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ПРЕДГОВОР
Маја Чанкуловска – Михајловска

Расветлувањето на творечките димензии на еден од најзначајните македонски уметници, Томо Шијак, претставува 
нужен комплексен зафат од повеќе сегменти. На почеток, од извесна временска дистанција и произлезено од фактот дека 
неговите остварувања се одликуваат со исклучителна препознатливост што се наметнуваат уште за време на неговиот живот 
и активна творечка дејност и се веќе потврдени и забележани во историјата на македонската ликовна уметност како трајно 
запаметени вредности, навидум се чинеше излишно формалното прецизирање на конкретните причини за одбележување на 
неговото творештво. 

Томо Шијак е еден од неколкумината автори, уметнички родени во педесеттите години на дваесеттиот век, кои се 
издвоија како означувачи на авангардистичките текови на тогашната македонска ликовна уметност, а комплетното пре зен-
ти рање на неговиот опус е дополнително усложнето поради неговиот секогаш немирен, дури хиперактивен, истражувачки 
дух, поради што можеме да го карактеризираме како автор со најмногу варијации на стилски ставови кај нас. Шијак до 
крајот на својот живот останува доследен на смелото експериментирачко дејствување и на препознатливите дела кои, со 
развојот на модернистички трансфигурираната концепција на неговите најиновативни и естетски најзначајни „мусандри“, во 
колективната македонска уметничка меморија ќе останат запаметени како икони на објект-артот што зрачат со аурата на 
нивната трансцендентална моќ. Иако се изминати точно 85 години од раѓањето на Томо Шијак, јубилеите од овој вид се само 
формалност што најмалку говори за историските позиции на творештвото на еден толку значаен автор - главните причини 
за реализација на постхумна ретроспективна изложба на Томо Шијак се базираат врз потребата за укажување достојна почит 
кон неговиот огромен придонес во развојот на македонската ликовна уметност и за неговото значење денес. 

Расветлувањето на континуитетот во ова ретко динамично и богато автохтоно творештво логично ја наметнува по-
тре бата за детална разработка и за претставување на дијалектиката на севкупното дејствување и на причинско-последичните 
врски во неговите дела од најраните, па сè до последните креации. Ретроспективната изложба и монографското издание за 
творештвото на Томо Шијак задолжително во себе ги инкорпорираат сите претходни истражувања посветени на овој автор и 
најзначајните концепти во доменот на објект-артот, со дополнително презентирање, актуелизирање и толкување на одредени 
поврзувачки елементи од поинаков дискурс, кои, се надеваме, даваат можност или барем импулс за конечно осветлување на 
неговиот целосен творечки пат.   

Истражувачкиот проект, ретроспективната изложба и монографското издание се дел од програмските активности на 
Националната галерија на Македонија за 2015 година, согласно со мисијата и визијата за репрезентативното одбележување 
на творците од највисок ранг, кои се застапени во постојаната поставка и во колекцијата на македонската ликовна уметност 
на оваа национална установа. Сите неопходни активности за овој проект се комплетно реализирани со финансиска поддршка 
на Министерството за култура на Република Македонија. Неговата реализација немаше да биде возможна без поддршката на 
голем број државни и јавни институции, приватни галерии и особено на голем број поединци, меѓу кои се издвојува со ра-
бот ката со членовите од неговото семејство, поточно со неговите наследници, кои овозможија увид и во неизложените дела 
на Томо Шијак. Проектот во оваа фаза ги опфаќа делата што се наоѓаат на територијата на Република Македонија, односно 
оние дела за кои при истражувањето ни беше дозволен пристап и нивна евиденција, а отежнување на целиот процес 
претставуваше трајното ненамерно (и во голема мера несовесно) уништување на извесен број круцијални креации на Шијак, 
како и турбулентната промена на приватните сопственици на негови дела.

Изборот на делата и различните методолошки аспекти што ги третираат сите фази во целокупното творештво на Томо 
Шијак стилски и тематски, на одредени места, имаат улога да потсетат и да ги рехабилитираат одредените творечки фази на 
авторот. Се надеваме дека монографската студија и ретроспективната изложба, во кои се вметнати мноштво информации за 
делото на овој наш голем мајстор, ќе послужат како фактички документ што опоменува за потребата од посеопфатен одго во-
рен колективен однос за негување и зачувување на легатите на значајните македонски автори.
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FOREWORD
Maja Cankulovska – Mihajlovska

Shedding light on the creative dimensions of one of the most important Macedonian artists Tomo Sijak is a complex 
undertaking of more segments. First of all, from a certain time distance, and necessitated by the fact that his achievements are 
characterized by an exceptional recognition imposed even during his life and creative activity, and are already confirmed in the 
history of Macedonian fine art as permanently saved values, it seemed unnecessary to formally specify the precise reasons for the 
celebration of his work. 

Tomo Sijak is one of the few authors, born in the fifties of the twentieth century, who stood out as signifiers of the avant-
garde flows of the Macedonian art of that period, and the thorough presentation of his work is further complicated because of his 
always restless, even hyperactive, exploring spirit, because of which we can characterize him as an author with the most variations 
of stylistic attitudes in our country. Sijak until the end of his life remains true to the bold experimenting action and recognizable 
works, through the development of modernist transfigured conception of its most innovative and aesthetically most significant 
“chests”, in the Macedonian collective artistic memory will be remembered as icons of art-object radiating with the aura of their 
transcendental power. Although 85 years passed since the birth of Tomo Sijak, anniversaries of this kind are only a formality which 
talks little about the historical positions of the work of such an important author - the main reasons behind the realization of the 
posthumous retrospective of Tomo Sijak are based on the need to indicate worthy tribute to his enormous contribution to the 
development of Macedonian contemporary art and his relevance today. 

Shedding light on the continuity of this rare dynamic and rich autochthonous work logically implies the need for a detailed 
elaboration and presentation of the dialectics of the whole action, and cause-effect relationships in his earliest works, up to the 
last creations. The retrospective exhibition and the monographic publication of the work of Tomo Sijak incorporate in itself all 
previous studies dedicated to this author and the most important concepts in the domain of object-art, with additional presentation, 
actualization and different interpretation of certain connecting elements, which we hope, give an opportunity or at least an impulse 
for final enlightenment of his complete creative path.

The research project, retrospective exhibition and monographic publication are part of the program activities of the 
National Gallery of Macedonia for 2015, according to the mission and vision for representative celebration of the artist of the highest 
caliber who are represented in the permanent exhibition and the collection of Macedonian fine art of this national institution. All the 
necessary activities for the project were fully realized with financial support of the Ministry of Culture of Republic of Macedonia. Its 
realization would not be possible without the support of a number of state and public institutions, private galleries and a particularly 
large number of individuals, including the cooperation with all members of his family, particularly his descendants, who provided 
insights into the work of Tomo Sijak. The project at this stage includes works that are on the territory of the Republic of Macedonia, i.e. 
the works for which during the research we were allowed access, and hindering the whole process was the permanent inadvertent 
(and largely careless) destruction of a number of crucial creations of Sijak, as well as the turbulent change of the private owners of 
his works. 

The choice of works and different methodological aspects that stylistically and thematically deal with all stages in the overall 
work of Tomo Sijak in certain places has a role to remind and rehabilitate the certain creative stages of the author. We hope that 
the monographic study and a retrospective exhibition, in which a wealth of information about the work of this great master is 
incorporated, will serve as a factual document warning about the need for comprehensive collective responsibility regarding the 
cultivation and preservation of the legatees of the significant Macedonian authors. 
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ВОВЕД

Во едно необично духовито интервју, објавено во „Остен“ 
на 1.6. 1975 година, во кое соговорник на историчарот на 
уметноста и критичар Ладислав Баришиќ му е уметникот 
Томо Шијак, на прашањето „Кој сте Вие?“, уметникот одговара 
дека е „неминовност“ и отсекогаш бил убеден дека е „гене-
ра циски апсурд“. 1 Веројатно од овие причини, во еден друг 
текст посветен на ликовните манифестации и на втората тра-
ди ционална изложба на Друштвото на ли ко вните уметници 
во СР Македонија, истиот Баришиќ го доживува Шијак 
како „сигурно најконтроверзната личност во современата 
македонска ликовна уметност“. 2

Уште на почетокот на експликацијата на причините за 
ре троспективно претставување на Томо Шијак се из дво јува 
овој момент токму поради специфичниот начин на са мо уве-
ре на перцепција за сопственото место и за значењето на 
творец, како и за дефинирањето на ставовите на авторот во 
однос на неговата континуирана и неприкосновена пасија - 
уметноста. Симптоматичната ултимативна самосвест на Томо 
Шијак за своите способности ја доживуваме како иницијална 
состојба за неговата постојано нагласувана желба за експе-
ри ментирање, напредок, лична борба и конфронтации при 
пробувањето на „сè што постои во уметноста“. 

Немирниот творец Томо Шијак, неуморно љубопитен и 
хиперактивен во творењето, својата љубов кон уметноста 
ја развива уште од мали нозе. Како кај многумина автори, 
фор мирањето на неговите почетоци е поврзано со рела-
циите и со сознанијата добиени од ликовната едукација на 
академското образование (што никогаш формално не го до-
вр шува), кое во случајот на Томо Шијак и не е од пресудно 
значење поради неговата исклучителна дарба и наклонетост 
кон надминување на границите, проследени со нагласената 
инвентивност. Нескротливиот експериментаторски дух пот-
тик нувајќи честа промена на изразните стилови, од своја 
страна, пак, иницира врвни и препознатливи остварувања, 
но, како и кај многу автори, до крајот на неговото творештво 
се чувствуваат рецидивите на вечната борба фигурација/
апстракција. Оваа исцрпувачка борба на контрадикторности 
сликарот се обидува да ја смири и да ја спои во последните 
творечки фази во кои авторот во извесна мера остварува 
симбиоза на фигурацијата и на објектноста од сите нивни 
крајности во едно цело. И покрај сите разлики во стилските 
ставови од различни фази, дијалектиката на неговото тво реш-

INTRODUCTION

In an unusually witty interview, published on 06.01.1975 
in Osten, where the interlocutor of the art historian and critic 
Ladislav Barisic is the artist Tomo Sijak, the artist replies to the 
question “Who are You?” that it is “inevitable” and he has always 
been convinced that it is a “generational absurdity.” 1 Probably 
for these reasons, in another text devoted to art events and 
the second traditional exhibition of the Association of Artists 
of Macedonia, Barisic experiences Sijak as “probably the most 
controversial figure in modern Macedonian fine art.” 2

At the beginning of the explication of the reasons for the 
retrospective presentation of Tomo Sijak, stands this moment 
precisely because of the specific mode of confident perception 
about their own place and importance of the artist, as well as 
about defining the views of the author himself regarding his 
continued and irrevocable passion - art. We experience the 
symptomatic ultimate consciousness of Tomo Sijak for his own 
abilities as an initial condition for his constantly accentuated 
desire for experimentation, improvement, personal struggle 
and confrontation in trying out of “everything that exists in art.” 

The restless artist Tomo Sijak tirelessly curious and hy per-
active in the works, developed his love of art at a very young age. 
As with many artists, the formation of its beginnings are linked 
with the relations and information obtained from the academic art 
education (never formally completed), which in the case of Tomo 
Sijak is not crucial, because of his exceptional talent and motivation 
to overcome the limits, followed by the emphatic inventiveness. 
The restless experimental spirit, encouraging frequent change of 
expressive styles, for its part, initiated superb and recognizable 
achievements, however, as with many authors to the end of his 
work the remains of the eternal struggle figuration / abstraction 
can be felt. This exhausting struggle of contradictions the painter 
tries to mitigate and merge in the last creative phases in which 
the author somewhat accomplished symbiosis of figuration and 
objectiveness of all their extremes in a whole. Despite all the 
differences in the stylistic views in different phases, the dialectic 
of his work follows a continuous upward line that consists of 
constant updates and links to any previous achievement. The 
manifestation of the various formal and stylistic determinations 
will be reviewed by the actions and realizations in the respective 
phase, which will be discussed in further chronological analysis of 
each creative stage of Tomo Sijak. 

Upon invoking the chronology of social contexts, events 
and moments that reinforce the place and importance of Tomo 
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тво следи континуирана нагорна линија што е со ста ве на од 
постојани надополнувања и поврзувања на секое претходно 
достигнување. Манифестирањата на различните формално-
стилски определби ќе се разгледуваат според ак тивностите 
и реализациите во соодветната фаза, за што ќе ста не збор 
во понатамошната хронолошка анализа на секоја одделна 
творечка етапа на Томо Шијак. 

При навраќањето кон хронологијата на општествените 
состојби, настани и моменти што ги зацврстуваат местото и 
значењето на Томо Шијак од неговите први појавувања на ли-
ковната сцена во Македонија, неизбежно и неопходно е ре-
фе рирање кон мноштвото досегашни релевантни записи за 
неговото творештво, забележани од неговите современици 
и од тогашната ликовна критика. Бидејќи станува збор за ав-
тор со неверојатен број различни креативни фази низ кои 
мо же да ја следиме дијалектиката на неговото сликарство, 
при дефинирањето на неговото издвоено место во одреден 
ис ториски период и на најзначајните уметнички исчекори 
потребно е првенствено да се појде од квалификациите на 
современиците (на чии согледувања и понатаму ќе се по -
викуваме при презентирањето на хронолошкиот раз вој, 
односно при анализата на секоја одделна фаза во тво реш-
твото на Томо Шијак), но и да се направи обид тие да се ана-
ли зираат и да се потврдат сообразно со поголема вре мен ска 
дистанција. 

Како припадник на генерацијата уметници авторски из-
недрени во педесеттите години на 20 век, кои го оформуваат 
видот и го одредуваат текот на повоената македонска ли-
ков на уметност, постојаното повторување и потврдување 
на неговото место и значење за историјата на македонската 
ликовна уметност, од тогашна и денешна перспектива и ди-
стан ција, секако е резултат на уникатниот индивидуален 
творечки пат и на неговата активна дејност. Во текот на не-
го виот живот, Томо Шијак реализирал релативно мал број 
самостојни претставувања, веројатно како резултат на 
личниот став дека самостојните изложби се само формално 
финиширање на секоја творечка фаза и кои ги презентирал 
во јавноста дури откога ќе проценел дека неговите ликовни 
истражувања и визии во однос на одредена проблематика 
се завршени. Затоа, пак, забележително е неговото активно 
учество на престижни манифестации и на суштествени по-
ставки што презентираат прегледи на најзначајните до-
сти гнувања на македонската ликовна уметност кај нас, во 
ре гионот и во светските центри (одвоено, но и во рамките 

Sijak from his first appearances on the art scene in Macedonia, 
a reference is inevitable to the multitude of existing relevant 
records of his work, noticed by his contemporaries and art critics. 
Since we are talking about an author with an incredible number 
of different creative phases through which we can follow the 
dialectic of his art, in defining his separate place in a particular 
historical period and the most significant artistic advances, initially 
it is needed to start from the qualifications of his contemporaries 
(to whose observations we will continue to call upon during the 
presentation of the chronological development, that is during 
the analysis of each phase in the work of Tomo Sijak), but also 
to try to analyze and confirm the same complying with a greater 
hindsight. 

As a member of the generation of artists, authors in the 
fifties of the 20th century, shaping the vision and determining the 
course of Macedonian art after the war, the constant repetition 
and confirmation of his place and importance in the history of 
art in Macedonia, from then and today perspective and distance, 
is due to the unique individual creative path and his activity. 
Throughout his life, Tomo Sijak realized relatively small number 
of solo exhibitions, probably as a result of the personal view that 
solo exhibitions are only formally finishing each creative phase, 
which he presented to the public only when he thought that his 
artistic investigations and visions regarding a particular issue 
are completed. On the other hand, he has a remarkable active 
participation at prestigious events and exhibition presenting an 
overview of the most important achievements in Macedonian 
art in our country, the region, and in the world centers (both 
separately and as part of broader federal selections, as part of 
various group selection of the most important contemporary 
Macedonian and Yugoslavian artists in Skopje, Belgrade, 
Ljubljana, Zagreb, Paris, London, Bradford, Rome, Nuremberg, 
Turin, Düsseldorf, Vienna, Istanbul, Athens and many others) 
and talk about his valorization by his contemporaries and the 
following generations. Among the other notable presentations, 
the Biennale in Venice in 1978 certainly stands out, when Tomo 
Sijak exposes his work “Day” and “Night,” together with Petar 
Hadzi Boskov and Dusan Percinkov from Macedonia, the group 
Shempas from Slovenia, Ivo Friscic from Croatia and Predrag 
Neskovic from Serbia, as official representatives of Yugoslavia at 
the Venice Biennale entitled “From Nature to Art and from Art to 
Nature”, and under the leadership of Sonja Abadzieva and Boris 
Petkovski. 3
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на пошироки федерални селекции, како дел од различни 
групни избори на најзначајните современи македонски и 
ју   гословенски уметници во Скопје, Белград, Љубљана, За-
греб, Париз, Лондон, Брадфорд, Рим, Нирнберг, Торино, 
Диселдорф, Виена, Истанбул, Атина и многу други) и го во-
рат за неговото вреднување од неговите современици и од 
следните генерации. Помеѓу преостанатите значајни прет-
ста вувања (детално наведени во биографскиот дел), секако 
се издвојува Биеналето во Венеција во 1978 година, кога 
Томо Шијак го изложува своето дело „Ден“ и „Ноќ“, заедно 
со Петар Хаџи Бошков и Душан Перчинков од Македонија, 
гру пата „Шемпас“ од Словенија, Иво Фришчиќ од Хрватска и 
Предраг Нешковиќ од Србија, како официјални претставници 
на СФРЈ на Биеналето во Венеција на тема „Од природата кон 
уметноста и од уметноста кон природата“, а под комесарско 
вод ство на Соња Абаџиева и на Борис Петковски. 3

Во контекст на времето и на желбата за афирмирање и 
за прифаќање на современите уметнички тенденции, гру-
па та „Мугри“, формирана во 1960 година (во чии рамки Томо 
Шијак изложува три пати), се споменува во смисла на раз-
јаснување на појавите што се дел од „суштествените фак то-
ри за порешително раскинување со традиционално-ака-
дем  скиот поход и за пробив на новата ликовна естетика“. Од 
стре межите на оваа уметничка група, без прецизно де фи ни-
рани уметнички начела, критиката ценејќи ја како појава од 
исклучително значење за македонската уметност, го издвојува 
„проширувањето на ликовните насоки со авангардните тен-
ден  ции на нефигуративната уметност (апстракција во која 
е жи во присутен елементот на пејзажизам и на алузивноста 
на разни предмети). Потоа, за нив е значајно присуството 
на лирската експресија, како и на надреализмот во делата“. 4 
Кон оваа струја, во која членуваат Иван Велков, Богољуб Ив-
ко  виќ, Ристо Калчевски, Ристо Лозаноски, Спасе Куновски, 
Боро Митриќески, Димче Протуѓер, повремено пристапува 
Томо Шијак, помеѓу Јован Димовски, Петар Мазев и Димитар 
Кондовски. Изложбата на оваа хетерогена група во Белград 
Павле Васиќ ја гледа во знакот на апстрактното сликарство, 
експресионизмот и надреализмот, додека Лазар Трифуновиќ 
укажува дека надреализмот во групата „Мугри“ се јавува во 
неколку видови: класичен, монументален (во чии рамки го 
позиционира Т. Шијаковиќ), во специфична форма кога се 
проникнува со апстракција, присутен е во атмосферата и во 
атмосферскиот однос меѓу фигурата и екстериерот. 5 

Во насока на издвојување на местото на авторот во 
однос на неговата желба за ослободување од конвенциите 

In the context of the time and the desire for affirmation 
and acceptance of contemporary art trends, the group “Mugri”, 
established in 1960 (in which the Tomo Sijak exhibited three 
times), is mentioned in terms of clarifying the events that are 
part of the “essential factors for more determined disruption 
with the traditional academic march and break into new 
artistic aesthetics.” From the aspirations of this artistic group, 
without clearly defined art principles, the critics, considering 
it as a phenomenon of great importance for Macedonian art, 
distinguishes “the expansion of the artistic directions with avant-
garde tendencies of non-figurative art (abstraction in which 
the element of landscape and the allusion of various objects is 
present). Then, for them the presence of lyrical expression, and 
the surrealism in the works is important.” 4 In this current, with 
members like Ivan Velkov, Bogoljub Ivkovic, Risto Kalcevski, Risto 
Lozanoski, Spase Kunovski, Boro Mitrikeski, Dimche Protugjer, 
Tomo Sijak occasionally took part, among Jovan Dimovski, 
Peter Mazev and Dimitar Kondovski. The exhibition of this 
heterogeneous group in Belgrade is seen by Pavle Vasic in the 
sign of abstract painting, expressionism and surrealism, while 
Lazar Trifunovic points out that surrealism in the group “Mugri” 
occurs in several types: classic, monumental (within which he 
positions T. Sijakovic), in a specific form with abstraction, present 
in the atmosphere and the atmospheric relationship between 
the figure and the exterior. 5 

In order to separate the place of the artist in terms of his 
desire for freedom from the conventions to which he was never 
subjected, to his always new “beginnings” in art, again, it seems 
inevitable to refer to Barisic who gives his opinion of the author 
- “Sijak, it seems bravest of his generation, began to question the 
exclusive values of the magical primed canvas.” 6 The attention 
by art critics in Macedonia and wider was probably even due 
to extravagant courage, forming him in an extremely authentic 
author, who creates amazingly articulated joints between 
modernity and tradition, technology and spirituality. His high 
appreciation by the art critics and his serious popularity is 
not random at all and are a logical sequence of the constant 
successful initiation of advances in art, all resulting from eloquent 
explanations of his thoughts and spirit, especially with the 
emergence of his “musandras” and the interest in geometrism, 
as one of his most important creative phases. 

As one of the possible general standings for positioning 
the author in a particular historical context, we can indicate the 
broad overview of Yugoslavian art of the famous theoretician 
and critic Miodrag B. Protic. Giving a comprehensive description 
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на кои никогаш не им робувал, на неговите секогаш нови 
„почетоци“ во уметноста, повторно се чини неизбежно да 
се повикаме на Баришиќ, кој дава свои оценки за авторот - 
„Шијак, се чини, најсмело од својата генерација, почна да се 
сомнева во исклучивите вредности на магичното грундирано 
платно“.6 Вниманието од ликовната критика во Македонија 
и пошироко е резултат веројатно дури на екстравагантната 
смелост што го формира во исклучително автентичен автор, 
кој создава неверојатно артикулирани споеви помеѓу совре-
ме нието и традицијата, технологијата и духовноста. Неговото 
високо вреднување од ликовната критика и неговата се-
риозна популарност не се воопшто случајни и се логичен 
редослед на константното успешно иницирање на исчекори 
во уметноста, сите резултат на елоквентните експликации на 
неговите размисли и дух, особено со појавата на неговите 
„мусандри“ и со интересот кон геометризмот како една од 
неговите најзначајни творечки фази.

Како една од можните општи појдовни точки за по зи-
ци онирањето на авторот во определен историски контекст 
може да го посочиме широкиот преглед на слоевитата југо -
сло венска ликовна уметност на познатиот теоретичар и 
кри тичар Миодраг Б. Протиќ. Давајќи сеопфатен опис за 
тен денциите во сликарството, во делот на втората епо-
ха, односно сликарството по 1950 година, со сите свои 
про  цеси на континуитет и дисконтинуитет, Протиќ го 
прет  ставува Томо Шијак во групата автори што ги следат 
тенденциите на геометриската апстракција, „Exat“ и „Новите 
тенденции“ и „делото често го преобразуваат во објект, 
релјеф, приближувајќи го до скулптурата“. 7 За проширената 
дејност на нашиот уметник, како значајна информација 
може да наведеме дека истиот автор го вклучува Шијак и во 
соодветниот преглед на скулптурата од тоа време. 8

Сензитивноста кон сопственото опкружување, апсор-
би  рач ката способност за сите придобивки од минатото и 
од современоста, како и хиперактивниот дух се дел од со-
стојките што го формираат цврстиот амалгамски спој во 
творештвото на Шијак. Изедначувајќи ја својата уметност со 
животот, во текот на целиот процес на создавањето, духовната 
димензија на неговите навидум различни дела добива една 
континуирана метафизичка димензија, која во исто време се 
базира врз специфична релација со иновациите во светската 
уметност и со богатата локална традиција, што доведува до 
констатацијата на академик Георги Старделов, кој за Томо 
Шијак вели дека „надоврзувајќи се на една богата традиција 
и самиот да стане една нова традиција“. 

of trends in painting, in the area of the second period, i.e. 
painting after 1950, with all its processes of continuity and 
discontinuity, Protic presents Tomo Sijak in the group of authors 
who follow the trends of geometric abstraction, “Exat” and “Nove 
tendencije” and “often transforming the work into an object, 
relief, approximating it to sculpture.” 7 On the expanded activity 
of the artist as an important information we could also say that 
the same author, includes Sijak in the appropriate review of 
sculpture of that period.  8

The sensitivity to his own environment, the absorbing 
capability for all the benefits of past and modernity, and the 
hyperactive spirit, are part of the ingredients that form the 
solid amalgam mixture in Sijak’s work. Equating it throughout 
the whole process of creating his art with life, the spiritual 
dimension of his seemingly different works acquires a continuous 
metaphysical dimension that at the same time is based on a 
specific relation with innovation in the world art and the rich 
local tradition, leading to the conclusion of academician Georgi 
Stardelov who says about Sijak Tomo that “building on a rich 
tradition, he himself becomes a new tradition.” 

1. Ладислав Баришиќ, Вознемирен шаблон, збирка на ликовни критики (1972-1986), 
Музеј на современата уметност, Скопје, 2000, стр.87-88
2. Ладислав Баришиќ, Вознемирен шаблон, збирка на ликовни критики (1972-1986), 
Музеј на современата уметност, Скопје, 2000, стр. 106-107
3. Соња Абаџиева Димитрова, Музеј на современата уметност - Скопје, 1977 - 1985, 
Континуитет, Досие МСУ, Скопје, книга 2, Музеј на современата уметност, Скопје, 
2004 стр. 56, 63, 104
4. Владимир Величковски, Уметничките групи во Македонија, Библиотека ПСИКЕ, 
Музеј на современата уметност - Скопје, 2003, стр. 18-19
5. Борис Петковски, Современо македонско сликарство, Македонска ревија, Скопје, 
1982, стр.47
6. Ладислав Баришик, Вознемирен шаблон, збирка на ликовни критики (1972-1986),
На крајот на ликовната сезона, Две ликовни манифестации на скопскиот Музеј на 
современата уметност, Oko, Загреб, 26.07.1977 стр. 102
7. Miodrag B. Protic, Slikarstvo XX veka, Beograd, Zagreb, Mostar, 1982, стр. 65
8. Miodrag B. Protic, Skulptura XX veka, Beograd, Zagreb, Mostar, 1982, стр. 133
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РАНИ ДЕЛА

Започнувајќи го презентирањето на сеопфатното 
тво рештво на Томо Шијак, пред да пристапиме кон ра-
згле дување на неговите најпрепознатливи толкувања на 
сложените естетски проблеми, значајно е да се истакне дека 
и покрај постоењето на голем број различни уметнички про-
се деа во неговиот динамичен индивидуален развој, кај него 
не постои дисконтинуитет, туку, напротив, прелевање на 
размислите и вредностите. Иако се чини дека наместа постои 
драматичен прескок од еден во друг визуелен израз, никогаш 
не постои прекин во конкретна смисла, туку секој следен 
„став“ (според зборовите на уметникот) е логичен редослед 
без исклучување на претходниот, со што развојниот пат на 
суштинските ликовни елементи во неговото творештво прет-
ста вува возбудливо патешествие.

Во групата рани дела припаѓаат неговите сликарски 
остварувања од почетокот на педесеттите години на 20 век, 
кои се навидум сосема дивергентни - ги има од пејзажи до 
портрети/автопортрети - и датираат пред и по неговиот 
студиски престој во Париз (1955), односно по претходниот 
престој во Љубљана и по враќањето во Скопје. Тоа е период 
на себепронаоѓање, во кое на почетокот се чувствуваат траги 
на импресионизмот во портретите и фигурите, а поретко во 
пејзажите, а потоа видливи се и влијанијата од, и почитта кон 
старите мајстори Веласкез, Халс и Курбе. 1 Притоа, уште во пр-
ви те дела на Шијак се забележуваат за него препознатливата 
самоувереност и непосредност во третманот на сите елементи 
на сликата - почнувајќи директно од особено лесното тех нич-
ко чувствување на материјалот преку брзината на потегот 
при изведбата, па сè до композицискиот распоред на сите 
фак тори во целата своја суштинска комплексност, но и 
директност (линија, боја...).   

Во овие дела, на кои им е посветено релативно малку 
внимание, се забележуваат никулците на она што кај Томо 
Шијак се доживува како „сложена естетска свест и ликовни 
афинитети на уметникот“. Податлив за анализа е секој од 
елементите што еманираат еден од друг последователно, 
како одраз на недистанцирана рефлексија на различните 
средини во кои престојувал и творел, со сите свои негативни 
и позитивни предизвици, општествени, културни и социјални 
состојби. Идентификацијата на посредните и на непосредните 
влијанија се бараат не само во овие надворешни фактори, 
туку и во имагинацијата, сензибилитетот и психологијата 

EARLY WORKS

Starting with the presentation of the comprehensive 
work of Tomo Sijak, before we begin the consideration of his most 
recognizable interpretations of complex aesthetic problems, 
it is important to point out that despite the existence of many 

Рибарче, 1953, масло на платно, 60х27 см
Little Fisherman, 1953, oil on canvas, 60x27 cm
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на овој автор, кој поседува сангвиничен темперамент, но и 
неверојатен рафинман. Местото на престој, Љубљана, каде 
што „студирал извесно време“, веројатно со причина, во 
сите записи посветени на Томо Шијак се наведува повеќе 
како фактографија бидејќи неговиот динамичен интелект 
мно  гу брзо ги совладува сите почетни насоки и влијанија, а 
нервниот дух се заситува од дисциплината и „поуките“ на не-
го вите професори.

Почетоците во творештвото на Томо Шијак може да 
ги класификуваме како период на константни промени на 
сликарскиот развој кон суштината на сопствената ликовна 
ориентација, која опфаќа не толку краток период од десетина 
години (1952-1962), при што генерална констатација е дека 
авторот се движи во рамките на фигурацијата, односно 
„кокетира“ со различни форми на фигурацијата.

Во однос на проширениот интерес кон тематиката, 
различните „современи“ стилски движења и ослободувањето 
од академизмот, во творбите на македонските уметници се 
забележува изразена наклонетост кон одредени тенденции 
и изразни „новини“. Тие нови елементи, се огледуваат во про-
ме ната на дотогашната реалистична постапка, внесувањето 
интимистички и лирски моменти или со импресионистичките 
и неоимпресионистичките ликовни решенија во делата на 
повеќе автори, меѓу кои и на Томо Шијак (заедно со Пандилов, 
Лазески, В. Ѓорѓиевски); додека по 1951 година се стремат кон 

преземање елементи од експресионизмот и од фовизмот 
(покрај Шијак, Борислав Траиковски, Ристо Лозаноски, В. 
Ѓорѓиевски, Пецо Видимче, Миле Корубин и др.). 

different artistic idioms in his dynamic individual development, 
there is no discontinuity in him, on the contrary, there is overflow of 
thoughts and values. Although it seems that in some places there 
is a dramatic vault from one to another visual expression, there is 
never any interruption in concrete terms, but each succeeding 
“attitude” (in the words of the artist), is a logical sequence without 
exclusion of the previous, with which the developmental path of 
the essential art elements in his work is an exciting journey. 

In the group of early works are his painting achievements 
from the early 50s of the 20th century that are seemingly quite 
divergent - from landscapes to portraits / self-portraits - dating 
before and after his study visit in Paris (1955), or his previous 
residence in Ljubljana and his return in Skopje. It is a period of 
self-discovery, in which initially, there are traces of impressionism 
in portraits and figures, and rarely in the landscapes, where also 
visible is the influence of, and the respect for, the old masters 
Velazquez, Hals and Courbet. 1 Moreover, even in Sijak’s first works 
noticeable are his recognizable confidence and spontaneity in 
the treatment of all the elements of the picture - starting directly 
from especially light technical sense of the material, through the 
speed of the move during the execution, to the compositional 
arrangement of all elements in all its substantial complexity and 
directness (line, color ...).    

In these works, which have been paid relatively little 
attention, the seeds of what experiences in Tomo Sijak as 
“complex aesthetic sense and artistic affinities of the artist” can be 
seen. Suitable for analysis is any of the elements that consistently 
emanate from each other, reflecting the undistanced reflection 
of the different environments in which he resided and worked, 
with all its negative and positive challenges, social, cultural and 
social conditions. The identification of indirect and direct effects 
are searched not only in these external factors, but also in the 
imagination, sensibility and psychology of the author who owns 
a sanguine temperament and an astonishing refinement. The 
place of residence - Ljubljana - where “he studied for some time,” 
probably with reason in all the entries dedicated to Tomo Sijak 
is cited more as a fact, because his dynamic intelligence quickly 
overcomes any initial guidance and influences, and the nervous 
spirit saturates of discipline and “lessons” of his professors. 

The beginnings in the work of Tomo Sijak, can be classified 
as a period of constant changes in the artistic development to 
the core of his own artistic orientation, which covers a period 
of ten years (1952-1962), with the general conclusion that the 
author moves within figuration, i.e. “flirts” with various forms of 
figuration. 

Акт во ентериер, 1954, масло на платно, 50х75 см
Nude in the interior, 1954, oil on canvas, 50x75 cm



14
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Следат етапите што на почетокот се движат во ма-
ни рот на колористичкиот интензивен сликарски реализам 
(1952-1954), следен од исто така колористичките нагласени 
фовистички влијанија со разбиеност на формата. Потоа, 

неговиот израз се развива кон аглест, линеарен, аскетски, 
„бифеовски“ експресионизам на формата, со доминација на 
цртачко-графичкиот елемент и со студена, здржана гама на 
бои (1955-1957). 2

За првиот самостоен настап на Томо Шијак во 1952 
го дина (во зградата „Мацура“) историчарот на уметноста 
Ан тоние Николовски истакнува дека уметникот бил 
забележан во своето сликарство по својата интуиција, умет-
нич ките афинитети, темпераментот и талентираноста. И 
покрај присутните елементи на почетништво, незрелост 
и несигурност во потегот на четката, немирниот дух и 
недисциплинираните и сè уште неорганизираните коло-
ристички односи, Николовски констатира дека првата из-
ложба претставува пријатно изненадување. За втората 
самостојна изложба (1954, Клуб на ДСВР, Скопје) истиот автор 
за Шијак вели дека се покажало дека „незаузданоста е негова 
втора природа“. 3

Според Николовски, Шијак во релативно краток 
период неколкупати ја менува својата физиономија за да 
претстави „психолошка функционалност кај ликовите (за) да 
постигне извесна драматичност и морбидност“во третата 

Regarding the expanded interest for the subject matter, 
the different “modern” stylistic movements and the liberation from 
academicism, in the works of Macedonian artists an expressed 
inclination towards certain tendencies, and expressional 
“novelties” can be noticed. These new elements are reflected in 
a change in the previous realistic approach, insertion of intimate 
and lyrical moments or with impressionist and neoimpressionist 
art solutions in the works of several authors, including Tomo Sijak 
(together with Pandilov, Lazeski, V. Gjorgjievski); while in 1951 
they aim at taking elements from Expressionism and Fauvism 
(besides Sijak, Borislav Traikovski, Risto Lozanoski, V. Gjorgjievski, 
Peco Vidimche, Mile Korubin etc.). 

..../....

The following stages initially move in the manner of 
color intense painting realism (1952-1954), followed by also 
color accentuated fauvistic influences with deconstruction of 
form. Then his expression evolves towards an angled, linear, 
ascetic, “buffet” expressionism of form, with a predominance 
of drawing-graphic and cool, restrained range of colors (1955-
1957). 2

For the first solo exhibition of Tomo Sijak in 1952 (in the 
building “Matsura”), the art historian Antonie Nikolovski says 
that the artist was noticed with his painting for his intuition, 
artistic aspirations, temperament and talent. Despite the 
present elements of a beginner, the immaturity and insecurity 
in the brush move, the mischievous spirit and undisciplined and 
still unorganized coloristic relations, Nikolovski concluded that 
the first exhibition was a pleasant surprise. For the second solo 
exhibition (1954, club DSVR, Skopje) the same author said of 
the artist that it was proved that “unbridledness is his second 
nature.” 3

According to Nikolovski, Sijak in a relatively short 
period of time several times changed his physiognomy, and 
in the third solo exhibition he presented a “psychological 
functionality among characters (in order) to achieve some 
drama and morbidity”, with insertion of a particular accent and 
does not remain unnoticed. From this creative phase / exhibition 
comprised of 23 oil paintings, Antonie Nikolovski distinguishes 
the works “Man with Angina Pectoris”, “Portrait in Pink”, “Family” 
and “Red small fish” from 1956 dominated by the line, buffet 
accepted, through which he achieves an internal expression, 
with consistency in the artistically perceived conception, while 
in more recent works of 1957, we can observe some deviation 
from the unique stylistic resolution abstracting from the full 

Жена со бели топчиња, 1957, масло на платно, 125х154 см
Woman with little white balls, 1957, oil on canvas, 125x154 cm
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самостојна изложба, со внесување особен акцент и не 
останува незабележан. Од оваа творечка фаза/изложба, која 
содржи 23 маслени платна, се издвојуваат делата „Човек со 
Angina Pektoris“, „Портрет во розово“, „Семејство“ и „Црвени 
рипчиња“, од 1956 година, во кои доминира линијата, би-
фе овски акцептирана, со која постигнува внатрешна екс-
пресија, со доследност во ликовно сфатената концепција, до-
дека во поновите дела од 1957 година забележуваме из весно 

отстапување од единственото стилско решение апстрахирајќи 
се од целосната реализација на композицијата во корист 
на настојувањето да ексцитира внатрешни и психолошки 
решенија.

realization of the composition in favor of the effort to excite 
internal and psychological solutions. 

On the occasion of Tomo Sijak’s third solo exhibition in 
Aero Club in Skopje in February 1958, the painter Lazar Licenoski, 
among other, emphasized the mischievous spirit of Tomo 
Sijakovic, who because of his behavior was expelled from the 
Skopje Art School several times and “readmitted several times due 
his talent” 4 Licenoski pointed out an interesting fact that “because 
of his constant mental unrest, the unrestrained edginess and the 
individualist occurrences, that do not go in harmony with the 
rules of a social organization, Sijakovic was excluded and is absent 
for one year from the work of the Association of Macedonian 
Artists. However Sijakovic in that period was always present 
in art and was noticed with several of his wall compositions“. 
This is a short, but particularly significant historical testimony 
where Sijak’s early turbulent creative dilemmas are described, 
who thought that “never in history the academic degree has 
not created art, if its holder at the same time didn’t have a wider 
volume of talent, but the work is created with creative power 
and ingenuity, perseverance and work discipline”; then he took 
a prominent place among our youngest artistic generation; in 
1955 he was in Paris for a short period of time, and he saw and 
learned a lot; to surprise the others with “his introversion, (...) his 
results from the tireless work, as well as (from) his new accents 
that have enriched his painting.” Licenoski maintains that Sijak 
“in his artistic conception does not go after an easy and cheap 
academic abstract schematism” and that with this exhibition he 
“is affirmed as a positive creative artistic phenomenon in our 
modern cultural life.” Sijakovic, using contemporary art means, 
in that period unforcefully and convincingly transposes nature, 
deforms the figures, whereas the drawing and color (saturated 
dark blue, gray and dark green harmony of tones) are reduced 
to a perfect balance that he breaks with accents of pure spectral 
colors as an expression of his temper. 

In the following achievements from 1958-1960 (and until 
1961) first noted are the distant reminiscences of seriousness and 
dignity of fresco painting, complemented by Cubist influences, 
sometimes creating a thin elongated or robust representations 
of the human figure, with deformation in the processing of 
some characteristic details (head, limbs, etc.). Furthermore, in 
this joining of angled expressionism with elements of Byzantine 
style affinities to surrealism, magical realism and metaphysical 
painting, with melancholy, even nocturnal ambience can be 
felt. 

Брачна двојка, 1959, масло на платно, 138х95 см
Married couple, 1959, oil on canvas, 138x95 cm
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По повод третата самостојна изложба на Томо Шијак 
во Аероклубот во Скопје во февруари 1958 година, сли-
ка рот Лазар Личеноски, помеѓу останатото, го потенцира 
немирниот дух на Томо Шијаковиќ, кој неколку пати поради 
поведението бил истеруван од скопската Художествена 
школа и „неколкупати враќан поради неговата обдареност“4 
Личеноски истакнува еден интересен податок дека „поради 
неговите постојани душевни немири, необузданата пла-
хо витост и индивидуалистички појави, кои не одат во хар-
мо нија со правилата на една општествена организација, 
Шијаковиќ беше исклучен и еве една година е отсутен од 
работата на ДЛУМ. Но, Шијаковиќ за тоа време во уметноста 
беше постојано присутен и забележан со неколку негови 
ѕидни композиции“. Ова е кратко, но особено значајно ис то-
риско сведоштво, во кое се опишани на едно место раните 
турбулентни творечки дилеми на Шијак, кој ценел дека 
„никојпат во историјата академската диплома не создала 
уметничко дело, ако нејзиниот притежател во исто време 
немал поширок обем на талент, туку дело создава творечката 
сила и инвентивноста, упорноста и работната дисциплина“; 
потоа дека зазел видно место меѓу нашата најмлада умет-
нич ка генерација; во 1955 година бил во Париз кратко 
време, и видел и научил многу; за да изненади со „неговата 
повлеченост во себе, (...) неговите резултати на една неуморна 
работа, како и (од) новите акценти со кои го збогатил своето 
сликарство“. Личеноски понатаму цени дека Шијак „во својата 
уметничка концепција не оди по еден лесен и евтин академски 
апстрактен шематизам“ и дека со оваа изложба „се афирмира 
како една позитивна творечка уметничка појава во нашиот 
современ културен живот.“. Шијаковиќ користејќи современи 
ликовни средства, во тој период неизнасилено и убедливо 
ја транспонира природата, ги деформира фигурите, при што 
цртежот и бојата (заситена темносина, сива и темнозелена 
хармонија на тонови) ги сведува на совршена рамнотежа што 
ја разбива со акценти од чисти спектрални бои како израз на 
неговиот буен темперамент. 

Во следните остварувања од 1958 до 1960 (па и до 
1961) година се забележуваат првите далечни реминисценции 
од сериозноста и достоинственоста на фрескосликарството, 
надополнети со кубистички влијанија, наместа создавање 
тенки издолжени или робусни прикази на човековата фигура, 
со деформирање во обработката на некои карактеристични 
детали (глава, екстремитети итн). Воедно, при ова здружување 
на аглестиот експресионизам со елементите на византиската 
стилистика се чувствуваат и афинитети кон надреализмот, 
магичниот реализам и метафизичкото сликарство, со мелан-
холична, дури ноктурна амбиенталност. 

1. Величковски, Владимир Томо Шијак (1930-1998), Макропроект „Историјата на 
културата на Македонија; Ликовната уметност на почвата на Македонија XX 
век (прилози за истражувањето на историјата на културата на почвата на 
Македонија), книга 22, Лексикографски центар, Македонска академија на науките и 
уметностите, Скопје, 2009, стр. 285-298
2. Борис Петковски, Томо Шијак, монографско-јубилејна изложба 1952-1977, Музеј на 
современата уметност, Скопје, 1977, стр. 6
3. Антоние Николовски, Ликовни критики, есеи, Трета самостојна изложба на Томо 
Шијаковиќ, Културно наследство на Република Македонија XXXIX, Републички завод 
за заштита на споменицитe на културата, Скопје, 1997, стр.70
4. Лазар Личеноски, Тома Шијаковиќ, III самостојна изложба, Аеро клуб, Скопје, 1958

Човекот со ангина пекторис, 1956, масло на платно, 130х70 см
The man with angina pectoris, 1956, oil on canvas, 130x70 cm
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Паралелно со фигуративниот интерес, во творештвото на 
Томо Шијак во 1961 година се забележува постепено пре-
насочување кон апстрактноста. Напуштањето на фи гу-
ра тивноста, започнато во доцните педесетти години во 
Македонија, кај група уметници на кои во одреден период 
им припаѓа и Шијак, ја доближува сликата до нејзината ма-
те ријалност и до преиспитувањето на значењата. Како што 
беше насетено порано, а ќе се потврди и во подоцнежните 
периоди, овој автор љубопитно и посветено, со целосна 
подеднаква предаденост, ги истражува сите изразни мож нос-
ти, во случајот на енформелот.

Во 1962 година ги изложува своите енформелни 
де ла заедно со Ристо Калчевски во „Работнички дом“ во 
Скопје. Оваа фаза кај Шијак, во литературата не многу 
обра ботувана, претставува прв дефинитивен прекин со 
фигурацијата, значаен затоа што во овие апстрактни дела 
јасно се чувствуваат импулсите на длабокиот и темен немир 
на сакралноста која ќе игра особено значајна идејна улога 
во подоцнежните дела и во контекст на севкупниот негов 
однос кон уметноста. Како што забележува Лилјана Не дел-
ков ска во нејзиниот интегрален осврт кон историјата на 
енформелното сликарство во Македонија, тој „развива еден, 
за македонската сцена, радикален начин на третирање на 
бојата што се распознава во нејзиното редуцирање (како во 
„Композиција“, 1962) речиси до монохромноста на црната 
боја“5 Оваа „редукција на изразните средства“, иако се 
означува како епизодна во творештвото на Шијак, воопшто не 
е случајна, а алузиите на горчила може да бидат исчитувани 
како одраз на потсвесните емотивно-психолошки состојби 
и на внатрешната борба на уметникот. Монохромноста на 
темнината и на црнилата (со исклучок на изразената, пов-
тор но сведена речиси на монохромност, црвена боја во 
делото „Црвена слика“, 1962) укажуваат на едно философско 
интерпретирање на вечното постоење, кое се базира врз 
прин ципите на внатрешната борба и на расчекорот по-
ме ѓу уништувањето и создавањето, но од друга страна, 
пак, сугерира атмосфера на „изгореност“ што го навестува 
метафизичкото и трансцеденталноста, па дури атмосфера на 
достоинствена молитвеност и контемплативност ин спи ри ра-
на од традиционалните византиски икони. 

Освен во нефигуративните дела од 1961 до 1962 
година, оваа навестена состојба на „иконосфера“ во уметноста 
на Томо Шијак, како и ослободувањето од вообичаените 
сликарски материјали се присутни со паралелниот развој 

Parallel to the figurative interest in Tomo Sijak’s works, 
in 1961 a gradual inclination towards abstraction can be noted. 
The abandoning of figurativeness, initiated in the late 50s in 
Macedonia, in a group of artists to which during a certain period 
Sijak belongs, approximates the image to its materiality and 
questioning of meanings. As previously sensed, and will be 
confirmed during the following periods, this author curiously 
and devotedly, with full equal devotion, now explores the 
expressive possibilities of the Informal Art. 

In 1962 he exposes his Informal Art works together 
with Risto Kalcevski at “Rabotnicki dom” in Skopje. This Sijak’s 
phase, not much elaborated in literature, represents the first 
definite break with figuration, and is important because in these 
abstract works the impulses of deep and dark restlessness of 
sacrality that would play a particularly important conceptual 
role in the subsequent works and in the context of his overall 

Истражен затвор 42, 1959, масло на платно, 140х80 см
Investigation prison 42, 1959, oil on canvas, 140x80 cm
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на фигуралните дела. Тука неговото ликовно проседе е 
дефинитивно оформено и е проследено со артикулирање на 
елементите што беа само идејно навестени во енформелната 
„епизода“; спротивно на претходната визуелна естетика, но-
вите дела сè повеќе личат на иконографски решенија со фи-
гу рални претстави и знаци, при што сè позначајна станува 
употребата на несликарски материјали. Без претерување ќе 
констатираме дека Шијак во овие дела од 1962, 1963 и 1964 
година се определува за употреба и трансформација на 
појавноста на пластичните симболи и знаци од локалната на-
ционална и уметничка традиција.

Поттикот за новиот творечки циклус под заеднички 
наслов „Проложни житија“ (продолжува со одредени дела до 
1966 година) е симбиоза на различни влијанија, кои се движат 
од догматизмот на сакралната средновековната македонска 
уметност, но проткаена со профани сцени изведени во ма-
ни рот на византиската естетика и на нејзината мрачна ат-
мо сфера, па сè до современоста. Сликите се необичен спој 
на противречноста на различните ликовни епохи; иако 
ин спирирани од светот на византиското минатото, тие се 
изработени сосема во духот на современите ликовни из-
ра зи како што се колажот, асамблажот, сликата-објект. Ав-
то рот ја напушта дводимензионалноста на платното и 
ги изработува делата врз дрвена основа со примена на 
елементи што ја менуваат пластичноста на сликата (метални 
и дрвени додатоци, перфорирани и нитнувани елементи, 
за сеци, златна боја, одредени реминисценции во однос на 
употребата на материјалот од енформелната фаза итн.) кон 
тридимензионалност, а поделбата на планови сугерира из-
вес на наративност.

Нагласена траорна драматика се чувствува во делата 
изработени по катастрофалниот скопски земјотрес во 1963 
година, изработени под влијание на страдањата предизвикани 
од оваа природна катастрофа. Подоцна, во периодот до 1966 
година, во некои од фигуративните композиции што припаѓаат 
на оваа своевидна „постземјотресна фаза“ се чувствува 
поголема реалистичност во пренесувањето на човековиот 
лик и фигура, кои со своето маченичко достоинство ин тен-
зивно личат на светци излезени од средновековните ви-
зан тиски икони и сместени во надреалистични пејзажи 
дополнети со “традиционално-фолклорни и симболично-
легендарни моменти“. Културниот судир и спој на древното 
и современото, реалното и магичното во колективното 
се ќавање се согледуваат во повеќе елементи, нагласен е 

relation with art are clearly felt. As noted by Liljana Nedelkovska 
in her integral reference to the history of the Informal Art in 
Macedonia, he “developed one, for the Macedonian scene, 
radical way of treating color as discerned in its reduction (as 
in “Composition”, 1962) almost to the monochromaticity of 
black color”.5 This “reduction of means of expression”, although 
referred to as episodic in Sijak’s work, is not accidental at all, 
and the allusions to bitterness can be read as a reflection of the 
subconscious emotional and psychological conditions and the 
internal struggle of the artist. The monochomaticity of darkness 
and blackness (excluding the expressed red color, again reduced 
to almost monochrome, in the work “Red painting”, 1962) 
suggest a philosophical interpretation of the eternal existence 
which is based on the principles of the internal struggle and the 
discrepancy between destruction and creation, but on the other 

hand, it suggests an atmosphere of “burnt” which indicates to 
metaphysical and transcendental, even to an atmosphere of 
dignified prayer and contemplation inspired by traditional 
Byzantine icons. 

Besides in non-figurative works from 1961-1962, this 
implied condition of “iconosphere” in Tomo Sijak’s art, as well 
as the liberation from the usual painting materials, is present 
with the parallel development of figural works. Here his art 
technique is definitely formed and is followed by articulation 
of the elements that were only preliminary betokened in the 
Informal Art “episode”; contrary to the previous visual aesthetics, 

Бели патерици, 1961, масло на платно, 75х95 см
White Crutches, 1961, oil on canvas, 75x95 cm
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контрастот помеѓу темниот колорит и златните пластови, 
а плановите на сликата остануваат поделени со намера да 
ги означат и да ги разграничат профаноста и световноста, 
приземната реалност и возвишената состојба на духот. Овие 
со времени икони, сите изработени врз дрвена основа, со 
нагласена патина како асоцијација на саѓи и чад од свеќи, 
изобилуваат со мноштво минуциозно изработени врежани 
и насликани детали и фрагменти: ликови, фигури, животни, 
наместа лирски пејзажи со стилизирани дрва, урнати градови 
и изгубени цивилизации, амблематични детали.

Исконските архесветови на Томо Шијак се одраз на 
мистичноста на религијата, но и на митовите (христијанско-
словенски, на места со антички мотиви) во кои се иском-
би нирани ликовни и метафизички особености, при што 
е нагласена присутноста на стилизираната, свесно „наи-
вистички“ третирана човекова (и во некои дела животинска) 
фигура. Митските елементи и знаковната присутност се 
особено изразени и може да се издвои сè поизразената 
наклонетост кон користење на универзалните симболи на 
колективното врежани во вечните циклични промени и 
бесконечното движење, имплицирани со различни варијанти 
на универзалниот принцип на создавањето (стилизираните 
симболи на сонце, крст, чекрек, спирала итн.), како друг одраз 
на едно древно цивилизациско наследство. 

Со значајниот циклус наречен „Човекот некогаш 
број“ започнува нов и мошне значаен пресврт во правец 
на конкретизација, смирување на динамичните промени 
на тенденции, „прочистување“ на надворешните сензации 
во творештвото на Томо Шијак, „ослободување“ на дво ди-
мен зионалноста на сликата и антиципирање на нејзиниот 
премин кон тридимензионалност. Како што пре циз но на ве-
дува Б. Петковски, „натамошниот ликовен развој на сли кар-
ството на Шијак, од втората половина половина на 1964 до 
1967 година, претставува постепено остварување на хо мо-
ге на естетско-ликовна ориентација“6, но во овие години кај 
авторот повторно се забележува тенденција за речиси па ра-
лелно развивање на неколку „ставови“, визуелно раз лични 
меѓусебно, но со проникнување на многу врзивни нишки. 

Иако условени од заеднички концепциски особености 
со претходно анализираните дела, пред сè, од естетската 
и идејна основа на византиската икона, циклусот наречен 
„Човекот некогаш број“ е различен според својата пластична 
фи зиономија. Делата настанати во овој циклус одразуваат ра-
финирано прочистување на стилската дотераност и естетика 

the new works resemble more to iconographic solutions 
with figural representations and signs, where increasingly 
important becomes the use of non-painterly materials. Without 
exaggeration we can conclude that Sijak in these works from 
1962, 1963 and 1964 was determined to use and transform the 
appearance of plastic signs and symbols from the national and 
local artistic tradition. 

Incentive for the new creative cycle with the common 
title “Prologue Hagiographies” (continued with certain works 
until 1966) is a symbiosis of different influences ranging from 
dogmatism of sacred medieval Macedonian art, but imbued with 
profane scenes executed in the manner of Byzantine aesthetics 
and its dark atmosphere, to modernity. The paintings are an 
unusual blend of the contradictions of different artistic eras; 
even though inspired by the Byzantine world of the past, they 
are made entirely in the spirit of contemporary art expressions 
such as collage, assemblage, image-object. The author 
abandoned the two-dimensionality of the canvas and produces 
works on a wooden base with application of elements that alter 
the plasticity of the painting (metal and wooden accessories, 
perforated elements, incisions, golden color, some reminiscences 
regarding the use of material in Informal Art phase etc.) towards 
three-dimensionality, and the division in plans suggests a certain 
narrative. 

The emphasized drama of sadness is felt in the works 
produced after the devastating earthquake in Skopje in 1963, 
made under the influence of the suffering caused by this 
natural disaster. Later, during the period until 1966, in some of 
the figurative compositions that belong to this kind of “post-
earthquake phase” more realism can be felt in conveying the 
human face and figure, which with their sacrificial dignity look 
like saints from the medieval Byzantine icons, placed in surreal 
landscapes complemented by “traditional-folk and symbolic-
legendary moments”. The cultural conflict and fusion of ancient 
and modern, real and magical in the collective memory is 
conspicuous through several elements, the highlighted con-
trast between dark colors and gold deposits, and the plans of 
the painting remain divided with the intent to designate and 
distinguish profanity and sacrality, the ground reality and the 
exalted state of mind. These modern icons, all made on a wooden 
base with a pronounced patina as an association of soot and 
smoke from candles, abound with multitude of meticulously 
produced carved and painted details and fragments: characters, 
figures, animals, lyrical landscapes with stylized trees, demolished 
cities and lost civilizations, emblematic details. 
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на иконите, но ја задржуваат мистичната димензија и сим-
бо  лика транспонирани во основата на нејзината синтакса. 
Навлегувајќи во димензијата на сликата-објект или на сликата-
релјеф, тие стануваат израз на една современа иконографија 
во корелација со актуелните ликовни аранжмани, визуелно 
асоцираат на интенционално шематизирани и поедноставени 
форми и облици во кои се наѕираат и истражувања со 
скулптурална длабочина и архитектурални обележја во 
рас   поредот на просторот. Во суштината на овие навидум 
ед  ноставни форми се наталожени мноштво слоеви на до-
то гашните комплексни сознанија и искуства на авторот од 
идејно-естетска провениенција, артикулацијата станува упро-
сте  на до врежана линеарност што ги дефинира слоевите, а 
формата на фигурата е сведена на шематизиран човечки 
облик, само како присутна предметност (која во сета своја 
поедноставеност е вдлабена и/или додадена). Тој - човекот се 

претвора во број, продукт на едно дехуманизирано општество 
и психолошки-културолошки-социјално мачно време во кое 
личноста е обезличена до предметност со испишана или 
врежана, типографски дотерана нумерација.  

The primordial archiworlds of Tomo Sijak are a reflection 
of mysticism of religion, and myths (Christian Slavic, in places with 
ancient motifs) where artistic and metaphysical characteristics are 
combined, emphasizing the presence of the stylized, knowingly 
“naively” treated human (and in some works animal) figure. The 
mythical elements and the symbolic presence are especially 
pronounced, and an increasing inclination towards using universal 
symbols of the collective eternal and infinite cyclical motion can 
be noted,  implied through different variants of the universal 
principle of creation (stylized symbols of sun, cross, spiral, etc.) as 
another reflection of an ancient civilization heritage. 

With the remarkable cycle titled “The Human Once 
Number” a new and highly significant reversal starts in the 
direction of concretization, calming of the dynamic changes in 
trends, “purification” of the external sensations in Tomo Sijak’s 
works, “liberation” from the two-dimensionality of the image 
and anticipation of its transition to three-dimensionality. As 
accurately stated by B. Petkovski, “the following development of 
Sijak’s painting, from the second half of 1964 to 1967, is a gradual 
achievement of a homogeneous aesthetic and artistic orientation.” 
6, however during these years there is a recurrent tendency in the 
author for almost parallel development of several “views”, each 
visually different, but with penetration of many binding threads. 

Although conditioned by the common conceptual 
features with the previously analyzed works, primarily for the 
aesthetic and conceptual base of the Byzantine icon, the cycle 
titled “The Human Once Number” is different in relation to its 
plastic physiognomy. The works created in this cycle reflect a 
refined purification of the stylistic sleekness and aesthetic of 
the icons, but retain the mystical dimension and symbolism 
transposed in the basis of its syntax. Going into the dimension of 
the image-object or image-relief, they become an expression of 
a contemporary iconography correlated with the actual artistic 
arrangements, visually associated with intentional schematized 
and simplified shapes and forms in which an insight into sculptural 
depth and architectural landmarks in the arrangement of the 
space can be observed. In the core of these seemingly simple 
forms there are multitude of layers of the previous complex 
knowledge and experience of the author with conceptual and 
aesthetic provenance, the articulation becomes simplified up 
to an embossed linearity that defines the layers, and the form 
of the figure is reduced to a schematized human shape, just as 
present objectiveness (which in all its simplification is indented 
and/or added). He - the human turns into a number, a product 
of a dehumanizing society and psychological-social-cultural 
grueling time where the person is deprived of individuality to 

Портрет на девојче, 1965, комбинирана техника, 80х60х11 см
Portrait of a girl, 1965, mixed media, 80x60x11
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Како логичен развој и премин од еден во друг стилски 
израз, може да заклучиме дека тука се следат концепциски 
вли јанија од претходните дела, согледливи во желбата да 
се транспонира сакралноста во сиот свој примордијален 
облик, што авторот го сугерира со патината и сега веќе со 
до минантниот темен колорит (со сета драматичност на по-
вре  мениот контраст на „пластови“ од згаснати темни бои 
наспроти златните слоеви), материјалот (дрвени плочи и 
разни предмети), знаковноста (додатоци на бројки, букви, 
амблеми), како и фрагментарното присуство на магични 
лир ски пејзажи (ридови, дрва) во одредени делови од 
композицијата. Во делата од циклусот „Човекот некогаш број“ 
најсилно започнуваат да се насетуваат неговите инвентивни 
исчекори надвор од површината на сликата. Всушност, колку 
и да се чини контрадикторно, тој не само што исчекорува на-
двор од површината на сликата, во исто време длаби и под 
неј зината површина, кон откривање на слоевите во нејзината 
внатрешност, ослободувајќи ја комплетната содржина на 
структурата. 

Анализирањето, макар и во форма на сумирање на 
различностите во периодот на творештвото на Томо Шијак, 
кој го дефинираме како рани дела, може да го заокружиме 
со уште едно „пренасочување“. Станува збор за периодот 
инспириран од современите поп-артистички тенденции, или 
т.н. „бела поп-артистичка фаза“ (од летото и есента на 1965 
година, повторно пренесено според прецизните податоци 
на Б. Петковски), во која авторот изработил вкупно (или 
само) пет дела. Во овие дела кои носат јасна попартистичка 
и неодадаистичка ориентација, со извесна доза на ироника 
и критика, авторот врз белата површина монтира „отисоци 
на разновидни сериски, механички умножени репродукции 
во колор: на ликови, фигури, предмети итн.; значи елементи 
из влечени од нашата секојдневна пластично-визуелна 
панорама“. 7

По оваа фаза, во крајот на 1965 и во почетокот на 
1966 година следи навраќање на делата од крајот на 1964 и 
од почетокот на 1965 година, повторно изработени на истите 
дрвени плочи, компонирани во делови и со различни планови 
на сликата, со комбинирање фигури и пејзажи. Комбинираните 
реализации ја продолжуваат византиската традиција, сепак 
се позвучни по колорит и со намалена строгост, а во нив 
авторот внесува и разни предметни апликации (топчиња, 
печати) итн. 

objectiveness through written or embossed, typographically 
polished numeration.  

As a logical development and transition from one to 
another stylistic expression, we can conclude that we can trace 
conceptual impacts of previous works, visible in the desire to 
transpose sacrality in all its primordial form which is suggested 
by the author with the patina and the dominant dark color (with 
all the drama of the occasional contrast of “layers” of doused 
dark colors against the gold layers), the material (wood panels 
and various items), the signs (supplements of numbers, letters, 
emblems), as well as the fragmented presence of magical lyrical 
landscapes (hills, trees) in certain parts of the composition. In the 
works from the cycle “The Human Once Number” his inventive 
steps beyond the surface of the painting start to be strongly 
sensed. In fact, it may seem contradictory, but he does not only 
step beyond the surface of the picture, at the same time he digs 
under its surface, to discover the layers in its interior, releasing 
the complete contents of the structure. 

Analyzing, albeit in the form of summarizing the 
differences in the period of Tomo Sijak’s works defined as early 
works, can be finalized with another “deflection”. It is a period 
inspired by contemporary pop artistic tendencies or so-called 
white pop artistic phase (from summer and autumn of 1965, 
again according to the precise data from B. Petkovski) in which 
the author produced a total (or only) five works. “In these 
works that have a clear pop-art and neo-Dadaist orientation, 
with a certain dose of irony and criticism, the author on the 
white surface mounts “prints of various serial, mechanically 
reproduced reproductions in color of: characters, figures, objects, 
etc.; meaning elements drawn from our everyday plastic-visual 
panorama”. 7

After this phase, in late 1965 and early 1966, there 
is a return to the works of the late 1964 and early 1965, again 
produced on the same wood panels, composed in sections 
and different plans of the painting, by combining figures and 
landscapes. The combined realizations continue the Byzantine 
tradition, however are more resounding in color and with 
reduced severity, and in them the author introduces various 
objects (balls, seals) etc. 

5. Лилјана Неделковска, Енформел: 1959-1966 (кратка историја на енформелното 
сликарство во Македонија), Музеј на современата уметност - Скопје, стр.75-78 
6. Борис Петковски, Томо Шијак, монографско-јубилејна изложба 1952-1977, Музеј на 
современата уметност, Скопје, 1977, стр. 10
7. Борис Петковски, Шијаковиќ - Мусандри, Музеј на современата уметност, Скопје, 
1968, стр.10
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КОНСТРУКТИВИЗАМ, ГЕОМЕТРИЗАМ, ОПРОСТОРУВАЊЕ
- Мусандри, неомусандри, дозимери -

Генерално, најсуштинското пренасочување од сли-
кар ското платно и најрадикалниот исчекор на Томо Шијак со 
на јавангардни белези е периодот по 1966 година и особено 
во текот на 1967 година, поточно со развојот на новите дела 
под наслов „Мусандри“. Модернистички трансфигурираната 
концепција и пробивот на неговите најиновативни и ес-
тетски најзначајни „мусандри“, во колективната македонска 
уметничка меморија ќе останат запаметени како икони на 
објект-артот што зрачат со аурата на нивната трансцедентална 
моќ и стануваат заштитен и најпрепознатлив белег на Шијак, 
а кои ги препознаваме како врвни реализации на тогашните 
модернстички тенденции и начела.

Дијалектиката на развојниот процес на мусандрите 
уште повеќе ја поништува границата помеѓу сликата и скул пту-
рата, претворајќи ги во особени пластични творби, односно 
во сложени објекти-асамблажи во чија основа се наоѓа пра-
во аголна геометриска дрвена форма врз која авторот веќе 
не ја слика, туку ги гради или ги длаби комплексната идејна 
структура на делото и неговата мисловно-формална естетика. 
Овие архитектонско - скулптурални слики, компактни по сво-
ја та првична замисла, кои долго време ќе останат творечка 
легитимација на Шијак, се изведени според рационалистичките 
кон структивистички и геометриски принципи, надополнети 
со тенденциозно избрани редимејд-додатоци, навидум не о -
дадаистички интервенции и го прават најголемото пре на со-
чување од дводимензионалната површина на сликата кон 
нејзиното опросторување и укинување на границите помеѓу 
сликата и тридимензионалниот пластичен објект. 

Според општите дефиниции на Миодраг Б. Протиќ за 
пе риодот и спецификите со кои се одликува оваа тенденција, 
која во својот естетски рационализам претставува посебен, 
ра дикален облик на нефигуративното, цени дека „во прашање 
е импулс на геометриската апстракција и конструктивизмот, 
чисто визуелни истражувања, кои вклучуваат кинетички 
и светлосни ефекти; обид за измирување на уметноста и 
индустриската цивилизација; замена на субјективизмот 
со објективно и функционално убавото; обновување на 
сеќавањата на Баухаус; разбивање на дихотомијата сен зи-
билност-интелигенција која со својата нестварност ја при-
тискала југословенската уметност. Геометрискиот дух значел 
нова тенденција кон апсолутната, рационална обработка на 
сензациите, кон општото и надличното, внатрешна потреба 

CONSTRUCTIVISM, GEOMETRISM, SPACIOUSNESS 
- Musandras, Neomusandras, Dosimeters -

Generally the most essential deviation from the canvas 
and the most radical breakthrough of Tomo Sijak with most 
avant-garde marks is the period after 1966 and especially during 
1967, particularly with the development of the new works 
entitled “Musandri”. The modernist transfigurated concept and 
the penetration of his most innovative and aesthetically most 
significant “musandras”, in the Macedonian artist collective 
memory will remain as icons of object-art exuding with the 
aura of their transcendental power and become Sijak’s most 
recognized and protected mark, recognized as top achievements 
of the contemporary trends and principles. 

The dialectic of the developmental process of the chests 
(musandras) further cancels the border between painting and 
sculpture, turning them into special plastic works or complex 
objects-assemblages whose base is a wooden rectangular 
geometric form on which the author is no longer painting, 
but builds or carves the complex conceptual structure of the 
work and its mental-formal aesthetics. These architectural - 
sculptural paintings, compact in its original idea, that will long 
remain the creative identification of Sijak, are realized according 
to rationalistic, constructivist and geometric principles, sup-
plemented with tendentiously selected ready-made accessories, 
seemingly neo-Dadaist interventions, and make the biggest 
deviation from the two-dimensional surface of the painting to 
its spaciousness and cancellation of the boundaries between 
painting and three-dimensional plastic object. 

According to the general definitions by Miodrag B. Protic 
for the period and the specifics characterizing this tendency, 
which in its aesthetic rationalism is special, radical form of the 
non-figurative, he believes that “it is a matter of an impulse 
of geometrical abstraction and constructivism, purely visual 
research, involving kinetic and light effects; an attempt to settle 
art and industrial civilization; replacement of subjectivism with 
objectively and functionally beautiful; renewal of the memories 
of Bauhaus; breaking the dichotomy sensibility-intelligence that 
with its fictitiousness suppressed the Yugoslav art. The geometric 
spirit signified a new tendency toward the absolute, rational 
processing of sensations, to the general and non-personal, inner 
need for harmony, a new type of contemplation and artistic 
imagination. The constructive inventiveness again conquers the 
fatality of nature, and order, harmony, proportion and rule, are 
again marks of the moral values.” 1



23

кон хармонија, нов тип на контемплација и уметничка фан-
тазија. Градителската инвентивност повторно ја победува 
фаталноста на природата, а редот, складноста, пропорциите и 
правилото повторно се ознаки на моралните вредности“. 1

Во  контекст на влијанијата, основите на мусандрата веќе 
се навестени во претходните дела што како да се подготвуваа 
и да се стремеа кон својот комплетен исчекор. Синтаксата на 
делото повторно ја наоѓаме во сферите на мистичното, но и 
на предметното, во поврзаноста со сакрално-религиските 
објекти. Мусандрата како поим е директна инспирација од 
руралниот фолклорен ентериер, поточно произлегува од 
вна трешната архитектура на старите македонски куќи - во кои 
има функција на ниша, долап, олтар, кутија, свето катче во кое 
се чуваат иконите. Со појавата на мусандрите, кај Томо Шијак 
доаѓа до израз недвосмисленото следење на принципите на 
геометризмот и на конструктивизмот со сите заемни форми 
и математички односи и решенија со естетската суштина 
што е вградена во структурата на уметничкото дело, со што 
пра ви синтеза на современата светска естетика и практика, 
општите философско-естетски појави и процеси, сегментите 
од локалната традиција и на спиритуалните димензии. 

Естетското значење на овие слики-објекти се базира 
врз напорите да се спојат сознанијата за сликата, склуптурата, 
архитектурата, дизајнот, во еден комплексен просторен склоп 
што реферира на постоењето „надворешен и внатрешен про-
стор, на отворен и затворен волумен“. 2 Според сите својства 
што ги носат во себе, овие мусандри уште од нивните почетоци 
се третирани како специфична и појава во македонската 
ликовна уметност на која ликовната критика реагира со големо 
внимание и задоволство и со позитивни реакции. Високото 
вреднување на овие остварувања веројатно е резултат 
на успешната син теза на противречностите - современата 
состојба на свеста и на локалната традиција. Владимир 
Величковски, во насока на сублимирање на суштината на 
мусандрите, це ни дека тие „се конструктивни елементи кои со 
своите ви зу елни и тактилни особености се наоѓаат во функција 
на идејно-естетската, пластичната и евокативната експресија 
на делото. Асоцијациите на икона и други сакрални објекти 
про излегуваат од ликовната организација, наизменичната 
употреба на белото и црното и користењето на дрво и ме-
та лни предмети (жица, цевчиња). Просторот, внатрешен 
и надворешен, релјефен и хроматски, е повеќе реален и 
артикулиран со светлината отколку илузионистички доловен. 
Така, индустриските бои добиваат извесен рафинман, а ком-
позицијата ја составуваат комбинирани предмети. Нивната 
дизајнерска чиста и прегледна пластична организација не ја 

In the context of impacts, the basics of the musandra had 
already been foreshadowed in the earlier works, as if preparing 
and striving to their complete breakthrough. Again we find the 
syntax of the work in the spheres of the mystical, but also of the 
object, through the connection with the sacral-religious objects. 
The  musandra as a concept is a direct inspiration from the rural 
folk interior, in particular arising from the internal architecture 
of the old Macedonian houses – where it has a function as a 
cupboard, altar, box, holy corner where the icons are kept. With 
the emergence of the chests (musandras) the unequivocal 
following of the principles of geometrism and constructivism 
is expressed in Tomo Sijak, with all the common shapes and 
mathematical relations and solutions with the aesthetic essence 
built into the structure of the artwork, which makes a synthesis 
of the contemporary global aesthetics and practice, the general 
philosophical and aesthetic phenomena and processes, the 
segments of the local traditions and the spiritual dimensions. 

The aesthetic significance of these paintings-objects is 
based on the efforts to merge the findings of the painting, the 
sculpture, the architecture, the design, into a complex spatial 
structure which refers to the existence of “external and internal 
space, an open and closed volume” 2. According to all the 
characteristics that these musandras carry within themselves, 
since their beginnings they are treated as a specific occurrence 
in the Macedonian art to which the art critics reacted with 
great attention and satisfaction and positive reactions. The 
high valuation of these achievements is probably due to the 
successful synthesis of the contradictions - the contemporary 
state of awareness and local tradition. Vladimir Velickovski, in 
order to summarize the essence of the musandras, believes that 
they are “constructive elements which with their visual and tactile 
properties are in function of ideological and aesthetic, plastic 
and evocative expression of the work. The associations of icons 
and other sacred objects derive from the visual organization, 
the alternating use of black and white, and the use of wood and 
metal objects (wire, tubes). The space, internal and external, relief 
and chromatic, is more realistic and articulated with light than 
illusionistically perceived. Thus, the industrial colors obtain some 
refinement, and the composition consists of combined objects. 
Their clean design and clear plastic organization does not stifle 
the suggestion of a certain spirituality and even transcendence. 
The spirit of old here is reconciled with the new, the tradition 
with the technical, the intimate and subjective with the rational 
and objective. The technical and industrial iconography is in 
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задушува сугестијата на извесна спиритуалност, па дури и на 
трансцендентност. Духот на старото тука е помирен со новото, 
традицијата со техничкото, интимното и субјективното со 
рационалното и објективното. Техничката и индустриска 
ико нографија е во симбиоза со традицијата, како алузивна 
внатрешна сугестија на предметното, создавајќи синтетички 
симболични претстави.“ 3 

Секој од овие „сандаци“ има свој нагласен ликовно-
пластичен центар, фокус, во кој се вметнати готовите предмети 
што имаат своја посебна симболика во релација на севкупното 
де ло. Б. Петковски цени дека „семантиката на формите, 
структурите, на пластичните знаци во најновите дела на 
Шијаковиќ, изразуваат нагласено свртување кон актуелната 
пси хо-социолошка ситуација на современиот човек. Во таа 
смисла улогата на односот кон нешто трансцедентално - не-
познато, што порано ја имаше алузијата на свеќата, димот, 
ја преземаат, во спрема човечкото тежнеење рационално 
да се однесе спрема неоткриените мистерии на вселената, 
сегашните алузии на антени, радари, катодни цевки итн.“ 4 

Тенденциите што ги следи Томо Шијак во развојниот 
пат на мусандрите се движат кон постепено прочистување 
и поедноставување на елементите на релјефната пластика 
и на хроматската строгост со трансформирање од нејзината 
ру рална и традиционална провениенција и ги извишуваат 
поимот и функцијата на мусандрата кон целосно естетски 
објект од кој се емитираат космогониски вибрации. Овие 
замислени емитери на сигнали се алузија на чадот на све-
ќите, интегрирањето на ваквите чисто технолошки ин ду-
стри ски елементи од антени се нагласуваат како врска по-
меѓу уметноста и науката, но и како функционален спој 
на рационалните и на спиритуалните димензии, особено 
впе  чатлива намера во мусандрите што носат наслови како 
„Мусандра со емисија 8652 мгх.“, „Мусандра космогонична“, 
„Мусандра на галаксијата“ итн. Мусандрите настанати во овој 
период се дел од значајни меѓународни манифестации, како 
што е Меѓународното биенале во Сао Паоло (1969 година), 
Четвртото триенале на ликовната уметност во Белград (1970) 
и други, додека по 1970 година неговиот импулсивен дух 
добива нагон повторно да ги усложни делата со додавање 
врз рамната површина на наметливо истакнати и обработени 
детали.

Естетско кредо на Томо Шијак настојува да ги осо-
знае сите димензии на уметничкото дело, вклучително и 
не говата естетско-социолошка функција, што резултира со 
со здавање едно „тотално уметничко дело“, кое во себе ги 
спојува различните уметнички изрази сликарство, скулптура, 

symbiosis with the tradition, as an allusive internal suggestion 
of the object, creating synthetic symbolic representations”. 4 

Each of these “chests” has its own accentuated art-
plastic center, focus, in which the finished objects with their 
special symbolism in relation to the overall work are inserted. B. 
Petkovski thinks that “the semantics of the forms, the structures, 
of the plastic signs in the latest works by Sijakovic, express an 
emphasized turn to the current psycho-sociological situation of 
the modern man. In this sense, the role of the relationship to 
something transcendent - unknown, earlier held by the allusion 
to the candle, smoke, is taken in the human tendency to act 
rationally to the undiscovered mysteries of the universe, the 
current allusions to antennas, radars, cathode tubes etc.” 5 

The tendencies that Tomo Sijak follows in the dev-
elopmental path of the musandras move towards gradual 
refinement and simplification of the elements of the relief 
plastic and chromatic rigor by transforming its rural and 
traditional provenance and elating the notion and function of 
the musandra towards an entirely aesthetic object emitting 
cosmogony vibrations. These imaginary emitters of signals are an 
allusion to the smoke of candles, the integration of these purely 
technological industrial elements of antennas are highlighted 
as a link between art and science, but also as a functional joint of 
rational and spiritual dimensions, an especially striking intention 
in the musandras with titles like “Musandra with Wmission 8652 
mgh.”, “Musandra Cosmogonic”, “Musandra of the Galaxy” etc. The 
chests created in this period are part of significant international 
events, such as the International Biennial of Sao Paulo (1969), 
the Fourth Triennial of Fine Arts in Belgrade (1970) and others, 
while after 1970 his impulsive spirit gets a drive to complicate 
the works again by adding stridently bulging and processed 
details on the flat surface.

The aesthetic credo of Tomo Sijak seeks to acknowledge 
all the dimensions of the artwork, including his aesthetic and 
sociological function, resulting in the creation of a “total work 
of art”, which in itself brings together the different artistic 
expressions painting, sculpture, architecture, design, as a view 
that is most evident in the creation of his most ambitious work 
– the interior architectural arrangement in the building of the 
City conference of SSRNM. This complex undertaking from 
1970-1971 year, unfinished, completes his vision for a “synthesis 
of the arts” in shaping the entire internal workspace, including 
the walls and the furniture. Through this achievement Sijak has 
expressed “his sense of pure form and design for architectural 
construction of surfaces and fitting of the separate in the whole, 
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архитектура, дизајн, како став што е најевидентен во со-
здавањето на неговото најамбициозно дело - ентериерното 
архитектонско уредување во зградата на Градската кон фе-
ренција на ССРНМ. Овој комплексен зафат од 1970 до 1971 
година, останал недовршен, ги комплетира неговите визии за 
„синтеза на уметностите“ во оформување на целиот внатрешен 
работен простор, вклучително и на  ѕидовите и мебелот. Со ова 
остварување Шијак ја изразува „својата смисла за чиста форма 
и дизајн, за архитектонско конструирање на површините и 
за вклопување на одделното во целина, за поврзување на 
националната традиција и на современиот ликовен јазик. 
Тој постигна симбиоза на симболичниот пла сти чен јазик и 
на ефектот на интимност и „затвореност“ на просторните 
решенија. Монументалната концепција не ги потиснала, туку 
со еден пречистен и редуциран ликовен јазик ги изразила 
асоцијативните содржини во одделните „мусандри“, како 
и во целосната просторна артикулација“. 5 Создавањето на 
овој проект е одобрено од специјална комисија составена 
од еминентни специјалисти и работници како што се: Атанас 
Здравковски, д-р Борис Петковски, д-р Георги Старделов, 
Александар Христов, Соња Абаџиева и многу други архитекти 
и инженери.

За жал, во поново време стана евидентно не по чи-
ту вањето на авторскиот печат врз одредени ентериерни и 
екстериерни врвни модернистички решенија, за што говори 
и уништувањето на ентериерот во зградата на Градската 
конференција на ССРНМ. На авторот на овие редови 
воопшто не му беше дозволен пристап во овие простории 
кога стана збор за потребата за увид во тековната состојба, 
со образложение дека таму „не постои ништо такво“. Но, 
процесот на необјаснива деструкција со образложение за 
„преуредување“ на просториите започнува уште пред 1990 
година, кога се уништени две од шест мусандри, за што е свесен 
и авторот, кој јавно се бунтува преку медиумите. Доживувајќи 
го како шокантно сознание овој вандалски чин, Томо Шијак 
изјавува: „Кога видов дека две од тие мусандри се уништени, 
ни самиот не знам како, но пред очи ми излезе грозоморната 
слика од 1939 година, кога беа запалени книгите пред 
Рајхстагот во Германија“, наведувајќи потоа дека од него како 
автор не била побарана никаква согласност, ниту пак сториле 
напор да го информираат. Авторот реагира револтирано на 
овој чин на арогантно уништување за кое виновникот ни-
ко гаш не е пронајден, на кое од денешна дистанција може 
да се гледа како на предвесник на не само неедуцираноста 
и негрижата, туку и на веќе неслучајното уништување на 
модернистичките остварувања кај нас. 6

Односот помеѓу „внатрешното“ и „надворешното“ 
фун кционирање на уметничкото дело се истражува во 

for connecting of the national tradition and the contemporary 
artistic language. He achieved a symbiosis of the symbolic plastic 
language and the effect of intimacy and “closure” of the spatial 
solutions. The monumental conception has not suppressed, but 
with a revised and reduced artistic language, has expressed the 
associative contents in the separate “musandras”, as well as in 
the complete spatial articulation”. 5 The creation of this project is 
approved by a special committee consisting of eminent experts, 
such as: Atanas Zdravkovski, Dr. Boris Petkovski, Dr. Georgi 
Stardelov, Aleksandar Hristov, Sonja Abadzieva, and many other 
architects and engineers. 

Unfortunately, in recent times the disregard of the 
authorial mark on certain interior and exterior top modernist 
solutions became evident, demonstrated by the destruction of 
the interior in the building of the City Conference of SSRNM. The 
author of these lines was not allowed access in these premises 
when speaking about the need for insight into the current state, 
with the explanation that “there is no such thing”. However, 
the process of inexplicable destruction with the explanation 
of a “makeover” of the premises has began even before 1990, 
when two of the six musandras were destroyed, about which 
the author himself was aware and he publicly expressed his 
revolt in the media. Experiencing it as a shocking realization 
this vandalism, Tomo Sijak said: “When I saw that two of those 
musandras have been destroyed, I do not know how, but the 
eerie image of 1939 appeared before my eyes, when books were 
burned in front of the Reichstag in Germany”, stating afterwards 
that from him as the author no agreement was asked, and there 
was no effort to inform him. The author reacts angrily to this act 
of arrogant destruction for which the culprit was never found, 
which from today’s distance can be seen as a harbinger of not 
only ignorance and carelessness, but of the already intentional 
destruction of modernist achievements in the country. 6
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4. Борис Петковски, Шијаковиќ - Мусандри, Музеј на современата уметност, Скопје, 
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5. Владимир Величковски, Современа македонска скулптура, Македонска книга, 
Скопје, 1989, 89
6. Емилија Сашкова, Ако Македонија не го казни уништувачот на моите мусандри, 
УНЕСКО сигурно ќе го стори тоа, Фокус, Скопје, 23.08.1996
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објектите што претставуваат премин од „мусандрите“ 
кон „неомусандрите“, изведени најчесто во дела со мали 
димензии, речиси скици, во кои е забележлив континуитет, 
но и развоен пат со значителни промени. Објектите со наслов 
„Неомусандри“ се развиваат во друг правец од 1975 година 
натаму и во нив авторот врши редефинирање на повеќе 
моменти од претходната фаза на мусандрите. Задржана се 
строгата вертикална правоаголна геометриска форма и 
композициската логика, како и инспирацијата од идејното 
решение на поимот и на функцијата на „мусандрата“, но 
веднаш е евидентна промената што се согледува од третманот 
на „статусот“ на сликата. Иако станува збор за објектност, 
која се наметнува со својата присутност во просторот, ав-
то рот се навраќа на инспирацијата од ѕидот како првична 
„местоположба“ на уметничкото дело, кое во својата изворна 
форма се дефинира како слика; „неомусандрите“ се составен 
дел од ѕидот од каде што потекнале, тие повеќе не дејствуваат 
во просторни меѓусебно зависни односи со опкружувањето. 
Овие сосема нови интерпретации на „старите мусандри“ сè 
уште ги задржуваат концепциските врски помеѓу уметностите 
(ликовна уметност-архитектура-дизајн), од оваа фасцинација 
се развиваат стилистиката и поетиката на пластичното об-
ли кување произлезени од конструктивистичката и од 
функционалистичката естетика и дизајнирањето на просторот. 
Во процесот на дизајнирањето, просторот на сликата сега не е 
дел од севкупниот ентериер, туку напротив, таа се дистанцира 
од него и добива специјална позиционираност. 

Авангардната „иконосфера“ на Томо Шијак во својата 
основа ја зачувува идејата за мусандра како симболички 
однос кон долапот вграден во старата македонска куќа. Овие 
„неомусандри“ се издвојуваат како еден вид урбанизирана 
реликвија од која еманираат извесна балансираност и 
возвишена атмосфера и интимност или како олтар што во 
својата внатрешност содржи геометриски чисти асоцијации на 
сводови и/или стилизирани свеќи (графички интерпретирани 
со боја во вид на прави или линии што се шират во различни 
правци). 

Материјалите, пак, што се користат во овие кон стру-
кции се нови „индустриски“ материјали - различни видови 
индустриски панел, стакло и метал - и се во релација со 
современиот технолошки развој на дизајнот, со можни 
сугестии и размисли за сериско индустриско производство. 
Индустриските бои се поинтензивни и префинети за разлика 
од претходната бела и црна хроматичност, имаат извесен 
попартистички призвук и означуваат одредена декоративна 
вредност на површините со строги геометриски рабови и 

The relation between “inner” and “outer” functioning of 
the artwork is explored in the objects that represent a transition 
from “musandras” into “neomusandras”, executed most often in 
works with small dimensions, almost sketches, where continuity, 
but also developmental path with significant changes can be 
noted. The objects with the title “Neomusandri” are developed 
in a different direction from 1975 and in them the author 
redefined several moments from the previous phase of chests 
(musandras). The strict vertical rectangular geometric form and 
the compositional logic are kept, as well as the inspiration of the 
design of the concept and function of the musandra, but the 
change that is perceived in the treatment of the “status” of the 
image is immediately evident. Although it is an objectness that 
with its presence is overtaking the space, the author goes back 
to the wall as inspiration as the original “location” of the artwork 
which in its original form is defined as a painting; “neomusandras” 
are an integral part of the wall from where they originated, 
they no longer act in spatial interdependent relations with 
the environment. These brand new interpretations of the “old 
musandras” still retain the conceptual links between arts (art-
architecture-design), the stylistics and poetics of plastic molding 
derived from the constructivist and functionalist aesthetics 
and design of space are developed from this fascination. In the 
process of designing, the space of the painting now is not a part 
of the overall interior, on the contrary, it is distanced from it and 
gets special positioning. 

Tomo Sijak’s vanguard “iconosphere” basically preserves 
the idea of the musandra as a symbolic relation to the niche built 
into the old Macedonian house. These “neomusandras” stand 
out as a kind of urban relic from which a certain balance and 
sublime atmosphere and intimacy emanate, or as the altar that 
in its interior contains geometrically pure associations of vaults 
and/or stylized candles (graphically interpreted with color in the 
form of straight, or lines that spread in different directions). 

The materials, however, used in these constructions 
are new “industrial” materials - various kinds of industrial panel, 
glass and metal – and are in relation to the technological 
development of modern design, with possible suggestions and 
thoughts for industrial serial production. The industrial colors are 
more intense and sophisticated compared to the previous white 
and black chromaticity, they have a certain pop-art semblance 
and indicate a certain decorative value of the surfaces with strict 
geometric edges and plastic forms and are organized in several 
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plans whose disciplined purity is determined by the used 
material used. 

The glass surfaces of all this pure associative construction 
provide a sense of transparency and a view to its interior. 
Precisely the broad glass surfaces are an important step in the 
construction of the work, i.e. the view of the inner contents of the 
work is made possible through the transparent (clear or colored) 
glass which functions as a kind of “window” through which light 
enters. For its part, however, these light and optical effects give 
dynamics to the relation space-form. The division in plans now 
has a reversible status, a construction which was built upon and 
spread in space, it is now going on inside the object itself in the 
shape of a box with a sacred purpose, and through the range 
of embedded individual  research and solutions, suggests a 
fully closed world in itself. The results of his 25 years work were 
presented by Tomo Sijak at a retrospective exhibition at the 
Museum of Contemporary Art in Skopje, where impressively the 
research of spaciousness which the author presented through 
the 47 “neomusandras” took place. 

Another work by Tomo Sijak belongs to this cycle, a 
significant achievement, unique from the “neomusandras”, 
realized again as a complex work aimed at shaping the interior - 
“Neomusandra” in hotel “Drim” in Struga from 1977. The inlay in 
the designed space is based on the principles of these objects, 
with placement that gives three-dimensionality, i.e. can be 
observed from two broader sides. This “Neomusandra” by Tomo 
Sijak, even though unique, had the same unfortunate fate as the 
interior of the building in the City Conference of SSRNM. 

As one of the most important presentations of Tomo 
Sijak at important international events in this period is his 
representation within the Yugoslav pavilion at the Venice 
Biennale in 1978, together with Petar Hadzi Boskov and Dusan 
Percinkov from Macedonia, the group Šempas from Slovenia, Ivo 
Friscic from Croatia and Predrag Neskovic from Serbia, as official 
representatives. Tomo Sijak was presented with a monumental 
three-dimensional sculptural composition based on open 
geometric forms, titled “Day” and “Night”, an important work 
that was also destroyed by technical negligence and has never 
been reconstructed.  

Tomo Sijak’s rebellious nature against finality and 
limitations resulted in the realization of new abstract creations 
of spaciousness where he puts even more contemplative 
geometric purity. They are the works from the minimalist cycle 

пластични форми и се организирани во повеќе планови чија 
дисциплинирана чистота е условена од употребениот ма те-
ри јал. 

Стаклените површини на целата оваа чиста 
асоцијативна конструкција и` обезбедуваат чувство на 
тран спарентност и поглед кон нејзината внатрешност. 
Токму широките стаклени површини се значаен исчекор во 
конструирањето на делото, односно погледот кон вна тре-
шна та содржина на делото е овозможен низ проѕирното 
(безбојно или обоено) стакло, кое функционира како еден 
вид „прозорец“ низ кој навлегува светлината. Од своја страна, 
пак, ваквите светлосни и оптички ефекти го динамизираат 
односот простор-форма. Поделбата на планови сега има 
реверзибилен статус, конструкцијата што беше надградувана 
врз основата и се ширеше во просторот сега се случува 
во внатрешноста на објект со форма на кутија со сакрална 
намена и низ низата вградени индивидуални истражувања и 
решенија, сугерира целосно затворен свет за себе. Резултатите 
на своето 25 годишно творештво Томо Шијак ги презентира 
на ретроспективната изложба во Музејот на современата 
уметност во Скопје, на која впечатливо место заземаат 
истражувањата на просторноста што авторот ги презентирал 
и со 47 „неомусандри“.

На овој циклус му припаѓа уште едно дело на Томо 
Шијак, значајно остварување и единствено од „неомусандрите“, 
ре ализирано повторно како комплексно дело во функција 
на обликување на ентериерот - „Неомусандрата“ во хо-
телот „Дрим“ во Струга од 1977 година. Вклопеноста во 
дизајнираниот простор е базирана врз принципите на овие 
објекти, со поставеност што и` дава тридимензионалност, од-
но сно може да се набљудува од двете пошироки страни. Оваа 
„Неомусандра“ на Томо Шијак, иако единствена од тој тип, ја 
има истата несреќна судбина како и ентериерот во зградата 
на Градската конференција на ССРНМ. 

Како едно од најзначајните претставувања на Томо 
Шијак на значајни меѓународни манифестации во наведениот 
период е неговото претставување на во рамките на ју го сло-
вен скиот павилјон на Биеналето во Венеција во 1978 година, 
заедно со Петар Хаџи Бошков и со Душан Перчинков од 
Македонија, групата „Шемпас“ од Словенија, Иво Фришчиќ 
од Хрватска и Предраг Нешковиќ од Србија, како официјални 
претставници. Томо Шијак се претставува со монументална 
тридимензионална скулптурална композиција заснована 
врз отворени геометриски форми, насловена „Ден“ и 
„Ноќ“, значајно дело што е исто така уништено од техничко 
невнимание и никогаш не е обновено.  
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“Dozimeri”, started in the early eighties of the 20th century. 
Starting from the position on the need of measure in life and art 
and aiming towards perfectionism and simplicity of expression, 
the author creates refined art structures containing properties of 
painting and object, (again) based on the desire for challenging 
all boundaries between arts. 

Crucial element in the obsession with defining the 
spaciousness becomes the visual play, realized by dozed optical 
sensations and relations light-shade, light-dark, and inside-out. 
If in the previous “neomusandras” the viewer was somehow 
“forced” to feel as if observing and getting into a mysterious, 
almost hermetically sealed world, in the “dosimeters” a different 
tendentious optical provocation is emphasized, realized by the 
author through minimal interventions on the surface of the 
painting. The whole of the closed object with proper geometric 
shape of a square or rectangle becomes open only through the 
cuts on the surface of the painting that replicate the existing 
geometric form – creating an effect of giving birth to a form 
from the interior of the form. 

The created the “Dozimeri” (1981-1982) from galvanized 
sheet metal used by graphical workers as offset plates in 
the printing process. One of the technical characteristics of 
this material is the perfectly smooth surface of sheet metal, 
particularly susceptible to achieve perfectly simplistic, 
industrial, reduced, and designed forms with incision of lines 
of squares and rectangles and their rhythmic pressing inward 
or outward. These three-dimensional relief structures emanate 
in exclusively monochrome “sterilized” compositions (concrete 
white and one black), then shattered with strictly geometric 
colorist interventions and even symbolic representations of 
clouds, birds etc. Rejecting the useless, Tomo Sijak’s “dosimeters” 
function as a metaphysical harmonious synthesis of his research 
in the domain of minimalism, constructivism, optical art and 
pop art. 

Бунтовната природа на Томо Шијак против ко не-
чно ста и ограничувањата резултира со создавање нови ап-
страктни креации на просторноста во кои внесува уште 
поголема геометриска контемплативна чистота. Тоа се делата 
од минималистичкиот циклус „Дозимери“, од почетокот на 
осумдесеттите години на 20 век. Тргнувајќи од ставот за по-
тре бата од мера во животот и во уметноста и целејќи кон 
перфекционизам и едноставност во изразот, авторот создава 
прочистени ликовни структури што содржат својства на слика 
и објект и (повторно) се базираат врз желбата за побивање на 
сите граници помеѓу уметностите. 

Круцијален елемент во опседнатоста со дефинирање 
на просторноста останува визуелната игра, изведена со 
до  зираните оптички сензации и односите светлост-сен-
ка, светло-темно и внатре-надвор. Ако во претходните 
„неомусандри“ гледачот беше на некој начин „принуден“ да се 
чув ствува како да набљудува и да навлегува во таинствен, ре-
чи си херметички затворен свет, во „дозимерите“ е нагласена 
поинаква тенденциозна оптичка провокација што авторот ја 
реализира со минималистички интервенции врз површината 
на сликата. Целината на затворениот објект со правилна 
геометриска форма на квадрат или на правоаголник станува 
отворена единствено низ засеците врз површината на сликата 
што ја реплицираат постојната геометриска форма, со што се 
до бива ефект на раѓање форма од внатрешноста на формата. 

„Дозимерите“ (1981-1982) ги извел од поцинкуван лим 
што го користеле графичките работници како офсет-плочи во 
про цесот на печатење. Една од техничките карактеристики 
на овој материјал е идеално мазната површина на лимот, 
особено податлива за постигнување совршено пое дно-
ста вени, индустриски редуцирани и дизајнирани форми 
со засекување линии на квадрати и на правоаголници и 
со нивни ритмични потиснувања навнатре или нанадвор. 
Овие тридимензионални релјефни структури еманираат 
во исклучиво монохромно „стерилизирани“ композиции 
(кон  кретно бели и една црна), потоа разбиени со строго ге-
ометриски колористички интервенции и дури симболични 
прет  стави на облаци, птица итн. Отфрлајќи го непотребното, 
„дозимерите“ на Томо Шијак функционираат како метафизичка 
хармонична синтеза на неговите истражувања во доменот на 
минимализмот, конструктивизмот, оптичката уметност и поп-
артот.  
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(АВТО)ПОРТРЕТ

Томо Шијак негува особена наклонетост кон пор-
тре тот, жанр што зазема значително место во неговото 
творештво и на кој уметникот се навраќа постојано. Оваа 
не гова наклоност, постојано присутна во секој сегмент од 
неговата дејност од почетокот на неговото занимавање со 
уметност па се до последните остварувања, е причина за 
одвоена анализа. Неговите портрети, било да се работени 
според конкретен модел и да носат такви физиономски ка-
рактеристи или, пак, да се замислени, идеализирани лич-
нос ти, најчесто женски ликови, претставуваат оригинална 
трансформација на сопственото гледање на светот и на 
човекот што резултира во препознатлив стил и израз. 

(SELF)PORTRAIT 

Tomo Sijak nurtures a great affection for portraiture, genre 

that occupies an important place in his work, and to which the 

artist constantly returns. This inclination of the artist, consistently 

present in every segment of his activity from the beginning of 

his occupation with art until the most recent accomplishments, 

is a motive for separate analysis. His portraits, whether created 

according to a concrete model carrying its physiognomic 

characteristics, or imaginary idealized figures, most often female 

characters, represent a genuine transformation of his own vision 

of the world and of the human resulting in a recognizable style 

and expression. 

Initially, the portraits painted by Sijak follow the 

developmental path of his primary commitment to specific 

dynamic sequence of developmental styles, i.e. corresponding 

with certain artistic creative affinities of different periods. Thus, 

of the first portraits, we can single out the earliest, mostly self-

portraits from the early fifties, in Impressionist manner (“Self-

Portrait”, 1951-52; “Self-Portrait”, 1955, etc.) and are realized with 

quick moves and lazure drifts of color. Then turning to a different 

angle that bears the handwriting of an angled, linear, ascetic, 

“buffet” expressionism of the form of the figure, distorting the 

figures, whereas the drawing and color (saturated dark blue, gray, 

and dark green harmony of tones) suggest nocturnal atmosphere 

that, of course, is reflected in the portraiture accomplishments 

(present even in some complex compositions). We can single out 

certain portraits of typical, yet realistic characters from different 

artistic attitudes - “Portrait of Ljiljana”, 1950 (with double dating in 

1955), realized by “deformation” in Modigliani manner, then “Man 

with Angina Pectoris” from 1956 etc., “The Great Cellist (Barili)”, 

1955, “Investigation Prison 42” 1959 etc.

Already in his early works from the first few cycles, despite 

the general signs of the treated painting expression, typical for 

certain creative preoccupations, there are certain characteristics 

that will remain inherent to him until the last figural works. These 

basic reconnoiters of the portrait activity of Tomo Sijak are based 

on common elements such as the ability to quickly capture the 

characteristics of the portrayed character, followed by substantial 

typifying of the character, immediacy, with expressed sensuality 

in some places with mannerism; dignity and dramatic nature of 

the portrayed subject; quenched colors.
Портрет на Јован Костовски, 1975, масло на лесонит, 58х33 см
Portrait of Jovan Kostovski, 1975, oil on lesonit, 58x33 cm
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На почетокот, портретите што ги насликал Шијак го 
следат развојниот пат на неговата примарна определба во 
специфичниот динамичен редослед на развојните стилови, 
односно кореспондираат со одредени сликарски творечки 
афи нитети од различни периоди. Така, од првите портрети 
мо же да ги издвоиме најраните, пред сè, автопортретите од 
почетокот на педесеттите години, кои се импресионистички 
според својот манир („Автопортрет“, 1951-52; „Автопортрет“, 
1955 и други) и се изведени со брзи потези и лазурни наноси 
на боја. Потоа преминува кон поинаков ракурс што го но-
си ракописот на аглест, линеарен, аскетски, „бифеовски“ 
екс пресионизам на форматата на фигурата, ги деформира 
фи гурите, при што цртежот и бојата (заситена темносина, 
сива и темнозелена хармонија на тонови) навестуваат 
ноктурна атмосфера што, се разбира, се рефлектира и во 
по ртретните остварувања (присутни дури и во некои ком-
плек сни композиции). Се издвојуваат одредени портрети на 
типизирани, но и на реални ликови од различни творечки ста-
вови - „Портрет на Љиљана“, 1950 (со двојно датирање во 1955 
година), изведен со „деформација“ во модилјановски ма нир, 
потоа „Човекот со ангина пекторис“ од 1956 и др., „Го ле ми от 
виолончелист (Барили)”, 1955, „Истражен затвор“, 1959 и др.

Уште  во неговите   рани    дела од првите неколку  цик лу си, 
и покрај општите белези на третираната сликарска изразност 
ка рактеристични за одредени творечки преокупации, се-
пак се забележуваат одредени карактеристики што ќе ос-
танат својствени за него до последните фигурални дела. 
Тие основни рекогносцирања на портретската дејност на 
Томо Шијак се засноваат врз општите елементи како што 
се способноста за брзо доловување на карактеристиките 
на портретираниот лик, проследено со значителната ти пи -
зираност на ликот, непосредност, со наместа изразена сен-
зу алност со маниричност; достоинственост и драматичност 
на портретираниот субјект; угаснатите бои.

За разлика од строгоста на неговите апстрактни 
гео метриски остварувања, портретите, иако работени по 
различни поводи, се речиси секогаш нагласено ин ти мис-
тич ки по својата природа и го одразуваат вродениот сенс 
на уметникот за постигнување блискост со моделот и за 
психоаналитичка опсервација на неговиот модел, но и на 
самиот себе си. Резултати на овие продлабочени ре ла-
ции се реалистичните портрети не само на неговите бли-
ски пријатели и на семејство, туку и на јавни личности, а 
го доловуваат впечатокот од одреден „заробен“ момент со 

Unlike the harshness of his abstract geometric works, 

the portraits, even though realized on various occasions, are 

almost always emphasized intimate in nature and reflect the 

artist’s innate sense of achieving familiarity with the model 

and of psychoanalytic observation of the model, but also of 

himself. Results of these deeper relations are realistic portraits 

not only of his close friends and family, but also public figures, 

and capture the impression of a “captured” moment with an 

expression of emotional states and deepening character analysis 

(Portrait of Dr. Kuzeska, 1976 Portrait son Djoko, 1976 Portrait of 

daughter Arna, 1982). These deeper relations resulted in realistic 

portraits not only of his close friends and family, but also public 

figures, conveying the impression of a “captured” moment with 

an expression of emotional states and deepening character 

analysis (Portrait of Dr. Kuzeski, 1976, Portrait of the son Djoko, 

1976, Portrait of the daughter Arna, 1982). 

The color is shadowy, the background is mostly 

expressed dark, at times the portrait fits with the background 

and the only emphasis is placed on the portrayed person, 

probably not only because of the effect of lyrical mysticism, but 

Портрет на Димитар Митрев, 1975, масло на лесонит, 64х48 см
Portrait of Dimitar Mitrev, 1975, oil on lesonit, 64x48 cm



31

екс пресија на емотивните состојби и со продлабочената  
карактерна анализа („Портрет на д-р Кузески“, 1976, „Портрет 
на синот Ѓоко“, 1976, „Портрет на ќерката Арна“, 1982). 

Бојата е угасната, позадината е најчесто изразено 
темна, на моменти портретот се вклопува со позадината и 
единствен акцент е ставен на лицето на портретираниот, 
веројатно не само заради ефект на лирската мистичност, туку 
и заради постигнување интимна атмосфера. Претставата на 
фигурата во однос на композициската поставеност е најчесто 
сведена само на претстава на глава, биста, допојасно („Портрет 
на Тито“, 1982, „Автопортрет во тркалезна форма“, 1970), ретки 
се портретите на кои е претставена целата фигура, односно 
3/4 став („Портрет на Снежана“, 1976, „Акт (Снежана)“, 1976, 
„Портрет на д-р Кузески“, 1976). Насликаните портрети се 
одликуваат со лесно импулсивен и исклучително сигурен 
потег што одразува сигурност во изведбата и асоцира на 
спонтаност. Во оваа категорија на реалистични портрети е 
нагласен класичниот приод во контрастот на светло-темните 
партии, при што од неутралната до монохромна позадина се 
изнедрува ликот. Тука спаѓаат портрети на неговите блиски, 
пријатели, но и на јавни личности изработени за различни 
пригоди („Портрет на Димитар Митрев“, 1975; „Портрет на 
Иван Гиновски“, 1975; и други, потоа „Портрет на Вера“, 1975 
и други). Во оваа групација на реалистични портрети се 
издвојува монументалната композиција „Тито јава на чело на 
колоната“ од 1979-90.

Посебен дел од неговата фигурална, конкретно пор-
третна опсесија зафаќа фасцинацијата од идеализиран жен-
ски лик со издолжена фигура препознатлив за него, со на гла-
сени јаболчни коски на лицето и со очи искосени како бадем. 
Според авторот, жената е појава и феномен многу податлив 
за ликовна интрига и ја доживува со исклучителна почит. 
Овој универзален женски лик е сублимација на неговиот 
идеал за убавина, чија персонификација е неговата сопруга 
Снежана.

Драматичноста што е карактеристична за овој ек-
центричен уметник се огледа и во портретите кои но сат 
елементи на мистичност до сакралност. Секогаш до сто-
ин ствниот став сугерира дека авторот нема дилема да го 
позиционира човекот во центарот на неговите неапстрактни 
дела. Портретите во кои во континуитет (со повремени 
привремени прекини) прикажува дури филозофска оп се-
сивност се одраз на неговата почит кон човекот, што наместа 
дури го изедначува со Создавачот, со што пор тре тите се 

in order to achieve an intimate atmosphere. The representation 

of the figure in terms of the compositional placement, is often 

reduced to a sole representation of head, bust, half-length 

(“Portrait of Tito”, 1982, “Self-portrait in round shape”, 1970), 

portraits representing the whole figure, i.e. 3/4 position are 

rare (“Portrait of Snezana”, 1976, “Act (Snezana)”, 1976, “Portrait 

of Dr. Kuzeski”, 1976). The painted portraits are featured with 

Портрет на Иван Гиновски, 1975, масло на лесонит, 60х45 см
Portrait of Ivan Ginovski, 1975, oil on lesonit, 60x45 cm
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восприемаат дури и како иконични претстави на/за човекот. 
Наклонетоста и вербата во сакралноста е одразена во човекот 
како дел од вечниот универзум што е свртен кон човекот и е 
во релација со хомоцентризмот кај иконокластичните дела, 
од што може да заклучиме дека не говите портрети содржат 
и философска хумана димензија во себе.

Автопортретите на Томо Шијак се особено ин те-
рес на категорија и одразуваат еден карактеристичен его-
центризам, без оглед дали станува збор за индивидуални 
автопортрети или, пак, за автопортрети  вкомпонирани во 
композиции (од различни фази) во кои се претставува себеси 
дури како маченик или светец. Изразениот став и патос 
што се огледа во поставеноста на главата и на погледот во 
однос на набљудувачот, како и романтичната елеганција, го 
одразуваат неговиот самоуверен и неконвенционален од-
нос кон сопственото присуство во уметноста.

easy impulsive and extremely reliable move that reflects 

reliability in the realization and is associated with spontaneity. 

In this category of realistic portraits the classical approach in the 

contrast to light-dark parties is pronounced, and the character 

emerges from the neutral monochrome background. These 

include portraits of his close friends and public figures made for 

different occasions (“Portrait of Dimitar Mitrev”, 1975; “Portrait of 

Ivan Ginovski”, 1975; and others, then “Portrait of the Vera”, 1975 

and others). Standing out in this group of realistic portraits is the 

monumental composition “Tito riding in the lead of the column” 

from 1979-90.  

A special part of his figural obsession, specific of portrait, 

is the fascination for his recognizable idealized female figure with 

elongated figure, highlighted cheekbones, with almond oblique 

eyes. According to the author, the woman’s appearance and a 

phenomenon suitable for art intrigue, and he has exceptional 

respect for her. This universal female character is a sublimation 

of the ideal of beauty, which is personified in his wife Snezana. 

The drama that is characteristic of this eccentric 

artist can be found in the portraits containing elements from 

mysticism to sanctity. The always dignified attitude suggests 

that the author does not hesitate to position the human in 

the center of his non-abstract works. The portraits in which he 

continuously (with occasional temporary interruptions) shows 

some philosophical obsession are a reflection of his respect for 

the human who at times he equates with God, thus the portraits 

are perceived even as iconic representations of/for the human. 

The affection and faith in sacrality is reflected in the human as 

part of the eternal universe turned towards the human and in 

relation to the homocentrism in iconoclastic works, from which 

we can conclude that his portraits also have a philosophical 

human dimension.  

Tomo Sijak’s self-portraits are a particularly interesting 

category and reflect a characteristic egocentrism, whether it 

comes to individual self-portraits or self-portraits incorporated in 

compositions (from different phases) where he presents himself 

as a martyr or a saint. The expressed attitude and pathos reflected 

in the positioning of the head and the glance in relation to the 

observer, as well as the romantic elegance reflecting his confident 

and unconventional attitude towards his presence in art. 
Портрет на синот, 1957, туш на хартија, 30х20 см
Portrait of his son, 1957, ink on paper, 30x20 cm
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АБОЛИРАЊЕ НА СЛИКАТА

По подолгиот период на следење на строгите гео-
метриски и конструктивистички принципи на редукција на 
елементите, комплексниот дух на Томо Шијак е во по сто јан 
стремеж кон иновации. По дведецениска пауза на неговата 
из ложувачка дејност, со делата од последната изложба 
нас ловена „Зошто? Затоа!“ (Музеј на град Скопје, 1996) го 
претставува новото поглавје во своето творештво. Своето 
отсуство авторот го објаснува со чувството на општа апатија 
и со незадоволство од состојбите што владеат на ликовната 
сцена, при што се чувствува гетоизиран, затворен, иако ни-
ко гаш не бил наклонет кон одредницата припадност на од-
редена група.

Својата, сепак до некаде, свесна изолација од оп-
штественото опкружување ја користи контемплативно во 
размисли за филозофското прашање „што има зад онаа 
страна?“ што сам си го поставува. Рамката на прозорецот што 
го стеснува хоризонтот на неговиот егзистенцијален про-
стор и свеста за социјалното битисување на уметникот се 
провокација за истражување на овие прашања, кои ре зул-
тураат со нови истражувања и со обид за превреднување 
на дефинициите на сликарството и на неговите граници, 
следствено на веќе својственото негово доживување на сли-
ка та како трансцендентност и бесконечна авантура.

Новиот циклус може да се толкува како фе но ме-
но  лошко ослободување на сликата од сите ограничувања, 
отфрлање на стегите на рамката или, како што тој самиот го 
дефинира, период на „аболиција на сликата“. Во ова трагање 
по одговори на естетските прашања поврзани со својствата 
на сликовните елементи, неговата вродена имагинација ја 
фрагментира барокната рамка како еден вид бунт против 
„конфекциското“ околу нас. Со тоа таа станува дел од ли ков ни-
от феномен слика, рамноправен на останатите елементи што 
ја составуваат, а белата подлога, која сугерира ѕид, создава 
илузија на бесконечност. 

Формалните карактеристики на овој циклус дела 
се согледуваат во деконструкцијата на сликата, враќањето 
кон стилизираната фигурација, фрагментарноста. Овие еле-
менти ги наведуваат критичарите (В. Величковски, С. Ми-
лев ска, Г. Старделов) на констатацијата дека Томо Шијак се 
доближува до постмодернистичките сознанија во однос 
на делото. Ваквото класификување веројатно е резултат на 

ABOLISHMENT OF PAINTING 

After a longer period of following the strict geometric 
and constructivist principles of reduction of elements, Tomo 
Sijak’s complex spirit was constantly striving for innovation. 
After a break of two decades from his exhibiting activity, with the 
works from the last exhibition titled “Why? Because!” (Museum 
of the City of Skopje, 1996), he represented a new chapter in his 
career. The author explained his absence with the general feeling 
of apathy and dissatisfaction with the conditions governing the 
art scene, which made him feel ghettoized and closed, although 
he was never inclined to state him membership to a particular 
group. 

He used his somewhat conscious isolation from 
the social environment contemplatively reflecting on the 
philosophical question “what is there on the other side”. The 
frame of the window narrowing the horizon of his existential 
space and the awareness of social existence of the artist are a 
provocation to explore these issues resulting in new research 
and attempt to re-evaluate the definitions of painting and its 
boundaries, consequently to his experience of the painting as 
transcendentalism and infinite adventure. 

The new cycle can be interpreted as phenomenological 
liberation of the painting from all restrictions, rejection of the 
constraints of the frame, or as he himself defined the period 
of “abolishment of the painting.” In this quest for answers 
to aesthetic questions related to the properties of painting 
elements, his innate imagination fragmented the Baroque 
frame, as a rebellion against the “store-bought” around us. Thus 
it becomes part of the painting phenomenon, equal to the other 
elements that make up the painting, while the white background 
suggesting a wall creates the illusion of infinity. 

The formal characteristics of this cycle of works are 
found in the deconstruction of the painting, the return to the 
stylized figuration, the fragmentation. These elements are 
suggested by the critics (V. Velickovski, S. Milevska, D. Stardelov) 
with the conclusion that Tomo Sijak approaches the postmodern 
comprehension of the work. This classification is probably due 
to the presence of a plurality of several postmodern elements: 
quoting (and self-references), collage and installation of various 
stylistic patterns, eclectic blend of various styles, presence of 
national and civilizational codes, aesthetics, a return to painting, 
interest in figuration etc. His attempt to deconstruct the center 
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присутноста на плуралноста на повеќе постмодернистички 

елементи: цитирање (и автореференции), колажирање и 

монтажа на разни стилски обрасци, еклектичен спој на разни 

стилови, присуство на национални и на цивилизациски ко-

дови, естетизација, враќање кон сликарството, интерес 

кон фигурацијата итн. Неговиот обид за деконструкција на 

средиштето и на маргината се толкува и како „симулација на 

деконструкцијата“ (С. Милевска). Шијак ја преведува рамката 

во ликовен јазик, што е резултат на неговиот постојан интерес 

за навлегување внатре во сликата, како и за нејзиното пре-

создавање со фрагментирање на елементите линија, бо ја, 

форма, волумен, визуелни контрасти (темно-светло, празно-

полно, апстрактно-конкретно, сликовно-оптичко, видливо-

невидливо итн). 

Враќањето кон фигурацијата лежи во основата на овој 

уметнички ракурс.  Условен центар на овие тридимензионални 

ком  позиции, со отворени пластични структури што лебдат 

во просторот, се маркантните женски фигури со извесна 

до падливост или, пак, стилизирани форми на фигури кои 

се исечени, насликани и прицврстени за подлогата што 

су герира бел ѕид. Во оваа негова „храмовна фаза“, но ви-

те светци на неговата сопствена религија излегуваат од 

сли ката. Зрачењето на аурите на светците отсекогаш го 

интересирало авторот и, за разлика од решенијата на ви-

зан тиското сликарство, кое е една од инспирациите, илу зи-

ја та на светлина ја постигнува со отворањето контури кон 

белината што продира одвнатре. Повторно се среќаваме со 

идеализираниот маркантен женски лик во интимизирана 

и сентиментална атмосфера која носи извесни белези на 

меланхоличност, свеченост, декоративност. Притоа, користи 

печат место потпис (кој е ликовно соопштен ракопис), додека 

жигот е одраз на технизираното време, но и асоцијација на 

минати времиња. За Шијак ова е негов „совршено религиозен 

завршен опус“ и белег на сопствената потрага по една нова 

са кралност што ни недостига. 

Димензијата на возвишена сакралност Томо Шијак 

ја постигнува во малиот број дела што им припаѓаат на 

циклусите насловени „Успение кон паметта вечна“ од 1997 

година и „Небесен град“ од 1998 година, ликовен опус во 

кој е продолжен интересот за фигурација и кој повторно се 

навраќа на средновековната византиско-словенска естетика. 

and the margin is interpreted as “simulation of deconstruction” 
(S. Milevska). Sijak translates frame in an artistic language as a 
result of his continued interest in penetrating inside the painting, 
as well as its re-creation through fragmentation of the elements 
line, color, shape, volume, visual contrasts (light-dark, empty-full, 
abstract-specific, pictorial-optical visible-invisible, etc.). 

The return to figuration underlies this artistic perspective. 
Conditional center of these three-dimensional compositions, 
with open plastic structures floating in space are the remarkable 
female figures with certain likeability, or the stylized shapes of 
figures that are cut, painted and fixed to the base denoting a white 
wall. In this “temple phase” emerging out of the painting are the 
new saints of his own religion. The radiation of the auras of the 
saints has always interested the author and, unlike the solutions 
of the Byzantine painting which is one of the inspirations, 
the illusion of light is achieved by opening of contours to the 
whiteness that penetrates from within. Again we come across 
the remarkable idealized female figure in an intimated and 
sentimental atmosphere that brings some signs of melancholy, 
celebration, decorativeness. In addition, he used stamp instead 
of signature (which is visually communicated handwriting), 
while the stamp is a reflection of the technologically advanced 
time, but also an association to the past times. For Sijak, this is his 
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Задржувајќи се на циклусот од 1964 година, условно наречен 

иконичен, со надреалистички елементи, самиот тој чувствува 

дури патриотска творечка одговорност за одбрана на про-

сто рот што никогаш не го напуштил, кон неговата древна 

историја (елементи од етнологијата и традицијата, живописот, 

Самоиловите тврдини, урнатини и др.). Во „Успение кон 

паметта вечна“ плановите на сликата остануваат расчленети 

во слоеви што просторно се шират во хоризонтала и се 

исчитуваат како страници на древна книга - сведоштво. Во 

средиштето на овие слики, кои го одразуваат немирниот 

вна трешен свет на авторот во корелација со универзалните 

космолошки креации, како централен мотив на една целина 

составена од контрасти се појавуваат идеализираниот женски 

и машки лик - портрет на неговата сопруга и самиот тој.

„Само моето внатрешно чувство ми изгледа вечно и  

 единствено сигурно.“ - Томо Шијак

“perfectly religious completed opus” and sign of his own search 
for a new sacrality that we lack. 

The dimension of sublime sacrality is achieved by 
Tomo Sijak in the few works that belong to the cycles entitled 
“Assumption to Eternal Memory” from 1997 and “Heavenly City” 
from 1998, an artistic opus in which the interest in figuration is 
extended and which returns to the medieval Byzantine-Slav 
aesthetics. Focusing on the cycle from 1964, arbitrarily called 
iconic, with surrealist elements, he himself felt even patriotic 
creative responsibility for the defense of the place which he never 
left, to his ancient history (elements of ethnology and tradition, 
description of life, Samuil forts, ruins etc.). In “Assumption to 
Eternal Memory” the plans of the painting remain broken down 
into layers that spatially spread out horizontally and can be read 
like pages of an ancient book - testimony. In the center of these 
images, which reflect the restless inner world of the author in 
correlation with the universal cosmological creations, as a central 
motif of a whole composed of contrasts, appear the idealized 
female and male figure - a portrait of his wife and himself. 

”Only my inner sensation seems eternal and safe”
- Tomo Sijak
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ЗАКЛУЧОК

За значењето на Томо Шијак за македонската ликовна 
уметност е зборувано во многу наврати во минатото како 
за еден од екстремно продуктивните и најинвентивните и, 
следствено на тоа, и од најзначајните македонски уметници. 
Фокусот на интерес на овој автор е неверојатно непостојан, 
мноштвото дискурси на неговото творештво секогаш се 
движат помеѓу две дијаметрално спротивни крајности што го 
дразнат внатрешниот конфликт со намера за постигнување 
хармонија помеѓу фигурацијата и апстракцијата, рациото 
и спиритуелноста, уметноста и техничките достигнувања, 
следењето на современите авангардни процеси во уметноста 
и почитта кон традиционалното... Неговата природна ликовна 
и техничка надареност, љубопитност и мајсторска способност, 
како и настојувањата кон совршена неимпровизирачка 
визуелна изведба даваат дела што се резултат на студиозните 
промислувања и истражувања во сите сфери на уметноста и 
кои ја задоволуваат неговата желба за нови сознанија и за 
вечно самопотврдување. Според авторот, неговите дела не 
се експеримент, туку се резултат од константните бесконечни 
промислувања и анализи за пробивање на границите помеѓу 
уметностите и ограничувањата на провинцијализмот. По-
стигнувајќи исклучителни резултати во секоја своја фаза, тој 
го развива веќе совладаниот „став“ и без да му се навраќа 
го трансформира и прогресира во нови, рецентни насоки и 
истражувања на односите помеѓу сликарството, скулптурата, 
архитектурата и дизајнот.

Неговото инвентивно творештво и автентичен 
ин телект се осознаваат низ конкретната симбиоза, при-
сут  на во текот на целокупното негово творештво, на со-
вре мените светски тенденции и на локалните искуства од 
минатото, постигната со користење различни концепти и 
материјалност. Во контекст на  елементите што еманираат 
од традиционалното и духовното културно наследство и 
од современите ликовни и естетски текови, односно од со-
вре мениот технолошки развој со сите негови позитивни 
и негативни страни на цивилизацискиот напредок, Томо 
Шијак ги создава мусандрите, како први исчекори кон ре-
де финирање на поимот „слика“, кои стануваат пре познатлив 
белег на неговото творештво и концепциски се неговите 
најавангардни и најавтентични достигнувања. 

Во основата на целата таа трескавична дијалектика 
на спротивности и помирување на крајностите, без оглед 

CONCLUSION 

The importance of Tomo Sijak for Macedonian art has 

been mentioned in many occasions in the past as one of the 

extremely productive and most inventive, and consequently 

one of the most important Macedonian artists. The focus of 

interest of this author is incredibly volatile, the multiplicity of 

discourses of his works always move between two diametrically 

opposed extremes that irritate the internal conflict with the 

intent of achieving harmony between figuration and abstraction, 

rationality and spirituality, art and technical achievements, 

following the modern avant-garde processes in art and respect 

for the traditional... His natural artistic and technical talent, 

curiosity and masterly ability, as well as striving for perfect visual 

performance result in works that are due to studious reflections 

and research in all fields of art and that satisfy his desire for new 

knowledge and eternal self-confirmation. According to the 

author himself, his works are not an experiment, but the result 

of constant endless reflections and analysis on breaking the 

boundaries between arts and the limitations of provincialism. 

Achieving exceptional results in all of his phases, he developed 

the already obtained “attitude” and without returning to it, 

he transforms and progresses into new, recent directions 

and research on the relations between painting, sculpture, 

architecture and design. 

His inventive work and authentic intelligence is 

perceived through specific symbiosis, present throughout 

his entire creative work, of modern world trends and local 

experiences of the past, achieved through the use of different 

concepts and materiality. In the context of the elements 

that emanate from traditional and spiritual cultural heritage 

and contemporary artistic and aesthetic trends, or from the 

contemporary technological development with all its positive 

and negative aspects, Tomo Sijak creates the musandras, as the 

first steps towards redefining the term “painting” which became 

a recognizable hallmark of his work is conceptually they are his 

most avant-garde and most authentic achievements. 

In the basis of the whole ecstatic dialectic of opposites 

and reconciling of the extremes, whether it is about the intimate 
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дали се работи за интимната димензија на творештвото 
на Томо Шијак или, пак, во конкретни примери за ди зај-
ни рањето простор во кој престојува човекот, централна 
позиција имаат човекот и неговите психолошки драми и 
егзистенцијалистички дилеми, па дури и прагматичните 
жи  вотни потреби. Човекот како линк, кој со сета своја ком-
плексна внатрешна состојба истовремено е и современ и мис-
тичен, прагматичен и спиритуелен, нè води до сознанието де-
ка станува збор за творештво што е антропоцентрично исто 
колку и космолошко.

Ваквиот динамичен творечки пат на Томо Шијак, од 
една и сепак лимитираните просторни услови за интегрално 
презентирање и толкување на ова хиперактивно творештво, од 
друга страна, нужно наметнуваат селективност во пристапот, 
но и комбиниран пристап во неговото презентирање. Се лек-
ци јата од една страна се случи „природно“, но наместа беше 
на метната поради уништувањето или исчезнувањето на 
неговите дела, така што некои останаа неопфатени. 

Во презентираниот материјал на изложбата и во пе-
чатеното издание се наоѓаат многу релевантни дела што 
го отсликуваат дадениот ракурс, исто така изложени се и 
макети и видеоматеријал од неговите најкомплексни и мо-
шне значајни, но уништени дела. Се направи напор да се 
изложат и да се документираат значителен број неизложени 
дела досега, па дури и дела што не постоеле ниту во форма на 
репродукција во досегашната литература и документациски 
записи. Според тоа, истражувањето на ова комплексно 
творештво не може да се смета за конечно исто како што 
кај Томо Шијак постои само вечна потрага и не постои по-
имот „конечност“. Секое, дури и најбеглото навлегување 
во која било од неговите творечки фази и настојувањата 
да се истражат врските помеѓу нив отвораат многу дилеми 
што дисперзираат потреба за дополнителни истражувања 
и постојани потенцирања на местото и на улогата на Томо 
Шијак во рамките на современата македонска уметност. 

dimension to Tomo Sijak’s work, or in specific examples of 

designing the space where the human resides, the central 

position is occupied by the human and his/her psychological 

dramas and existential dilemmas, even pragmatic needs. The 

human as a link with all his complex internal state is both 

contemporary and mystical, pragmatic and spiritual, does 

not lead to the conclusion that it is a matter of work which is 

anthropocentric as much as cosmological. 

Because of this dynamic creative path of Tomo Sijak, 

on the one hand, and the limited space conditions for integral 

presentation and interpretation of his hyperactive creativity, 

on the other hand, a selective and combined approach in its 

presentation is necessarily imposed. The selection on the one 

hand occurred in “natural manner”, but in places it was imposed 

because of the destruction or disappearance of his works, which 

is why some remained not included. 

In the presented material at the exhibition and in the 

print edition there are very relevant works that reflect the given 

perspective, also exhibited there are models and videos of his 

most complex and very important, but destroyed works. There 

was an effort to expose and document a significant number 

of works that have not been exhibited until now, even works 

that did not exist in any form of reproduction in the current 

literature and documentary records. Thus, the investigation of 

this complex work cannot be regarded as final, same as that in 

Tomo Sijak there is only eternal quest and there is no concept of 

“finality.” Any, even the most superficial immersion in any of his 

creative phases and the efforts to investigate the links between 

them, raise many dilemmas that disperse a need for additional 

research and constant emphasis on the place and role of Tomo 

Sijak within Macedonian contemporary art. 
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Љубљана во магла, 1953, темпера на картон, 46х36 см
Ljubljana in fog, 1953, tempera on cardboard, 46x36 cm

Архитектура, 1954, масло на платно, 52х65 см
Architecture, 1954, oil on canvas, 52x65 cm
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Пејзаж, 1958, масло на платно, 70х100 см
Landscape, 1958, oil on canvas, 70x100 cm
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Болница, 1957, масло на платно, 73x100
Hospital, 1957, oil on canvas, 73x100
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Композиција, 1961
масло на платно, 75х93 см
Composition, 1961
oil on canvas, 75x93 cm

Композиција, 1962
масло на платно, 89х109 см
Composition, 1962
oil on canvas, 89x109 cm
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Апстракција во црвено, 1960, масло на платно, 88х76 см
Abstraction in red, 1960, oil on canvas, 88x76 cm
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Девојка на порта, 1963, масло на панел, 70х44 см
Girl on Gate, 1963, oil on panel, 70x44 cm

Композиција (Обичаи - Фамилија), 1963, масло на панел, 109х89 см
Composition (Customs - Family), 1963, oil on panel, 109x89 cm



47

Скопје, 26 јули I, 1964, масло и злато на панел, 85х75 см
Skopje, 26th of July I, 1964, oil and gold on panel, 85х75 cm
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26 јули, 1964, масло на панел, 34,5х32 см
26th of July, 1964, oil on panel, 34,5х32 cm

Од земјотрес, 1964, масло на панел, 44х41,5 см
From the earthquake, 1964, oil on canvas, 44x41,5 sm 
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Од циклусот „Земјотрес“, 1964, масло на панел, 72х52 см
From the Cycle “Earthquake”, 1964, oil on panel, 72x52 cm
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Сами, 1962, масло и злато на лим и панел, 64х67 см
Alone, 1962, oil and gold on metal and panel, 64x67 cm
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Од циклусот „Проложни житија“, 1964, комбинирана техника на даска, 64х60,5х2 см
From the Cycle “Prologue Hagiographies”, 1964, mixed media on wood, 64х60,5х2 cm
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Заб за заб, 1966, комбинирана техника на даска, 63х72 см
Tooth for tooth, 1966, miced media on board, 63х72 cm
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Човекот некогаш број 157, 1965, комбинирана техника на даска, 160x100 см
A man once number 157, 1965, mixed media on board, 160x100 cm
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Композиција (Човекот некогаш број), 1965, комбинирана техника на даска, 34,5х32 см
Composition (A man once number), 1965, mixed media on board, 34,5x32 cm



55

Човекот некогаш број 172, 1965, комбинирана техника на даска, 100x70 см
A man once number 172, 1965, mixed media on board, 100x70 cm



56

Од циклусот „Човекот некогаш број“, 1965, комбинирана техника на даска, 59,5x40x5 см
From the Cycle “A man once number”, 1965, mixed media on board, 59,5x40x5 cm



57

Од циклусот „Човекот некогаш број“, 1965, комбинирана техника на даска, 25x17x3 см
From the Cycle “A man once number”, 1965, mixed media on board, 25x17x3 cm
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Од циклусот „Човекот некогаш број“, 1964, комбинирана техника на даска, 50х30 см
From the Cycle “A man once number”, 1964, mixed media on board, 50x30 cm
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Од циклусот „Човекот некогаш број“, 1966, комбинирана техника на даска, 60x81x11 см
From the Cycle “A man once number”, 1966, mixed media on board, 60x81x11 cm
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Од циклусот „Човекот некогаш број“, 1966, комбинирана техника на даска, 36х36 см
From the Cycle “A man once number”, 1966, mixed media on board, 36x36 cm
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Градот, 1966, комбинирана техника на даска, 40х30 см
The City, 1966, mixed media on board, 40x30 cm
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Во чест на столиците, 1963, комбинирана техника на даска, 122x71x2 см
Honor of the chairs, 1963, mixed media on board, 122x71x2 cm 
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Композиција во зелено, 1980, масло на платно, 1977, 80,5х80 см
Composition in green, 1980, oil on canvas, 80,5x80 cm
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Мусандра 1, 1967, објект, комбинирана техника, 124х86х12 см
Musandra 1, 1967, object, mixed media, 124x86x12 cm



65

Мусандра 2, 1970, објект, комбинирана техника, 200x124x7 см
Musandra 2, 1970, object, mixed media, 200x124x7 cm



66

Мусандра спиритуелна, 1968, објект, комбинирана техника, 123х72x7 см
Spirutual Musandra, 1968, object, mixed media, 123x72x7 cm



67

Мусандра со ретроградна емисија, 1967, објект, комбинирана техника, 103х72х18 см
Musandra with retrograde emission, 1967, object, mixed media, 103x72x18 cm



68

Мусандра со емисија на непознати бранови, 1968, објект, комбинирана техника, 153х103х7 см
Musandra with emission of unknown waves, 1968, object, mixed media, 153x103x7 cm
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Мусандра, 1967,објект, комбинирана техника, 65,5х49х5 см
Musandra, 1967, object, mixed media, 65,5x49x5 cm
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Мусандра, 1976, објект 
комбинирана техника, 68х38х8 см
Musandra, 1976, object, mixed 
media, 68x38x8 cm
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Мусандра, 1976, објект, комбинирана техника, 37х14,5х4 см
Musandra, 1976, object, mixed media, 37x14,5x4 cm
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Неомусандра 24, 1977, објект, комбинирана техника, 120х68,5х9 см
Neomusandra 24, 1977, object, mixed media, 120x68,5x9 cm
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Неомусандра 14, 1977, објект, комбинирана техника, 130х72х9 см
Neomusandra 14, 1977, object, mixed media, 130x72x9 cm



74

Неомусандра II, 1977, објект, комбинирана техника, 130х70х9 см
Neomusandra II, 1977, object, mixed media, 130x70x9 cm



75

Неомусандра, 1977, објект, комбинирана техника, 171х129х15 см
Neomusandra, 1977, object, mixed media, 171x129x15 cm



76

Неомусандра, 1977, 
објект, комбинирана техника, 55х26х7 см
Neomusandra, 1977, 
object, mixed media, 55x26x7 cm
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Неомусандра, 1977
објект, комбинирана техника, 47х23х5,5 см
Neomusandra, 1977
object, mixed media, 47x23x5,5 cm
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Од циклусот „Дозимер“, 1982, поцинкуван лим, боја, 99,5х77 см
From the Cycle “Dosimer”, 1982, perforated sheet metal, paint, 99,5x77 cm
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Од циклусот „Дозимер“, 1982, поцинкуван лим, боја, 32х21x3 см
From the Cycle “Dosimer”, 1982, perforated sheet metal, paint, 32х21x3 cm
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Од циклусот „Дозимер“, 1982, поцинкуван лим, боја, 31,5x29x4,5 см
From the Cycle “Dosimer”, 1982, perforated sheet metal, paint, 31,5x29x4,5 cm
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Од циклусот „Дозимер“, 1982, поцинкуван лим, боја, 46,5x38x6 см
From the Cycle “Dosimer”, 1982, perforated sheet metal, paint, 46,5x38x6 cm
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Дозимер 1, 1986, поцинкуван лим, боја, 90x60 см
Dosimer 1, 1986, perforated sheet metal, paint, 90x60 cm
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Од циклусот „Дозимер“, 1986, поцинкуван лим, боја, 74,5x66x7 см
From the Cycle “Dosimer”, 1986, perforated sheet metal, paint, 74,5x66x7 cm
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Дозимер, 1986, поцинкуван лим, боја, 45,5x40x5 см
Dosimer, 1986, perforated sheet metal, paint, 45,5x40x5 cm
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Од циклусот „Дозимер“, 1982, поцинкуван лим, боја, 92,5х70,5х6 см
From the Cycle “Dosimer”, 1982, perforated sheet metal, paint, 92,5х70,5х6 cm

Од циклусот „Дозимер“, 1982, поцинкуван лим, боја, 45,5x40х5 см
From the Cycle “Dosimer”, 1982, perforated sheet metal, paint, 45,5x40x5 cm
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Од циклусот „Дозимер“, 1982, поцинкуван лим, боја, 73,5х148 см
From the Cycle “Dosimer”, 1982, perforated sheet metal, paint, 73,5x148 cm
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Макета за „Ноќ“, објект, комбинирана техника, 24х32х22,5 см
Model for “Night”, object, mixed media, 24x32x22,5 cm
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Макета за „Неомусандра“, за хотел „Дрим“, Струга, 1977, објект, комбинирана техника, 24х32х22,5 см
Model for “Neomusandra”, for Hotel “Drim”, Struga, 1977, object, mixed media, 24x32x22,5 cm



90

Автопортрет, 1953, масло на лесонит, 39х31 см
Self-portrait, 1953, oil on lesonit, 39x31 cm

Автопортрет, 1966, масло на иверка, 49х46 см
Self-portrait, 1966, oil on chip, 49x46 cm
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Автопортрет, 1955, масло на платно, 40х31 см
Self-portrait, 1955, oil on canvas, 40x31 cm
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Автопортрет, 1985, масло на лесонит, 35x26 см
Self-portrait, 1985, oil on lesonit, 35x26 cm

Автопортрет, 1955, темпера на хартија, 49х41 см
Self-portrait, 1953, tempera on paper, 49x41 cm
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Автопортрет, 1980, масло на лесонит, 59х55 см
Self-portrait, 1980, oil on lesonit, 59x55 cm
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Автопортрет, 1959, масло на платно, 50х45 см
Self-portrait, 1959, oil on canvas, 50х45 cm
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Автопортрет, 1977?, масло на даска, д. 77,5 см
Self-portrait, 1977?, oil on daska, d. 77,5 cm
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Портрет на Ѓоко, 1958, масло на платно, 67х49 см
Portrait of Gjoko, 1958, oil on canvas, 67x49 cm

Портрет на Лиле, 1950 (1955)
 масло на платно, 72х59 см
Portrait of Lile, 1950 (1955)
 oil on canvas, 72x59 cm
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Портрет на Зина Креља, 1958, масло на лесонит, 13x12 см
Portrait of Zina Krelja, 1958, oil on lesonit, 13x12 cm

Портрет на Стеван Пренков - Мечка, 1985
масло на шпер, 60х40 см

Portrait of Strevan Prenkov - Mecka, 1985
oil on chip, 60х40 cm
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Портрет на ќерката Арна, 
1982, масло на дрвена 
плоча, 48x33 см

Portrait of the daughter 
Arna, 1982, oil on wood 
panel, 48x33 cm
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Портрет на Вера, 1976, масло на платно, 60x40 см
Portrait of Vera, 1976, oil on canvas, 60x40 cm
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Портрет на Снежана Шијак, 1976, масло на шпер, 125х81 см
Portrait of Snezana Sijak, oil on plywood, 125x81 cm
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Акт (Портрет на Снежана), 1976, масло на шпер, 90х55 см
Nude (Portrait of Snezana), 1976, oil on chip, 90x55 cm
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Портрет на доктор Кузески, 1977, масло на шперплоча, 163х84 см
Portrait of doctor Kuzeski, 1977, oil on chip, 163x84 cm
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Портрет на Ѓоко, 1976,  масло на лесонит, 69х50 см
Portrait of Gjoko, 1976, oil on lesonit, 69x50 cm
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Композиција, 1981, масло на платно, 116х216 см
Composition, 1981, oil on canvas, 116x216 cm
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Портрет во сино, 1980, масло на платно, 70х45 см
Portrait in blue, 1980, oil on canvas, 70x45 cm
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Автопортрет, 1980, масло на платно, 76x54 см
Self-portrait, 1980, oil on canvas, 76x54 cm
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Арлекин, 1978, масло на платно, 81х66 см
Harlequin, 1978, oil on canvas, 81x66 cm



109

Арлекин, 1997, масло на платно, 50х50 см
Harlequin, 1997, oil on canvas, 50x50 cm

Арлекин, 1994, масло на платно, 70х62 см
Harlequin, 1994, oil on canvas, 70x62 cm
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Портрет на Тито, 1982, масло на платно, 79х56 см
Portrait of Tito, 1982, oil on canvas, 79x56 cm
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Тито јава на чело на колоната, 1979-1980, масло на платно, 220х560 см
Tito rides at the head of the column, 1979-1980, oil on canvas, 220x560 cm
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Од циклусот „Зошто? Затоа!“, 1996, комбинирана техника, 90x75 см
From the Cycle “Why? Because!”, 1996, mixed media, 90x75 cm
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Од циклусот „Зошто? Затоа!“, 1996, комбинирана техника, 90x75 см
From the Cycle “Why? Because!”, 1996, mixed media, 90x75 cm
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Небески град, 1998, комбинирана техника на даска, 44х27х6,5 см
Heavenly City, 1998, mixed media on board, 44x27x6,5 cm
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Небески град 2, 1998, комбинирана техника на даска, 31х25х3 см
Heavenly City 2, 1998, mixed media on board, 31x25x3 cm
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Успение кон паметта вечна 2, 1997, комбинирана техника на даска, 63х80х35 см
Assumption towards the Eternal Memory 2, 1997, mixed media on board, 63x80x35 cm



117

Успение кон паметта вечна 1, 1997, комбинирана техника на даска, 95х106,5х3,5 см
Assumption towards the Eternal Memory 1, 1997, mixed media on board, 95х106,5х3,5 cm
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Други дела (илустрации, цртежи, скици, плакати)
Other works (illustrations, drawings, sketches, posters)
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БИОГРАФИЈА

1930 Роден е на 15. 03. 1930 година во Косово Поле, а детството го поминал во Добрево, Пробиштип. Татко му Ѓорѓи, рударски инжињер, 
бил управник на рудникот. Мајка му Ангелица Краљ била Словенка, од уметничка фамилија. Од мал пројавил афинитет за сликање. 

1946 - 1950 Работи во „Декор-биро” во Скопје, заедно со Бафети и Кубеш. Изработува портрети во поголеми димензии, на повеќе историски и 
актуелни политички личности, а по повод разни прослави. Бил вљубеник во автомобили, бокс, опера, а некое време работел и во 
циркус. Создал имиџ на „скопски денди” и се дружел со познати уметници (Ловро Матачиќ, Дино де Коста, Барили, Бафети, Кубеш, 
Зина Креља, Тодор Скаловски и други). Почнал да црта карикатури илустрации во „Нова Македонија”, „Остен”, „Трудбеник”, „Единство”, 
„Спорт “ итн. 

1953 Го извел својот прв мурал, монументалната декоративна композиција на Градската плажа во Скопје (долга околу 100 м.). Го положува 
приемниот испит на Белградската Академија на ликовни уметности, но се префрла во Љубљана. Станува член на ДЛУМ и потоа на 
СЛУЈ.

1956 -1957 Во Скопје извел повеќе монументални сликарски композиции. Мурали: Во бившиот ресторан „Вардар”, Инвалидскиот дом, хотелот 
„Турист”, киното „Бамби”, потоа во повеќе приватни куќи, во инвалидското одморалиште во Охрид, ресторанот „Атина” во Белград 
итн. Прави фигури за куклениот театар „Силјан Штркот”.

1967 Организира изложба во своето ателје.
1972 Го изработува „Симболот на правдата” во зградата на Општинскиот суд 1 во Скопје.
1975 Се вработува како советник за ликовна уметност во Собранието на Република Македонија во Скопје, се до своето пензионирање.
1982 Се занимава со илустрации, ТВ и балетска сценографија, плакат и фотографија итн.

Имал студиски патувања во повеќе земји: Франција, Италија, Германија, Белгија, Швајцарија, Австрија, Велика Британија итн.

Неговите дела се наоѓаат во повеќе јавни институции, организации, музеи, галерии и приватни лица во земјата и странство: во Скопје, Белград, 
Загреб, Струмица, Штип, Охрид, Тетово, Куманово, Сараево, Подгорица, како и во Софија, Солун, Њујорк, Чикаго, Бостон, Торонто, Сиднеј, Лондон, 
Берлин, Нирнберг, Келн, Диселдорф, Солинген, Лајхлинген, Леверкузен, Братфорд, Торино, Рим итн.

Добитник е на наградите: Втора награда на Есенскиот салон во Бања Лука (1977), Нерешки мајстори на изложбата на ДЛУМ (1986), Орден на 
трудот со сребрен венец од Претседателството на СФРЈ (1986), Наградата „11 Октомври” за долгогодишни остварувања (1988).

САМОСТОЈНИ ИЗЛОЖБИ

1946 Скопје, Прва самостојна изложба на цртежи, Народен младински сојуз
1952 Скопје, Зграда на Мацура
1953 Скопје, Kлуб на ДСВР
1958 Скопје, Аероклуб
 Белград (Србија), Галерија на УЛУС
1960 Ниш (Србија), Културен центар
1960 Скопје, Заедничка изложба со Ристо Лозаноски, Работнички дом
1965 Скопје, Човекот некогаш број (заедничка изложба со Ристо Калчевски), Работнички дом
1967 Куманово, Уметничка Галерија 
1968 Скопје, Салон на Музејот на современата уметност
1977 Скопје, Монографско-јубилејна изложба (1952 -1977), Музеј на современата уметност - Скопје
1996 Скопје, Зошто? Затоа!, Музеј на град Скопје
1997 Скопје, Томо Шијак, 50 години творештво (1947-1997), Ликовен салон на МАНУ
2010 Струмица, Томо Шијак, НУЦК „Антон Панов“
2012 Штип, Томо Шијак, Уметничка галерија „Безистен“
2012 Куманово, Томо Шијак, Уметничка галерија
2015 Скопје, Внатре... Томо Шијак (1930-1988), ретроспективна изложба, Национална галерија на Македонија
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ГРУПНИ ИЗЛОЖБИ

1953 Скопје, VIII-изложба на ДЛУМ, Уметничка алерија „Скопје“ 
1954/55 3агреб (Хрватска), Изложба на ДЛУМ, Umetnički paviljon
1955 Љубљана (Словенија), Изложба на ДЛУМ, Jakopičev Paviljon
1956 Љубљана (Словенија), Изложба на СЛУЈ, Moderna Galerija 
 Скопје, Изложба на петмината (Шијаковиќ, Мазев, Аврамовски, Спировска, Хаџи Бошков), Дом на ДСВР
1958 Скопје, Заедничка изложба на Личеноски, Протуѓер и Шијаковиќ, Народен театар
 Скопје, II - пролетна изложба на ДЛУМ, Уметнички павиљон 
 Скопје, XIII изложба на ДЛУМ, Уметнички павиљон
1959 Скопје, 15 Години ликовно творештво во Македонија, Уметнички павиљон
 Белград (Србија), Современи македонски уметници - Шијаковиќ, Мазев, Кондовски, Ивковиќ, Хаџи Бошков, Павиљон „Цвијета 

Зузориќ“ 
 Подгорица (Црна Гора), Изложба на современа македонска уметност, Уметничка Галерија
1960 Скопје, IV пролетна изложба на ДЛУМ, Уметнички павиљон
1961 Белград (Србија), Изложба на Групата „Мугри”, Уметнички павиљон 
 Прилеп, Изложба на ДЛУМ посветена на 20 Годишнината од Народната револуција, Дом на ЈНА
 Белград (Србија), I триенале на југословенска ликовна уметност, Белградски саем хала 3
 Скопје, НОВ во делата на ликовните уметници, Уметничка галерија „Скопје“
 Белград (Србија), НОБ во делата на ликовните уметници на Југославија, Дом ЈНА
1962 Скопје, Македонски портрет XIX и XX век, Уметничка галерија „Скопје“ 
 Битола, Современа македонска уметност (ДЛУМ)
 Скопје, XVII изложба на ДЛУМ, Уметнички павиљон
1963 Белград (Србија), Заедничка изложба - Шијаковиќ, Аврамовски, Кондовски, Хаџи Бошков, Дом ЈНА
1964 Лондон (Велика Британија), Изложба на уметниците од Скопје, Југословенски туристички центар
 Брадфорд (Велика Британија), Изложба на уметниците од Скопје, Музеј и Уметничка Галерија
 Скопје, Пролетна изложба на ДЛУМ, Уметничка Галерија „Скопје“ 
 Охрид, Пролетна изложба на ДЛУМ, Народен музеј 
 Словењ Градец (Словенија), Македонски ликовни уметници, Umetnosni paviljon
 Скопје, 10 македонски уметници учесници на II триенале во Белград, Работнички дом
 Охрид, Современа Jуgословенска уметност 1, Народен музеј
 Белград (Србија), II триенале на Jугословенската ликовна уметност, Белградски саем, хала 3
 Скопје, Есенска изложба наДЛУМ, Уметничка Галерија „Скопје“ 
 Штип, Современа македонска уметност, Народен музеј - Безистен
1965 Охрид, 10 современи македонски уметници, Уметничка галерија
 Рим (Италија), Уметноста во Македонија денес, Galeria “Penelope”
1966 Нирнберг (Германија), 6 jугословенски уметници - сликарство и скулптура од Македонија, Fränkische Galerie
 Штутгарт / Берлин (Германија), 6 југословенски уметници - сликарството и скулптура од Македонија

Рим (Италија), Современа македонска уметност, Galeria “Penelope” 
 Торино (Италија), Современа македонска уметност, Galeria “Botero” 
 Скопје, Подарени дела на МСУ, Собрание на СРМ и Салон на МСУ
 Велес, НОВ и Револуцијата во делата на македонските ликовни уметници, Народен музеј
 Белград (Србија), НОБ во делата на ликовните уметници на Југославија, Дом ЈНА
 Штип, Современо југословенско сликарство, Уметничка галерија
1967 Белград (Србија), III триенале на југословенската ликовна уметност, Белградски саем, хала 3
 Скопје, Современи македонски уметници - актуелни тенденции, Работнички универзитет
 Куманово, Изложба на југословенски и странски уметници од колекцијата на МСУ, Уметничка галерија
 Љубљана (Словенија), Сплит (Хрватска), НОБ во делата на ликовните уметници на Југославија, Dom JNA
1968 Скопје, НОВ во делата на ликовните уметници на Југославија, Центар за култура и информации
 Чиле, Боливија, Перу, Современа југословенска уметност 
 Монтевидео, Уругвај, Современа југословенска уметност 
 Загреб (Хрватска), Објект и боја, Galerija “Centar”, Gundulićevo
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1969 Солинген (Германија), 4 македонски графичари од Југославија (Шијаковиќ, Аврамовски, Калчевски и Барутовски), Galerie 
“Alfermann”

 Белград (Србија), Современа македонска уметност, Музеј савремене уметности
 Диселдорф (Германија), 4 македонски графичари од Југославија, Die Brucke
 Сараево (Босна и Херцеговина), Современа македонска уметност, Umjetnička Galerija
 Биелефелд (Германија), 4 македонски графичари од Југославија
 Словењ Градец (Словенија), Ангажираната уметност во Југославија, Umetnosni paviljon
 Загреб (Хрватска), Современа македонска уметност, Moderna Galerija JAZU
 Скопје, Скопје низ ликовни дела, Музеј на град Скопје 
 Истанбул (Турција), Современо македонско сликарство, Музеј за сликарство и скулптура
 Анкара (Турција), Современо македонско сликарство 
 Сао Паоло (Бразил), Меѓународно биенале
1970 Ним (Франција), 10 македонски сликари, Musée des Beaux Arts
 Шел (Франција), 10 македонски сликари, Centre Culturel
 Скопје, Изложени слики и скулптури од колекцијата на МСУ, Музеј на современата уметност-Скопје
 Белград (Србија), III триенале на југословенската ликовна уметност, Музеј савремене уметности
 Чачак (Србија), VI меморијал “Надежда Петровиќ”
1971 Париз (Франција), Уметноста на почвата на Југославија од праисторијата до денес, Grand Palais
 Скопје, Делата на македонски уметници од колекцијата на Музеј на современата уметност од Скопје, Музеј на современата уметност 

- Скопје
 Сараево (Босна и Херцеговина), Уметноста на почвата на Југославија од праисторијата до денес, Скендерија
 Чачак (Србија), Народноослободителната борба во делата на ликовните уметници на Југославија, Уметничка Галерија „Надежда 

Петровиќ”
1971/72 Скопје, Нашето историско минато во делата на македонските ликовни уметници, Уметничка галерија „Скопје“ и Музеј на современата 

уметност - Скопје
1972 Виена (Австрија), Современа југословенска уметност
1973 Будимпешта (Унгарија), Современо југословенско сликарство
 Скопје, Дела од колекцијата на уметничката Галерија од Куманово, Центар за култура и информации
1974 Леверкусен (Германија), Современа југословенска уметност, Jahrhunderthale
 Скопје, НОВ во делата на југословенските ликовни уметници (од колекцијата на Домот на ЈНА – Белград), Музеј на современата 

уметност - Скопје
1975 Виена (Австрија), Аспекти на денешната уметност во Југославија
 Велес, НОВ во делата на македонските ликовни уметници, Народен музеј
 Скопје, НОБ во делата на македонските ликовни уметници, Дом на ЈНА
1977 Скопје, Тито и Револуцијата во делата на македонските уметници
 Париз (Франција), Современи македонски сликари
 Скопје, Приштина, Белград, Нови Сад, Загреб, Љубљана и Подгорица, Антифашистичката борба на Југословените во бившите затвори 

и концлогори за време на II светска војна во делата на ликовните уметници
 Атина (Грција), Современа југословенска уметност, Pinakothiki
 Бања Лука (Босна и Херцеговина), VIII есенски салон, Поттици на урбаната средина, Бања Лука, Dom kulture
 копје, Современа македонска ликовна уметност, Дом на културата
 Скопје, XXXII изложба на ДЛУМ, Музеј на современата уметност - Скопје
1978 Грац (Австрија), 16 современи македонски уметници 
 Венеција (Италија), La Biennale di Venezia
1979 Сараево (Босна и Херцеговина), Уметноста во Југославија, 1970-1978, Collegium Artisticum
 Дубровник (Хрватска), 15 современи македонски ликовни уметници, Umetnička Galerija “Dubrovnik”
 Сараево (Босна и Херцеговина), 15 современи македонски ликовни уметници, Collegium Artisticum
 Клуж (Романија), Изложба на современо сликарство и графика, Muzeul de Artă
1980 Приштина (Косово), 15 современи македонски ликовни уметници, Umetnička Galerija
 Белград (Србија), 15 современи македонски ликовни уметници, Павиљон „Цвијета Зузориќ“
 Скопје, 15 современи македонски ликовни уметници, Музеј на современата уметност - Скопје
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 Рим (Италија), 15 современи македонски уметници
 Скопје, Откуп на уметнички дела од Републички СИЗ за култура, Комисија за откуп на ликовни дела
1981 Скопје, НОВ и Социјалистичка Револуција на југословенските ликовни уметници, Музеј на современата уметност - Скопје 
 Бања Лука (Босна и Херцеговина), X Есенски салон, Локалното и глобалното во современата уметност на Југославија
 Скопје, Современа македонска уметност, Музеј на современата уметност - Скопје
1982 Скопје, Современа македонска уметност, Музеј на современата уметност - Скопје
 Скопје, 20 македонски уметници, од колекцијата на МСУ
1983 Скопје, Скопје 63, Уметничка галерија „Скопје“
 Скопје, Подарени дела 1963-1983, Музеј на современата уметност
1984 Скопје, Нови појави во македонската ликовна уметност во последната деценија, Дом на младите „25 мај“
 Скопје, 40 Години македонско ликовно творештво 1944 -1984, Музеј на современата уметност - Скопје
 Скопје, Современ македонски акварел, Центар за култура и информации
 Сараево (Босна и Херцеговина), Современа југословенска ликовна уметност, 1978-1983, Collegium Artisticum
1985 Скопје, Современи македонски ликовни уметници (од колекцијата на МСУ), Музеј на современата уметност - Скопје
1986 Скопје, Современи македонски уметници (од збирките на МСУ Скопје), Скопски саем
 Скопје, Современи југословенски сликари (од збирките на МСУ Скопје), Музеј на современата уметност - Скопје 
 Скопје, Интернационална струмичка ликовна колонија, Уметничка галерија „Скопје“
 Скопје, Илинден, НОВ и Револуцијата во делата на македонските ликовни уметници, Музеј на Македонија
 Куманово, Современи македонски сликари (од збирките на МСУ Скопје), Уметничка галерија
 Скопје, Еротизмот во современата македонска ликовна уметност, Центар за култура и информации
1987 Скопје, Аквизиции 06 -1986, Музеј на современата уметност-Скопје
 Скопје, Геометризмот и неговите видови во македонското сликарство, Музеј на Македонија
 Бања Лука (Босна и Херцеговина), XIII есенски салон, Самотници, Уметничка галерија
1988 Скопје, НОБ како инспирација во југословенската уметност, Дом на ЈНА
 Скопје, Македонска ликовна уметност, 1948 -1988, Уметничка галерија „Скопје“
 Скопје, Надреализмот и неговите видови во современото македонско сликарство, Музеј на Македонија
 Тетово, Надреализмот и неговите видови во современото македонско сликарство, Дом на култура „И. А. Смок”
1989 Скопје, Уметникот пред судбината на 20 век, Од збирката на МСУ, Музеј на современата уметност - Скопје
 Штип, Современа македонска уметност, Уметничка Галерија „Безистен”
1991 Скопје, Нова постојана поставка на МСУ, Музеј на современата уметност -Скопје
1992 Скопје, Прв Зимски салон на ДЛУМ, Уметничка Галерија „Скопје“
 Скопје, Нефигуративните тенденции во 60-те години, од збирката на МСУ, Музеј на современата уметност - Скопје
 Скопје, Апстрактното сликарство во Македонија, 1960-1990, Музеј на современата уметност - Скопје
 Куманово, Современи македонски сликари и скулптори, Од колекцијата на МСУ, Уметничка галерија, Куманово
1993 Скопје, Бела слика светлина, Галерија „Мијачки зографи”
1994 Скопје, Антологија на македонската ликовна уметност, Музеј на современата уметност Скопје
 Скопје, Скопје – Париз, Ликовен салон ДЛУМ 
1998 Скопје, Од ризницата на Уметничка галерија 1948 - 1998, Уметничка галерија Скопје
 Скопје, Артегзодус, Уметничка галерија 
2001 Скопје, Преобразби 1, Музеј на современата уметност-Скопје 
2002 Скопје, Париз – Скопје (1927-1966), Музеј на современата уметност 
 Скопје, Преобразби 2, Музеј на современата уметност 
2003 Скопје, Изложба (од колекцијата на НУ МСУ), Музеј на современата уметност 
 Скопје, Поп Арт (од колекцијата на НУ МСУ), Музеј на современата уметност 
2003/04 Скопје, Идеја – Тека, Музеј на современата уметност
2007 Скопје, Super(h)EROS - типолошки нарации на еротскиот дискурс во македонската ликовна уметност - 20 и 21 век, Национална 

галерија на Македонија (објект Мала станица)
2009 Скопје, Енформел: 1959 - 1966, Музеј на современата уметност - Скопје
2015 Скопје, Од колекциите на Скопје, Музеј на град Скопје
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BIOGRAPHY 

1930 Born 15.03.1930 in Kosovo Polje. As a little boy brought to the village Dobrevo, Probishtip. His father, Gjorgji, was a mining engineer 
and a manager of the mine. His mother, Angelica Kralj, a Slovenian, came from a famous family of artists. He began to draw when he 
was small child.

1946 -1950 Tomo Shijak worked at the “Dekor biro” in Skopje, together with Bafetti and Kubesh. He made large portraits of historical and actual 
personalities, on various occasions. He loved cars, box, opera, and for some time, he even worked in a circus. He created an image 
of a “Dandy of Skopje”. He was friendly with famous artists (Lovro Matacic, Dino de Kosta, Barilli, Bafetti, Kubesh, Zina Krelja, Todor 
Skalovski and others). He started to draw cartoons and illustrations for “Nova Makedonija”, “Osten”, “Trudbenik”, “Edinstvo”, “Sport” etc.

1953 He completed his first mural, a monumental decorative composition at the Town Beach in Skopje (100 m. long). He passed the 
entrance examination at the Beograd Academy of Fine Art, but he transfers to Ljubljana. He became a member of the DLUM (the 
Association of the Fine Art Artists of Macedonia) and a member of the SLUJ, as well.

1956 -1957 He completed many monumental painting compositions in Skopje: in the former restaurant “Vardar”, in the House of the Disabled, in 
the hotel “Turist”, in the cinema “Bambi”, in several private houses, in the Hotel for the Disabled in Ohrid, in the restaurant “Atina “ in 
Beograd etc. He designed figures for the puppet theater “Siljan Shtrcot” (“Siljan the Stork”).

1967 He organized an exhibition in his atelier.
1972 He designed “Тhe Symbol of Justice “ in the building of the Municipal Court no. 1 in Skopje.
1975 He took the post of an advisor for fine arts in the Assembly of the Republic of Macedonia in Skopje where he worked until his 

retirement.
1982 He made illustrations, TV and ballet settings, display panels, photographs.

He went on a study trips to several countries: France, Italy, Germany, Belgium, Switzerland, Austria, Great Britain etc.

His works are exhibited in the public institutions, organizations, museums, galleries and in private houses, home and abroad: Skopje, Beograd, Zagreb, 
Strumica, Shtip, Ohrid, Tetovo, Kumanovo, Sarajevo, Podgorica, as well as in Sofia, Thesallonica, New York, Chicago, Boston, Sidney, London, Berlin, 
Nürnberg, Köln, Düsseldorf Solingen, Leichlingen, Leverkusen, Bradtford, Torino, Roma etc.

He won the following awards: the Second Place on the Autumn Salon in Banja Luka (1977), “The Masters of Nerezi”, on the DLUM exhibition (1986), the 
Decoration of the Labour with Silver Wreath from the Precedence of SFRJ (1986), the “11 October” award for long - range production (1988).

INDIVIDUAL EXHIBITIONS

1946 Skopje, exhibition of drawings, People’s Youth Association
1952 Skopje, the Macura Building
1953 Skopje, the Club of DSVR
1958 Skopje, Aero - Club
 Belgrade (Serbia), Gallery of the ULUS (the Association of the Fine Art Artists of Serbia)
1960 Nis (Serbia), Cultural Center
1962 Skopje, Exhibition with Risto Lozanoski, The Workers’ Center
1965 Skopje, ‘’The Man Once a Number” (with R. Kalchevski) the Workers’ Center
1967 Kumanovo, Art Gallery 
1968 Skopje, The Salon of the Museum of Contemporary Art
1977 Skopje, A Monographic - Anniversary Exhibition, 1952 - 1977, The Museum of Contemporary Art - Skopje
1996 Skopje, “Why? Because!”, The Museum of the City of Skopje
1997 Skopje, Tomo Sijak, 50 Years of Creation (1947-1997), Art Salon of Macedonian Academy of Sciences and Arts
2010 Strumica, Tomo Sijak, NICC “Anton Panov”
2012 Stip, Tomo SIjak, Art Gallery “Bezisten”
2012 Kumanovo, Tomo SIjak, Art Gallery
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GROUP EXHIBITIONS

1954 Skopje, 7-th exhibition of DLUM, Art Gallery “Skopje”
1954/55 Zagreb (Croatia), Exhibition of DLUM, Art Pavilion
1955 Ljubljana (Slovenia), Exhibition of DLUM, Jakopich Pavilion
1956 Ljubljana (Slovenia), Exhibition of SLUJ, Modern Gallery
 Skopje, Exhibition of the Five (Shijakovic, Mazev, Avramovski, Spirovska, Hadzi Boshkov), the House of the DSVR
1958 Skopje, Group exhibition with Lichenoski, Protugjer, National Theater
 Skopje, 2-nd Spring Exhibition of DLUM, Art Pavilion
 Skopje, 13-th Exhibition of DLUM, Art Pavilion
1959 Skopje, 15 Years of Artistic Work in Macedonia. Art Pavilion
 Belgrade (Serbia), Macedonian Contemporary Artists - Shijakovic, Mazev, Kondovski, Ivkovic, Hadzi Boshkov, “Cvijeta Zuzoric” Pavilion
 Podgorica (Montenegro), Exhibition of the Macedonian Contemporary Art, Art Gallery
1960 Skopje, 4 -th Spring Exhibition of DLUM, Art Pavilion
1961 Belgrade (Serbia), Exhibition of the group “Mugri”, Art Pavilion
 Prilep, Exhibition of DLUM on the occasion of the 20-th anniversary of the People’s Revolution, The Army Center
 Belgrade (Serbia), The First Triennial of the Yugoslavian Fine Art, Belgrade Fair, hall no. 3
 Skopje, NOV (the War of National Liberation) in the Works of the Fine Art Artists, Art Gallery “Skopje”
 Belgrade (Serbia), NOB (The War of National Liberation) in the Works of the Fine Art Artists of Yugoslavia, The Army Center
1962 Skopje, Macedonian Portrait, 19-th and 20-th century, Art Gallery “Skopje”
 Bitola, Macedonian Contemporary Art (DLUM)
 Skopje, 17-th Exhibition of DLUM, Art Pavilion
1963 Belgrade (Serbia), Group exhibition - Shijakovic, Avramovski, Kondovski, Hadzi Boshkov, The Gallery of the Army Center
1964 London (United Kingdom), Exhibition of the Artists from Skopje, Yugoslavian Tourist Center
 Bradford (United Kingdom), Exhibition of the Artists from Skopje, Museum and Art Gallery
 Skopje, Spring Exhibition of DLUM, Art Gallery “Skopje”
 Ohrid, Spring Exhibition of DLUM, The National Museum 
 Slovenj Gradec (Slovenia), Macedonian Fine Art Artists, Art Pavilion 
 Skopje, 10 Macedonian Artists, participants at the 2-nd Triennial in Belgrade, Workers’ Center
 Ohrid, Yugoslavian Contemporary Art, The National Museum 
 Belgrade (Serbia), 2-nd Triennial of the Yugoslavian Fine Art, Belgrade Fair, hall no. 3
 Skopje, The Autumn Exhibition of DLUM, Art Gallery “Skopje” 
 Shtip, Macedonian Contemporary Art, The National Museum “Bezisten”
1965 Ohrid, Ten Macedonian Contemporary Artists, Art Gallery 
 Rome (Italy), The Art in Macedonia Today, Gallery “Penelope”
196 Nuremberg (Germany), Six Yugoslavian Artists - Painting and Sculpture from Macedonia, Frankishen Galerie
 Stuttgart / Berlin (Germany), Six Yugoslavian Artists - Painting and Sculpture from Macedonia
 Roma (Italy), Macedonian Contemporary Art, Gallery “Penelope”
 Torino (Italy), Macedonian Contemporary Art, Gallery “Bottero” 
 Skopje, Donated Works of the MoCA - Skopje (the Museum of Contemporary Art), Assembly of the SRM and the Salon of the Museum 

of Contemporary Art - Skopje
 Veles, NOV and the Revolution in the Works of Macedonian Fine Art Artists, The National Museum
 Belgrade (Serbia), NOB in the Works of the Fine Art Artists of Yugoslavia, The Army Center
1966/67 Stip, Yugoslavian Contemporary Painting, Art Gallery “Bezisten”
1967 Belgrade (Serbia), 3-rd Triennial of the Yugoslavian Fine Art, Beograd Fair, hall no. 3
 Skopje, Macedonian Contemporary Artists - Current Tendencies, Workers’ University
 Kumanovo, Exhibition of Yugoslavian and Foreign Artists (from the collection of the Museum of Contemporary Art in Skopje), Art 

Gallery 
 Ljubljana (Slovenia), Split (Croatia), NOB in the Works of the Fine Art Artists of Yugoslavia, The Army Center
1968 Skopje, NOV in the Works of the Fine Art Artists of Yugoslavia, Cultural information Center
 Chile, Bolivia, Peru, Yugoslavian Contemporary Art
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 Montevideo, Uruguay, Yugoslavian Contemporary Art
 Zagreb (Croatia), Object and Color, Gallery “Centar”, Gundulicevo
1969 Solingen (Germany), Four Macedonian Graphic Art Artists from Yugoslavia (Shijakovic, Avramovski, Kalchevski and Barutovski), 

Gallery “Alferman”
 Belgrade (Serbia), Macedonian Contemporary Art, The Museum of Contemporary Art
 Düsseldorf (Germany), Four Macedonian Graphic Art Artists from Yugoslavia, “Die Brücke”
 Sarajevo (Bosnia and Herzegovina), Macedonian Contemporary Art, Art Gallery
 Bielefeld (Germany), Four Macedonian Graphic Art Artists from Yugoslavia
 Slovenj Gradec (Slovenia), The Engaged Art in Yugoslavia, Art Pavilion
 Zagreb (Croatia), Macedonian Contemporary Art, Modern Gallery of YAZU (the Yugoslavian Academy of Arts and Sciences)
 Skopje, Skopje through the Art Works, The Museum of the City of Skopje
 Istanbul (Turkey), Macedonian Contemporary Painting, Museum of Painting and Sculpture
 Ankara (Turkey), Macedonian Contemporary Art 
 Sao Paulo (Brazil), International Biennial
1970 Nimes (France), Ten Macedonian Painters, Musee Des Beaux Arts 
 Chiel (France), Ten Macedonian Painters, The Cultural Center
 Skopje, Exhibition of Paintings and Sculptures from the Collection of the MSU,1970
 Belgrade (Serbia), 4-th Triennial of the Yugoslavian Fine Art, The Museum of Contemporary Art
 Cacak (Serbia), 6-th Memorial “Nadezda Petrovic”
1971 Paris (France), The Art in Yugoslavia from the Preistory to the Present, Grand Pallais
 Skopje, The Works of Macedonian Artists in the Collection of the Museum of Contemporary Art in Skopje, Museum of Contemporary 

Art - Skopje 
 Sarajevo (Bosnia and Herzegovina), The Art in Yugoslavia from the Prehistory to the Present, Skenderija
 Cacak (Serbia), NOB in the Works of Fine Art Artists of Yugoslavia, Art Gallery “Nadezda Petrovic”
1971/72 Skopje, Our Historical Past in the Works of Macedonian Fine Art Artists, Art Gallery “Skopje” and the Museum of Contemporary Art - 

Skopje
1972 Vienna (Austria), Yugoslavian Contemporary Art
1973 Budapest (Hungary), Yugoslavian Contemporary Painting 
 Skopje, Works from the Collection of the Art Gallery in Kumanovo, Cultural Information Center
1974 Leverkusen (Germany), Yugoslavian Contemporary Art, Jahrhuderthalle
 Skopje, NOV in the Works of Yugoslavian Fine Art Artists (from the collection of the Army Center in Beograd), The Museum of 

Contemporary Art - Skopje
1975 Vienna (Austria), Aspects of the Present Art in Yugoslavia 
 Veles, NOV in the Works of Macedonian Fine Art Artists, The National Museum
 Skopje, NOB in the Works of Macedonian Fine Art Artists, The Army Center
1977 Skopje, Tito and the Revolution in the Works of Macedonian Fine Art Artists
 Paris (France), Macedonian Contemporary Painters
 Skopje, Prishtina, Beograd, Novi Sad, Ljubljana and Titograd, The Anti-Fascist Struggle of Yugoslavia in the Former Prisons and 

Concentration Camps during the Second World War in the Works of the Fine Art Artists
 Athens (Greece), Yugoslavian Contemporary Art, Pinakothiki
 Banja Luka (Bosnia and Herzegovina), 8-th Autumn Salon, The Stimulus of the Urban Ambiance, The Cultural Center
 Skopje, Macedonian Contemporary Fine Art, The Cultural Center
 Skopje, 32-nd Exhibition of DLUM, The Museum of Contemporary Art - Skopje
1978 Graz (Austria), Sixteen Macedonian Contemporary Artists 
 Venice (Italy), La Biennale di Venezia
 Sarajevo (Bosnia and Herzegovina), The Art in Yugoslavia, 1970 - 1978, Collegium Artisticum
1979 Dubrovnik (Croatia), Fifteen Macedonian Fine Art Artists, Art Gallery “Dub”
 Sarajevo (Bosnia and Herzegovina), Fifteen Macedonian Contemporary Fine Art Artists, “Colegium Artisticum”
 Cluj (Romania), Exhibition of Contemporary Painting and Graphic Art, The Art Museum
1980 Prishtina (Kosovo), Fifteen Macedonian Fine Art Artists, Art Gallery
 Belgrade (Serbia), Fifteen Macedonian Fine Art Artists, Pavilion “Cvijeta Zuzoric”
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 Skopje, Fifteen Macedonian Fine Art Artists, The Museum of Contemporary Art - Skopje
 Rome (Italy), Fifteen Macedonian Fine Art Artists
 Skopje, The acquisition of works of art by the Republic SIZ of Culture, Committee forth Acquisition of Works of Art
1981 Skopje, NOV and the Socialistic Revolution in the Works of the Yugoslavian Fine Art Artists, The Museum of Contemporary Art - Skopje
 Banja Luka (Bosnia and Herzegovina), 10-the Autumn Salon, The Local and the Global in the Fine Art of Yugoslavia
1982 Skopje, Macedonian Contemporary Art, The Museum of Contemporary Art - Skopje
 Skopje, Twenty Macedonian Artists, From the collection of The Museum of Contemporary Art - Skopje
1983 Skopje, Skopje ‘63, Art Gallery “Skopje”
 Skopje, Donated Works 1963 - 1983, The Museum of Contemporary Art - Skopje
1984 Skopje, New Occurrences in the Macedonian fine Art in the Last Decade, Youth Center “25-th of May”
 Skopje, 40 Years of Macedonian Fine Art 1944 - 1984, The Museum of Contemporary Art - Skopje
 Skopje, Macedonian Contemporary Watercolor, Cultural Information Center
 Sarajevo (Bosnia and Herzegovina), Yugoslavian Contemporary Art, 1978 - 1983, “Collegium Artisticum”
1985 Skopje, Macedonian Contemporary Fine Art Artists (from the collection of The Museum of Contemporary Art - Skopje
1986 Skopje, Macedonian Contemporary Artists, (from the collection of The Museum of Contemporary Art - Skopje), Skopje Fair
 Skopje, Yugoslavian Contemporary Painters (from the collection of The Museum of Contemporary Art - Skopje), The Museum of 

Contemporary Art - Skopje 
 Skopje, International Art Colony of Strumica, Art Gallery “Skopje” 
 Skopje, Ilinden, NOV and the Revolution in the Works of Macedonian Fine Art Artists, Museum of Macedonia
 Kumanovo, Macedonian Contemporary Painters (from the collection of The Museum of Contemporary Art - Skopje), Art Gallery
 Skopje, The Eroticism in the Macedonian Contemporary Art, Cultural Information Center
1987 Skopje, Aquisitions 06 1986, The Museum of Contemporary Art - Skopje
 Skopje, The Geometrism and its Forms in the Macedonian Painting, Museum of Macedonia
1987/88 Banja Luka (Bosnia and Herzegovina), 13-th Autumn Salon, Loners, Art Gallery
1988 Skopje, NOB as an Inspiration in the Yugoslavian Art, The Army Center
 Skopje, Macedonian Fine Art 1948 -1988, Art Gallery “Skopje”
 Skopje, The Surrealism and its Forms in the Macedonian Contemporary Painting, Museum of Macedonia
 Tetovo, The Surrealism and its Forms in the Macedonian Contemporary Painting, Cultural Center “I.A.Smok”
1989 Skopje, The Artist Faced to the Destiny of the 20-th Century (from the collection of The Museum of Contemporary Art - Skopje), The 

Museum of Contemporary Art - Skopje
 Stip, Macedonian Contemporary Art, Art Gallery “Bezisten”
1991 Skopje, The New Permanent Exhibition of the Museum of Contemporary Art, The Museum of Contemporary Art - Skopje
1992 Skopje, First Winter Salon of the DLUM, Art Gallery “Skopje” 
 Skopje, The Nonfigurative Tendencies in the 60s (from the collection of The Museum of Contemporary Art - Skopje), The Museum of 

Contemporary Art - Skopje
 Skopje, The Abstract Painting in Macedonia 1960 -1990, Museum of Contemporary Art - Skopje
 Kumanovo, Macedonian Contemporary Painters and Sculptors (from the collection of The Museum of Contemporary Art - Skopje), Art 

Gallery
1993 Skopje, White Painting Light, Gallery “Mijachki Zografi”
1994 Skopje, The Anthology of the Macedonian Fine Art 1984 -1994, The Museum of Contemporary Art - Skopje
 Skopje, Skopje - Paris, DLUM Art Salon
1998 Skopje, From the treasury of Art Gallery 1948 - 1998, Art Gallery “Skopje”
 Skopje, Artexodus, Art Gallery “Skopje”
2001 Skopje, Transformations 1, Museum of Contemporary Art - Skopje
2002 Skopje, Paris - Skopje (1927-1966), Museum of Contemporary Art - Skopje
 Skopje, Transformations 2, Museum of Contemporary Art - Skopje
2003 Skopje, Exhibition (from the Collection of NI MoCA), Museum of Contemporary Art - Skopje
 Skopje, Pop-Art (from the Collection of NI MoCA), Museum of Contemporary Art - Skopje
2003/04 Skopje, Idea-Teque, Museum of Contemporary Art - Skopje
2007 Skopje, Super(h)EROS - Typological Narrations on Erotic Discourse in the Macedonian Fine-Arts in 20th and 21st Century
2009 Skopje, Informal: 1959 1966, Museum of Contemporary Art - Skopje
2015 Skopje, From the collections of Skopje, Museum of the City of Skopje
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Каталог / Catalogue:

Портрет на Лиле, 1950 (1955), масло на 
платно, 72х59 см
сопст.: Ѓорѓи Шијак
Portrait of Lile, oil on canvas
property of Gjorgji Shijak

Љубљана во магла, 1953, темпера на картон, 
46х36 см
сопст.: Ѓорѓи Шијак
Ljubljana in fog, tempera on cardboard
property of Gjorgji Shijak

Автопортрет, 1953, масло на лесонит, 39х31 см
сопст.: Ѓорѓи Шијак
Self-portrait, oil on chip
property of Gjorgji Shijak

Портрет на синот, 1954, молив на хартија, 
30х20 см
сопст.: Ѓорѓи Шијак
Portrait of his son, pencil on paper
property of Gjorgji Shijak

Архитектура, 1954, масло на платно, 52х65 см
сопст.: Градска библиотека „Браќа 
Миладиновци“
Architecture, oil on canvas
property of City Library “Braka Miladinovci”

Автопортрет, 1955, масло на платно, 40х31 см
сопст.: Снежана и Арна Шијак
Self-portrait, oil on canvas
Property of Snezana and Arna Shijak

Автопортрет, 1955, акварел, 49х41 см
сопст.: Снежана и Арна Шијак
Self-portrait, watercolour
Property of Snezana and Arna Shijak

Болница, 1957, масло на платно, 73х100 см
сопст.: Музеј на современата уметност - Скопје
Hospital, oil on canvas
Property of Museum of Contamporary Art - 
Skopje

Портрет на синот, 1957, туш на хартија,
30х20 см
сопст.: Ѓорѓи Шијак
Portrait of his son, ink on paper
property of Gjorgji Shijak

Портрет на Ѓоко, 1958, масло на платно
67х49 см
сопст.: Ѓорѓи Шијак
Portrait of Gjoko, oil on canvas
property of Gjorgji Shijak

Портрет на Зина Креља, 1958, масло на 
лесонит, 13х12 см
сопст.: Ѓорѓи Шијак
Portrait of Zina Krelja, oil on chip
property of Gjorgji Shijak

Пејзаж, 1958, масло на платно, 70х100 см
сопст.: Градска библиотека „Браќа 
Миладиновци“
Landscape, oil on canvas
property of City Library “Braka Miladinovci”

Автопортрет, 1959, масло на платно, 50х45 см
сопст.: Снежана и Арна Шијак
Self-portrait, oil on canvas
Property of Snezana and Arna Shijak

Портрет на дете, 1960, масло на платно, 65х60 см
сопст.: Градска библиотека „Браќа Миладиновци“
Portrait of a child, oil on canvas
property of City Library “Braka Miladinovci”

Покрај Вардар, 1960, масло на платно, 
89х119,5 см
сопст.: Национална галерија на Македонија
By the river Vardar, oil on canvas,
property of National Gallery of Macedonia

Колона со ранети партизани, ок. 1960, масло 
на платно, 32х21 см
сопст.: Градска библиотека „Браќа 
Миладиновци“
Convoy with wounded Partisans, oil on canvas
property of City Library “Braka Miladinovci”

Апстракција во црвено, 1961, масло на 
платно, 88х76 см
сопст.: Ѓорѓи Шијак
Abstraction in red, oil on canvas
property of Gjorgji Shijak

Композиција, 1961, масло на платно, 75х93 см
сопст.: Национална галерија на Македонија
Composition, oil on canvas
property of National Gallery of Macedonia

Композиција, 1962, масло на платно
89х109 см
сопст.: Национална галерија на Македонија
Composition, oil on canvas
property of National Gallery of Macedonia

Сами, 1962, масло и злато на лим и панел, 
64х67 см
сопст.: Снежана и Арна Шијак
Alone, oil and gold on metal and panel
Property of Snezana and Arna Shijak

Композиција (Обичаи - Фамилија), 1963, 
масло на панел, 109х89 см
сопст.: Национална галерија на Македонија
Composition (Customs - Family), oil on panel
property of National Gallery of Macedonia

Девојка на порта, 1963, масло на панел
70х44 см
сопст.: Музеј на современата уметност - 
Скопје
Girl on Gate, oil on panel
Property of Museum of Contamporary Art - 
Skopje

Скопје, 26 јули I, 1964, масло и злато на панел, 
85х75 см
сопст.: Снежана и Арна Шијак
Skopje, 26th of July I, oil and gold on panel
Property of Snezana and Arna Shijak

Од циклусот „Земјотрес“, 1964, масло на 
панел, 72х52 см
сопст.: Ѓорѓи Шијак
From the Cycle “Earthquake”, 1964, oil on panel, 
72x52 cm
property of Gjorgji Shijak

Од земјотрес, 1964, масло на панел
44х41,5 см
сопст.: Национална галерија на Македонија
From the earthquake, oil on canvas 
property of National Gallery of Macedonia

26 јули, 1964, масло на панел, 34,5х32 см
сопст.: Национална галерија на Македонија
26th of July, oil on panel
property of National Gallery of Macedonia

Од циклусот „Проложни житија“, 1964,
комбинирана техника на даска, 64х60,5х2 см
приватна сопст.
From the Cycle “Prologue Hagiographies”
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mixed media on wood
Private property

Човекот некогаш број, 1964, комбинирана 
техника, 30х50 см 
сопст.: Ѓорѓи Шијак
Man once number, mixed media
property of Gjorgji Shijak

Во чест на столиците, 1965, комбинирана 
техника на даска, 122x71x2 см
сопст.: Музеј на современата уметност - Скопје
Honor of the chairs, mixed media on board
Property of Museum of Contamporary Art - 
Skopje

Композиција (Човекот некогаш број), 1965, 
комбинирана техника на даска, 34,5х32 см
сопст.: Национална галерија на Македонија
Composition (A men once number), mixed 
media on board
property of National Gallery of Macedonia

Од циклусот „Човекот некогаш број“, 1965, 
комбинирана техника на даска, 59,5x40x5 см
сопст.: Јасемин Назим
From the Cycle “A men once number”, mixed 
media on board
Property of Jasemin Nazim

Од циклусот „Човекот некогаш број“, 1965, 
комбинирана техника на даска, 25x17x3 см
сопст.: Јасемин Назим
From the Cycle “A men once number”, mixed 
media on board
Property of Jasemin Nazim

Човекот некогаш број 157, 1965, комбинирана 
техника на даска, 160x100 см
сопст.: Музеј на современата уметност - Скопје
A men once number 157, mixed media on board
Property of Museum of Contamporary Art - 
Skopje

Човекот некогаш број 172, 1965, комбинирана 
техника на даска, 100x70 см
сопст.: Снежана и Арна Шијак
A men once number 172, mixed media on board
Property of Snezana and Arna Shijak

Од циклусот „Човекот некогаш број“, 1966, 
комбинирана техника на даска, 60x81x11 см
сопст.: Снежана и Арна Шијак

From the Cycle “A men once number”, mixed 
media on board
Property of Snezana and Arna Shijak

Човекот некогаш број, 1966, комбинирана 
техника, 36х36 см
сопст.: Ѓорѓи Шијак
Man once number, mixed media
property of Gjorgji Shijak

Заб за заб, 1966, комбинирана техника на 
даска, 63х72 см
сопст.: НУ Завод и Музеј - Куманово
Tooth for tooth, miced media on board
Property of Institute and Museum - Kumanovo

Автопортрет, 1966, масло на иверка
49х46 см
сопст.: Ѓорѓи Шијак
Self-portrait, oil on chip
property of Gjorgji Shijak

Градот, 1966, комбинирана техника на даска, 
40х30 см
сопст.: Маријан Бошески
The City, mixed media on board
Property of Marijan Boshevski

Без наслов (Машки портрет - профил), 1967, 
акварел, 30х21 см
приватна сопст.
No title (Portrait of a Man - profile), watercolour
Private property

Без наслов (Женски портрет), 1967, акварел, 
32х21 см
приватна сопст.
No title (Portrait of a Woman), watercolour
Private property

Мусандра со ретроградна емисија, 1967, 
објект, комбинирана техника, 103х72х18 см
сопст.: Музеј на современата уметност - Скопје
Musandra with retrograde emission, object, 
mixed media
Property of Museum of Contamporary Art - 
Skopje

Мусандра 2, 1967, објект, комбинирана 
техника, 123х83х4 см
сопст.: Музеј на современата уметност - Скопје
Musandra 2, object, mixed media

Property of Museum of Contamporary Art - 
Skopje

Мусандра, 1967 ,објект, комбинирана техника, 
65,5х49х5 см
сопст.: Снежана и Арна Шијак
Musandra, object, mixed media
Property of Snezana and Arna Shijak

Мусандра спиритуелна, 1968, објект, 
комбинирана техника, 123х72x7 см
сопст.: Музеј на современата уметност - Скопје
Spirutual Musandra, object, mixed media
Property of Museum of Contamporary Art - 
Skopje

Мусандра со емисија на непознати бранови, 
1968, објект, комбинирана техника
153х103х7 см
сопст.: Музеј на современата уметност - Скопје
Musandra with emission of unknown waves, 
object, mixed media
Property of Museum of Contamporary Art - 
Skopje

Без наслов, 1968, комбинирана техника на 
даска, 20х15,5х2 см
приватна сопст.
No title, mixed media on board
Private property

Без наслов, 1969, сито-печат, 68х48 см
сопст.: Јасемин Назим
No title, silk screen
Property of Jasemin Nazim

Портрет на Вера, 1975, масло на шпер
60х40 см
сопст.: Павлина Пренкова
Portrait of Vera, oil on chip
Property of Pavlina Prenkova

Портрет на Ѓоко, 1976, масло на лесонит, 
69х50см
сопст.: Ѓорѓи Шијак
Portrait of Gjoko, oil on chip
property of Gjorgji Shijak

Портрет на Снежана Шијак, 1976, масло на 
шпер, 125х81 см
сопст.: Снежана и Арна Шијак
Portrait of Snezana Sijak
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oil on plywood
Property of Snezana and Arna Shijak

Мусандра, 1976, објект, комбинирана 
техника, 68х38х8 см
сопст.: Снежана и Арна Шијак
Musandra, object, mixed media
Property of Snezana and Arna Shijak

Мусандра, 1976, објект, комбинирана 
техника, 37х14,5х4 см
сопст.: Снежана и Арна Шијак
Musandra, object, mixed media
Property of Snezana and Arna Shijak

Акт (Портрет на Снежана), 1976, масло на 
шпер, 90х55 см
сопст.: Снежана и Арна Шијак
Nude (Portrait of Snezana), oil on chip
Property of Snezana and Arna Shijak

Портрет на доктор Кузески, 1977, масло на 
шперплоча, 163х84 см
сопст.: Семејство Кузески
Portrait of doctor Kuzeski, oil on chip
Property of fam. Kuzeski 

Неомусандра, 1977, објект, комбинирана 
техника, 82х47х16 см
сопст.: Семејство Кузески
Neomusandra, object, mixed media
Property of fam. Kuzeski 

Неомусандра, 1977, објект, комбинирана 
техника, 171х129х15 см
сопст.: Народна банка на Република 
Македонија
Neomusandra, object, mixed media
property of National Bank of the Republic of 
Macedonia

Неомусандра, 1977, објект, комбинирана 
техника, 140х85х10 см
сопст.: Собрание на Република Македонија
Neomusandra, object, mixed media
property of Assembly of Republic of Macedonia

Неомусандра II, 1977, објект, комбинирана 
техника, 130х70х9 см
сопст.: Национална галерија на Македонија
Neomusandra II, object, mixed media
property of National Gallery of Macedonia

Неомусандра, 1977, објект, комбинирана 
техника, 47х23х5,5 см
сопст.: Мемед Нурединовски
Neomusandra, object, mixed media
Property of Memed Nuredinovski

Неомусандра 14, 1977, објект, комбинирана 
техника, 130х72х9 см
сопст.: Музеј на современата уметност - 
Скопје
Neomusandra 14, object, mixed media
Property of Museum of Contamporary Art - 
Skopje

Неомусандра 24, 1977, објект, комбинирана 
техника, 120х68,5х9 см
сопст.: Музеј на современата уметност - 
Скопје
Neomusandra 24, object, mixed media
Property of Museum of Contamporary Art - 
Skopje

Неомусандра, 1977, објект, комбинирана 
техника, 55х26х7 см
сопст.: Снежана и Арна Шијак
Neomusandra, object, mixed media
Property of Snezana and Arna Shijak

Автопортрет, 1977, масло на даска, д. 77,5 см
сопст.: Снежана и Арна Шијак
Self-portrait, oil on wood
Property of Snezana and Arna Shijak

Макета за „Неомусандра“, за хотел „Дрим“, 
Струга, 1977, објект, комбинирана техника, 
24х32х22,5 см
сопст.: Снежана и Арна Шијак
Model for “Neomusandra”, for Hotel “Drim”, 
Struga, object, mixed media
Property of Snezana and Arna Shijak

Макета за “Ноќ“, 1978, објект, комбинирана 
техника, 24х32х22,5 см
сопст.: Снежана и Арна Шијак
Model for “Night”, object, mixed media
Property of Snezana and Arna Shijak

Арлекин, 1978, масло на платно, 81х66 см
сопст.: Снежана и Арна Шијак
Harlequin, oil on canvas
Property of Snezana and Arna Shijak

Тито јава на чело на колоната, 1979-1980, 
масло на платно, 220х560 см
Сопст.: Македонски пошти - Пошта 2
Tito rides at the head of the column, oil on 
canvas
Property of Macedonian Posts - Post 2

Композиција во зелено, 1980, масло на 
платно, 80,5х80 см
сопст.: Снежана и Арна Шијак
Composition in green, 1oil on canvas
Property of Snezana and Arna Shijak

Автопортрет, 1980, масло на лесонит, 59х55 см
сопст.: Снежана и Арна Шијак
Self-portrait, oil on lesonit
Property of Snezana and Arna Shijak

Автопортрет, 1980, масло на платно, 76x54 см
сопст.: Снежана и Арна Шијак
Self-portrait, oil on canvas
Property of Snezana and Arna Shijak

Портрет во сино, 1980, масло на платно
 70х45 см
сопст.: Ѓорѓи Шијак
Portrait in blue, oil on canvas
property of Gjorgji Shijak

Дама без лице, 1980, масло на даска, 30х25 см
сопст.: Ѓорѓи Шијак
Lady with no face, oil on wood
property of Gjorgji Shijak

Композиција, 1981, масло на платно
116х216 см
сопст.: Собрание на Република Македонија
Composition, oil on canvas
property of Assembly of Republic of Macedonia

Дозимер, 1982, поцинкуван лим, боја
99,5х77 см
сопст.: Ѓорѓи Шијак
Dosimer, perforated sheet metal, paint
property of Gjorgji Shijak

Од циклусот „Дозимер“, 1982, поцинкуван 
лим, боја, 73,5х148 см
сопст.: Ѓорѓи Шијак
From the Cycle “Dosimer”, perforated sheet 
metal, paint
property of Gjorgji Shijak
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Од циклусот „Дозимер“, 1982, поцинкуван 
лим, боја, 31,5x29x4,5 см
сопст.: Снежана и Арна Шијак
From the Cycle “Dosimer”, perforated sheet 
metal, paint
Property of Snezana and Arna Shijak

Од циклусот „Дозимер“, 1982, поцинкуван 
лим, боја, 46,5x38x6 см
сопст.: Снежана и Арна Шијак
From the Cycle “Dosimer”, perforated sheet 
metal, paint
Property of Snezana and Arna Shijak

Од циклусот „Дозимер“, 1982, поцинкуван 
лим, боја, 92,5х70,5х6 см
сопст.: Снежана и Арна Шијак
From the Cycle “Dosimer”, perforated sheet 
metal, paint
Property of Snezana and Arna Shijak

Од циклусот „Дозимер“, 1982, поцинкуван 
лим, боја, 45,5x40х5 см
сопст.: Снежана и Арна Шијак
From the Cycle “Dosimer”, perforated sheet 
metal, paint
Property of Snezana and Arna Shijak

Портрет на ќерката Арна, 1982, масло на 
дрвена плоча, 48x33 см
сопст.: Снежана и Арна Шијак
Portrait of the daughter Arna, oil on wood panel
Property of Snezana and Arna Shijak

Портрет на Тито, 1982, масло на платно
79х56 см
сопст.: Снежана и Арна Шијак
Portrait of Tito, oil on canvas
Property of Snezana and Arna Shijak

Дозимер, 1983, боен лим, 47,5х42х2,5 см
сопст.: Мемед Нурединовски
Dosimer, perforated sheet metal
Property of Memed Nuredinovski

Дозимер, 1983, боен лим, 67,5х60х4 см
сопст.: Мемед Нурединовски
Dosimer, perforated sheet metal
Property of Memed Nuredinovski

Без наслов, 1983, масло на шпер-плоча
25x25 см

сопст.: Мемед Нурединовски
No title, oil on chip
Property of Memed Nuredinovski

Автопортрет, 1985, масло на лесонит, 35х26
сопст.: Ѓорѓи Шијак
Self-portrait, 1985, oil on lesonit, 35x26 cm
property of Gjorgji Shijak

Портрет на Стеван Пренков - Мечка, 1985, 
масло на шпер, 60х40 см
сопст.: Павлина Пренкова
Portrait of Strevan Prenkov - Mecka, oil on chip
Property of Pavlina Prenkova

Дозимер 1, 1986, поцинкуван лим, боја
90x60 см
сопст.: Музеј на современата уметност - 
Скопје
Dosimer 1, perforated sheet metal, paint
Property of Museum of Contamporary Art - 
Skopje

Од циклусот „Дозимер“, 1986, поцинкуван 
лим, боја, 74,5x66x7 см
сопст.: Снежана и Арна Шијак
From the Cycle “Dosimer”, perforated sheet 
metal, paint
Property of Snezana and Arna Shijak

Портрет на Лазар Личеноски), 1988, масло на 
платно, 100х80 см
сопст.: Национална галерија на Македонија
Porttait of Lazar Lichenoski, oil on canvas
property of National Gallery of Macedonia

Женски портрет, ок. 1989, масло на платно, 
83х83 см
сопст.: Стефани и Давид Пренкови
Portrait of a woman, oil on canvas
Property of Stefani and David Prenkovi

Девојка со цвет, 1990, масло на панел
65х50 см
сопст.: Маријан Бошески
Girl with a flower, oil on chip,
Property of Marijan Boshevski

Арлекин, 1994, масло на платно, 70х62 см
сопст.: Алберто Пренков
Harlequin, oil on canvas
Property of Alberto Prenkov

Од циклусот „Зошто? Затоа!“, 1996, 
комбинирана техника, 170х120 см
сопст.: Национална галерија на Македонија
From the Cycle “Why? Because!”, mixed media 
property of National Gallery of Macedonia

Од циклусот „Зошто? Затоа!“, 1996
комбинирана техника, 90х75 см
сопст.: Снежана и Арна Шијак
From the Cycle “Why? Because!”, mixed media 
Property of Snezana and Arna Shijak

Од циклусот „Зошто? Затоа!“, 1996
комбинирана техника, 90х75 см
сопст.: Снежана и Арна Шијак
From the Cycle “Why? Because!”, mixed media 
Property of Snezana and Arna Shijak

Од циклусот „Зошто? Затоа!“, 1996
комбинирана техника, 150х138 см
сопст.: Снежана и Арна Шијак
From the Cycle “Why? Because!”, mixed media
Property of Snezana and Arna Shijak

Од циклусот „Зошто? Затоа!“, 1996, 
комбинирана техника, 86,5х106,5 см
сопст.: Ѓорѓи Шијак
From the cycle “Why? Because!”, mixed media
property of Gjorgji Shijak

Од циклусот „Зошто? Затоа!“, 1996, 
комбинирана техника, 110х110 см
сопст.: Ѓорѓи Шијак
From the cycle “Why? Because!”, mixed media
property of Gjorgji Shijak

Од циклусот „Зошто? Затоа!“, 1996, 
комбинирана техника, 110х110 см
сопст.: Собрание на Република Македонија
From the cycle “Why? Because!”, mixed media
property of Assembly of Republic of Macedonia

Од циклусот „Зошто? Затоа!“, 1996, 
комбинирана техника, 90х75 см
сопст.: Климе Коробар
From the Cycle “Why? Because!”, mixed media 
Property of Klime Korobar

Арлекин, 1997, масло на платно, 50х50 см
сопст.: Македонска академија на науките и 
уметностите
Harlequin, oil on canvas
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Property of Macedonian Academy of Sciences 
and Arts

Успение кон паметта вечна 1, 1997, 
комбинирана техника на даска
95х106,5х3,5 см
сопст.: Снежана и Арна Шијак
Assumption towards the Eternal Memory, 
mixed media on board
Property of Snezana and Arna Shijak

Успение кон паметта вечна 2, 1997, 
комбинирана техника на даска, 63х80х3,5 см
сопст.: Снежана и Арна Шијак
Assumption towards the Eternal Memory, 
mixed media on board
Property of Snezana and Arna Shijak

Небески град 1, 1998, комбинирана техника 
на даска, 44х27х6,5 см
сопст.: Снежана и Арна Шијак
Heavenly City 1, mixed media on board
Property of Snezana and Arna Shijak

Небески град 2, 1998, комбинирана техника 
на даска, 31х25х3 см
сопст.: Снежана и Арна Шијак
Heavenly City 2, mixed media on board
Property of Snezana and Arna Shijak

Илустрации и цртежи сопственост на 
Снежана и Арна Шијак
Illustrations and drawings property of Snezana 
and Arna Shijak

8 цртежи од „Антологија на македонски 
народни песни“, автор: Бранко Каракаш, 
издавач: Дега, Скопје, 1995
сопст.: Ѓорѓи Шијак
8 drawings from “The Anthology of Macedonian 
Folk Songs”, author: Branko Karakash, publisher: 
Degas, Skopje, 1995 
property of Gjorgji Shijak
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Б. Петковски, Успех на шестмината во Западна Германија, Нова 
Македонија, Скопје, 03.07. 1966
Е. П., Значаен ликовен настан, Вечер, Скопје, 26.07.1966
Аноним, Шијаковиќ излага во Нојбург, Вечер, Скопје, 20.09.1966
Аноним, Шијаковиќ ќе ја откаже анонимната изложба во Скопје, Нова 
Македонија, Скопје, 05.10.1966
Ташко Ширилов, Протест кон ликовните комисии (Зошто Шијаковиќ 
не изложува во Скопје?), Вечер, Скопје, 12.10.1966
Антоние Николовски, Неисцрпен извор на ликовни инспирации, 
Културен живот, Скопје, бр.10, декември, 1966
Соња Абаџиева Димитрова, Есенска изложба на ДЛУМ, Просвета, 
Скопје, 26.12.1966

1967
Борис Петковски, Некои основни белези на македонското ликовно 
творештво со тематика од НОВ и Револуцијата, Разгледи, Скопје, бр.5, 
јануари, 1967
Аноним, Музејот на современата уметност бара 47 милиони, Вечер, 
Скопје, 11.02.1967
Т. Ширилов, 22 ликовни уметници од Македонија, Вечер, Скопје, 
04.04.1967
Борис Петковски, Предговор за каталог од самостојната изложба, 
Уметничка галерија, Куманово, 1967 (cat.exh.)
Аноним, Проекти на монументалната композиција, Нова Македонија, 
Скопје, 26.4.1967
Симон Шемов, Разоткривачка светлина врз ликовниот израз, Вечер, 
Скопје, 01.05.1967
Ѓ.П., Прва изложба во атеље, Нова Македонија, Скопје, 20.05.1967
Драган Гајер, Како долази до сукоба, Експрес политика, Београд, 
23.05.1967
Аноним, Пасивност као агресивност, Експрес политика, Београд, 
24.05.1967
Д. Гајер, Корубин се брани и напада, Експрес политика, Београд, 
27.05.1967
Х. Р., Мито или хорор, Експрес политика, Београд, 29.05.1967
Петар Мазев, Неодговорни истапувања пред јавноста, Нова 
Македонија, Скопје, 04.06.1967
Т. Ширилов, Групациите штетат, Вечер, Скопје, 10.06.1967
Д. Гајер, Ко води хајку, Експрес политика, Београд, 25.06.1967
Т. Ширилов, Денес: две нови изложби, Вечер, Скопје, 20.07.1967
Г. П., Нови тенденции во македонското сликарство, Нова Македонија, 
Скопје, 26.07.1967
Zoran Pavlović, Treći jugoslovenski trijenale u Beogradu, Telegram, Zagreb, 
18.08.1967
Aleksandar Bassin, Skopski likovni mozaik, Telegram, Zagreb, 18.08.1967
Кенет Кут Смит, Поглед врз „Актуелни тенденции“, Нова Македонија, 
Скопје, 30.08.1976
Denis Bowen, Writes from Skopje, Arts Review, London, no.17, 02.09.1967
Денис Перчинков, Паскал Гилевски - во прашањето - што е денеска 
актуелно, Разгледи, Скопје, бр.2, октомври, 1967
Аноним, Шијаковиќ излага во Куманово, Нова Македонија, Скопје, 
17.10.1967
Ал. Поповски, Сликата не е само слика, Вечер, Скопје, 22.10.1967
Ѓ., Изложба на Тома Шијаковиќ во Куманово, Нова Македонија, Скопје, 
31.10.1967
Boris Petkovski, Skopska likovna panorama, Umetnost, Beograd, br.12, 
oktobar-decembar, 1967
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Борис Петковски, Антологиски приказ на последната уметникова 
фаза, Нова Македонија, Скопје, 05.11.1967
Ѓ. П., Тома Шијаковиќ ќе учествува на југословенската изложба во 
Париз, Нова Македонија, Скопје, 23.11.1967
С. М., За триеналето во Париз избран и Тома Шијаковиќ, Вечер, Скопје, 
23.11.1967
Ол. Сп., Отворена есенска изложба на ДЛУМ, Нова Македонија, Скопје, 
01.12.1967
С. Маринковиќ, Емисија на Мусандрите, 28697 мегахерци, време 
релативно по Ајнштајн, чујност-гласно, Вечер, Скопје, 10.12.1967
Х. Р., Звучне слике за Париз, Експрес политика, Београд, 21.12.1967

1968
Д. П., НОБ на - платну, Експрес политика, Београд, 11.01.1968
Аноним, Македонски ликовни уметници во Париз, Вечер, Скопје, 
20.01.1968
Аноним, Шијаковиќ преангажиран, Журнал, Скопје, 27.01.1968
Аноним, Изложба на македонската уметност во Белград, Нова 
Македонија, Скопје, 20.02.1968
Прва емисија на Мусандрите, Вечер, Скопје, 28.04.1968
Борис Петковски, Тома Шијаковиќ, Културен живот, Скопје, бр.3, март, 
1968
А. П., „Мусандрите“ на Шијаковиќ во Јужна Америка, Вечер, Скопје, 
20.01.1968
Ол. Сп., Уметноста е поезија на времињата што доаѓаат, Нова 
Македонија, Скопје, 07.04.1968
Аноним, НОБ во ликовната уметност, Нова Македонија, Скопје, 
28.04.1968
С. М., Од вечерва: емисија на Мусандрите, Вечер, Скопје, 29.04.1968
Аноним, Звучните мусандри на Шијаковиќ пред скопската публика, 
Нова Македонија, Скопје, 05.05.1968
Аноним, Брмчењето на автомобилот - опојна музика, Вечер, Скопје, 
05.0.1968
Аноним, Четворица македонски ликовни уметници во Солинген, Нова 
Македонија, Скопје, 08.05.1968
Љубица Дамјановска, Мусандрите - авангардно творештво, Вечер, 
Скопје, 14.05.1968
Г. А. 13 прашања - Тома Шијаковиќ, Журнал, Скопје, 18.05.1968
Георги Старделов, Проникнување на науката и уметноста, Нова 
Македонија, Скопје, 26.05.1968
F. Mirosević, Izrada mozaika, Slobodna Dalmacija, Split, 19.07.1968
М. Б. Меѓународни мозаик у Велој Луци, Политика, Белград, 26.06.1968
Boris Petkovski, Objekti Toma Šijakovića, Telegram, Zagreb, 28.06.1968
Соња Абаџиева Димитрова, Современа интерпретација на 
традицијата, Стремеж, Прилеп, бр. 6, јуни, 1968S
M. B., Ljetni defile, Vjesnik u srijedu, Zagreb, 17.07.1968
А. П., Во Лондон две изложби на наши уметници, Вечер, Скопје, 
03.09.1968
А. П., Таткото на Шијак наивен уметник, Вечер, Скопје, 03.09.1968
D. Pavešić, NOB u djelima likovnih umjetnika Jugoslavije, Novi list, Rijeka, 
07.09.1968
B. P. D., Šijaković i Hadži Boškov u Londonu, Večernji list, Zagreb, 
13.09.1968
J. S., Prvi put “Objekt i boja”, Vjesnik, Zagreb, 16.09.1968
Anonim, 13 izlagača izlozbe “Objekt i boja”, Vecernji list, Zagreb, 
18.09.1968
E. Cvetkova, Objekt i boje, Večernji list, Zagreb, 02.10.1968
Соња Абаџиева Димитрова, За самостојната изложба „Мусандри“ на 
македонскиот сликар Тома Шијаковиќ, Современост, Скопје, бр.9-10, 
1968

1969
Аноним, Искажувања за изложбата на македонска графика во Западна 
Германија, Н. Македонија, Скопје, 2.03.1969

П. Јовановић, Време младих уметника (изложба современих 
македонских уметника у Београду), Борба, Београд, 01.03.1969
Аноним, Т.Шијак, П.Мазев, Г.Чемерски, Вечер, Скопје, 21.04.1969
П.Г., 10 Слики од Шијак на изложба во Америка, Вечер, Скопје, 
09.05.1969
Аноним, Македонската современа уметност во Сараево, Нова 
Македонија, Скопје, 05.06.1969 
Аноним, Дјела савремене македонскe уметности, Новости, Сарајево, 
10.06.1969
Сл. Петровиќ, Томо Шијак и мајчината Земја обеспокоена, Журнал, 
Скопје, 5.07.1969
Љ. М., Филм за Ѓорѓи и Тома Шијаковиќ, Вечер, Скопје, 11.07.1969
Томо Шијак во Сан Паоло, Вечер, Скопје, 15.07.1969
С. М., Шијаковите мусандри и Амстронговиот „Аполо“, Вечер, Скопје, 
24.07.1969
Аноним, Југословенски уметници не иду на бијенале у Сао Паоло, 
Борба, Београд, 25.09.1969
Anonim, Naših umetnikov ne bo na bijenalu u Sao Paolu, Delo, Ljubljana, 
25.09.1969
Аноним, Македонските уметници нема да учествуваат на Биеналето 
во Сао Паоло, Нова Македонија, Скопје, 26.09.1969
Željko Sabol, Ličnosti i djela, Telegram, Zagreb, 03.10.1969
Oton Švajcer, Čudesna kultna misterija, Glas Slavonije, Osijek, 09.10.1969
Vladimir Maleković, Moderna kultura - zivotna snaga makedonske 
umjetnosti, Vjesnik, Zagreb, 07.10.1969
Владимир Малековиќ, Модерна култура, Нова Македонија, Скопје, 
11.10.1969
Т. Ш., На пат кон афирмација - македонската ликовна уметност во 
странство, Вечер, Скопје, 30.10.1969
Ješa Denegri, Beograjska likovna hronika, Sodobna makedonska 
umetnost, Sinteza, Ljubljana, br.15, okt. 1969
Борис Петковски, Функции и концепции, Нова Македонија, Скопје, 
21.11.1969
Ташко Ширилов, Во постојан и незапирлив подем, Вечер, Скопје, 
31.12.1969
Boris Petkovski, Makedonyali sanatiçilar, Resim ve Heysel Műzesi, Istanbul, 
1969 (cat.exh.)
Boris Petkovski, Angažirana umetnost v Jugoslaviji 1919-1969, Umetnostni 
paviljon, Ljubljana, 1969 (cat.exh.)
Соња Абаџиева Димитрова, Ликовните манифестации, Јубилејна 
публикација на „Средба на солидарност“, Собрание на град Скопје, 
Скопје, 1969 
Boris Petkovski, X Biennale de Sao Paulo 1969 - Yugoslavie, Sao Paulo, 
1969 (cat.exh.)
Борис Петковски, Современа ликовна уметност, Публикација 
„Македонија“, Трудбеник, Скопје, 1969

1970
Аноним, Десетмина македонски уметници во Франција, Нова 
Македонија, Скопје, 04.01.1970
Аноним, Отворена изложба „Македонска современа уметност“ во 
Ним, Нова Македонија, Скопје, 04.02.1970
Б. Петровски, Гала изложба на југословенското на ликовен план во 
изминатата 1969 година, Современост, Скопје, бр.4, 1970
Б. Петровски, Гала изложба на југословенското сликарство, Вечер, 
Скопје, 25.04. 1970
Boris Petkovski, 10 peintres macedoniens, Musee des Beaux-Arts, Nim, 
France, 1970 (cat.exh.)
Т. Ш., „Технометал“ го финансира Шијаковиќ, Вечер, Скопје, 06.05.1970
Аноним, Мусандри на Шијак на биеналето во Чачак, Нова Македонија, 
Скопје, 06.06.1970
З. Б., Три године ликовног стварања, Политика, Београд, 26.06.1970
Аноним, Шесторица у Риу, Борба, Београд, 26.06.1970
Аноним, Авангардна стремљења југословенских уметника, Дневник, 
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Нови Сад, 28.06.1970
Соња Абаџиева Димитрова, Македонските ликовни уметници во 
Белград, Стремеж, Прилеп, бр.6, јуни, 1970
Hanry Galy-Carles, Dix peintres macedoniens, Les Lettres Françaises, Paris, 
01.07.1970
Аноним, Израз на југословенско авангардно сликарство, Вечер, 
Скопје, 02.07.1970
Д. Д., Смишљено дело, Политика, Београд, 04.07.1970
Д. Патаковић, Тријенале - шанса за све, Експрес политика, Београд, 
11.07.1070
Аноним, Автентични уметници кои достојно го презентираат својот 
крај, Вечер, Скопје, 14.07.1970
Ч. Стефановски, Зграда - мусандрa по идеја на Шијак, Вечер, Скопје, 
16.07.1970
Аноним, Презафатеност, Вечер, Скопје, 17.07.1970
Аноним, Десетмина автентични уметници од Македонија, Нова 
Македонија, Скопје, 19.07.1970
Аноним, Југословенската уметност во Рио де Жанеиро, Вечер, Скопје, 
22.07.1970
Д. Ч., Старе и нове мусандре, Експрес политика, Београд, 27.07.1970
М. В., Припреме за шести „Меморијал Надежде Петровиќ“, Борба, 
Београд, 05.07.1970
Аноним, Меморијал Надежде Петровић, Експрес политика, Београд, 
03.09.1970
М. Бешевић, У спомен велике уметнице, Политика, Београд, 03.09.1970
Соња Абаџиева Димитрова, Најуспешна изложба досега, Комунист, 
Скопје, 18.09.1970
С. Вуковић, Меморијал, НИН, Београд, 18.10.1970
Аноним, Струмичката ликовна колонија меѓународна манифестација, 
Вечер, Скопје, 26.10.1970
Аноним, Седам година Струмичке ликовне колоније, Борба, Београд, 
26.10.1970
Д. Башевски, Тужба притив ДЛУМ; Нова Македонија, Скопје, 03.12.1970
Т. Ш., Ликовен скандал без преседан, Вечер, Скопје, 03.12.1970
М. Друговац, Скандал на изложби, Политика, Београд, 07.12.1970
Р. Лазаров, Скандал во Даут-пашиниот амам, Млад борец, Скопје, 
07.12.1970
Т. Ш., Слаб одзив на ликовните уметници, Вечер, СКопје, 10.12.1970
Соња Абаџиева Димитрова, Интернационализмот, Комунист, СКопје, 
11.12.1970
Борис Петковски, ДЛУМ по 25 години, Нова Македонија, Скопје, 
13.12.1970
Аноним, Ауторе нико не пита, Вечерње новости, Београд, 17.12.1970
Лазо Бунтевски, Уметноста, клановите, алкохолот и тепаниците, 
Студентски збор, Скопје, 28.12.1970
Борис Петковски, Постојана поставка на Музејот на современата 
уметност во Скопје, Музеј на современата уметност - Скопје, 1970 (cat.
exh.)
Љубица Дамјановска, Три ликовни изложби, Културен живот, Скопје, 
бр.10, декември, 1970
Aleksandar Bassin, Objekti. IV jugoslovensko trienale, Beograd, 1970 (cat.
exh.)
Димче Кочо, 25 години ДЛУМ, Уметничка галерија, Скопје, 1970 (cat.
exh.)

1971
Борис Петковски, Било је одлучног дистанцирања од напада, 
Политика, Београд, 28.01.1971
П. Баќевски, Шијаковиќ револтиран, Вечер, Скопје, 03.03.1971
Raoul-Jean Moulin, A la Recherche de voyes, Les Lettres Françaises, Paris, 
10-16.03.1971
Ристо Кузмановски, Македонските уметници во „Гран Пале“, Нова 
Македонија, Скопје, 24.03.1971
Н. Митревска, Плагирани мусандри на Шијак, Нова Македонија, 

Скопје, 26.06.1971
Борис Петковски, Одразот на скопскиот земјотрес во делата на 
ликовните уметници, Разгледи, Скопје, бр.6, јуни, 1971
A. Bautović, Velika pokretna izložba, Slobodna Dalmacija, Split, 04.07.1971
Љ. Дамјановска, Дела на македонски уметници од колекцијата на МСУ, 
Музеј на современата уметност, Скопје, 1971 (cat.exh.)
Соња Абаџиева Димитрова, На работ на просечноста, Комунист, 
Скопје, 10.12.1971

1972
Аноним, Единствена изложба за единствена личност, Вечер, Скопје, 
13.01.1972
Соња Абаџиева Димитрова, Инкарнација на револуционерниот дух, 
Комунист, Скопје, 14.01.1972
Аноним, Портрет, Вечер, Скопје, 01.04.1972
Аноним, Портрет-планета на Гоце Делчев, Томо Шијаковиќ, Вечер, 
Скопје, 1.4.1972
Аноним, Томо Шијак, Нова Македонија, Скопје, 27.05.1972
Аноним, Ликовна колонија у Струмици, Борба, Београд, 06.08.1972
Аноним, Њујорк-Томо Шијак, Вечер, Скопје, 20.10.1972
Љ. Дамјановска, Тито во делата на југословенските ликовни уметници, 
Н. Македонија, 10.11.1972
Борис Петковски, Хетерогено, Нова Македонија, Скопје, 18.11.1972
Борис Петковски, Видовите на ангажираноста во македонската 
ликовна уметност, Разгледи, Скопје, бр.9, ноември, 1972
Љубица Дамјановска, Старата скопска чаршија во ликовното 
творештво, Разгледи, Скопје, бр.9, ноември, 1972
Борис Петковски, Одразување на националното и традиционалното 
во творештвото на некои македонски уметници, Разгледи, Скопје, 
бр.10, декември, 1972
Соња Абаџиева Димитрова, Скржаво претставување, Комунист, 
Скопје, 08.12.1972

1973
Соња Абаџиева Димитрова, Надмоќта на младите, Нова Македонија, 
Скопје, 03.01.1973
Несватливо, Томо Шијак, Вечер, Скопје, 17.01.1973
Аноним, Однос - Томо Шијак, Вечер, Скопје, 02.03.1973
Т. Ш., Повеќе значајни изложби, Вечер, Скопје, 14.03.1973
Аноним, Мисионер, Вечер, Скопје, 11.05.1973
Ж. С., Уметничката галерија без програма за работа, Нова Македонија, 
Скопје, 19.06.1973
Љ. Дамјановска, Преглед на современото македонско сликарство, 
Нова Македонија, Скопје, 29.07.1973
Аноним, Три генерације, Политика, Београд, 4.08.1974
Ladislav Barišić, Imate Skoplje, Oko, Zagreb, 15.08.1973
Љубица Дамјановска, НОВ и Револуцијата во македонското ликовно 
творештво, Културен живот, Скопје, бр.7-8, септември-октомври, 1973
Соња Абаџиева Димитрова, Следбениците на Бретон во македонското 
сликарство, Разгледи, Скопје, бр.9, ноември, 1973

1974
Соња Абаџиева Димитрова, Обид за поопштествување, Комунист, 
Скопје, 10.06.1974
Ч. С., Револуционерното минато на македонската уметност, Вечер, 
Скопје, 31.07.1974
В. Георгиевски, Три генерације, Политика, Београд, 04.08.1974
Владимир Величковски, Повторна средба, Нова Македонија, Скопје, 
18.08.1974

1975
Аноним, Томо Шијак, Вечер, Скопје, 21.01.1975
Паскал Гилевски, Возвишената тема на НОБ, Вечер, Скопје, 31.01.1975
Н. М., Уметноста не се објаснува со зборови, Нова Македонија, Скопје, 
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27.03.1975
Аноним, НОБ во делата на македонските ликовни уметници, Нова 
Македонија, Скопје, 14.05.1975
П. К., Отворена изложба „НОБ во делата на македонските ликовни 
уметници“, Нова Македонија, Скопје, 15.05.1975
Аноним, Повторно чувствување на Револуцијата, Нова Македонија, 
Скопје, 16.05.1975
В. М., Соработката треба да се продлабочува, Нова Македонија, 
Скопје, 30.05.1975
Ладислав Баришиќ, Томо Шијак, Остен, Скопје, 01.06.1975
Соња Абаџиева Димитрова, За нефигуративното сликарство и 
неговите видови и претставници во современата македонска ликовна 
уметност, Разгледи, Скопје, бр.6, јуни, 1975
Аноним, Претставник, Вечер, Скопје, 26.08.1975
Т. Ш., НОВ во делата на писателите и ликовните уметници, Вечер, 
Скопје, 29.10.1975

1976
Аноним, Портрети, Вечер, Скопје, 07.01.1976
Аноним, Нова мусандра, Вечер, Скопје, 19.02.1976
Аноним, Изложба театар, Вечер, Скопје, 27.10.1976
D-r Boris Petkovski, Naglašena individualnost, Oko, Zagreb, 02.12.1976

1977
Аноним, Импресивна презентација на југословенската уметност, Н. 
Македонија, Скопје, 11.05.1977
Ѓуровска С., Како да не се биде среќен пред создаденото, Н. 
Македонија, Скопје27.05.1977
Паскал Гилевски, Свеченост за очите, Вечер, Скопје, 08.06.1977
Богдан Мусовиќ, По нови патишта на уметничките и стилски 
стремежи, Нова Македонија, Скопје, 19.06.1977
Аноним, По нови патишта на уметничките и стилски стремежи, 
Н.Македонија, 19.06.1977
Ладислав Баришиќ, На крајот на ликовната сезона, Две ликовни 
манифестации на скопскиот Музеј на современата уметност, Oko, 
Загреб, 26.07.1977
Аноним, Мусандра у васиони, Рад, Београд,12.08.1977
Аноним, Десет македонски сликари, Вечер, Скопје, 6.10.1977
Аноним, Париски денови на македонската култура, Вечер, Скопје, 
10.10.1977
Аноним, Напредни сликари (Т. Шијак), Вјесник, Загреб, 26.11.1977
Anonim, Dodeljenje nagrade, Oslobođenje, Sarajevo, 25.11.1977
Аноним, Шијаковата Неомусандра – Југословенски павилон, Нова 
Македонија, 12.12.1977
Ладислав Баришиќ, Генерациски дилеми, Oko, Загреб, 29.12.1977

1978
Anonim, Događaj, ličnost, djelo, Oko, Zagreb, 09.02.1978
Аноним, Изложба на современо македонско сликарство во Грац, 
Н.Македонија, Скопје, 03.03.1978
Аноним, Студиозни ликовни откривања, Вечер, Скопје, 26.5.1978
Аноним, Дела са бијенала, Политика Експрес - Београд, 10.11.1978
Anonim, Djela sa Veneciskog bijenala u Skoplju, Oko, Zagreb, 11.11.1978

1979
Аноним, Томо Шијак „Ден“, Нова Македонија, Скопје, 06.05.1979
Аноним, Македонска уметност у Дубровнику, Сарајевске Новине - 
Сарајево,  21.06.1979, 
Аноним, Томо Шијак, Неомусандра, Нова Македонија, Скопје, 
01.07.1979
Аноним, Изложба „Современа Македонска уметност“, Скопје, Нова 
Македонија, 12.09.1979
Аноним, Петнаесет современи македонски ликовни уметници, 
Македонија, Скопје, 09.10.1979

1980
Аноним, Отвара се изложба македонских уметника, Јединство, 
Приштина, 04.01.1980
Аноним, Изложба на 15 Македонски уметници, Нова Македонија, 
Скопје, 5.01.1980
Аноним, Мајски аплаузи Југословенима, Борба, Београд, 07.06.1980
Аноним, Изложба награђених, Политика, Београд, 10.06.1980
Аноним, Запознавање со творечките дострели, Вечер, Скопје, 
14.10.1980
Македонска уметничка колекција, Нова Македонија, 20.12.1980

1981
Anonim, Globalno i lokalno, Oslobođenje, Sarajevo, 06.11.1981
Аноним, Без селекција (Уметничка галерија), Нова Македонија, Скопје, 
09.11.1981

1982
Аноним, Рад који надахнује, Политика Експрес, Београд, 15.12.1982
Владимир Величковски, Коцката - нова икона, Нова Македонија, 
Скопје, 19.12.1982

1983
Владимир Величковски, Томо Шијак - 30 години ликовно творештво, 
Културен живот, 1-2, Скопје, 1983
Јасминка Јанева, Извршувам безброј самоубиства, Екран, Скопје, бр. 
683, 16.12.1983

1984
Аноним, Акција на Томо Шијак, Вечер, Скопје, 19.01.1984
Аноним, Креативна игра, Млад Борец, Скопје, 15.02.1984
Аноним, Задоволство за митовите осамна, Млад Борец, Скопје, 
22.03.1984
Anonim, “Alternativna” umetnička praksa, Oko, Zagreb, 29.03.1984
Ладислав Баришиќ, Преобразување на материјата, Oko, Загреб, 
30.08.1984

1985
С. Ѓуровска, Наши соговорници: Томо Шијак, Понесен ризик, Нова 
Македонија, Скопје, 19.12.1985

1986
Пауновски Љубен, Пластична метаморфоза, Млад Борец, Скопје, 
21.05.1986
Владимир Величковски, Духот на времето, Ликовна колонија 
Струмица, Уметничка галерија-Скопје, Нова Македонија, Скопје, 
05.08.1986
Златко Теодосиевски, Творештвото  на Револуцијата, Нова Македонија, 
Скопје, 09.08.1986

1987
Владимир Величковски, Иновациска симбиоза со традицијата, Нова 
Македонија, Скопје, 10.01.1987 

1988
Д. С., Живеам Апостолски, Екран, Скопје, 12.01.1989

1992
Ѓуровска Софија, Не се помирувам со судбината, ЛИК разговор, Нова 
Македонија, 29.01.1992
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К.М., Дисидент во Собрание, Нова Македонија, Скопје, 05.08.1992
Небојша Јаконов и Ѕвездан Георгиевски, Томо Шијак - интервју, 
Дисидент во Собрание, ПУЛС, Скопје, 06.08.1992

1994
Небојша Јаконов, Постои само творечки импулс, Разговор со Томо 
Шијак, ПУЛС, Скопје, 21.01.1994
Величковски Владимир, Слика и конструкција, ПУЛС, Скопје, 
27.10.1994

1995
Владимир Величковски, Геомотризмот и македонската ликовна 
уметност, Метафорум, Скопје, 1995

1996
С. Ѓуровска, Изложба на Томо Шијак, Нова Македонија, Скопје, 
08.02.1996
М. К., Јубилејна изложба на Томо Шијак, Вечер, Скопје, 08.02.1996
Димитровски Валентино, Самиот стана традиција, Пулс, Скопје, 
09.02.1996
Софија Ѓуровска, Моите дела не живеат во дилеми (разговор со Томо 
Шијак), Нова Македонија, Скопје, 09.02.1996
Марина Костова, Бунтување против конечното, Вечер, Скопје, 
13.02.1996
Сузана Милевска, Симулација на деконструкција, Вечер, Скопје, 
14.02.1996
Небојша Јаконов, Личниот простор на уметникот, ПУЛС, 15.02.1996
Георги Старделов, Една сосема нова слика, Нова Македонија, Скопје, 
21.02.1996
Јане Ѓорговски, Томо Шијак: Се чувствувам гетоизиран, затворен, 
Дневник, Скопје, 06.04.1996
Емилија Сашкова, Ако Македонија не го казни уништувачот на моите 
мусандри, „УНЕСКО“ сигурно ќе го стори тоа, Фокус, Скопје, 23.08.1996

1997
С. Ѓ., Ретроспектива на Т.Шијак, Нова Македонија, Скопје, 02.10.1997
А. С., Јубилејна изложба на Томо Шијак, 02.10.1997
С. Ѓ., Секогаш нови форми во изразот, Нова Македонија, Скопје, 
03.10.1997
Соња Трајковска, Странските дипломати не ги посетуваат 
автентичните македонски изложби, бидејќи сакале да го негираат 
нашето постоење, Фокус Скопје, 10.10.1997
И. Евтимова, Трагањата на Томо Шијак, Пулс, Скопје, 16.10.1997
Кочо Урдин, Томо Шијак против сликарот Томо Шијак, Фокус, Скопје, 
31.10.1997
Софија Ѓуровска, Јас сум бунтовник, Нова Македонија, Скопје, 
05.11.1997

1998
Софија Ѓуровска, Самостојна изложба на Томо Шијак, Нова 
Македонија, Скопје,13.02.1998
В. Велкова, Патот на уметноста е саможртување, Пулс, Скопје, 
10.12.1998

2003
Љ.К., Политика не потсетува на делата на 11 наши големи уметници, 
Утрински весник, Скопје, 01.11.2003

2004
Ивана Димов, Ликовен мост на културни средби, Македонија Денес, 
Скопје, 17.06.2004

2009
Д. Т., Енформел во скулптурата и скиларството, Вечер, Скопје, 
09.04.2009
Аноним, Енформелот во македонската уметност, Вест, Скопје, 
09.04.2009

2010
К.Б, Почнува Меѓународната ликовна колонија, Утрински весник, 
Скопје, 31.07.2010
К. Б., Со неизложени дела на Томо Шијак почнува струмичката 
колонија, Утрински весник, Скопје, 04.08.2010
В.Т., Неизложувани дела од Томо Шијак во Струмица, Вест, Скопје, 
05.08.2010
Аноним, Неизложени дела од Томо Шијак, Вечер, Скопје, 06.08.2010

2012
К. Р., Изложба на Томо Шијак во Куманово, Утрински весник, 26.04.2012
Аноним, Слики од Томо Шијак во Куманово, Дневник, Скопје, 
26.04.2012
Владимир Величковски, Шијаковите дела сугерираат студена 
рационалност дишановска измерливост, Нова Македонија, 15.05.2012
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