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ДРЕВНИОТ СОН НА ТОНИ ЧАТЛЕСКИ - ЧАТЛЕ

Творештвото на Тони Чатлески во изминатите 
неколку децении се карактеризира со различни приоди и 
форми изразени со сетилната сензација и интелектуалниот 
ангажман. Од нив се формира испрекината линија со 
јасно оцртани тематски и стилски целини (фовистички, 
експресионистички, апстрактни, апстрактно-асоцијативни, 
итн.) создавани во различни временски периоди. Оваа 
специфичност е резултат на уметниковата природа и 
темперамент, на мотиви што имаат личен карактер, како и 
строга детерминираност од одделни случувања во животот. 
Во најновиот циклус на слики насловен Древниот сон, 
Чатлески ги бара одговорите за смислата на животот, при што 
е евидентно прочистувањето на визуелната палета додека 
филозофијата за сопственото постоење и живот е пренесена 
низ призмата на надреалноста на сонот. Древниот сон ги 
материјализира и ги презентира сите интимни состојби и 
ситуации што го провоцираат уметникот на креативен чин и 
се интегрираат во сложувалката на секојдневието, оставајќи 
ја метаризницата на минатото – во иднината. Уметникот 
преку реалноста на сонот свесно или несвесно креира свои 
микросветови, со што учествува во она што го нарекуваме 
создавање на реалноста на живеењето.

Делата се видливи од два елемента - макро и 
микрогледање на сликата. Макропогледот го претставуваат 
обоените плохи, при што сликата е видлива како апстрактна 
композиција, но со доближувањето на погледот се отвора 
еден волшебен микросвет со стилизирана фигурација (човек, 
битија од минатото и иднината, животни од земниот и од 
подводниот свет...) која во симплификацијата на приказот е 
доведена до знак или симбол. Ова знаковност или симбол Вчера како нов ден, 2015, масло на платно, 100 x 70 см 

A New Day Yesterday, 2015, oil on canvas, 100 x 70 cm



е еден вид прошетка низ времето во постојаната потрага по 
смислата и суштината на животот. Чатлески воедно ја опфаќа 
суштината на традиционалните симболи за да формира 
единствени естетски креации. Тој смело ја нанесува бојата 
на сликарското платно и овде бојата е заробена енергија 
со тoржествено зрачење, за потоа врз насликаните плохи 
да исцртува, да гребе или да гравира, со што ги пренесува 
сликите од сонот. Во неговите опсесии во ликовните творби 
се вметнати елементи од стварноста преобразени во 
симболички знаци кои прикажуваат фрагменти од сонот, 
сеќавањето, интимноста, личниот простор, запрениот миг 
на времето, еден вид осмислен емотивен просторен облик 
како спој на филозофијата и на духовноста. Делата слични 
на сонот се секвенции во кои се пренесени духовните 
расположби на авторот.

Сликарство на Тони Чатлески ѝ припаѓа на 
уметноста која со транспозицијата на сонот во слика преку 
визуелизацијата на митолошките приказни, архетипските 
тотеми, надреалните сознанија на човековиот дух открива 
еден магичен свет што егзистира според принципот на 
поврзување на неспојливото во контекст на просторно-
временската димензија и на метафизичкиот израз во кој, како 
што вели Платон, сите нешта се сенка на вечната идеја, 
кои само сè во беспредметната и безвремената сфера. 
Наклонет кон нарацијата, алузијата, па и кон анегдотите, 
тој на чуден начин во обликувањето на еден мистериозен, 
магиски и ирационален универзум ги оживеал непреодните 
вредности на богатото цивилизациско наследство.

Менувајќи го духовниот хоризонт, сликите на Чатлески 
претставуваат отворена книга–митолошки речник, библиски 
кодекс, средновековна парабола, егзистенционалистичка 
идеологија на денешната цивилизација, размислувања за 
тајните на човековиот живот, земјата и на сè што живее на неа, 

кои може да ги согледаме во еден здив, со целосна и сеопфатна 
визура. Тоа се композиции реализирани со редукција на 
реално видливото и се исклучително декоративно богати 
– со фигуративно-орнаментален репертоар што почива врз 
принципите на horror vacui (страв од празен простор), а кој 
го опфаќа централниот мотив – човековото постоење. Во 
овие дела, пред сè, до израз доаѓаат авторовите високи 
естетски вредности, минуциозноста и исклучителната 
цртачка вештина. Во читањето на неговите дела, пред нас 
се отвораат енигматични простори чие дефинирање има 
бројни толкувања и интерпретации, зависно од сознанијата 
и од искуствените парадигми на набљудувачот. 

Сликите на Чатлески ги пренесуваат неговите 
сопствени кодификувани пораки што тргнуваат од 
наследството на универзалните цивилизациски културно-
историски супстрати. Она што е очигледно во овие дела е 
тоа дека се плодови на нашето време, пофантастични и од 
уметничката фантазија.

Процесот на трагање по сопствениот идентитет и 
постоење, со што големите приказни ја изгубија својата 
веродостојност во однос на рационалистичкото и научното 
објаснување на животот и историјата, го довеле Чатлески 
до спознанието дека со создавањето нов живот придонесол 
кон вечниот човеков живот воопшто. Тој преку своите 
дела говори за животот, но и за радоста на живеењето. 
Остануваат уште многу дилеми да се одгатнат, ако воопшто 
може да се одгатнат, а како што ќе каже и авторот: …и чуму 
да ги одгатнам. Непознатото е мистично, а мистичното 
е секогаш поинтересно.

Горанчо Ѓорѓиевски



ANCIENT DREAM OF TONI CHATLESKI - CHATLE

The body of work of Toni Chatleski in recent decades 
has been characterized by different approaches and forms 
expressed in sensory sensation and intellectual engagement.  
It forms dotted line clearly outlining thematic and stylistic sets 
(fauvist, expressionist, abstract, abstract-associative, etc.), as 
created in different periods.  This specificity is the result of the 
artist’s nature and temperament, of motifs that have a personal 
character, and strict determination of certain events in life.  In 
the latest cycle of paintings titled Ancient Dream, Chatleski seeks 
answers about the meaning of life, in which cleansing the visual 
palette is evident, while philosophy of his own existence and life 
is transmitted through the prism of surrealism of dream.  Ancient 
Dream succeeds in materializing and presenting all intimate 
circumstances and situations that provoke the artist’s creative 
act and integrate into the puzzle of everyday life, leaving the 
meta-treasure of the past - into the future.  By means of reality 
of the dream, consciously or unconsciously the artist creates 
his own micro-worlds, by which he participates in what we call 
creating a realness of life.

The works are visible by means of two elements: 
macro- and micro-viewing of the painting.  The macro-view is 
represented by colored planes, whereby the painting is visible 
as an abstract composition, but the close-up view opens up 
a magical micro-world offering a stylized figuration (human, 
beings of the past and future, animals of the earthly life and the 
underwater world...), which by means of simplification of display 
is reduced to a sign or symbol.  This sign note or symbol is a kind 
of walk through time in the constant search for meaning and 
essence of life.  Chatleski also captures the essence of traditional 
symbols to form unique aesthetic creations.He boldly applies the 

Тажниот петок, 2015, масло на платно, 80 x 60 см                                       
Blue Friday, 2015, oil on canvas, 80 x 60 cm



color to the canvas and so the paint here is trapped energy with 
festive radiation, then the artist goes on to draw, scratch or etch 
on the painted pleats, by which he transmits images from the 
dream.  His obsessions in art works embed elements of reality 
transformed into symbolic signs that depict fragments of dreams, 
memories, intimacy, personal space, withheld moment of time, 
a sort of meaningful emotional spatial form as a combination 
of philosophy and spirituality.  His works resembling dreams 
represent sequences that convey spiritual moods of the artist.                                                                        

The painting legacy of Toni Chatleski belongs to the art, 
which - by means of the transposition of the dream into painting 
through visualization of mythological tales, archetypal totems, 
surrealist knowledge of the human spirit - discovers a magical 
world that exists under the principle of linking the unlinkable in the 
context of space-time dimension and metaphysical expression in 
which, as Plato says, all things are a shadow of the eternal idea, 
things that are only in objectless and timeless sphere. Inclined 
to the narration, allusion, and even to anecdotes, miraculously 
in shaping a mysterious, magical and irrational universe - he was 
able to revive the intransient values   of the gorgeous civilization 
heritage.                                  

Changing the spiritual horizon, the paintings of Chatleski 
represent open book or mythological dictionary, Bible code, 
medieval parable, existentialist ideology of our modern 
civilization, considerations of the mysteries of human life, the 
earth, and everything that lives on it, which we are able to see 
in a breath, with a complete and comprehensive vista.  This 
involves compositions executed by means of reduction in the 
realistically visible element and as such are very decoratively 
rich - offering a figurative-ornamental repertoire that rests on 
the principles of horror vacui (fear of empty space), which covers 
the central motif - the human very existence.  In these works, in 
particular, the artist’s high aesthetic values,   his minuteness, and 

exceptional drawing skill come to the fore.  In reading his works, 
enigmatic spaces open before us, whose definition has many 
interpretations and renditions, depending on the findings and 
empirical paradigms of the observer.                                                           

The paintings made by Chatleski convey his own codified 
messages departing from universal civilizational heritage of 
cultural and historical substrates.  It is evident that these works 
are fruits of our time, being more fantastic than the artistic 
imagination.                                                                  

The process of searching for his own identity and 
existence - by which great stories lost their credibility in terms 
of rationalist and scientific explanation of life and history - has 
led Chatleski to the knowledge that by creation of new life he 
has contributed to the eternal human life in general.  Through 
his works, he speaks of life, and the joy of living.  There are many 
dilemmas left to decipher, if we can decipher at all, while the 
author would also say ...And why bother to decipher them?  The 
unknown is mystical, while the mystical is always interesting.

Gorancho Gjorgjievski



Напушти го сето тоа, 2015,
масло на платно, 80 x 60 см 
Break Away From It All, 2015,
oil on canvas, 80 x 60 cm

Денот на лудоста, 2015,
акрил на платно, 90 х 60 см 

Day Of a Madness, 2015,
acrilyc on canvas, 90 x 60 cm





Борба или пад, 2016,
комбинирана техника на платно,

70 x 60 см  
Fight Or Fall, 2016,

mixed media on canvas,
70 x 60 cm



Бес, 2015,
комбинирана техника на платно,
80 x 60 см     
Fury, 2015,
mixed media on canvas,
80 x 60 cm

Борба или пад, 2016,
комбинирана техника на платно,

70 x 60 см  
Fight Or Fall, 2016,

mixed media on canvas,
70 x 60 cm



Емоција-правило-емоција, 2015/2016, 
комбинирана техника на платно,
150 x 100 сm
Emotion-Rule-Emotion, 2015/2016, 
mixed media on canvas,
150 x 100 cm

Другите, 2015,
масло на платно, 70 x 50 см 

The Others, 2015,
oil on canvas, 70 x 50 cm





Се враќам назад преку борба, 2016, 
комбинирана техника на платно,
80 x 60 см 
Fighting My Way Back, 2016,
mixed media on canvas,
80 x 60 cm 

За оние кои сакаат да живеат, 2015, 
акрил на платно, 80 x 60 см

For  Those Who Love To Live, 2015, 
acrilyc on canvas, 80 x 60 cm





Секој свет (каде сум добредојден), 2015,
комбинирана техника на платно, 70 x 50 см
Any World (That I’m Welcome To), 2015,
mixed media on canvas, 70 x 50 cm



Реакција на бојата, 2016,
комбинирана техника на лесонит,

50 x 40 см 
Color Reaction, 2016,

mixed media on fibreboard,
50 x 40 cm



Само будала би рекол така, 2015, 
комбинирана техника на платно,
100 x 70 см 
Only A Fool Would Say That, 2015, 
mixed media on canvas, 
100 x 70 cm

Ноќта на задоволството, 2015, 
комбинирана техника  на платно,

120 x 70 см 
Pleasure Stole The Night, 2015,

mixed media on canvas,
120 x 70 cm





Заборавена симфонија, 2016, 
комбинирана техника на платно,
80 x 60 см 
Lost Symphony, 2016,
mixed media on canvas,
80 x 60 cm

Пријави се, странецу, 2016, 
комбинирана техника на платно,

80 x 60 см 
Sign In Stranger, 2016,

mixed media on canvas,
80 x 60 cm





Површинскиот напон, 2016, комбинирана техника на платно, 90 х 70 см 
Surface Tension, 2016, mixed media on canvas, 90 x 70 cm



Одмазда на кралот, 2016, комбинирана техника на платно, 120 x 80 cm
 King’s Revenge, 2016, mixed media on canvas, 120 x 80 cm



Радост, 2015, акрил на платно, 80 x 60 см
Joy, 2015, acrilyc on canvas, 80 x 60 cm



Кучиња на војната, 2015, комбинирана техника на платно, 100 x 70 см 
War Dogs, 2015, mixed media on canvas, 100 x 70 cm



Природата на морето, 2015, масло на платно, 90 х 70 см 
The Nature Of The Sea, 2015, oil on canvas, 90 x 70 cm



Кажи го зборот кој недостасува, 2015, акрил на платно, 40 x 30 см 
Name The Missing Word, 2015, acrilyc on canvas, 40 x 30 cm



           Роден  19. 07. 1967 година во Прилеп, Република Македонија

                                       Адреса: Рајко Жинзифов  3-1/12    

                                7000  Прилеп, Република Македонија

                                               Контакт:  070 356 790

                                      e-mail: tonicatleski@yahoo.com

•	 Средно  уметничко  училиште  завршува  во  Скопје,  1986 година.

•	 Дипломира  на  Факултетот  за  ликовни  уметности – отсек  сликарство во Скопје,  1993 година,  во  класата  на  професорот  Танас  Луловски.

•	 Магистрира  на  Факултетот  за  ликовни  уметности – отсек  сликарство, 2013 година,  кај  професорот  Јован Шумковски.

•	 16 самостојни изложби во земјава и странство (Бугарија, Србија, Црна Гора, Русија)

•	 Дваесетина групни изложби во земјава и странство.

•	 Учествувал на поголем број ликовни колонии.

           Born on 19 July 1967 in Prilep, Republic of Macedonia

                                       Address: Rajko Zinzifov 3-1/12    

                                7000 Prilep, Republic of Macedonia

Contact mobile phone number: 070 356 790

                                      e-mail: tonicatleski@yahoo.com 

•	 Finished Secondary Art School in Skopje in 1986.

•	 Graduated from the Faculty of Fine Arts - Department of Painting in Skopje in 1993 in the class of Professor Tanas Lulovski.

•	 Obtained Masters Degree from the Faculty of Fine Arts - Department of Painting, in 2013, mentored by Professor Jovan Sumkovski.

•	 Had sixteen solo exhibitions in the country and abroad (Bulgaria, Serbia, Montenegro, Russia).

•	 Took part in more than twenty group exhibitions in the country and abroad.

•	 Participated in many art colonies.
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•	 Finished Secondary Art School in Skopje in 1986.

•	 Graduated from the Faculty of Fine Arts - Department of Painting in Skopje in 1993 in the class of Professor Tanas Lulovski.

•	 Obtained Masters Degree from the Faculty of Fine Arts - Department of Painting, in 2013, mentored by Professor Jovan Sumkovski.

•	 Had sixteen solo exhibitions in the country and abroad (Bulgaria, Serbia, Montenegro, Russia).

•	 Took part in more than twenty group exhibitions in the country and abroad.

•	 Participated in many art colonies.

Пештерите на Алтамира, 2015, акрил на платно, 70 x 50 см 
The Caves Of Altamira, 2015, acrilyc on canvas, 70 x 50 cm
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