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есеттиот век, до импресионистите, чиј предизвик
биле облаците. Сакам да го потенцирам влијанието
врз авторката од големиот белгиски уметник - на -
дре алист Рене Магрит , чија цел била да пре диз ви ка
перцепција на набљудувачите во однос на реал -
носта и да ги натера нив да станат пре осетливи на
нивната околина. Ќе се навратам уште еднаш на
објектите и графиките на авторката, со што ќе ја
потенцирам констатацијата дека таа преку нив нѐ
внесува во својата мистерија на нештата и следејќи
ги различните форми на облаците и на небото, се
прашува што навистина има таму во непознатото, а
сепак толку блиско и секојдневно? Во своите
графики таа воспоставила еден вид на навистина
магична атмосфера презентирајќи ни ги облаците
како средби на небото во најразлични делови на
денот. Преку нивната игра и симболи ни ги по -
кажува нивните однесувања во просторот и сите тие
ни стануваат блиски, со што остануваме во ре -
лацијата - човек - небо; реално - магијата. Низ сите
приказани графики и објекти го откриваме вечниот
пат кон совршенството, третата самостојна изложба
на Маријана Шијакоска во Националната галерија
на Македонија, каде што секој од нас ќе си ја
пронајде својата зацртана цел, до целосното
внатрешно иполнување на своето битие и ќе биде
дел од небото и облаците како предизвик на нашето
секојдневие.

Маја Крстевска
виш кустос

Вечниот пат кон совршенството

Според една мисла од Шуман: “Задачата на умет -
никот е да ја испрати светлината во срцето на
човекот”. Токму небото е извор на светлината и во
природата владее над сѐ што постои. Младата
уметница Маријана Шијакоска својата инспирација
ја црпи како личен предизвик во своите дела од
небото. Независно кој дел од денот да е - утро или
пладне, дали е сино или, пак, со разлетани облаци,
таа ги прикажува сите изблици и форми, со што
небото ни го доловува како некој магичен круг.
Преку своите фотографии, скици и графики го
забележува, овековечува моментот на небото и на
облаците откривајќи ги пред нас онака како што ги
согледува таа. Авторката, преку својата лична им -
пре сија, сите тие форми на облаците, во зависност
од состојбата на денот, ги пренесува на своите
графики; менливите, би кажала, “расположенија” на
облаците, со што ги согледуваме разните ликови,
случки, емоции, по некоја заборавена приказна ...
во зависност од времето на денот, облаците се
различни, некогаш се еднолична сива, густа маса, а
некогаш се разиграни. Небото е сосема различно
над градот, над морето, над планините, различно е
изгрејсонцето, зајдисонцето, со што и облаците ги
менуваат своите форми. Сето ова придонесува
Маријана различно да ни ги презентира своите им -
пресии од облаците, преку боите што ги рефлектира
периодот на денот, со тоа се менуваат и формите,
рефлексиите стануваат поинтензивни и, секако,
главниот причинител е сонцето во однос на топли -
ната на зраците и делот од денот што е забележан
на фотографијата, а потоа пренесен на графичкиот
лист. Небото во ренесансата било основен елемент
на сликата и тоа го одредувало нејзиниот целосен
тоналитет и сензибилитет. При кажувањето на
облаците во уметноста низ вековите, епохите е
безбројно уште од Стариот завет, кога Бог создава
работи од небото, преку филозофите од седум на -
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past centuries, throughout the past eras; it has been
dating back since the Old Testament when God had
created things from the sky, continuing through the
philosophers from the 17th century, up until the
impressionists for whom the clouds were the greatest
challenge of all. 

I would like to emphasize the influence that the artist
has got from the great Belgian artist – the surrealist
Rene Magritte, whose aim was to trigger the perception
of the viewers in relation to the reality and, as well, to
make them become hypersensitive to their surrounding
environment. Once again I shall turn towards the artist’s
objects and graphics, thus emphasizing the statement
that, using them, she leads our way into the mystery of
the things. Following the different shapes of the clouds
and of the sky, she asks herself what is really up there
in the unknown, yet so close and ordinary. She has
indeed established a kind of a magical atmosphere in
her graphics, presenting the clouds as encounters in the
sky, in different periods of the day. Making use of their
game and symbolism, she illustrates their behavior in
the space in such a way that they all become so close
to us and we remain in that relation mankind – sky,
reality – magic. Through all the presented graphics and
objects, we discover the eternal path to the perfection.
This is Marijana Sijakoska’s third exhibition, presented
at the National Gallery of Macedonia, where each one of
us shall find his/her own clearly set target up to the total
inner fulfillment of the own being and shall become part
of the sky and the clouds, as a challenge to our
everyday life.

Maja Krstevska
Senior curator

The eternal path to perfection 

I shall cite one of Suman’s thoughts: “The artist’s
task is to send the light directly into the human’s heart”.
The sky itself is that source of light that rules with
everything that exists in the nature.

The young artist Marijana Sijakoska uses her own
inspiration as a personal challenge in the process of
creating her sky works of art. No matter which part of
the day she is illustrating – morning or noon, no matter
if the sky is blue or with scattered clouds, she manages
to present all the shapes and creative outbursts of hers
in such a way that she enables us to experience the sky
as a magic circle. Her photographs, drawings and
graphics emphasize and eternalize the moment of the
sky and the clouds, making us see them in the same
way as she does. Using her own impression, the artist
transfers all those shapes of clouds into her graphics, in
accordance with the day conditions; I would say, the
changing “mood” of the clouds, through which we
perceive the variety of images, occurrences, emotions
and forgotten stories… all depending on the time of the
day. The clouds are different; at times they are alike a
monotonous, grey, thick mass, at times they are lively.
The sky is completely different above the city, above the
sea, above the mountains; the sunrise is different, the
sunset is different, causing in that way for the clouds to
change their shape as well. All of this leads to Marijana’s
diverse presentation of her impressions about the
clouds, using the colors that the specific period of the
day reflects. Thus, the shapes change, the reflections
become more intense and, of course, the primary factor
that triggers all this is the sun in relation to the warmth
of its rays and the part of the day illustrated at the
photograph, and afterwards transferred to the graphic
sheet. 

During the Renaissance, the sky used to be the
primary element of the picture and it determined its
complete tone and sensitivity. There are innumerable
examples of portraying the sky in the art throughout the
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Биографија

Маријана Шијакоска e родена во 1985 година.
Завршила Училиште за применета уметност “Лазар
Личеноски”, Скопје (2004). Дипломирала на Факул тетот
за ликовни уметности, отсек графика со графички
дизајн, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје
(2009) и завршила втор степен на студии (пост ди -
пломски) на Факултетот за ликовни умет ности во
Скопје (2009–2011).
Од 2009 година е член на здружението Широка

стаза, Белград. Член е на Друштвото на ликовните
уметници на Македонија од 2009 година, а од 2010
година е член на Друштвото на ликовните уметници на
Кавадарци.
Добитник е на Диплома за студент на генерација

2004/08, отсек графика на Факултетот за ликовни
уметности - Скопје, на наградата “Димитар Пандилов”
за сликарство во мал формат од ДЛУМ во  2011 година,
како и на повеќе сертификати и благодарници.
Учествувала на повеќе групни изложби во Маке -

донија (Скопје, Битола, Тетово, Кавадарци) и во
странство (Белград, Софија, Истанбул).

Самостојни изложби:

2012 Скопје, Вечниот пат кон совршенството. 
Национална галерија на Македонија, објект
Мала станица

2010 Скопје, Каде исчезнува светлината, 
Младински културен центар
Кавадарци, Каде исчезнува светлината, 
Дом на културата

Biography

Marijana Shijakoska was born in 1985. She finished
the School for Applied Arts “Lazar Licenoski”, Skopje
(2004). She graduated from the Faculty of Fine Arts,
Department of Graphics with Graphic Design,
University "St. Cyril and Methodius”, Skopje (2009)
and completed second degree of studies (post -
graduate) at the Faculty of Fine Arts in Skopje (2009-
2011).

Since 2009 she has been a member of the
association Broad Path, Belgrade. She has been a
member of the Association of Artists of Macedonia
since 2009 and a member of the Association of Artists
of Kavadarci since 2010.

She has gained a Diploma of Student of the
Generation 2004/08, Department of Graphics at the
Faculty of Fine Arts – Skopje, as well as the Award
“Dimitar Pandilov” for small format painting by DLUM,
2011 and many certificates and acknowledgements.

She has taken part in numerous group exhibitions
in Macedonia (Skopje, Bitola, Tetovo, Kavadarci) and
abroad (Belgrade, Sofia, Istanbul).   

Solo Exhibition:

2012 Skopje, The Eternal Road Towards 
Perfection, National Gallery of Macedonia, 
object Mala Stanica

2010 Skopje, Where does the light vanish, Youth 
Cultural Center
Kavadarci, Where does the light vanish, 
House of Culture 
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