да се формира 
дело што ќе поседува и надворешен волумен 
(претстава на нешто; и во двата случаја тоа е торзо) 
и внатрешност на претставеното. Хаџи Бошков тоа 
го реализира со нешто што работно можеме да го 
именуваме како „модули“ или коцки формирани 

close to it: Infinity, Wall 1, Wall 2 from 1988/89, 
Dividing or Parting 3 from 1993. The main plastic 
thought in the aforementioned works of art is 
an arrangement of masses and surfaces in the 
field of realized prints or in the very space where 
objects are placed. In both cases, the presence 
of late modernistic instinct of the artist who in a 
post-modern state is persistently attempting to 
achieve satisfying solutions is evident.
Other comparisons are possible, but also some of 
the aforementioned ones will require additional 
rationales. 
In 1963, Hadzi Boshkov creates three drawings 
[Untitled (1,2and 3)], placed by Sonja Abadzieva 
in the vicinity of constructivist poetics – 
“Inspired by the earthquake, the author creates 
drawings in the spirit of constructivist poetics”.¹ 
In any case, these are drawings that in the 
presentation of a certain urban scenery use some 
rectangles as visual representations of parts of 
architecture. They should concentrate the idea of 
a particular architectural unit and use it to form 
a representation of a whole. In line with this, in 
1963/64 Hadzi Boshkov creates a series of four 
sculptures Skopje Following the Earthquake in 
which his sculptural thought gains a completely 
unexpected form of expression. By using black 
or dark rectangles (metal plates), he makes 
an “elliptical” form which reminds of an urban 
area in disarray, as it is implied in the title. The 
openness of the sculptural form and rectangular 
plates, which represent certain urban units, are 
completely new elements in his work. In this 
regard, Hadzi Boshkov in 1964 created perhaps 
some of the most relevant sculptures in his entire 
oeuvre – “Sculpture 3/4” and “Female Torso”. They 
intend to leave the idea of a sculpture as a volume 
and attempt to shape a work of art that will have 
both an external volume (a representation of 
something; in both cases, it is a torso) and interior 
of the representation. Hadzi Boshkov achieves 
this by something that workwise we could call 
“modules” or cubes formed from rectangular 
plates. The construction of the sculptures is 
“modular” – the form of the work of art is derived 
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од правоаголни плочки. Градбата на скулптурите е 
„модуларна“ – тие, или со нив, е изведена формата 
на делото. Претставеното човечко торзо е некаков 
вид  градба, некаков модуларен објект од единици 
што формираат претстава за самите себе и за нешто 
друго. Со оваа дигресија надвор од графичкиот опус 
на Хаџи Бошков сакам да се фокусирам кон она за 
што претпоставувам дека било актуелно како во 
моментот на создавањето на делата (проблемот на 
урбанистичкиот план за Скопје по земјотресот од 
1963 год.) така и во размислувањата на авторите од 
доцната модерна за она што во духот на Анри Лефевр 
може да се именува како „урбано општество“. 
Проблемите на градот во тој период се голема 
тема на интелектуалната јавност. Хаџи Бошков е 
втурнат во овој проблем не само како јавна личност 
туку и како скулптор. Тој на некој начин морал да 
пронајде сопствен однос кон скулптурата во парк и 
со проблемот на скулптурите во јавен простор. Тие 
се реален урбан проблем што морало да има некаква 
разрешница. Во однос со реалноста на прашањата 
што ги искажува Лефевр: „Дали тие (парковите, м.з.) 
претставуваат неопходно средство за определување 
и забележување на урбаната стварност? Или 
пак тие простори се само неутрален елемент на 
урбаната целина? Што стануваат тие функции 
(тие многуфункционални или трансфункционални 
стварности) во ‘зелените простори‘? Зар проблемот 
не бил решен, произволно и несвесно, токму со таа 
неутрализација на неизграден простор, привидно 
верен на фиктивната природа – ‘зелениот простор‘?“²  
- морало да се заземе накаков став. Ова, како и 
сите други проблеми со скулптурата во урбаниот 
простор кај автори од форматот на Хаџи Бошков 
скоро задолжително предизвикуваат опсесивна 
заинтересираност за него. Можно е дека реакцијата 
од таквиот интерес се скулптурите што пред малку 
беа споменувани. 
Но нивната модуларна структура ќе биде применета 
уште еднаш во периодот кога доцниот модернизам 
сè уште црпи сила од матрицата на Проектот. 
Станува збор за сериграфиите од почетокот на 
седумдесеттите години.
Во најголем број од нив Хаџи Бошков мултиплицира 
квадрати или правоаголници што, можно е, во себе ја 

thereof. The represented human torso is some 
sort of a building, a modular construction of units 
that form a representation for themselves and 
for something else. By digressing out of Hadzi 
Boshkov’s print making, my intention is to focus 
on what I suppose would be current both at the 
time of production of these works of art - and that 
is the issue of Skopje’s urban planning following 
the 1963 earthquake - and in the mindset of artists 
working in the spirit of high modernism, which in 
the spirit of Henri Lefebvre may be referred to as 
“urban society”. The problems of the city at that 
time are a broad topic for the intellectual public. 
Hadzi Boshkov was plunged into this problem 
not only as a public figure, but also as a sculptor. 
He somehow had to find his own relationship 
with sculpture in a park and with the problem of 
sculptures in public spaces. They were a genuine 
urban problem that had to be resolved. In terms 
of the reality of questions expressed by Lefebvre: 
“Whether they (parks) represent an indispensable 
tool for determining and recording urban reality? 
Or are these spaces a mere neutral element of the 
urban entirety? What do these functions (these 
multifunctional or trans-functional realities) 
become in ’green areas?’ Was the problem not 
resolved, arbitrarily and unconsciously, precisely 
with this neutralization of unconstructed spaces, 
seemingly faithful to the fictive nature – ‘green 
area’?”² - a stance had to be taken. This, as well as 
all other problems with sculpture in urban areas 
almost always raise obsessive interest in it with 
artists from the format of Hadzi Boshkov. It may 
be so that the reaction of this interest is caused by 
the sculptures that were just mentioned. 
However, their modular structure will be altered 
once more at the time when high modernism still 
draws force from the matrix of the Project. 
It is about the serigraphs from the early 1970’s.
In most of them, Hadzi Boshkov multiplies 
squares or rectangles which, possibly, contain 
the idea of a modular unit applied in sculptures. 
But these prints are burdened with the difficulty 
of determining the identity of this modularity. I 
suppose that they are urban units, a kind of “…
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поседуваат идејата за модуларна единица применета 
во скулптурите. Но во овие графики се наидува на 
тешкотии во определувањето на идентитетот на таа 
модуларност. Претпоставувам дека тие се урбани 
единици, некаква „...урбана стварност како форма...“³  
или пак можеби се елемент преземен од стрипот 
како единечно поле од некој наративен тек. Во секој 
случај, тие се полиња во кои нешто се случува, а 
се случува бескрајната игра на форми и односи 
на назабените неправилни правоаголници што 
претходно веќе се појавија во неговото творештво „ 
... во духот на конструктивистичката поетика“. 
Важен елемент на оваа серија графики е нивната 
серијалност. Тие не се исцрпуваат во еден или во 
повеќе обиди. Тие имаат тенденција во бескрај 
да ги мултиплицираат сопствените потенцијали 
никогаш не наоѓајќи задоволување во определена 
можност и состојба. Тие се целина само како 
збир од можностите на структурата. Таквата 
структурираност ги поставува основните јазични 
единици (квадратите или модулите-простори) во 
меѓусебни односи на соседство или допирање. Нема 
центар. Тие се распрскани по површината како 
некаков нишан за некое ново „урбано општество“ 
постојано во некаква насока на можности и 
решенија, а никогаш со конечен одговор. Тоа е 
конкретен политички светоглед и тоа е веројатно 
еден од последните доцно модернистички проекти 
остварен пред постмодерните состојби. 

Како и во сите серии графики и во оваа е присутен 
еден беспрекорен ред во постапките на техничката 
изведба. Хаџи Бошков бил перфекционист. Неговите 
графики, од сите периоди и техники, поседуваат 
занаетска перфекција што самата по себе на неговите 
дела им го придодава елементот на сериозноста 
на чинот на потфатот што го реализира. Дали само 
како некаква случајна споредба со споменувањето 
на зборот „перфекционист“ или можеби и со 
наклонетоста кон темата, проблемот „...урбана 
стварност како форма...“ оваа серија графики на Хаџи 
Бошков може да се спореди со графиките кои во тој 
период почнува да ги работи еден друг модернист 
– Душан Перчинков. Обајцата се заинтересирани 
за урбаните состојби: едниот (Хаџи Бошков) е 

urban reality as a form…”³ or perhaps an element 
taken from comics as a single field of a narrative. 
In any case, they are fields in which something 
takes place, and that is the endless play of forms 
and relationships of serrated irregular rectangles 
that had already appeared in his work “…in the 
spirit of constructivist poetics”. 
An important element of this series of prints is 
their seriality. They cannot be drained in one or 
more attempts. They have a tendency to endlessly 
multiply their own potentials, never satisfied with 
a certain possibility and state. They are a whole 
only as a collection of the possibilities of the 
structure. This structuredness places the basic 
language units (squares or modules-spaces) into 
mutual relations of neighbourhood or touching. 
There is no centre. They are scattered over the 
surface as a target for a new “urban society”, 
constantly directed towards possibilities and 
solutions, yet never with a definitive answer. 
It is a particular political worldview and that is 
probably one of the last late modernistic projects 
completed before the postmodern condition. 

As it is the case with all series of prints, this one, 
too, is characterized by a flawless order of the 
proceedings of technical performance. Hadzi 
Boshkov was a perfectionist. His prints, of all 
periods and techniques, possess a craftsmanship 
perfection which in itself adds to his works the 
element of seriousness of the act of the venture 
he is accomplishing. Whether it is as a coinciding 
comparison with the mentioning of the word 
“perfectionist” or perhaps with the fondness 
towards the topic, the problem of “…urban reality 
as a form…”,this series of prints by Hadzi Boshkov 
can be compared to the prints created by another 
modernist at the time – Dushan Perchinkov. Both 
are interested in urban conditions: the former 
(Hadzi Boshkov) is interested in the city itself, 
whereas the latter (Perchinkov) in the relationship 
between the suburbs and nature. Both are focused 
on shrinking, densification of what is their interest 
into one or as few as possible signs, rectangles or 
haystacks that they vary in different relationships. 
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заинтересиран за самиот град, а другиот (Перчинков) 
за односот на предградието со природата. И двајцата 
се концентрирани во собирање, згуснување на она 
што ги интересира во еден или што помал број знаци, 
правоаголници или копи сено, што ги варираат 
во различни односи. На некој начин и двајцата на 
овие јазични единици љубат да им стават сенки, 
дополнително да ги материјализираат. И да не се 
заборави – и двајцата се перфекционисти!

Монолитографиите Хаџи Бошков ги работи скоро во 
целиот период на творештвото. На некој начин тие 
се негов препознатлив знак во полето на графиката. 
Веќе беа споменати неговите дела во оваа техника 
од средината на 1960-те години, но тој нив неуморно 
продолжува да ги работи во низата децении потоа. 
Без матрицата на модерниот проект овие дела, 
особено во деведесеттите години, стануваат личен 
бележник за неговите размислувања за силата 
или енергијата, како реален елемент што дејствува 
во природата или во  светот во кој тој се наоѓа. 
Главен елемент во постапката е гестот, потегот или 
движењето на раката што го држи помагалото за 
интервенција врз металната плоча на која се работи. 
Како гест тоа движење има намера да изведе трага 
за самото себе, а таквата трага да ја пермутира во 
јазичната единица за енергија. Таа (енергијата) е 
претпоставената 
заднина што го реализира движењето, а трагата од 
тоа дејство е олицетворена енергија или енергија 
што го нашла своето олицетворение. Поради тоа 
овие графики не може да се разгледуваат во 
близина на гестуалното, иако гестот е важен дел 
од нивниот процес. 

На сето ова е потребно да се придодаде и 
работењето со повеќе плочи, преклопувањето на 
боените површини, концентрацијата во изведбата 
и моќната фактура по целата површина на 
графиката за повторно да се дојде до она што веќе 
беше споменато: мајсторство или опседнатост со 
мајсторисување во изведбата.

Дејноста на Хаџи Бошков во македонската ликовна 
уметност не може да се разгледува само во кругот 

In a certain way, both love to place shadows on 
these language units, in order to additionally 
materialize them. And let us not forget – both are 
perfectionists!

Hadzi Boshkov makes monoprints almost entirely 
throughout his career. They can be regarded as his 
signature in the field of printmaking. His works in 
this technique from the mid-sixties of the previous 
century were already mentioned, but he continues 
to tirelessly print them in the decades to come. 
Without the matrix of the modern project, these 
works, especially in the 1990’s, had become a 
personal notebook about his thoughts on force 
or energy, as a real element acting in nature or in 
the world where it is found. The main element in 
the process is the gesture, stroke or movement of 
the hand which holds the device for intervention 
over the working metal panel. As a gesture, 
this movement intends to find a trace of itself 
and then permute that trace into the language 
unit for energy. It (the energy) is the underlying 
background which effectuates the movement, 
and the trace of this action is embodied energy, 
i.e. energy that has found its embodiment. That 
is why these prints may not be reviewed in the 
vicinity of the gestural, although the gesture is an 
important part of their process. 
Working with several plates should be added 
to this. Overlapping coloured surfaces, the 
concentration in the performance and the 
powerful facture all over the surface of the print 
are there in order to return to what was already 
mentioned: craftsmanship or the obsession with 
craftsmanship in the performance.

Hadzi Boshkov’s activity in Macedonian history 
of art may not be considered only within this 
particular area of the cultural scene. He and 
his generation of artists were, or rather found 
themselves in a position to create a plastic 
legitimacy of an important social process which 
took place in that period by the virtue of their 
determinations and their artistic contribution. 
Their modernism was a shaping element of the 
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на една дејност од нашата културна сцена. Тој и 
неговата генерација ликовни уметници биле, или се 
нашле, во позиција со своите определби и дела да 
остварат пластичен легитимитет на еден значаен 
општествен процес што се случувал во тој период. 
Нивниот модернизам бил елемент на обликувањето 
на модерноста на нашето општество. Тој модернизам 
создал и воспоставил вредности и вредносни модели 
со кои сме соочени на оваа изложба. Нив мораме да 
ги внесеме во колективната меморија за да можеме 
да се вратиме на патеката на нашата еманципација 
што, очигледно, не е завршена. Согледувањето и 
соочувањето со конкретни вредности е обликување 
на нашата современост.

¹Соња Абаџиева Димитрова, Петар Хаџи Бошков, Македонска книга, Музеј на 
современата уметност-Скопје, Скопје, 1989, стр. 52
² Anri Lefevr, Urbana revolucija, Nolit, Beograd, 1974, стр. 35
 ³Исто, стр. 194

modernity of our society. That modernism created 
and established values and value models that 
we face at this exhibition. We must insert them 
into the collective memory, in order to be able to 
return to the path of our emancipation, which is 
clearly not over yet. By recognizing and facing 
particular values, we shape the contemporaneity.

¹Sonja Abadzieva Dimitrova, Petar Hadzi Boshkov, Makedonska Kniga, 
Museum of Contemporary Art – Skopje, Skopje, 1989, pg. 52
²Henri Lefebvre, Urbana revolucija, Nolit, Belgrade, 1976, pg. 35
³Same, pg. 194
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Називите “Ненасловено“ се однесуваат на делата кои не се именувани од уметникот или за кои не постојат документирани податоци. 
Редните броеви ставени во заграда покрај некои од ненасловените дела се однесуваат на графички серии и се ставени заради поточно 
разликување. Димензиите се во милиметри и прва е висината пред ширината. На страните кадешто има група од четири или повеќе дела, 
редоследот е според движењето на сказалката на часовникот.    

The word Untitled in the catalogue refer to the works for which there are no titles given by the artist or that we could not identify in the printed 
or written documentation. Numbers in the brackets are for differentiating works in certain series. Dimensions are in millimeters and height comes 
before width.  

КАТАЛОГ | CATALOGUE
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Ненасловено и недатирано
Untitled and unknown date  

Туш/Ink, 190х140



32 33

Фигура/ Figure, 1951
Дрворез/Woodcut, 2/14, 680х480
Национална галерија на Македонија
National Galery of Macedonia



32 33

Две фигури/Two Figures, 1959 
Дрворез/Woodcut, 690х480

Национална галерија на Македонија
National Galery of Macedonia



34 35

Композиција I/Composition I, 1958
(од мапата Македонска графика, издадена 1961)
(from the map Macedonian Graphic Art, published in 1961)   
Дрворез/Woodcut, 357х493



34 35

Композиција II, 1961
Дрворез, 32/60, 490x350

Национална и универзитетска библиотека 
Климент Охридски, Скопје
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Ненасловено (Лондон 10. X 1959)
Untitled (London 10. X 1959) 
Гваш и туш/Gouache and ink, 167х223

Ненасловено/Untitled, 1958
Туш/Ink, 210х293



36 37

Ненасловено/Untitled, 14. II 1960
Туш и молив/Ink and pencil, 166х205 

Ненасловено/Untitled, 1960
Гваш и туш /Gouache and ink, 170х112



38 39

Ненасловено/Untitled, 1959
Гваш и туш /Gouache and ink, 120х140

Ненасловено/Untitled, околу/around 1958-59
Гваш и туш /Gouache and ink, 175х222

Ненасловено/Untitled, 1960
Туш/Ink, 210х300



38 39

Ненасловено/Untitled, 1962
Комбинирана техника/Mixed media, 283x194



40 41

Ненасловено/Untitled, 1960
Туш /Ink, 765х507

Ненасловено/Untitled, 1960
Туш /Ink, 765х507



40 41

Ненасловено/Untitled, 1960
Туш /Ink, 508х763



42 43

Ненасловено/Untitled, 1962
Туш и гваш /Ink and gouache, 284х160



42 43

Ненасловено/Untitled, 1961
Туш/Ink, 418х298



44 45

Ненасловено/Untitled, 1961
Туш/Ink, 420х300

Ненасловено/Untitled, 1961
Туш/Ink, 418х299

Ненасловено/Untitled, 1961
Туш /Ink, 418х292

Ненасловено/Untitled, 1961
Туш/Ink, 290х205

Ненасловено/Untitled, 1961
Туш /Ink, 403х290

Ненасловено/Untitled, 1961
Туш/Ink, 420х300



44 45
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46 47

Скопје 1963/Skopje 1963, 1964
Туш /Ink, 595х840



48 49

Ненасловено/Untitled, 1964
Туш /Ink, 595х840



48 49

Ненасловено/Untitled, 1964
Туш /Ink, 598х848



50 51

Скица за скулптура 24. IX. 1964
Drawing for a sculpture 
Молив и туш/Pencil and ink, 132х205

Ненасловено/Untitled, 1963
Туш/Ink, 217х280

Ненасловено/Untitled, 1964
Туш/Ink, 275х378



50 51

Ненасловено/Untitled, 1964
Туш/Ink, 842х595



52 53

Ненасловено (1)/ Untitled (1), 1963
Туш /Ink, 594х843

Ненасловено (2)/ Untitled (2), 1963
Туш/Ink, 595х842



52 53

Ненасловено (3)/Untitled (3), 1963
Туш/Ink, 593х842



54 55

Ненасловено/Untitled, 1964
Туш /Ink, 765х507

Ненасловено/Untitled, 1965
Туш/Ink, 292х90



54 55

Ненасловено/Untitled, 1964
Туш/Ink, 595х846



56 57



56 57

Ненасловено/Untitled, 1963
Туш/Ink, 506х765



58 59

Ненасловено/Untitled, 1964
Туш /Ink, 506х765



58 59

Ненасловено/Untitled, 1964
Туш /Ink, 300х427

Ненасловено/Untitled, 1965
Туш /Ink, 460х602



60 61

Горе и доле/Above and below
Ненасловено/Untitled, 1965
Монотипија/Monotype, 597х845



60 61

Ненасловено/Untitled, 1964
Монотипија/Monotype, 424х300

Ненасловено/Untitled, 1965
Монотипија /Monotype, 357х422

Ненасловено/Untitled, 1965
Монотипија/Monotype, 357х422



62 63

страна/page 58-59
Ненасловено (Њујорк)/Untitled (New York), 1965
Серија од вкупно 18 цртежи, туш, секој 228х297
Series of 18 drawings, ink, each 228x297



62 63



64 65

Ненасловено (Скопје)/Untitled (Skopje), 1965
Серија од вкупно 19 цртежи, туш, секој 207х297
Series of 19 drawings, ink, each 207х297



64 65

Ненасловено/Untitled, 1965
Монотипија и туш /Monotype and ink, 453х595



66 67

Страна/Page 70-71
Ненасловено/Untitled, 1967
Серија од вкупно 11 цртежи, туш, секој со 
неправилни димензии, приближно 470х460
Series of 11 drawings, ink, each with 
irregular dimensions of about 470x460
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68 69

Ненасловено (Њујорк)/Untitled (New York), 1966
Монотипија/Monotype, 1/1 575х445



70 71

Ненасловено/Untitled (1, 2, 3), 1966
Монолитографија/Monolithography, 446х393



70 71

Ненасловено (1)/Untitled (1), 1966
Линорез/Linocut, 1/6, 350х255



72 73

Ненасловено (2)/Untitled (2), 1966
Линорез/Linocut, 1/5, 350х255



72 73

Ненасловено (Њујорк)/Untiled (New York), 1966
Линорез/Linocut, 1/9, 350х255

Игра на рамнотежа/Playing Balance, 1966
Линорез /Linocut, 1/5, 225х225

Музеј на современата уметност Скопје
Museum of Contemporary Art Skopje

Симбол во простор и време I, 1967
Symbol in Space and Time I
Линорез/Linocut, e.a., 350х250
Музеј на современата уметност Скопје
Museum of ContemporaryArt Skopje

Визија на минатото/Vision of the Past, 1966
Линорез /Linocut, e.a. 350х250
Музеј на современата уметност Скопје
Museum of Contemporary Art Skopje



74 75

Тегобна површина/Grave Surface, 1966
Монотипија/Monotype, 420х300

Пустош/Wasteland, 1966
Монотипија/Monotype, 425х298

Ненасловено/Untitled, 1966
Монотипија/Monotype, 420х300

Интерференции/Interferences, 1966
Монотипија/Monotype, 420х300



74 75

Ненасловено/Untitled, 1966
Монотипија/Monotype, 420х300



76 77

Страна/Page 72-73
Ненасловено/Untitled, 1967
Серија од вкупно 11 цртежи, туш, секој со 
неправилни димензии, приближно 470х460
Series of 11 drawings, ink, each with 
irregular dimensions of about 470x460
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Ненасловено (1)/Untitled (1(, 1968
Монолитографија/Monotype, e.a., 752х577

Дејствие од и во центарот
Action from and to the Centre, 1968
Монолитографија/Monolithography, 740х578



78 79

Астрална глетка II/Astral View II, 1968
Монолитографија/Monolithography, e.а, 900х580

Музеј на современата уметност Скопје
Museum of Contemporary Art Skopje

Морбидни констелации IV
Morbid Constelation IV, 1969

Монолитографија/Monolithography, e.а, 900х580
Музеј на современата уметност Скопје

Museum of Contemporary Art Skopje



80 81

Ненасловено (2)/Untitled (2), 1970
Монолитографија/Monolithography, e.a., 740х576

Морбидни констелации I
Morbid Constelation I, 1969
Монолитографија/Monolithography, e.a., 750х570
Музеј на современата уметност Скопје
Museum of Contemporary Art Skopje



80 81

Ненасловено (3)/Untitled (3), 1969
Монолитографија/Monolithography, e.a., 740х570



82 83

Ненасловено/Untitled, 1970
Монолитографија/Monolithography, e.a., 742х578



82 83

Циклус Бесилки за сите времиња и простори (1), 1969
Gallows for All Times and Space (1)

Монолитографија/Monolithography, e.a., 700х560



84 85

Циклус Бесилки за сите времиња и простори (2), 1969
Gallows for All Times and Space (2)
Монолитографија/Monolithography, e.a., 700х560 

Циклус Бесилки за сите времиња и простори (3), 1969
Gallows for All Times and Space (3)
Монолитографија/Monolithography, e.a., 732х572



84 85

Циклус Бесилки за сите времиња и простори (4), 1969
Gallows for All Times and Space (4)

Монолитографија/Monolithography, e.a., 732х572

Циклус Бесилки за сите времиња и простори (5), 1970
Gallows for All Times and Space (5)

Монолитографија/Monolithography, e.a., 740х580



86 87



86 87

Без наслов (1)/Untitled (1), 1970
Линорез/Linocut, 1/10, 410х410



88 89

Ненасловено(2)/Untitled (2), 1970
Линорез/Linocut, 1/10, 415х410



88 89

Графика VII/Print VII, 1970
Линорез/Linocut, 1/6, 430х440

Музеј на современата уметност, Скопје
Museum of Contemporary Art Skopje

Ненасловено (4)/Untitled (4), 1970
Линорез на хартија

Linocut on paper, 1/10, 420х410

Ненасловено (5)/Untitled (5), 1970
Линорез/Linocut, 1/6, 420х410



90 91

Ненасловено (6)/Untitled (6), 1971 
Линорез/Linocut, 2/5, 415х410



90 91

Ненасловено (7)/Untitled (7), 1971 
Линорез/Linocut, 2/10, 418х410



92 93

Ненасловено (1)/Untitled (1), 1971 
Линорез/Linocut, 2/5, 420х410

Ненасловено (2)/Untitled (2), 1971 
Линорез /Linocut, 1/5, 420х410

Ненасловено (3)/Untitled (3), 1971 
Линорез/Linocut, 1/20, 420х410

Ненасловено (4)/Untitled (4), 1971 
Линорез/Linocut, 3/5, 420х410



92 93

Ненасловено (8)/Untitled (8), 1971 
Линорез /Linocut, 2/10, 415х410



94 95

Ненасловено (1)/Untitled (1), 1971 
Линорез/Linocut, 1/10, 707х502

Ненасловено (2)/Untitled (2), 1971 
Линорез/Linocut, 3/20, 707х502



94 95

Графика XV, од мапата Реч љубовна, 1971
Print XV from the map Word of Love

Сериграфија/Serigraphy, 34/50, 663х473
 

Графика XIV, од мапата Реч љубовна, 1971
Print XIV from the map Word of Love

Сериграфија/Serigraphy, 663х475



96 97

Графика XVII, од мапата Реч љубовна, 1971
Print XVII from the map Word of Love
Сериграфија/Serigraphy, 7/50, 665x478

Графика XIX, од мапата Реч љубовна, 1971
Print XIX from the map Word of Love
Сериграфија/Serigraphy, e.a., 663х475



96 97

Графика XVI, од мапата Реч љубовна, 1971
Print XVI from the map Word of Love

Сериграфија/Serigraphy, 662х475



98 99

Графика XIII/Print XIII, 1975
Сериграфија/Serigraphy, 2/2, 1000х700
НУБ Св. Климент Охридски, Скопје/
NUL St. Kliment Ohridski



98 99

Ненасловено/Untitled, 1972
Сериграфија/Serigraphy, 7/7, 707х503

 
Графика XII/Print XII, 1973

Сериграфија/Serigraphy, 1/7, 700х500
Музеј на современата уметност, Скопје

Museum of Contemporary Art Skopje



100 101

Ненасловено (1)/Untittled (1), 1973
Сериграфија/Serigraphy, 2/5, 355х435

Ненасловено (2)/Untitled (2), 1973
Сериграфија/Serigraphy, 6/7, 354х435

Ненасловено (3)/Untitled (3), 1973
Сериграфија/Serigraphy, 5/7, 355х435



100 101

Ненасловено (1)/Untitled (1), 1973
Сериграфија/Serigraphy, 4/5, 353х435

Ненасловено (2)/Untitled (2), 1973
Сериграфија/Serigraphy, 4/5, 353х433



102 103

Бесилки (1)/Gallows (1), 1975
Монотипија/Monotype, e.а., 227 х 197



102 103

Бесилки (2)/Gallows (2), 1975
Монотипија/Monotype, e.а., 197х202

Бесилки (3)/Gallows (3), 1975
Монотипија/Monotype, e.а.,  222х176

Бесилки (4)/Gallows (4), 1975
Монотипија/Monotype, e.а., 200 х 172

Бесилки (5)/Gallows (5), 1975
Монотипија/Monotype, e.а., 214 х 197



104 105



104 105

Средба/Encounter, 1978
Сериграфија/Serigraphy, 3/10, 710х500

Музеј на современата уметност, Скопје
Museum of Contemporary Art Skopje



106 107

Без наслов/Untitled, 1978
Сериграфија/Serigraphy, 453х500



106 107

Без наслов/Untitled, 1973
Сериграфија/Serigraphy, 5/15, 707х502



108 109

страна/pages 104 – 108
Цртежи од циклусот Простор 1979/1982
Drawings from the Cycle Space 
Туш на хартија/Ink on paper, 1000х706



108 109



110 111



110 111



112 113



112 113

Графика X, 1979 (од мапата Југословенска графика)
Print X, 1979 (from the map Yugoslavian Graphic Art)

Литографија/Lithography, е.а., 5/10, 600х420
Музеј на современата уметност Скопје

Museum of Contemporary Art Skopje



114 115



114 115

страна/page 111 –112
Ненасловено/Untitled (1-3), 1983

Висок печат/Mixed media, e.а, 1003х707



116 117



116 117

Ненасловено (1)/Untitled (1), 1983
Монотипија/Monotype, e.a., 285х200

Ненасловено (2)/Untitled (2), 1982
Монотипија/Monotype, e.a., 290х204

Ненасловено (3)/Untitled (3), 1983
Монотипија/Monotype, e.a., 285х200



118 119

Ненасловено/Untitled, 1983
Сериграфија/Serigraphy, e.а. 8/10, 500х353



118 119

Ненасловено (1)/Untitled (1), 1981
Туш на хартија/Ink on paper, 362х278

Ненасловено (2)/Untitled (2), 1981
Туш на хартија/Ink on paper, 280 х 362

Ненасловено (3)/Untitled (3), 1981
Туш на хартија/Ink on paper, 362х276

Ненасловено (4)/Untitled (4), приближно/around 1981
Туш на хартија/Ink on paper, 278х180



120 121



120 121

страна/page 94
Ненасловено (1)/Untitled (1), приближно/around 1985
Монотипија/Monotype, 860х610

Ненасловено (2)/Untitled (2), приближно/around 1985
Монотипија/Monotype, 860х610

Ненасловено (3)/Untitled, 1985
Комбинирана техника/Mixed media, 434х661

Ненасловено (4)/Untitled (4), 1984
Сериграфија/Serigraphy, e.a, 612х442

Ненасловено (5)/Untitled (5), 1984
Сериграфија/Serigraphy, e.a., 612х442



122 123

Ненасловено (1)/Untitled (1), 1983
Монотипија/Monotype, 282х190

Ненасловено (2)/Untitled (2), 1983
Монотипија/Monotype, 282х190



122 123

Ненасловено (3)/Untitled (3), 1983
Монотипија/Monotype, 282х190

Бегство/Running Away, 1983
Литографија/Lithography, 2/6, 710х535

Музеј на современата уметност, Скопје
Museum of Contemporarary Art Skopje



124 125

Ненасловено (1)/Untitled (1), 1985
Висок печат/Mixed media, 2/5, 503х353

Ненасловено (2)/Untitled (2), 1985
Висок печат/Mixed media, 2/3, 503х353

Ненасловено (1)/Untitled (1), 1985
Туш/Ink, 330х252

Ненасловено (2)/Untitled (2), 1983
Туш/Ink, 285х185

Ненасловено (3)/Untitled (3), 1985
Туш/Ink, 352х245

Ненасловено (4)/Untitled (4), 1985
Туш/Ink, 292х212



124 125



126 127



126 127

Рефлексии III/Reflections III, 1989
Комбинирана техника/Mixed media, 2/10, 700х500



128 129

Рефлексии V/Reflections V, 1989
Комбинирана техника/Mixed media, 2/10, 700х500

III/a, 1989
Комбинирана техника/Mixed media, 2/10, 700х500



128 129

Без наслов/Untitled, 1989
Сериграфија/Serigraphy, 2/11, 1000х650
Музеј на современата уметност Скопје

Museum of Contemporary Art Skopje



130 131

Ненасловено (2)/Untitled (2), 1989
Висок печат/Mixed media, а.о., 1000х650

Ненасловено (3)/Untitled (3), 1989
Висок печат/Mixed media, 2/10, 1000х650



130 131

Ненасловено (4)/Untitled (4), 1989
Висок печат/Mixed media, 2/15, 1000х650

Ненасловено (4)/Untitled (5), 1989
Висок печат/Mixed media, 2/5, 1000х650



132 133

Рефлексии II//Reflections II, 1989
Висок печат/Mixed media, 2/10, 650х500

Рефлексии XIV/Reflections XIV, 1989
Висок печат/Mixed media, 2/10, 650х500

Ненасловено (1)/Untitled (1), 1992
Висок печат/Mixed media, 2/5, 650х497

Ненасловено (2)/Untitled (2), 1992
Висок печат/Mixed media, 2/5, 650х497

Ненасловено (3)/Untitled (3), 1992
Висок печат/Mixed media, 2/5, 650х497



132 133



134 135



134 135

Блокови/Blocs, околу/around 1990
Туш/Ink, 132х118

Блокови/Blocs, околу/around 1990
Туш/Ink, 317х252

Блокови/Blocs, околу/around 1990
Туш/Ink, 260х318

Блокови/Blocs, околу/around 1990
Туш/Ink, 335х256

Блокови/Blocs, околу/around 1990
Туш/Ink, 90х97

a.e.III, 1990
Висок печат/Mixed media, e.a., 1000х650

Ненасловено/Untitled, околу/around 1990
Висок печат/Mixed media, 1000х650



136 137



136 137

Ненасловено (1)/Untitled (1), 1993
Монотипија/Mixed media, e.а., 353х305



138 139

Ненасловено (2)/Untitled (2), 1993
Монотипија/Mixed media, 305х350

Ненасловено (3)/Untitled (3), 1993
Монотипија/Mixed media, 355х305

Ненасловено (4)/Untitled (4), 1993
Монотипија/Mixed media, 305х355



138 139

Ненасловено (1)/Untitled (1), 1994
Висок печат/Mixed media, e.а., 980х650



140 141

Без наслов/Untitled, 1994
Висок печат/Mixed media, e.а, 945х495
Музеј на Град Скопје/Museum of the City of Skopje



140 141

Без наслов/Untitled, 1994
Висок печат/Mixed media, 945х650

Музеј на Град Скопје/Museum of the City of Skopje



142 143

Без наслов/Untitled, 1994
Висок печат/Mixed media, e.а, 1000х650 
Музеј на Град Скопје/Museum of the City of Skopje

Ненасловено (2)/Untitled (2), 1994
Висок печат/Mixed media, e.а, 1000х650



142 143

Ненасловено (3)/Untitled (3), 1994
Висок печат/Mixed media, e.а 997х650



144 145



144 145

Ненасловено (1)/Untitled (1), 1998
Висок печат на хартија, а.о., 650х500



146 147

Ненасловено (2)/Untitled (2), 1998
Висок печат/Mixed media, e.а, 650х500

Ненасловено (3)/Untitled (3), 1998
Висок печат/Mixed media, e.а, 650х500



146 147

Страна/page 147-149
Циклус Човекот и комуникацијата

Man and Communication series, 2001
Висок печат на хартија, а.о., 710х504



148 149



148 149



150 151



150 151

Ненасловено (1)/Untitled (1), 1996
Туш/Ink, 165х254

Ненасловено (2)/Untitled (2), 1997
Туш/Ink, 177х265



152 153

Ненасловено (3)/Untitled (3), 1997
Туш/Ink, 285х192

Ненасловено(4)/Untitled (4), 1997
Туш/Ink, 289х193

Ненасловено (5)/Untitled(5), 1997
Туш/Ink, 280х186

Ненасловено(6)/Untitled (6), 1997
Туш/Ink, 275х190



152 153

Ненасловено (7)/Untitled (7), 1996
Туш/Ink, 292х209



154 155



154 155

Циклус Психопејзажи (1)/Psychoscapes series (1), 1998
Комбинирана техника/Mixed media, 615х473



156 157

Циклус Психопејзажи (2)/Psychoscapes series (2), 1998 – 2004 
Комбинирана техника/Mixed media, 431х305

Циклус Психопејзажи (3)/Psychoscapes series (3), 1998
Комбинирана техника/Mixed media, 612х478



156 157

Циклус Психопејзажи (4)/Psychoscapes series (4), 1998 – 2004 
Комбинирана техника/Mixed media, 258х233

Циклус Психопејзажи (5)/Psychoscapes series (5), 1998 - 2004
Комбинирана техника/Mixed media, 334х295



158 159

Циклус Психопејзажи (6)/Psychoscapes (6), 1998 - 2004
Монотипија/Monotype, 270х200



158 159

Циклус Психопејзажи (7)/Psychoscapes series (7), 2001
Монотипија/Monotype, 708х498

Циклус Психопејзажи (8)/Psychoscapes series (8), 1998 - 2004
Монотипија/Monotype, 500х355

Циклус Психопејзажи (9)/Psychoscapes series (9), 2000
Монотипија/Monotype, 1003х700



160 161

Циклус Психопејзажи (10)/Psychoscapes series (10), 1998 - 2004
Монотипија/Monotype, 502х353

Циклус Психопејзажи (11)/Psychoscapes series (11), 1998 - 2004
Монотипија/Monotype, 500х353



160 161

Циклус Психопејзажи (12)/Psychoscapes series (12), 1998 - 2004
Монотипија/Monotype, 500х352

Циклус Психопејзажи (13)/Psychoscapes series (13), 1998 - 2004
Монотипија/Monotype, 1003х645



162 163

Ненасловено (Циклус Психопејзажи) (14)/Psychoscapes series (14), 1998 - 2004
Монотипија/Monotype, 708х500

Циклус Психопејзажи (15)/Psychoscapes series (15), 2001
Монотипија/Monotype, 680х492



162 163

Циклус Психопејзажи (16)/Psychoscapes (16), 1998 - 2004
Монотипија/Monotype, 787х632



164 165

Ненасловено/Untitled (Автопортрет/Selfportrait), 1995
Туш и молив/Ink and pencil, 297х210



164 165

Ненасловено/Untitled (Шлем/Helmet), 2000
Туш/Ink, 317х218

Ненасловено/Untitled (Шлем/Helmet), 2000
Туш/Ink, 312х218



166 167

Страна/page 162 – 165
Скици и фото-колажи за неостварениот проект Крајот на векот за Биеналето во Венеција, 1999
Sketches and photo-collage for the unrealized project The End of the Century for the Venice Biennial, 1999



166 167



168 169



168 169



170 171

Скица за видео проекција за проектот Крајот на векот, околу 1998/99 
Sketch for the video project The End of the Century, around 1998/99
Туш и молив/Ink and pencil, 210х295

Скица за видео проекција за проектот Крајот на векот, недатирано 
Sketch for the video project The End of the Century, around 1998/99
Туш и молив/Ink and pencil, 160х210

Скица за видео проекција за проектот Крајот на векот, недатирано 
Sketch for the video project The End of the Century, around 1998/99
Туш и молив/Ink and pencil, 155х260



170 171

Скица за видео проекција за проектот Крајот на векот, околу 1998/99
Sketch for the video project The End of the Century, around 1998/99 

Туш и молив/Ink and pencil, 210х250

Скица за видео проекција за проектот Крајот на векот, 1999
Sketch for the video project The End of the Century, 1999

Туш и молив/Ink and pencil, 134х148



172 173

Скица за видео проекција за проектот Крајот на векот, 1998
Sketch for the video project The End of the Century, around 1998
Монотипија и гваш/Ink and gouache, 402х503

Скица за видео проекција за проектот Крајот на векот, 1998
Sketch for the video project The End of the Century, around 1998 
Комбинирана техника/Mixed media, 453х594



172 173

Скица за видео проекција за проектот Крајот на векот, 1998 
Sketch for the video project The End of the Century, around 1998

Туш/Ink, 343х454

Скица за видео проекција за проектот Крајот на векот, 1998
Sketch for the video project The End of the Century, around 1998 

Туш и молив/Ink and pencil, 380х596



174 175

Скица за видео проекција за проектот Крајот на векот, околу 1998/99
Sketch for the video project for The End of the Century, around 1998/99 
Комбинирана техника/Mixed media, 410х520



174 175

Скица за видео проекција за проектот Крајот на векот, околу 1998/99
Sketch for the video project for The End of the Century, around 1998/99

Комбинирана техника /Mixed media, 390х485



176 177



176 177

1928
Роден на 1. јуни 1928 година во Скопје во 
семејството на Тодор и Зора Хаџи Бошкови.

1945 – 1947
Работи како референт за индустриско производство 
во Владата на Народна Република Македонија;

1948 – 1953
Студира и дипломира на Академијата за ликовни 
ументости во Љубљана;

1953 – 1960
Скопје, работи како наставник по ликовно 
воспитание во гимназијата „Јосип Броз Тито“

1955
Карловац, Хрватска, Дом на ЈНА, за време на 
отслужувањето на воениот рок ја организира 
првата самостојна изложба на скулптури

1956
Љубљана, Модерна галерија, Изложба на Сојузот 
на ликовните уметници на Југославија; Скопје, Клуб 
на уметниците и културните работници, Графичка 
изложба на шестмина млади уметници

1957
Шангај, Современа југословенска графика; 
Белград, Графички колектив, Современа 
македонска графика

1959
Нови Сад, самостојна изложба со Никола 
Мартиновски; 
Скопје, самостојна изложба на скулптура и графика

1959 – 1960
Лондон, специјалистички престој на Royal College of 
Fine Arts и на Slade School of Fine Arts 

1960
Лондон,  Grabowsky Gallery, самостојна изложба на 
скулптура и графика; 
Скопје, членува во групата „Мугри”

1961 – 1962
Париз, Musee National d’art Moderne,  Рим, Palazzo 
delle esposizioni, Фиренца, Милано и Венеција, 
патувачка изложба Современа југословенска 
уметност

1962
Скопје, самостојна изложба со Драгутин 
Аврамовски Гуте и Богољуб Ивковиќ; 
Дижон, Современа македонска уметност

1963
Скопје, Работнички дом, самостојна изложба со 
Димитар Кондовски

1965
Самостојна изложба на скулптура и цртеж во 
Работничкиот дом во Скопје во организација на 
Музејот на современата уметност; Уметноста во 
Македонија денес, Galleria Penelope, Рим

1965 – 1966
Њујорк, гостин професор на Cooper Union Academy 
of Fine Arts

1966
Њујорк, Institute of International Education, 
самостојна изложба на графика и скулптура;
Нирнберг, Штутгарт и Западен Берлин, Шест 
југословенски уметници; Торино, Galleria d’arte 
Botero, Современа македонска уметност 

1966 – 1980
Предава во Училиштето за применета уметност 
„Лазар Личеноски“ во Скопје;

1967 – 1968
Охрид, Народен музеј и Битола, Уметничка галерија, 
самостојна изложба со Иван Велков; 
Струга, награда за графика на Струшките вечери на 
поезијата;

1969
Скопје, Салон на Музејот на современата уметност, 
самостојна изложба на графика; 

БИОГРАФИЈА, самостојни изложби 
и селектирани групни изложби*
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Солинген, Диселдорф, и Билефелд, Германија, 
Четири македонски графичари (Аврамовски, 
Барутовски, Хаџи Бошков, Шијак); 
Прага, Narodnié  galerie и Брно, Moravská galerie, 
Современа југословенска уметност; 
Скопје, Октомвриска награда за скулптура; 
Скопје, награда за графика на изложбата 
25 години АСНОМ 

1970 – 1971
Белград, Салон на Музејот на современата 
уметност; Загреб, Галерија на современата 
уметност; Љубљана, Модерна галерија; Скопје, 
Музеј на современата уметност, самостојна 
изложба на скулптура и графика;

1971
Париз, Grand Palais и Сараево, Skenderija, Уметноста 
на почвата на Југославија од праисторијата до 
денес; 
Париз, d’Art Moderne de la ville de Paris, Мајски салон  

1972
Скопје, награда „Моша Пијаде“ за графика на 
изложбата на ДЛУМ; 
Битола, прва награда на Југословенското графичко 
триенале; 
Букурешт, Sala Dalles Современа југословенска 
графика

1972 – 1973
Скопје, Народна и универзитетска библиотека 
„Климент Охридски“, реализација на споменикот на 
Климент Охридски

1974
Загреб, Галерија Форум, самостојна изложба на 
графика и скулптура; 
Франкфурт, Jahrhunderthalle Haechst и Билефелд, 
Erholungshaus Bayer, Современа југословенска 
уметност 

1976 – 1977
Чикаго, Лос Анџелес, Вашингтон, Оклахома 
Сити, Њујорк, Олбани и Питсбург, Современа 
југословенска графика;
Крањ, Galerija v Mestn Hiši/Gorenjski muzej Kranj, 
групна изложба со Grupa Junij

1978
Венеција, Giardini, XXXVIII Biennale di Venezia, 
Југословенски павилјон; 
Скопје, Музеј на современата уметност, 
Југословенски уметници на Биеналето во Венеција; 
Сараево, Collegium Artisticum, Уметноста во 
Југославија 1970-78; 
Награда на НУБ Климент Охридски на графичката 
изложба на ДЛУМ

1978 – 1979
Дортмунд, Берлин, Нирнберг, Брисел, Луксембург, 
Рим, Ѓенова, Тенденции во современата 
југословенска уметност;
Мадрид,  Palacio de Velazque; Барселона, 
Fondacio Joan Miro; Лисабон, Centre d’estudis d’art 
contemporani, Современа југословенска уметност 

1979
Бања Лука, Уметничка галерија – Мал салон на Дом 
на културата, самостојна изложба на скулптура и 
графика; 
Загреб, Галерија Форум, самостојна изложба на 
скулптура и цртеж 

1980 – 1988
Работи како професор на Факултетот за ликовни 
уметности во Скопје, а од 1980 до 1985 ја врши 
функцијата декан на факултетот

1981
Скопје, награда за скулптура на VII изложба на 
Сојузот на ликовните уметници на Југославија

1985 – 1986
Белград, Сараево, Нови Сад, Скопје, Приштина, 
Загреб, Љубљана, Цетиње, Југословенска графика 
1950-1980

1986
Илок, Хрватска, Уметничката галерија, самостојна 
изложба на графика и скулптура

1987
Атина, Ethniki Pinakothiki Alexander Soutzos Museum, 
Современа југословенска уметност
Каиро, Aekhnaton Gallery, Модерниот цртеж и ситна 
платика во Југославија 



178 179

1989
Скопје, Музеј на современата уметност, 
ретроспективна изложба: автор Соња Абаџиева; 
Белград, Павиљон Цвијета Зузорић, самостојна 
изложба

1990
Љубљана, Модерна галерија, Дела на југословенски 
автори од збирката на Модерна галерија

1991
Истанбул, Музеј на современа уметност, самостојна 
изложба;
Скопје, Музеј на современата уметност, Нова 
постојана поставка на МСУ;
Софија, Художествена галерия св. Св. Кирил и 
Методиѝ, Современа уметност од Македонија

1993
Истанбул, Yildiz University Gallery, самостојна 
изложба; 
Скопје, Музеј на современата уметност, Антологија 
на македонската ликовна уметност 1894-1994  

1996 – 1997
Лондон, The Economist, самостојна изложба во 
галеријата на магазинот

1997
Брадфорд, Cartwright Hall, самостојна изложба; 
Солун, самостојна изложба во рамките на Солун, 
европска културна престолнина 1997

1998
Стразбур, Парламент на Европската унија, 
самостојна изложба; 
Струмица, Уметничка галерија, самостојна изложба

2002
Скопје, Музеј на современата уметност, групна 
изложба Преобразби 2

2004
Скопје, Музеј на современата уметност, самостојна 
изложба со скулпторската инсталација Улица  

2009
Скопје, Национална галерија на Македонија, 
ретроспективна изложба: автор Конча Пиркоска; 
Избран е за почесен член на Македонската 
академија на науките и уметностите;
Скопје, Музеј на современата уметност, Енформел и 
релации: скулптура 1960-1970

2011
Скопје, Музеј на современата уметност, групна 
изложба Невидливиот пејзаж;   
Скопје, Музеј на современата уметност, групна 
изложба Фрагменти: македонската ликовна сцена 
1991-2011

2014
Скопје, Музеј на современата уметност, 
Солидарноста - недовршен проект? Постојана 
поставка на МСУ

2015
Починал на 22 март во Скопје.

*Петар Хаџи Бошков учествувал на над 300 групни 
изложби; реализирал 16 монументални споменици 
и скулптури во јавен простор; учествувал на 
бројни скулпторски симпозиуми во Македонија 
и Југославија;  добитник е на 30 национални и 
меѓународни награди; делата на уметникот се 
наоѓаат во музеи, галерии и приватни колекции во 
Македонија, поранешна Југославија и во Велика 
Британија, САД, Франција, Полска, Италија, Турција, 
Грција, Белгија.  
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1928 Born in Skopje
1948 – 1953 Studied at the Art Academy in Ljubljana, 
Slovenia
1959 – 1960 Research studies at the Royal College of 
Fine Arts and Slade School of Fine Arts
1965 – 1966 Visiting professor at the Cooper Union 
Academy of Fine Art in New York
1980 – 1988 Professor at the Faculty of Fine Art in 
Skopje
2009 Became a honorary member of the Macedonian 
Academy of Science and Arts  
2015 Died in Skopje

One man exhibitions:

1959 Novi Sad, Serbia, together with Nikola Martinoski; 
Skopje, Police Club (prints and sculptures)
1960 London, Grabowsky Gallery (sculptures, prints 
and drawings)
1962 Skopje, together with Bogoljub Ivkovic and 
Dragutin Avramovski Gute
1963 Skopje, Workers’ Club, together with Dimitar 
Kondovski (sculpture)
1965 Skopje, Workers’ Club, exhibition organized by the 
Museum of Contemporary Art, Skopje (sculptures and 
drawings)
1966 New York, Institute of International Education 
(prints and sculpture)
1967 Ohrid, National Museum, together with Ivan 
Velkov; Bitola, Art Gallery (sculpture)
1969 Skopje, Salon of the Museum of Contemporary Art 
(prints)
1970 – 1971 Belgrade, Salon of the Museum of 
Contemporary Art (sculptures and prints)
1971 Zagreb, Gallery of Contemporary Art; Ljubljana, 
Modern Gallery; Skopje, Museum of Contemporary Art 
(sculptures)
1974 Zagreb, Gallery Forum (prints and sculpture)
1979 Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, Small Salon 
of the Culture Club; Zagreb, Gallery Forum (sculptures 
and drawings)
1986 Ilok, Croatia, Art Gallery (prints and sculptures)
1989 Skopje, Museum of Contemporary Art, 
Retrospective exhibition
1991 Istanbul, Museum of Contemporary Art; Pančevo, 
Serbia, City Gallery 

1994 Istanbul, Yildiz University Gallery
1996 – 1997 London, The Economist
1997 Bradford, Cartwright Hall; Thessaloniki, Cultural 
Capitol of Europe 1997 
1998 Strasbourg, EU Parliament; Strumica, Art Gallery
2004 Skopje, Museum of Contemporary Art
2009 Skopje, National Gallery of Macedonia, 
Retrospective exhibition 

Selected group exhibitions:

Hadzi Boshkov participated in more than 300 
representative selections of Macedonian and Yugoslav 
art throughout former Yugoslavia, and abroad: 
Peking, Shangai 1957; Paris, Milan, Rome, Florence, 
Venice 1961/1962; Dijon 1962; Brussels 1963; London, 
Bradford 1964; Rome 1965; Turin, Nurenberg, Stuttgart, 
West Berlin, Bucharest 1966; Solingen, Bielefeld, 
Düseldorf, Prague, Brno,Istanbul, Ankara 1969; Paris 
1971; Romania 1972; Coventry 1973; Frankfurt, Helsinki 
1974; Stuttgart, Manheim, Hanover, Braunschweig 
1974/1975; Mexico City 1975; Guadalajara, San Luis 
Potosi 1976; Chicago, Washington, Oklahoma City, 
Los Angeles, New York, Pittsburg 1976/1977; Athens 
1977; Lima, Bogota, Cali, Montevideo, Rio de Janeiro, 
Sofia, Bucharest 1978; Dortmund, Nurenberg, Brussels, 
Luxemburg, Rome, Genova, Oakland, Wellington, 
Dunedin, Manila, Madrid, Barcelona, Lisabon 1978/1979; 
Bradford 1979; Norwich, Dublin, Kilkenny, London, 
Manchester 1979/1980; Rome 1980; Dakar 1980/1981; 
Ingolstadt 1981; Nicosia, Lisbon 1982/1983; Bucharest 
1985; La Valletta, Cairo 1986/1987; Athens 1987.
He has also participated in some international 
exhibitions as in Salon de Mai in Paris 1971; 
International Biennial in Tokyo 1973; and 38th Venice 
Biennial 1978; His works could be found in many 
major museums, galleries and private collections in 
Macedonia, former Yugoslavia and in UK, USA, France, 
Poland, Italy, Turkey, Greece, Belgium. Hadzi Boshkov 
designed 16 memorial and public sculptures.   
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