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nu nacionalna Galerija na Makedonija
NI NATIONAL GALLErY OF MACEDONIA

MiniSterStvo za kultura na rePublika Makedonija
MINISTrY OF CuLTurE OF THE rEPubLIC OF MACEDONIA
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Tomo Vladimirski
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Pejza@ite na Makedonija
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avtoportret / Self Portrait, 1938

масло на платно / oil on canvas, 37х27
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Министерството за култура на Република Македонија создаде убава можност, заокружувајќи ја годината во

која ја одбележуваме 20-годишнината од независноста на Република Македонија, да се организира изложба на

делата на академскиот сликар Томо Владимирски (1904-1971), насловена “Пејзажите на Македонија”.

ПЕЈЗАЖИТЕ НА МАКЕДОНИЈА

40 Години од смртта на Томо Владимирски

(1904-1971)

Академскиот сликар Томо Владимирски зазема втемелувачко и изделено место на македонската современа

ликовна сцена. Тој £ припаѓа на генерацијата уметници што се вклучи меѓу првите во современиот живот и во

тековите на современата европска уметност. Животот и делото на Владимирски е поврзано со почетоците и

развитокот на македонската модерна уметност од 30-тите години на 20-тиот век. Тоа е периодот на создавање,

односно конституирање на поновата македонска култура и уметност. Уметникот Владимирски £ припаѓа на

генерацијата културни творци што беа поврзувачка верига меѓу старото и новото, националната традиција и

модерните текови во уметноста, отсликувајќи ги низ определени креативни напори пресвртните периоди во нашата

културна историја меѓу двете светски војни и по ослободувањето.

Владимирски за прв пат се сретнал со цртањето во гимназиските денови. Во тоа време (1918-1919), заедно

со сликарот Никола Мартиноски, го посетувал ателјето на сликарот-зограф Димитар Андонов-Папрадишки.

Во изминатиов период, творештвото на Владимирски било вклучувано во повеќе ликовни пригоди, посебно на

голем број тематски изложби што ги организирало ДЛУМ, како и на изложбите што ги организирале музеите и

галериите во нашата земја.

Поуките на професорите, кои биле изразити творечки личности, како и ликовната клима во Белград и во Прага,

му помогнале на Владимирски да го научи сликарскиот занает и да ги направи првите чекори во уметничкото

создавање.

Освен ликовната, напоредно се развила и театарската дејност. Во 1939 година, Томо Владимирски се вработил

како сценограф во Народниот театар. Заедно со Никола Мартиноски и Василие Поповиќ – Цицо, Томо го

реализирал целиот свој работен век.

На 10.11.1944 г., во штотуку ослободениот Прилеп, се основало Здружението на македонските ликовни

уметници. Оттогаш Владимирски бил активен со своето творење и учествувал на речиси сите изложби на

Друштвото на ликовните уметници на Македонија.

Владимирски остварил неколку студиски патувања: студиските патувања, особено тоа од 1957 година во

Париз, му биле на некој начин пресвртница во градењето на сликарскиот ракопис. Оттаму се враќал со многу

импресии, доживувања и со голем број цртежи и скици. Оттогаш се забележува извесно ослободување на

стилскиот израз, како и инвентивност во потегот и бојата.

Во 1960 година ја приредил изложбата со крајбрежни пејзажи од реката Вардар, со желба да ги претстави

поднебјето на Скопје и неговата непосредна околина, да ги асоцира спомените интимно поврзани за родниот град.

Томо Владимирски во своето творење се инспирира пред сè од средината во која живее – Пајко маало,

Скопската чаршија, луѓето што ги среќава често по скопските улици, своите блиски. Како вљубеник во реките,

голем дел од своето слободно време го поминувал покрај нив, воедно црпејќи ги бесконечно инспирациите од

нив. Особено по 1966 г., сликарот Владимирски деновите ги минувал во непосредна близина на реката Радика.
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За својата професионална работа, како сценограф и сликар, бил добитник на голем број сојузни (од некогашна

СФРЈ) и републички награди и признанија.

Томо Владимирски ненадејно починал на 14 септември 1971 година. Предвреме се заврши животниот пат и

приказната за незавршената пиеса, оставајќи ги последните рибари покрај реката Радика сами, без него, како и

големиот број распнати и недосликани платна во неговото ателје.

Владимирски умееше духот на својата убава земја, градовите Скопје, Охрид, Велес и реката Вардар да ги

пренесе на своите први платна. Во тој првичен реализам се чувствува и импресионистичкиот третман, низ

третирањето на светлината и лесниот потег на четката. Неговиот реализам никогаш не е чист како стилска

определба; во неговите дела реализмот повеќе значи емотивен став, интимно доживување на стварноста. ...

Неговата специфична ликовна синтеза, понекогаш се одредува како интимизам во емотивниот ликовен израз,

колористичко збогатување во ликовниот третман на пределот или градскиот пејзаж. Неговиот импреси онистички

интониран израз во ликовната постапка е еден вид експресионистичко продлабочување на реалистичкиот однос

кон стварноста.

Владимирски создал голем број дела инспирирани од убавините на Македонија. Сознанијата за сопствените

ликовните вредности и неговиот национален идентитет се соединиле творечки со европските модерни стилски

влијанија: со оние на европскиот импресионизам, постимпресионизмот, фовизмот и експресионизмот.

Првиот творечки период содржи дела создадени од 1935 година до 1957 година, кои стилски и тематски се

разликуваат од вториот период, односно од 1957 година, па до неговата ненадејна смрт во 1971 година.

Во првиот период, тематската и стилската определеност е мошне разновидна. Сите класични сликарски

мотиви: портрети, актови, мртва природа, урбани пејзажи, слики со социјален призвук и со етнофолклорни

елементи, уметникот ги сликал во својот традиционален, импресионистичко-интимен и постимпресионистички

стил.

Првите пејзажи биле работени со блага светлина, воздушеста проѕирна боја, односно со импресионистичка

мекост и прозрачност. Владимирски во пејзажите ја следел сопствената поетика со посебна визуелна впечатливост,

која овозможила препознатлив печат на неговите дела. Онаа чудна “опседнатост“ со македонскиот пејзаж, неговата

конфигурација, мирисот на почвата, разиграната река и блескавиот колорит, го следела целиот живот.

Кога зборуваме за почетоците на Владимирски, важен е податокот дека, како и кај другите македонски сликари

од тоа време, мотивот често бил изразито национален, боите локални, со голем број патријархални жанр-сцени

од народниот живот, со фолклорни и етноелементи.

По 1957 г., кај уметникот Владимирски било забележително напуштањето на стариот начин на сликање. Првите

знаци на промена се случиле по тримесечниот престој во градот на уметноста, Париз. Останува без сомнение

сознанието дека настана период за порешително раскинување со традиционалниот академски потход и за пробив

на новата ликовна естетика. Инсистирајќи на ликовниот квалитет во уметничкото дело и проширувајќи го

регистарот на сликарските насоки, сликарите вложуваат напори за вклопување на македонската уметност во

општите текови на интернационализацијата и за нејзината афирмација.

Пејзажот-пределот, односно интимното доживување на реките Вардар и Радика, кај Владимирски станале

негова целосна преокупација. Тие се насликани со поинтензивни, побогати (фовистички) бои, поткрепени со пожив

и разигран ритам на композицијата. Потегот е послободен, уметникот со ново модерно модулирање ја покажува

убавината на фактурата и насликаната материја. Мотивите со реката Вардар ликовно се транспонирани со жесток

гест, колористичка живост и стилизирани интерпретации што на моменти ја допираат апстракцијата.

Преминот од тонско до колористичко сликарство го обележа стилски неговиот втор сликарски период. Тој

применил нов начин на визуелно набљудување на надворешниот свет. Природата ја гледал од различни агли и
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не се двоумел некои од тие точки на набљудување да ги собере и да ги поврзе на едно платно. Мисловната

конструкција била делумно загубена под притисок на чистата сликарска поезија. Владимирски сè повеќе станувал

препознатлив по својата колористичка експресија, по честите експериментирања со организацијата на ликовната

композиција. Пределите околу Вардар и Радика биле неисцрпна инспирација сликајќи ги во нему својствени,

бесконечни варијанти. Дрвјата постојано се присутни на неговите платна, секогаш покрај реката, различно

претставени и поставени, тие ги симболизираат и ги кријат во себе натчовечката мудрост и знаење. Тие

вознемирени и возбудливи чувства ги пренесувал во нему својствена ликовна постапка.

Последните дела од циклусот “Низ Радика“ (со кој се претставил на последната изложба во Уметничката

галерија “Скопје“, 1970) уметникот ги споредил со доживувањата на поетот: “Радика е огледало на небото. Радика

е река чии води имаат лице и наличје. Таа во своето корито има мошне малку места каде што може целосно да

го распостели својот воден килим во кој се прелеваат илјада бои. Радика е убавица меѓу реките. Ниту една река

не може да ја надличи“. Владимирски бил сместен во преубавиот манастир “Св. Јован Бигорски“, работел упорно,

занесен и со верба во луѓето, во животот и, пред сè, во уметноста.

Уметникот Владимирски во пределите, покрај сината, често ја употребувал зелената боја, бојата на природата

која произлегла од желбата на уметникот да побегне од пренапнатоста што ја предизвикува градскиот живот.

Честа инспирација на Томо Владимирски биле житните полиња со употребата на жолтата боја, која најчесто

е насликана како интензивна, продорна, блескава како метал, но топла, експанзивна и сјајна.

Целата оваа хронологија покажува дека Владимирски (без да прави големи отстапки, туку постепено), од

година на година, се приближувал кон својата цел – силно пејзажно сликарство, нагонско и лично. На тој начин,

авторот, заедно со неколкумина свои колеги од првите генерации дипломирани академски сликари, се вброил

меѓу втемелувачите на модерното македонско сликарство.

Томо Владимирски заедно со своите колеги Никола Мартиноски и Василие Поповиќ - Цицо се втемелувачи на

сценографската дејност на нашиот македонски ликовен простор. Проследувајќи го сценографскиот опус на

Владимирски, всушност, се проследува и патот што мачно го исчекорила историјата на современата македонска

театарска сценографија. Сценографијата е област во која сликарот Владимирски постигнал сериозни и значајни

остварувања.

Во сценографското творештво на Томо Владимирски се забележува потенцирање на пиктуралната

компонента, најчесто во зелено-син тоналитет – специфичен и за неговото сликарство – и дводимензионално-

илузионистичко решавање на сцената. Главна карактеристика на неговата почетна сценографска дејност бил

дескриптивниот реализам, наративни сценски форми што потсетуваат на “руската театарска школа“.

Владимирски се трудел сцената да ја претвори во волшебно уметничко доживување вложувајќи висока

креација и нему својствена имагинација.

Ликовните вредности и неговата креативност со невообичаени детали во создавањето на сценскиот амбиент

ќе останат засекогаш забележани во македонската културна историја.

Во последната година од својот живот, Владимирски ја планирал својата следна изложба со наслов “Пејзажите

на Македонија” (Нова Македонија, 30.09.1970 г.)

Националната галерија на Македонија со оваа изложба ја исполнува последната желба на авторот.

Мирјана Талеска 

Скратен текст од монографијата “Томо Владимирски (1904-1971) – 100 години од раѓањето“,

НУ Национална галерија на Македонија, Скопје, 2004
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... Неговите познати зборови “живеам за да сликам и сликам за да живеам”, веројатно, повеќе се

однесуваат на неговото творештво после 1957 година. Сликарот како да го пронашол “она правото”, “она

своето” – романтични и сликарски возбудливи мотиви на Вардар и Радика – мотиви кои ќе ги овековечат

неговиот талент и умешноста и на кои ќе остане верен до крајот на животот. Она што во претходниот период

беше само навестено или испробувано, сега доаѓа до полн израз: послободно ликовно транспонирање на

мотивот, приоритет на бојата над линијата, динамичен колористички распоред на волуменот, поинтензивна

палета итн. Неговите серии мотиви за Вардар и Радика, со карактеристични композициски решенија, кратки,

треперливи потези и сочно, често фовистичко третирање на бојата, се возбудлив спој на виденото и длабоко

доживеаното, на рационалното и лирско-емоционалното, на сликарството и страста. Никој во македонското

сликарство пред Владимирски, па ни после него, не ги сликал така овие пејзажи! Реката, камењата и дрвјата

во неговото сликарство добија епска димензија и прераснаа во симбол на природата и човековото

постоење.

Парарелно со оваа “речна епопеја”, омилен мотив на Владимирски му се и житните полиња. И нив ги

слика со истата вдахновеност и вангоговски жар: жолти “килими” зрело жито, наткриени со тешки,

драматично “метални” олујни облаци. Во нив можеби уште повеќе отколку во речните мотиви доаѓа до израз

неговото чувство за естетика на сликата, неговиот колористичен експресионизам и медитерански хедонизам

на неговото сликарство.

Златко Теодосиевски

Извадок од каталогот за изложбата “Томо Владимирски прв пат во Белград“, 2005

... Особено последните пејзажи откриваат постојана еволуција што е изразена со натамошно

прочистување и освежување на палетата, низ која се пробива нова колористичка концепција. Тоновите

стануваат чисти, фактурата пофина, некаков пејзажен лиризам наоѓа свое прибежиште во бои што носат

топлина, радост на живеење, светлина. Понекогаш, во овие сликарски визии на крајвардарските пејзажи,

човечката фигура доаѓа како навестување дека сè во природата добива своја димензија и смисла низ

човечката личност.

Борис Петковски

Осврт кон изложбата “Покрај Вардар“,

“Културен живот“ бр. 8, октомври 1960 г.
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... Боите се распоредувани, во духот на основната стилска ориентација на Владимирски, на начин што

ја комбинира импресионистичката постапка на “разбивање”, “разлагање” на потегот, со извесна фовистичка

експресивност и контрастирање на парцели на помалку или повеќе “звучни” бои. Но, Владимирски настојува

крајната поставеност на сликата да резултира со изедначување на површините, со сведување на сликата

на еден основен тон, низ грижливо, минуциозно усогласување на составките на композицијата.

... Понекогаш формите на нештата се обликувани со понемирна линија, нешто “назабена”, искршена, за

да се постигне визуелен ефект на спонтаност и движење.

Ова сликарство, со својот тивок, лирски и ненаметлив штимунг, ја изразува по еден посреден пат и

носталгијата за нештата, кои во нашето време често ја губат својата некогашна смисла и важност...

Тоа е сликарство кое сака да нè потсети дека покрај нашата урбана “природа”, покрај пејзажите

составени од елементите на современата цивилизација, постои и светот на мирните, идилични природни

амбиенти, во кои психата на современиот човек може да најде елементи за едно емоционално, психичко

релаксирање.

Борис Петковски

“Заробеник на реката“, Нова Македонија, 11.11. 1970
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РАДИКА

Славко Јаневски

Крв £ е на земјичкава

Оваа од педа и за срце поголема

Од себе.

Од грлото од здружувањето со други модрини

песна е што во крвта ми се бранува

во песокот во белутракот и во пената

£ лежи небото со сите созвездија

и шумата невина потешка од завети

и каменот на кој дедовците ја постилале иднината.

Кога орелот од високо ќе ја повка

таа го нaдлетува

кога земјата предгратките £ ги нуди

таа ја надраснува

кога манастирите од сон £ се свртуваат

таа бигорот со здив им го подмладува.

И Бигорски под камен ја сонува

на дланки ја залулува

таа дел од животот му пришепнува

и брза секогаш да остане со тебе

во оваа земјичка

во оваа земјичка нејзина и човекова.

Песна посветена на изложбата “Низ Радика“, отворена на 01.10.1970 г. во Уметничка галерија 

"Скопје", прочитана од артистот Драги Костовски.
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Од Радика / The radika river, 1963

масло на лесонит / oil on masonite, 55х67
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Покрај Вардар / by the Vardar river, 1959

масло на лесонит / oil on masonite, 48х61
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Крај Вардар (II) / by the Vardar river (II), 1961

масло на лесонит / oil on masonite, 60х46
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Опседнати води / besieged Waters, 1962

масло на платно / oil on canvas, 60,4х90
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Крај Вардар / by the Vardar river, 1965

масло на лесонит / oil on masonite, 55,5х44
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Покрај Вардар / by the Vardar river, 1965

масло на лесонит / oil on masonite, 65х50
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Тивка игра / Quiet Play, 1961

масло на лесонит / oil on masonite, 35х49
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Мотив од Вардар (I) / Motif from the Vardar river (I), 1963

масло на лесонит, 47х58,5
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Од Радика / The radika river, 1962

масло на платно / oil on canvas, 48х68
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Мотив од Радика / Motif from the radika river, 1963

масло на лесонит / oil on masonite, 49,5х65,5
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Just before the end of the year, when we celebrate the 20th anniversary of the Independence Day of the republic of

Macedonia, the Ministry of Culture of the republic of Macedonia has enabled organization of the artist Tomo Vladimirski’s

(1904 – 1971) works of art exhibition, titled “The Landscapes of Macedonia”.

THE LANDSCAPES OF MACEDONIA

Marking the 40th anniversary of Tomo Vladimirski’s death

(1904 – 1971)

The painter Tomo Vladimirski holds a long-established and unique place in the Macedonian art scene. He belongs to

the generation of artists that was among the first to join the contemporary life and the contemporary European art.

Vladimirski’s life and works of art are very closely connected to the beginnings and the development of the Macedonian

contemporary art during the 30s of the XX century. That marks the period of creation, i.e. the foundation of the new

Macedonian culture and art. The artist Vladimirski belongs to the generation of cultural creators who represented a linking

chain between the old and the new, the national tradition and the modern trends in art, depicting, through distinct creative

efforts, the turning points in our cultural history between the two World Wars and after the liberation.

Vladimirski started drawing for the first time during his high school years. In that time (1918 – 1919), together with the

artist Nikola Martinoski, he used to visit the studio of the artist – icon painter Dimitar Andonov – Papradishki.

In the period that followed, Vladimirski’s works of art became part of numerous art occasions, especially of various

thematic exhibitions organized by DLuM (Association of Artists of Macedonia), as well as by the museums and the galleries

in our country.

The lessons of the professors, being eminent creative persons, as well as the artistic environment of belgrade, have

helped Vladimirski learn the painter’s craft and make the first steps of the artistic creation.

Apart from the artistic, at the same time he was involved in the theatre activities too. In 1939, Tomo Vladimirski started

working as a scenographer at the National Theatre. He has worked together with Nikola Martinoski and Vasilie Popovik –

Cico for all his life.

On 10.11.1944, there was an Association of Macedonian artists founded in the just liberated town of Prilep. Ever since

then, Vladimirski has been very active in his work and has taken part in almost all the exhibitions organized by the Association

of Artists of Macedonia.

Vladimirski has realized several study trips (as artist-in-residence): the study trips, especially the one to Paris in 1957,

were his turning point in the process of building his artistic style. He came back enriched with countless impressions,

experiences and numerous drawings and drafts. Certain liberation in the stylistic expression, as well as inventiveness in the

stroke and color could, to a great extent, be felt ever since.

In 1960 he organized the exhibition of Vardar riverbank landscapes, longing to depict Skopje environment and its

immediate surroundings, to evoke the memories so intimately related to his native city.

Tomo Vladimirski was, above all, inspired by his own living environment – the Payko neighborhood, by the Old Skopje

bazaar, by the people he had often met on the streets of Skopje, by his closest family. being a river enthusiast, he used to

spend most of his free time by their banks, gathering infinite inspirations. After 1966, the painter Vladimirski used to spend

his days near the banks of the river radika more than ever. Owing to his professional work, both as a scenographer and a

painter, he has won numerous federal (from the former SFrY) and republic awards and acknowledgements.
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Tomo Vladimirski died unexpectedly on 14 September 1971. Early did his life end, and the story of the never finished

play, leaving the fishermen all alone by the river, without him, leaving the numerous stretched out and unfinished canvases

in his studio.

Vladimirski had a special gift to transfer the spirit of his beautiful country, the spirit of the cities of Skopje, Ohrid, Veles

and of the river Vardar directly to his first canvases. Through the easy strokes of the brush and the way he treated the light,

the initial realism of his revealed the impressionistic treatment as well. His realism was never pure in terms of the stylistic

choices; in his works of art, the realism was more expressed as an emotional attitude, an intimate experience of the reality…

His specific artistic synthesis was sometimes being determined as intimacy of the emotional artistic expression, as coloristic

enrichment of artistic treatment of the region or the city landscape. His impressionistically intoned expression as part of his

artistic process meant expressionistic strengthening of the realistic connection to the reality.

Vladimirski has created numerous works inspired by the beauties of Macedonia. The awareness of his artistic values

and his national identity has creatively become one with the European contemporary stylistic influences: with the ones of

the European impressionism, postimpressionism, fauvism and expressionism.

His first artistic period encompasses works created between 1935 and 1957, which, stylistically and thematically, differ

from the ones created in the second period i.e. from 1957 until his unexpected death in 1971.

The thematic and the stylistic orientation of the first period is very diverse. The artist has illustrated the classic painting

motifs: portraits, nudes, still life, urban landscapes, paintings with social note and ethno-folklore elements, always in the spirit

of his traditional, impressionistically-intimate and postimpressionistic style.

The first landscapes were created with mild light, airy translucent color, i.e. with impressionistic softness and

transparency. In his landscapes, Vladimirski followed his own poetry enhanced with unique visual impression, which made

his works of art become characterized by his own distinctive style. That peculiar “obsession” with the Macedonian landscape,

its configuration, the smell of the soil, the lively river and the shining colors has followed him for all of his lifetime.

When speaking about Vladimirski’s beginnings, it is important to state that, as with the other Macedonian painters of that

time, the motif has often been distinctly national, with local colors, with a variety of patriarchal genre scenes, with folklore

and ethno elements…

After 1957 certain distance from the old way of painting could be felt in the artist Vladimirski’s style. The first sign

of this change occurred after his three-months stay in the city of art, Paris. Indubitably, that was a period of more

determined separation from the traditional academic idea and breakthrough of the modern artistic aesthetics. Insisting

on the artistic quality of the works of art and expanding the register of the painting directions, the painters made efforts

to fit the Macedonian art into the common trends of the internalization and its affirmation.

The landscape-region, i.e. the intimate experiencing of the rivers of Vardar and radika became the artist

Vladimirski’s absolute passion. They were painted with more intensive, richer (fauvist) colors, enriched with more vivid

and lively rhythm of the composition. There was a noticeable freer use of stroke, whereas the artist used new, modern

modulation to express the beauty of the structure and the illustrated theme. The motifs of the river Vardar have been

artistically transposed with a strong gesture, coloristic liveliness and stylized interpretations of moments that touch the

abstraction.

The transition from tone to coloristic painting has stylistically marked his second painting period. That was time

when he applied new way of visual observation of the outside world. He viewed the nature from different angles and

not a moment did he hesitate to bring all those observation points together and to combine them in one single canvas.

under the pressure of the pure painting poetry, the meditative construction was to some extent lost. Vladimirski was

becoming more and more famous by his coloristic expression, by his frequent experiments done on the arrangement

of the artistic composition. Vardar and radika regions used to be inexhaustible inspiration to him, thus, he used to

portray the same in, typical of him, endless variants. The trees were always present on his canvases, always by the
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river and always set and presented in different ways; they symbolized and hid from view the human wisdom and

knowledge. Only with an artistic method so typical of him, did he manage to pass on those uneasy and thrilling emotions.

The artist compared the last works part of the cycle “Along radika river” (presented at his last exhibition at the Art

Gallery in Skopje, 1970) to the poet’s adventures: “radika is a mirror of the sky. radika is a river the waters of which have

two sides. Not many places are there in its riverbed where radika can wide spread its water carpet glistened in thousands

of colors. radika is the beauty among the rivers. Not a single river can be more delightful”. Vladimirski stayed at the beautiful

monastery “St. Jovan bigorski” working very hard, full of enthusiasm and faith in people, in life, but above all in the art.

While portraying the regions, apart from the blue color, the artist Vladimirski has often used the green one as well; the

color of the nature, coming from his desire to run away from the tension of the city life.

Tomo Vladimirski not seldom was inspired by the corn fields, and while painting the same he used yellow color, mostly

being very intensive, energetic, glowing like a metal, yet, warm, expansive and shining.

This entire chronology explains that Vladimirski (without big deviations, but gradually), year by year, was coming more

and more closer to fulfilling his goal – a powerful landscape painting, that is instinctive and personal. Nothing else, but this,

has enabled him, together with other colleagues of his – graduated painters, to become one of the founding fathers of the

contemporary Macedonian painting.

Tomo Vladimirski, together with his colleagues Nikola Martinoski and Vasilie Popovik – Cico are the founders of the

scenographic approaches at the Macedonian artistic scene. Considering Vladimirski’s scenographic opus, we are at the

same time, taking into consideration the way through which the Macedonian theater scenography has made its steps

forward. The scenography is the area in which the painter Vladimirski has achieved serious and significant accomplishments.

Tomo Vladimirski’s scenographic opus is characterized by emphasizing the pictographic component, most frequently

giving it green-blue tone – characteristic of his mode of painting – and two dimensional-illusionistic solution of the stage. Main

characteristic of his initial scenographic activity was the descriptive realism, the narrative scene forms that resemble the

“russian Theatre School”.

Vladimirski made efforts to turn the stage into a magical artistic adventure, using lots of creativity and, so typical of him,

imagination.

The artistic values and his creativity full of unusual details in the process of creating the stage ambient shall always remain

highlighted in the Macedonian cultural history.

During the last year of his life, Vladimirski has been planning his next exhibition, titled “The Landscapes of Macedonia”

(Nova Makedonija, 30.09.1970)

Organizing this exhibition, the National Gallery of Macedonia is fulfilling the artist's last wish.

Mirjana Taleska 

Shortened text from the monograph “Tomo Vladimirski (1904-1971) 100 years of birth”,

National Gallery of Macedonia, Skopje, 2004.

“His famous words “I live to paint and I paint to live”, most probably refer more to his opus after 1957. As if the painter

has found “the right thing”, “the personal one” – romantic and thrilling motifs of Vardar and radika – motifs that shall eternalize

his talent and skill, and that he shall remain faithful to, until the end of his life; something that in the previous period only

meant an artistic transposing of the motif, priority of the color over the line, a dynamic coloristic arrangement of the volume,

more intensive palette, etc.

His series of Vardar and radika motifs, having characteristic compositional solutions, short, quivering strokes and

powerful, often fauvist treatment of the color, represent a thrilling connection of the already seen and experienced, of the

rational and the lyrically-emotional painting and excitement.
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As for the Macedonian art of painting, no one before Vladimirski, and even after him, has ever painted these landscapes

in such a way!

The river, the stones and the trees of his paintings, have gained an epical dimension and have become symbols of the

nature and of the human existence.

Along this “river epic poem”, Vladimirski’s favorite motifs were the corn fields, as well. He illustrated them with the same

inspiration and Van Gogh’s enthusiasm: yellow “carpets” of ripe corn, covered with heavy, dramatically “metal” stormy

clouds. They emphasize, maybe more than the river motifs do, his sense of aesthetics of the painting, his coloristic

expressionism and the Mediterranean hedonism of his art of painting.

Zlatko Teodosievski

An excerpt from the exhibition catalogue “Tomo Vladimirski for the first time in Belgrade”, 2005

… The last landscapes remarkably reveal the constant evolution expressed with further clearing and refreshing of the

palette, thus enabling a breakthrough of the new coloristic conception. The tones become clear, the structure finer, whereas

certain landscape lyricism finds its shelter in the colors that bring warmness, joy of life, light. At times, these artistic visions

of Vardar landscapes portray the human figure as a sign that, through the human’s personality, everything in the nature gets

sense and its own dimension.

boris Petkovski

Towards the exhibition “By the Vardar River”

“Kulturen zivot” No. 8, October 1960

… In the spirit of his original stylistic orientation, the colors are being arranged in such a way that Vladimirski makes

extraordinary combination of the impressionistic mode of “dispersing”, “decomposing” of the stroke and the fauvist

expressiveness, and contrasting the sections to more or less “sound” colors. However, Vladimirski aims for the final position

of the painting to result in surface balancing by bringing the painting to the level of basic tone, enabling careful, meticulous

harmony of the composition components.

… At times, the forms are shaped with uneven line, “jagged”, broken, with a sole purpose of achieving a visual effect of

spontaneity and movement.

This art of painting, with its tranquil, lyrical and non intrusive atmosphere, naturally expresses the nostalgia for all those

things which in our times often lose their previous sense and significance…

This art of painting reminds us that alongside our urban “nature”, alongside the landscapes made of the contemporary

civilization elements, there is a world of peaceful, idyllic natural surroundings, where the soul of the modern man could find

elements for emotional, mental relaxation.

boris Petkovski

“Prisoner of the River”, Nova Makedonija, 11.11.1970
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rADIKA

Slavko Janevski

Crammed of blood is this small country

bigger than an inch and for a heart

Greater than itself.

There comes with my voice

And bonds to many bruises

This poem that surges in my blood;

Its send, its flints, its foam

Is burdened by the sky with all the stars above

by the innocent forest heavier than all the vows

by the stone wrapped with our ancestors’ future.

When the eagle calls her from the sky

She takes the wings over

When the soil embraces offers

She rises high above

When the monasteries from the dreams turn to her

She revives with her breath their agony.

And beneath the stone bigorski dreams of her

And on palms he quietly sways her

She whispers life stories to him

And hurries back to always stay with you

In this small country

In this small country, her own and of the mankind.

A poem dedicated to the exhibition “Along Radika”, opened on 01.10.1970, Art Gallery Skopje (read by the artists 

Dragi Kostovski)
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Томо Владимир Владимирски (1904-1971)

Биографија и самостојни изложби:

1904 Роден во Скопје

1922-1933 се школувал во Белград, кај професорите: Бета Вукановиќ, Љуба Ивановиќ, Милан Миловановиќ

и Иван Радовиќ

1933-1935 завршува Академски курс во Белград

1935-1937 г. специјализира кај професорот Јакоб Обровски во Уметничката академија во Прага

1937 Прага, прва самостојна изложба во Тиршав дом

Скопје, самостојна изложба, Клуб на пријателите на Франција, 10-22 октомври

1938 Битола, самостојна изложба, бивша Хипотекарна банка, 8-22 октомври

Скопје, прво вработување како професор по цртање во Вечерната трговска школа

1939 Скопје, самостојна изложба, Свечена сала во Основното училиште “Цар Душан“, 8-22 јануари

1939-1965 Скопје, работи како сценограф во Македонскиот народен театар

1943 Скопје, самостојна изложба, Училиште “Кнез Симеон Трновски“, 3-14 март

1947 Москва и Ленинград, студиско патување

Скопје, добива награда од Владата на НР Македонија за ликовно творештво

1950 Скопје, добива награда од Владата на НР Македонија за сценографија

1954 Италија, студиско патување

1955 Белград, Орден на трудот од III ред со Указ на Претседателот на Републиката

1957 Париз, тримесечен студиски престој

1960 Скопје, Клуб на писателите, самостојна изложба на тема “Покрај Вардар“

1961 Скопје, Октомвриска награда за изложбата “Покрај Вардар“

1964 Скопје, спомен-плакета на град Скопје од Собранието на град Скопје

1965 Белград, Орден на трудот со златен венец

1966 Скопје, на 1 јануари заминува во пензија

1967 Скопје, Октомвриска награда за животно дело

1968 Скопје, самостојна изложба “Ликовна вечер на Томо Владимирски“, Центар за култура и

информации.

1970 Скопје, самостојна изложба “Низ Радика“, Уметничка галерија “Скопје“ (Даут-пашин амам)

1971 Куманово, самостојна изложба “Низ Радика“, Уметничка галерија

Скопје, на 14.09. ненадејно почина сликарот Томо Владимирски

1981 Скопје, Ретроспективно-монографска изложба, Музеј на современата уметност

2004 Скопје, Ретроспективна изложба “100 Години од раѓањето на Томо Владимирски“, НУ

Национална галерија на Македонија

2005 Белград, Томо Владимирски прв пат во Белград, Ликовен салон на Политика АД.
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Tomo Vladimir Vladimirski (1904-1971)

biography and solo exhibitions

1904 born in Skopje

1922-1933 Studied in belgrade, with the professors beta Vukanovik, Ljuba Ivanovik, Milan Milovanovik and Ivan

radovik

1933-1935 Completed Academic Course in belgrade

1935-1937 Specializes with the professor Jakob Obrovsky at the Art Academy in Prague

1937 Prague, first solo exhibition at House of Tyrshav

Skopje, solo exhibition, Club of friends of France, 10-22 October

1938 bitola, solo exhibition, former Hipotekarna bank, 08-22 October 

Skopje, first employment as a professor of drawing at the Evening Trade School

1939 Skopje, solo exhibition, Ceremonial Hall at the Primary School “Czar Dushan”, 08-22 January 

1939-1965 Works as a scenographer at the Macedonian National Theater

1943 Skopje, solo exhibition, “Duke Simeon Trnovski” School, 03-14 March 

1947 Moscow and Leningrad, study trip, artist-in-residence

Skopje, wins an artistic work Award by the Government of People’s republic of Macedonia

1950 Skopje, wins a scenography Award by the Government of People’s republic of Macedonia

1954 Italy, study trip, artist-in-residence

1955 belgrade, Medal of Effort III rank by Decree of the Presidency of the republic

1957 Paris, three-months stay as artist-in-residence

1960 Skopje, Writer’s Club, solo exhibition, titled “by the Vardar river”

1961 Skopje, October Award for the exhibition “by the Vardar river”

1964 Skopje, Plaque of the City of Skopje from the Assembly of the City of Skopje

1965 belgrade, Medal of Effort with Golden Wreath

1966 Skopje, retires on 01 January 

1967 Skopje, October Lifetime Achievement Award

1968 Skopje, solo exhibition “Tomo Vladimirski’s Art Night”, KIC

1970 Skopje, solo exhibition “Along radika”, Art Gallery "Skopje" (Daut Pashin Amam)

1971 Kumanovo, solo exhibition “Along radika”, Art Gallery

Skopje, on 14.09. unexpectedly died the painter Tomo Vladimirski

1981 Skopje, retrospective-monograph exhibition at the Museum of Contemporary Art

2004 Skopje, retrospective exhibition “100 Years from Tomo Vladimirski’s birth”, at the National Gallery of

Macedonia

2005 belgrade, “Tomo Vladimirski for the first time in belgrade” (2005), Politika AD.
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Prva samostojna izlo`ba na tomo vladimirski, Praga,
1937

tomo vladimirski vo dru{tvo so
slikarot nikola Martinoski, Skopje,
okolu 1940

otvorawe na grupnata izlo`ba "Prva op{ta izlo`ba na
makedonskite hudo`nici", Skopje, 1945 (vladimirski vo
sredina)
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tomo vladimirski so kolegi umetnici na
internacionalnoto likovno bienale vo
venecija, 1953

tomo vladimirski so v. Popovi} - cico,
Skopje, 1950

tomo vladimirski vo poznatiot "klub na
umetnici", Skopje, 1970
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КАТАЛОГ / CATALOGuE:

Пејзаж, околу 1937

Landscape

масло на платно, 52,5х64

сигн. д.л. Владимировић

сопств. Тито Петковски, 

Скопје

Охридски мотив, 1939

Motif from Ohrid

масло на лесонит, 54х40

сигн. д.л. Влад.

сопств. Марина Владимирска, 

Скопје

Селски мотив (зима), 1940

Village Motif (Winter)

масло на платно, 47,5х61

сигн. д.л. Т. Владимирски

сопств. Марина Владимирска, 

Скопје

Пејзаж од Скопска околија, 

околу 1940

Landscape from the Skopje 

Surrounding

масло на платно, 42х52

сигн. д.л. Владимировић

сопств. Виолета Прокопиева, 

Скопје

Оризови полиња, околу 1958

rice Fields

масло на лесонит, 68х89

сигн. д.л. Владимирски

сопств. Марина Владимирска, 

Скопје

Спокојство, 1958

Tranquility

масло на лесонит, 42х64

сигн. д.л. Владимирски

сопств. Влада на Р. Македонија

Покрај Вардар, 1959

by the Vardar river

масло на лесонит, 48х61

сигн. д.д. Т. Влад.

сопств. Искра Белчева 

Ристовска, Скопје

Ребро на реката, 1960

The rib of the river

масло на шперплоча, 74,5х60,5

сигн. д.л. Владимирски

сопств. Стопанска комора на 

Р. Македонија, Скопје

Крај Вардар (I), 1961

by the Vardar river (I)

масло на лесонит, 41х51

сигн. д.л. Владимирски

сопств. “Скенпоинт“, Скопје

Крај Вардар (II), 1961

by the Vardar river (II)

масло на лесонит, 60х46

сигн. д.л. Т. Влад.

сопств. Влатко Коробар, Скопје

Мотив од Вардар, 1961

Motif from the Vardar river

масло на лесонит, 47,5х70

б.с.

сопств. Марина Владимирска, 

Скопје

Тивка игра, 1961

Quiet Play

масло на лесонит, 35х49

сигн. д.л. Т. Влад.

сопств. семејство Пренкови, 

Скопје

Родно лето, 1961

Fertile Summer

масло на платно, 47х61,5

сигн. д.д. Т. Влад.

сопств. Томислав Османли, 

Скопје

Жито, 1962
Wheatfield
масло на платно, 55,5х72
б.с.
сопств. Марина Владимирска, 
Скопје

Опседнати води, 1962
besieged Waters
масло на платно, 60,4х90
сигн. д.л. Владимирски
сопств. Марина Владимирска, 
Скопје

Мотив од Радика, 1962
Motif from the radika river
масло на лесонит, 48,5х64
сигн. д.д. Владимирски
сопств. Перо Ивановски, 
Скопје

Од Радика, 1962
The radika river
масло на платно, 48х68
сигн. д.д. Владимирски
сопств. Зоран Синдилиев, 
Скопје

Мотив од Вардар (I), 1963
Motif from the Vardar river (I)
масло на лесонит, 47х58,5
сигн. д.л. Владимирски
сопств. Марина Владимирска, 
Скопје

Покрај Вардар, 1963
by the Vardar river
масло на лесонит, 49х70
сигн. д.д. Владимирски
сопств. НУ Национална 
галерија на Македонија, Скопје

Мотив од Радика, 1963
Motif from the radika river
масло на лесонит, 49,5х65,5
сигн. д.д. Владимирски
сопств. Драгица Дракул, 
Скопје
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Од Радика, 1963
The radika river
масло на лесонит, 55х67
сигн. д.д. Владимирски
сопств. Музеј на современата 
уметност, Скопје

Опседнати води, 1964
besieged Waters
масло на лесонит, 54,5х70
сигн. д.л. Владимирски
сопств. Драган Младеновски, 
Скопје

Покрај Вардар, 1965
by the Vardar river
масло на лесонит, 65х50
б.с.
сопств. Марина Владимирска, 
Скопје

Крај Вардар, 1965
by the Vardar river
масло на лесонит, 55,5х44
сигн. д.л. Владимирски
сопств. Драгица Дракул, 
Скопје

Крај Вардар, 1966
by the Vardar river
масло на лесонит, 48,5х61
сигн. д.л. Владимирски
сопств. Стефка Прокопиева, 
Скопје

Мотив од Радика, 1967
Motif from the radika river
масло на лесонит, 35,5х48
б.с.
сопств. Марина Владимирска, 
Скопје

Мотив од Радика (I), 1968
Motif from the radika river (I)
масло на платно, 37,5х58
сигн. д.д. Владимирски
сопств. Климе Поповски, 
Скопје

Мотив од Радика (II), 1968
Motif from the radika river (II)
масло на платно, 81х49
сигн. д.д. Владимирски
сопств. Радмила Угринова 
Скаловска, Скопје

Мотив од Радика (III), 1968
Motif from the radika river (III)
масло на лесонит, 49х65
сигн. д.л. Владимирски
сопств. Марина Владимирска, 
Скопје

Мотив од Радика (IV), 1968
Motif from the radika river (IV)
масло на платно, 49х64,5
сигн. д.д. Владимирски
сопств. Марина Владимирска, 
Скопје

Радика, 1969
radika river
масло на лесонит, 54х41
сигн. д.д. Т.В.
сопств. Марина Владимирска, 
Скопје

Мотив од Радика, 1969
Motif from the radika river
масло на платно, 70,5х48,5
сигн. д.д. Владимирски
сопств. Марина Владимирска, 
Скопје

Жито, 1970
Wheatfield
масло на платно, 48х33
сигн. д.л. Владимирски
сопств. семејство Бошевски

Мотив од Радика, 1970
Motif from the radika river
масло на платно, 58,5х37,5
сигн. д.д. Владимирски
сопств. Марина Владимирска, 
Скопје
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