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          „Просторот и времето престануваат да бидат средина во која се капат насликаните форми, тие стануваат 
инструменти на поезијата на платното. Тие се всушност повеќе од изразни средства и поттик на една поезија; тие 
се поезија самите.“
(Pierre  Soulages, „По 45“)

Несомнено голем е предизвикот да се протолкува силниот и во својата суштина недопирлив момент на 
плодност и креативност во процесот кога уметникот создава еден нов свет, извлечен од недрата на реалното, а 
истовремено туѓ за реалноста. Несомнено голем е напорот и силна е желбата во настојувањето да се разоткрие или 
едноставно да се расткае мрежата низ која нашиот поглед се обидува секогаш одново да ја разграничи играта на 
илузијата и на сугестивната симулација. Уметникот, вели Бахтин, „го собира и го згуснува светот, а притоа создава 
слика која буквално донесува на свет нов начин на размислување за светот“. Оттука некаде тргнува и приказната 
на Вељо Ташовски, автор чие творештво со својата оригинална и константна доследност, низ карактеристичниот 
преплет на органски и на геометриски структури, со години континуирано ја облагородува македонската ликовна 
уметност.

 Скромен, тивок, повлечен или мудар, прониклив, чувствителен, кој збор и да го избереме за да го 
доловиме неговиот лик, судејќи по различните забелешки и по сеќавањата на оние што имаа можност лично 
и подобро да го познаваат, веројатно нема да згрешиме. Вељо Ташовски сепак беше едeн посебен автор, чие 
потекло, знаејќи дека е родум од Осој, мијачко село познато по градителската вештина и уметничката традиција, 
одиграло одредена улога во неговото дефинирање и како човек, и како творец. Вековната културна традиција на 
родниот крај и потесната семејна посветеност на сликарството, надопoлнети со богатиот природен амбиент, уште 
во детските години ќе постават своевидана одредница, која понатаму низ животот ќе го дефинира како автор со 
карактеристичен ликовен израз, во кој се надополнуваат емотивниот, духовниот и сликарскиот елемент. Своето 
ликовно образование го оформил на Академијата за ликовни уметности во Љубљана како сведок и истовремено 
активен учесник во актуелните промени на ликовната уметност, чиј опсег на трансформација и модификација на 
ликовниот израз се движел во еден широк дијапозон меѓу модерната фигурација, апстракцијата и концептуализмот. 

 Формирајќи сопствен ликовен идентитет, Вељо, всушност, својот карактеристичен ликовен израз ќе го 
изгради постапно, бескомпромисно копајќи длабоко во себе, низ сопствената и низ традиционалната културна 
матрица, во кои се испреплетуваат личните, локалните, но и општочовечките димензии на толкување на 
животните вистини низ принципот на основните елементи, предадени во апстрактни и во асоцијативни површини. 
Vospriemaweto na творештвото na Вељо Ташовски нè плени со постапното, но континуирано прочистување и 
префинето просветлување на неговиот ликовен јазик. Сликите на Ташовски и непосредно, и во индиректна смисла 
се обвиени со превез на мистичност преку синхронизираната игра на присутното и на отсутното, на реалното 
и на виртуелното, некаде доловено со вештината на цртачкиот елемент преку внимателното илузионистичко 
раслојување на плановите, а на друго место надградено со копринениот превез од свилениот материјал 
обработен вешто сликарски и цртачки. Притоа, носечките ликовни елементи, точката и линијата, геометриски 
распоредени во просторот преку линеарно-орнaменталниот преплет со алузија на мрежа и на витални органски 
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структури, како и суптилниот колорит, нежен и лирски интониран, оддаваат силно чувство на мир и спокојство. 
Апстрактните и асоцијативни површини се плод на индивидуалното ликовно истражување што произлегува од 
исконската човечка потреба за воспоставување своевиден ред и поредок во хаотичноста на секојдневието. Оттука, 
општиот впечаток при доживувањето на неговите дела е чувството на бесконечно движење и живеење, постојано 
на границата меѓу конкретното и апстрактното. Прочистениот ликовен јазик, јасниот и едноставен концепт и 
логичниот развој на идејата зрачат со позитивен знак и своевидна „поетика на спокојството на едноставниот 
раскош“, несвојствени за немирот на нашето време. Конечно, може слободно да заклучиме дека „приодот кон 
аскетскиот, пурифициран, спокоен, медитативен свет на Ташовски, од набљудуваниот бара отвореност кон 
духовната светлина“ (Конча Пиркоска),  а неговото творештво со сета специфичност и карактеристичност зрачи 
една исклучителна препознталивост што му дава посебно место во македонската современа ликовна уметност. 

Маја Неделкоска Брзанова

Без наслов, 1991
комбинирана техника на хартија, 50x70
Untitled, 1991
mixed media on paper, 50x70
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                “Space and time cease to be an environment in which the painted forms bathe, they become instruments 
of poetry on the canvas. They are actually more than means of expression and incentive for poetry; they are poetry 
themselves.“
(Pierre  Soulages, “After 45“)

Undoubtedly it is a big challenge to interpret the strong and essentially untouchable moment of fertility and creativity in 
the process when the artist creates a new world, drawn from the depths of reality, while at the same time alien to reality. 
Undoubtedly there is a great effort and a strong desire in trying to uncover or simply unweave the network through which 
our gaze is always anew trying to differentiate the game of illusion and suggestive simulation. The artist, says Bakhtin, 
“collects and condenses the world, while creating an image that literally brings out a new way of thinking about the world.” 
Here somewhere starts the story of Veljo Tasovski, author whose work with its original and constant consistency through 
the characteristic interweaving of organic and geometric structures, has continuously for years enriched Macedonian art. 
 Modest, quiet, withdrawn or wise, observant, sensitive, whichever word we choose to grasp his character, judging 
by the various observations and memories of those who had the opportunity to know him better personally, we probably 
would not make a mistake. Veljo Tasovski was a particular author, whose origins, knowing that he was born in Osoj, a 
Miak village known for the building skills and art tradition, has played a role in his characterization as a person and as an 
artist. The centuries-old cultural tradition of the homeland and dedication to painting of the closer family, complemented 
with the rich natural environment, ever since his childhood years would set a certain benchmark that would continue 
to define him as an author with a particular art expression, where the emotional, spiritual and the painting element 
complement each other. He shaped his art education at the Academy of Fine Arts in Ljubljana, as both a witness and 
an active participant in the contemporary developments in art, his extent of transformation and modification of artistic 
expression moving in a wide range between modern figuration, abstraction and conceptualism.  
 By forming his own artistic identity, Veljo actually has built his distinctive artistic expression gradually, 
uncompromisingly digging deep inside him, through his own and through the traditional cultural matrix, in which the 
personal, the local, and the universal human dimensions of interpreting life truths through the principle of the basic 
elements intertwine, represented in abstract and associative surfaces. The perception of Veljo Tasovski’s work captivates 
us with the gradual but continuous refinement and the sophisticated enlightenment of his artistic language. Tasovski’s 
paintings directly, and in an indirect sense are shrouded in a veil of mysticism through a synchronized game of the present 
and the absent, of the real and the virtual, sometimes perceived with the skill of the drawing element through careful 
illusionist stratification of the plans, and elsewhere upgraded with a veil of silk material skillfully processed in painting 
and drawing. Additionally, the leading art elements, the point and the line, geometrically distributed in space through 
linear-ornamental interlacing with allusion of a network and of vital organic structures, as well as the subtle colors, gentle 
and lyrically toned, radiate a strong sense of peace and tranquility. The abstract and associative surfaces are the result 
of an individual art research arising from the primordial human need to establish some kind of peace and order in the 
chaotic everyday. Hence, the general impression in the experience of his work is the sense of infinite movement and life, 
constantly on the border between the concrete and the abstract. The purified artistic language, the clear and simple 
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Без наслов, 1992
туш на хартија, 70x50
Untitled, 1992
ink on paper, 70x50

concept and the logical development of the idea shine with a positive sign and a certain “poetic tranquility of the simple 
splendor,” unnatural for the restlessness of our time. Finally, we can freely conclude that “the approach to the ascetic, 
purified, calm, meditative world of Tasovski, requires openness to the spiritual light from the observer” (Konca Pirkoska), 
and his work with all its specificity and distinctiveness exudes an exceptional recognition which gives him a special place 
in Macedonian contemporary art. 

Maja Nedelkoska Brzanova
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Слика VI, 1992
комбинирана техника на платно, 55x70
Painting VI, 1992
mixed media on canvas, 55x70
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Без наслов, 1992
комбинирана техника на платно, 90x60
Untitled, 1992
mixed media on canvas, 90x60
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Илузионистички простор 11, 1992
kомбинирана техника на платно, 50x50
Illusionistic Space 11, 1992
mixed media on canvas, 50x50
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Илузионистички простор XII, 1992
комбинирана техника на платно, 50x50
Illusionistic Space XII, 1992
mixed media on canvas, 50x50
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Слика XVI, 1992
комбинирана техника на платно, 90x180
Painting XVI, 1992
mixed media on canvas, 90x180
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Без наслов, околу 1993
комбинирана техника на платно, 62,5x76
Untitled, around 1993
mixed media on canvas, 62,5x76
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Слика = Простор IV, 1998
комбинирана техника на платно, 80x100
Painting = Space IV, 1998
mixed media on canvas, 80x100
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Слика = Простор VII, 1998
комбинирана техника на платно, 50x50
Painting = Space VII, 1998
mixed media on canvas, 50x50
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Слика = Простор III, 1998
комбинирана техника на платно, 70x100
Painting = Space III, 1998
mixed media on canvas, 70x100
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Илузионистички простор XXVIII, 1993
комбинирана техника на платно, 100x100
Illusionistic Space XXVIII, 1993
mixed media on canvas, 100x100
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Од природата “А”, 2005
акрилик на платно, 81x100
From the Nature “A”, 2005
acrylic on canvas, 81x100
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Од природата “B”, 2005
акрилик на платно, 80x100
From the Nature “B”, 2005
acrylic on canvas, 80x100
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Самостојни изложби
1976 - Скопје, Дом на младите „25 Мај“
1979 - Љубљана (Словенија), Галерија „Шкуц“
1979 - Љубљана, (Словенија), Биотехнички факултет
1980 - Врхника (Словенија), Галерија „Дома“
1980 - Ново Место (Словенија), Доленска галерија
1981 - Скопје, Дом на младите „25 Мај“
1988 - Скопје, Ликовен салон на ДЛУМ
1993 - Скопје, Уметничка галерија Даут-пашин амам
1993 - Битола, Завод, музеј и галерија
1998 - Белград (Србија), СКЦ
1998 -  Нирнберг (Германија), Kunst imim sclioss almoshof
2007 - Скопје, Музеј на град Скопје
2009 - Загреб (Хрватска), Галерија „Форум“
2010 - Скопје, Галерија „Око“
2012 - Нирнберг (Германија), Советот на градот
2014 - Скопје, Национална галерија на Македонија, објект 
 Даут-пашин амам

Групни изложби
Учествувал на многубројни значајни групни изложби во земјата и 
во странство, односно во Европа, САД и во Австралија.

Награди
1974 - Награда за сликарство „Франце Прешерн“, Љубљана
1982 - Прва награда за сликарство на изложбата Млада генерација  
 IV, Скопје
1984 - Прва награда за сликарство на изложбата од ликовната   
 колонија „Ечка“, Зрењанин
1987 - Откупна награда за сликарство на МСУ, Скопје
1989 - Откупна награда за акварел на Модерна галерија, Риека од  
 VI  биенале БАЈ во Карловац
1989 - Специјално признание за сликарство од ДЛУМ, Скопје
1989 - Прва награда за сликарство мал формат „Димитар   
 Пандилов“,  Скопје
1991 - Откупна награда на цртеж на МСУ, Скопје
2005 - Златна плакета за сликарство „Нерешки мајстори“, Скопје
2006 - Гранпри на XI Зимски салон на ДЛУМ, Скопје

ВЕЉО ТАШОВСКИ
1949 - 2009

Вељо Ташовски е роден во 1949 во с. Осој, Дебар, Република Македонија. Академија за ликовни уметности завршил во Љубљана во 1975 
година на Одделот за сликарство, во класата на проф. Габриел Ступица.
Постдипломски студии завршил во 1979 година на истата академија. До 1983 година живеел и работел во Љубљана, каде што членувал 
во Друштвото на ликовните уметници на Словенија и во Друштвото на ликовните уметници на Љубљана. Исто така бил член на ликовната 
група „Еквурна“, при што активно учествувал на сите ликовни манифестации. Во тој период работел како слободен уметник. Во меѓувреме, 
реализирал повеќе самостојни изложби и учествувал на значајни ликовни колонии во тогашната СФРЈ и во странство. Од 1984 година се 
вклучил активно во ликовниот живот во Македонија. Реализирал студиски престои во неколку европски земји и во САД.
Од 1987 година се вработил на Факултетот за ликовни уметности, а од 2001 година добил наставно-научно звање редовен професор при 
истиот факултет на Одделот за сликарство. Во периодот од 1993 до 1995 година бил продекан за настава, а од 2002 до 2006 година бил 
декан на Факултетот за ликовни уметности при Унивирзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.
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Solo exhibitions

1976 - Skopje, House of Youth “5 May“

1979 - Ljubljana (Slovenia), “Škuc” Gallery

1979 - Ljubljana (Slovenia), Bio-technical Faculty

1980 - Vrhnika (Slovenia), Gallery “Doma“

1980 - Novo Mesto (Slovenia), Dolenska Gallery

1981 - Skopje, House of Youth “25 May“

1988 - Skopje, Art Salon of DLUM

1993 - Skopje, Art Gallery Daut Pasha Hamam

1993 - Bitola, Institute, Museum and Gallery

1998 - Belgrade (Serbia), SKC

1998 - Nuremberg (Germany), Kunst imim sclioss almoshof

2007 - Skopje, Museum of the City of Skopje

2009 - Zagreb (Croatia), Gallery “Forum“

2010 - Skopje, Gallery “Oko“

2012 - Nuremberg (Germany), Council of the City

2014 - Skopje, National Gallery of Macedonia, Daut Pasha Hamam

Group exhibitions
Participated in numerous significant group exhibitions in the country 
and abroad, in Europe, USA and Australia.  

Awards
1974 - Award for Painting “France Prešeren”, Ljubljana 
1982 - First prize for painting at the exhibition Young Generation IV,   
 Skopje
1984 - First prize for painting at the exhibition of the art colony “Ecka”,  
 Zrenjanin 
1987 - Purchase prize for painting at the MoCA, Skopje
1989 - Purchase prize for watercolor of Modern Gallery, Rijeka on VI   
 Biennial BAJ in Karlovac 
1989 - Special recognition for painting from DLUM (Association of   
 Artists of Macedonia), Skopje
1989 - First prize for painting small format “Dimitar Pandilov“, Skopje
1991 - Purchase prize for drawing at the MoCA, Skopje
2005 - Gold Plaque for painting “Nereshki Majstori“, Skopje
2006 - Grand Prix at XI Winter Salon of the DLUM (Association of   
 Artists of Macedonia), Skopje

 VELJO TASHOVSKI
1949 - 2009

Veljo Tashovski was born in 1949 in v. Osoj, Debar, Republic of Ma ce 0donia. He graduated at the Academy of Fine Arts in Ljubljana in 1975 at the 
Painting Department, with professor Gabrijel Stupica. 
He completed the postgraduate studies in 1979 at the same Academy. Until 1983 he lived and worked in Ljubljana where he was a member of the 
Association of Artists of Slovenia and the Association of Artists of Ljubljana. He was also member of the art group “Ekvurna” where he actively 
participated at many art events. During this period he worked as a freelance artist. In the meantime he realized several solo exhibitions and 
participated at significant art colonies in ex-Yugoslavia and abroad. Since 1984 he became actively engaged in the art life in Macedonia. He realized 
study visits in several European countries and in the US. 
In 1987 he started working at the Faculty of Fine Arts and in 2001 he got the academic title of professor at the same Faculty, at the Department of 
Painting. During the period 1993-1995 he was Associate Dean for Teaching, and in the period 2002-2006 he was Dean of the Faculty of Fine Arts of 
the University “Sts. Cyril and Methodius” in Skopje. 
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