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ВЕЉО ТАШОВСКИ, ЖИВОТ И ТВОРЕШТВО

ВОВЕД ИЛИ ЗА ПРИСТАПОТ

Како да се претстави, интерпретира и вреднува еден ликовен опус за кој се напишани повеќе предговори (за секоја 
самостојна изложба), мал број критики и неколку значајни интервјуа, за дневни весници? Каков пристап или методологија и 
да одбереме (сè до некои современи идеи кои и не се толку нови) главен предизвик останува самото ликовно дело кое може 
да биде предмет на обработка и во иднина за други историчари и критичари, особено од помладите генерации. Секое ново 
искуство, сознание и научна област може да бидат употребливи и корисни.

Секој нов циклус слики Ташовски го излагаше така што самостојните изложби се сигурен податок за претставување на 
хронологијата на неговото творештво. Неговите истражувања секогаш промислени и одмерени се исто така добра основа 
за проверка и градење на мислење и оценка на историчарот кој прави критичко претставување на делата. Вреднувањето на 
делата не е во фокусот на современите теоретичари, меѓутоа ако идеите се предмет на интересирање на естетичарите, тогаш 
критичарот мора да се повика или да биде поттикнат од целината на едно уметничко дело кое е сложено и содржи разни 
карактеристики и вредности. Едно уметничко дело има „историски белези“, потоа значајно е „искуството на самото дело“ кое 
во себе содржи специфична „структура на значење“, како и „сопствен јазик“ што ја претставува суштината на уметноста. За 
успешна интерпретација „влегување во делото“, неопходна е временска дистанца, особено средбите со авторот.

Некогаш актуелната психоанализа (Фројд, Јунг), како методолошки модел за толкување на уметноста, се покажа 
недоволна, како впрочем и други различни методолошки приоди. Како поттикнувачки моменти може да послужат две 
искажувања. Тоа е пораката на Сезан до Емил Бернар: „Ви ја должам вистината во сликарството и ќе ви ја кажам“1. Покрај тоа, 
би го навел искажувањето на Ордан Петлевски, хрватски сликар со македонско потекло: „Во уметноста не вредат објективни 
мерила. Единствено што знам и во што верувам е етиката. Мојот личен проблем во уметноста бил мојот етички проблем, 
зашто нашата работа бара чистота на совеста и слобода која скапо се плаќа“2. На таа линија е мислата на Орсон Велс 
(цитирана во новата книга на Франсоа Трифо) кој рекол: „Верувам дека кое било дело е добро доколку е израз на човекот 
што го создал“. Позната е изјавата на Пабло Пикасо за значењето на личноста и неговите идеи и ставови, а не изведбената 
вештина на едно дело. Вељо Ташовски за кого се врзува моралниот аспект или доблест има речено: „Среќен сум што, со 
професорската работа на ФЛУ (од 1990), не сум принуден да правам слики по диктат на она што, да речеме, во моментов се 
бара на пазарот“3.

За солидна интерпретација на едно ликовно дело или опус се користат научно-уметнички категории и елементи на 
стил (Ригл, Велфлин и други), на симболи (Панофски и други), структура (Ханс Седлмаер и други), филозофска естетика и 
друго. За нас се значајни сликата како самостојно дело и индивидуалната посебност со што помалку предубедувања, а не 
репродуктивната семантика и денотацијата.

Значајно влијание оствари француската традиција на структурализмот и семиолошките анализи дека уметничкото дело 
е еден јазик, кои се деривати пред сè на лингвистичките теории на Фердинанд де Сосир. Потоа би ја издвоил социјалната 
теорија на Луј Алтисер, книжевните теории на Ролан Барт, психоанализата на Жак Лакан, дополнети или модифицирани 
од антрополошките теории на Клод Леви Строс и списите на Мишел Фуко за моќта и интелигенцијата, како и поновите 
социолошки, историски и антрополошки теории за методологијата. 

Тие отворија и протолкуваа повеќе прашања значајни и за ликовната уметност. Еден од клучните проблеми за секој 
толкувач е прашањето за примена 

на одредени конвенции на стил и техника, на избор на тема и ликовен јазик, особено автентичноста на инспирацијата 
и моралниот аспект на уметникот. Влијанијата можат да бидат непосредни или индиректни, свесни или случајни, потсвесни 

1 Според тоа искажување, филозофот Жак Дерида ја напиша книгата Вистината во сликарството.
2 Magda Weltrusky, Trazenja, razgovor sa slikarom Ordanom Petlevskim, Svjiet, Zagreb, 27.VII1979
3 З. Лозановски, Проѕирноста на мрежата, интервју за „Вечер“, Скопје, 2.12.1993
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и да се појават во разни чисти, трансформирани форми или амалгамирани така што е тешко да се разлачат, дури и со 
искажување на уметникот или анализирајќи го делото. Како може „да се влезе“ во делото, да се промислува и да се измине 
истиот пат што го поминал уметникот? Остануваат валидни личниот ангажман, знаење и сензибилитет за да се почувствуваат 
и протолкуваат суптилните слоеви на уметничкото дело.

Хронолошкиот преглед и опис на делата се направени според оригинални дела и врз основа на податоци од каталозите 
за самостојни изложби на Ташовски. Тие можат да се сметаат како солидна основа за утврдување на клучните етапи во 
неговото творештво, за континуитетот или промените во одредени временски периоди. На тој начин беше можно да се 
утврдат или препознаат одделни тематски и проблемски кругови, елементи кои се проткајуваат и претставуваат најава 
за наредни истражувања или експерименти. Станува збор за лајт-мотивот на мрежа во спрега со други елементи на 
композицијата на делото, за неговиот концепт и изразност. Покрај традиционалните, употребени се и неконвенционални 
материјали и средства кои му припаѓаат на модернизмот, меѓутоа со некои промени во пристапот кои ќе го доближат до 
постмодернистичкото промислување на ликовното дело. Контрастот или комплементарните односи меѓу предметното и 
апстрактното сè до асоцијативност на мотивот му даваат посебен белег и значење на делото на Ташовски. Дополнителното 
концептуализирање на ликовните содржини го прави сложено и му дава современ тон на неговото дело.

Ташовски не пресликувал туку создавал врз основа на два принципа: тој бил поттикнат од природата (сакал 
прошетки) и сакал да создава на посреден начин според сеќавање. Улогата на институцијата не може да се оспори, 
меѓутоа рационализирање на постапката е очигледна работа. Физичкото суперпонирање на свила врз платно барало 
две постапки: техниката на сликање врз свила што бара прецизност и не трпи корекции додека сликањето на платно 
дозволува интервенции. Предметниот слој на делото (рам, мрежа) ја врзува претставата за реалноста, додека апстрактните 
и асоцијативните форми на пејзажот ја внесуваат имагинарната претстава во просторот на сликата кој на свој начин содржи 
сетилни сугестии. Бојата го сочинува таквиот сетилен аспект и ги отелотворува метафизичките сугестии на светлината како 
симбол на духовна проекција. Ликовната содржина е збогатена со промена на визурата и на визуелното восприемање на 
делото.

Ташовски не робувал на наративноста на делото, како и на уметност со национални белези, иако на моменти може да 
ни изгледа дека внесувал елементи од роднокрајното поднебје и традиција, меѓутоа преовладува впечатокот на преобразба 
и сублимирање на ликовните елементи, на универзализација на претставениот мотив што е можеби придобивка на 
уметничкото образование и формирање во Љубљана, главниот град на Р. Словенија. Во неговата природа и уметнички 
темперамент се споиле искуствата на две култури кои на свој начин пронашле пат до некои светски искуства во уметноста.

Светската уметничка теорија и практика, особено науката, придонесоа за промена на перципирањето на светот и на 
уметноста, што пак влијаеше врз начинот на толкување на уметничките дела. Посебно значење има есејот „Уметничкото 
дело во векот на својата техничка репродукција“ од 1936 година на Валтер Бенјамин. Во него тој ја дефинира аурата на 
уметничкото дело, кое го губи својот традиционален привилегиран статус како „недоближливост“ или оддалеченост. 
Маршал Меклуан во тврдењето дека „медиумот е порака“, всушност, упатува критика на сфаќањата на Бенјамин. 

Артур Данто се залага за нов вид критика и за неопходноста „да се носите со секој вид појава според нејзините посебни 
критериуми“.

Делата на Ташовски, покрај објективизирањето на ликовните содржини, содржат (теозофски кажано) „ореол на мека 
светлина“ и струење на тивка енергија со нејзините „мисловни и сетилни облици“.

Држејќи се до остварениот ликовен резултат и моралниот аспект на уметничкото творештво на Вељо Ташовски, може да 
се заклучи дека самото дело ги потврдува неговите творечки заложби кои имаат посебно значење за македонската уметност 
и култура која се развива во специфични услови, културни и социјални. Ташовски го помина животот скромно и повлечено 
во согласност со своите сфаќања и потреби, но ненаметливо што е можеби една од причините за бавното или задоцнето 
прифаќање на неговото дело од сите релевантни фактори, од кустоси-историчари на уметноста и критичари, па сè до оние 
што креираат и раководат со културната политика. Меѓутоа, никогаш не е доцна нешто да се преземе и со тоа да се исправи 
она што порано било потценето, или недоволно признато. 
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ГОДИНИ НА АКАДЕМСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ЖИВОТ ВО ЉУБЉАНА
(1970 – 1979)

1. 
Вељо Ташовски за град на своите академски студии ја одбра Љубљана со полна поддршка на своето семејство (таткото 

и брат му се занимавале со цртање) носејќи ги со себе багажот на традиционалната култура (роден е во Осој, место во 
живописното поднебје на Западна Македонија, крај од каде што потекнуваат познати градители, резбари, зографи итн.) 
и извесен увид во современите уметнички движења. Во 1975 дипломира, а во 1979 година магистрира на Академијата 
за ликовни уметности во Љубљана кај проф. Габриел Ступица, еден од главните центри во тогашна Југославија и град 
во близина на некои европски уметнички центри. До 1983 година живее во Љубљана и врз основа на неговата ликовна 
подготвеност и активност ја добива Прешерновата награда. Станува член на Друштвото на ликовните уметници на 
Словенија, како и на Љубљана. Како член на ликовната група „Еквурна“ активно учествувал на сите ликовни манифестации 
и заложби за поврзување со новите уметнички движења. Ако не можат попрецизно да се утврдат одредени влијанија, со 
извесна сигурност може да се каже дека динамиката на ликовниот живот и атмосферата на експерименти и истражувања 
биле погодна основа Ташовски уште на постдипломски студии да се определи за современ сликарски концепт. Секако, тука 
се и продолжените рефлекси на 1968-та година и на западната рок и поп уметност и култура. Приредил неколку изложби во 
Љубљана, а излагал континуирано од 1976 до ретроспективата организирана постхумно во Скопје 2014 година, како и во 
други земји во земјата и светот. Преку овие изложби се добива увид во творечкиот континуитет и подготвеноста на уметникот 
да експериментира и да внесува нови елементи во своите дела. По 1983 година станува член на Друштвото на ликовни 
уметници на Македонија, меѓутоа уште на постдипломските студии Ташовски го направил својот избор, останувајќи доследен 
на својот темперамент и сфаќање на ликовната уметност. Концептуалистот Џозеф Косут во едно автоинтервју забележал: „Да 
се биде уметник денес значи да се преиспитува природата на уметноста“, а сликарството е „еден вид уметност“.4 Ташовски 
бил современик на повеќе уметнички правци во Љубљана, т.н. југословенски уметнички простор (особено Загреб), како и во 
европските центри. Во постенформелниот период бргу се менуваат правците и индивидуалните стилови, но се издвојуваат 
концептуализмот и новата фигурација со „радикалната предметност“. Ташовски селективно ќе поврзе неколку ставови од 
енформелот и предметноста со јасен концепт на нивно „здружување“, колку и да изгледаат оддалечени.

2. 
Кон крајот на 60-тите години во Словенија дејствува групата ,„ОХО“, потоа Андраж Шаламун, Горазд Шефран, Туго 

Шушник, Лујо Водопивец, Луцијан Братуш, Тоне Демшар, Дружината од Шемпас (од 1971), Негован Немец, Боштјан Путих, 
Дуба Самболец, Мојца Смерду, Бранко Сухи и други сликари, вајари и графичари.

Во 70-тите години се развија разни форми на постобјектна уметност, концептуална, сиромашна, видеото, уметноста 
на однесувањето, боди-артот итн. Ташовски ги следел трендовите, но селектирал согласно со својата природа и ликовните 
афинитети, поврзани со сликарската техника и експериментирање со разни материјали. Живее и слика во Љубљана 
каде што станува член на Друштвото на ликовни уметници на Словенија. Би ги издвоил експериментите на Борис Јесих, 
остварувањата во опартот, геометриската апстракција, графиките на Погачник, Зоран Мушич, Јоже Спацал, Рико Дебењак, 
Владимир Макуц, Бојан Горенец итн. Во словенечката уметност во тие години, пресудни за формирање на сликарството 
на Ташовски, се сретнува ново сфаќање на ликовниот јазик и техниката, движејќи се во просторот меѓу разни видови на 
апстрактната уметност и фигурацијата, меѓу потрадиционалните и современите начини на изразување. Покрај доминантните 
имиња на Ступица и Берник се афирмираат некои нови истражувања и експерименти на помладите уметници како што 
се Кијар Мешко, Рудолф Котник, особено Андреј Јемец, со неговото аналитичко расчленување на пејзажот, потоа оние на 
Силвестер Комел, Херман Квардијанчич и други5. На југословенскиот простор се организирани значајни изложби на кои 
учествувале и македонски уметници. Тоа е Белградското триенале, Биеналето на млади во Риека, особено Документа 89, 
изложби со називи како „Контролиран гест“, „Монохромија“, нова уметничка практика итн. На изложбата „Монохроматско 

4  Според Мајкл Арчер, Уметноста по 1960, ново издание, Европа 92, Кочани, 2014 стр. 76
5  Jure Mikuz, Slovensko povojno slikarstvo, Slovenska likovna umetnost, 1945-1978, Moderna galerija, Ljubljana, 1979, Ivan Sedej, Grafika u Sloveniji,   
  Jugoslovenska grafika, 1950-1980, Muzej savremene umetnosti, Beograd, oktobar 1985 - oktobar 1986
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Автопортрет, 1974, масло на платно, 80х65
Self-Portrait, 1974, oil on canvas, 80 x 65       
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сликарство“ во Леверкузен (1960) излагале Луцио Фонтана, Ив Клајн, Дорацио и Пјеро Манцони. Младен Лукиќ во 1985 
ја прави изложбата „Од монохромии до нова експресивност во хрватското сликарство“ со дела на Ф. Кулмер, Ѓ. Седер, Н. 
Иванчиќ и Д. Јелавиќ во знакот на „новата слика“.

Кај нас такви спектакуларни настани немало. По 1970 година во македонската уметност продолжуваат или се обновуваат 
некои форми на лирска и експресивна апстракција, енформел и геометриска апстрактно-асоцијативна изразност, како и на 
„новата уметничка практика“, концептуализмот итн. Одделни сликари негуваат еден вид синтетичка или нова фигурација 
и срамежливо (под влијание на уметноста на југословенските простори) се појавија инцидентно акции кои припаѓаат 
на новата уметничка практика. Меѓу значајните имиња се издвојуваат: Ордан Петлевски (кој живее и работи во Загреб), 
Петар Мазев, Родољуб Анастасов, Душан Перчинков, Танас Луловски, потоа Таки Павловски, Глигор Чемерски, Владимир 
Георгиевски, Нове Франговски, Симон Шемов, како и Никола Фидановски, Димитар Манев, Жарко Јакимовски, Благоја 
Николовски, Рубенс Корубин и други. Делото на Ташовски во тој контекст се издвојува со одредени свои специфичности.

Кон крајот на 60-тите и 70-тите години се афирмираат некои концептуалистички струења, како и разни форми на 
фигурација, со посовремени тенденции. Критиката ќе препознае „заемно преплетување и дејствување на нонфигуративните 
и фигуративните движења во целата ликовна уметност на Македонија“6. 

3.
Ташовски, уште во годините на студирање, својот „израз во сликарството“ го наоѓа во просторот на „асоцијативни 

апстракции“ со внесување на „еден простодушен мотив - мрежата и свилата како материјал“. Првата асоцијација пред овој 
веристички насликан мотив е преградување, затворање на простор, меѓутоа авторот неговото присуство го објаснува како 
„простор пред нештата и на простор зад нештата“, ориентација што ќе остане во фокусот на неговите преокупации сѐ до 
80-тите години. 

Решавањето на просторот, негова постојана проблематика, ќе се движи во правец на создавање на дводимензионален 
простор со елементи кои стремат кон рамнината на платното. Ташовски не ги следи трендовите. Во зависност од 
преовладувачките идеи, во одделни временски периоди неговата уметност можела да биде сметана за „напредна“ кога 
третира апстракција или обратно, неусогласена со уметничките текови или анахрона, кога внесува елементи на предметот. 
Изборот – да се биде апстрактен или фигуративен тој го разрешил компромисно во согласност со неговите убедувања за 
современо концептуализирање на ликовните содржини кои го опфаќаат и единството на контрастот меѓу предметното и 
апстрактното. Во секој случај, било нормално да се стреми кон оддалечување на академскиот вкус и техника, не отфрлајќи 
ги позитивните искуства од ликовната традиција. Творечката слобода се огледала во изборот на мотив и начинот на 
комбинирање на елементите во едно дело. Меѓутоа, познат критичар го афирмира принципот на прифаќање на апстракцијата 
и фигуративното како две посебни подеднакво значајни дисциплини. Харалд Земан, нов тип промотор и професионален 
кустос по повод јаловата „дистинкција“ меѓу фигурацијата и апстракцијата во едно интервју тврди: „Во мојата работа кон 
духовната активност во служба на една можна визуализација  на музеј на опсесии, постои само една историја на уметноста 
на интензитет во која фигуративното и апстрактното не се спротивставени претстави. Интензитетот е основа. Интензитетот 
ја пронаоѓа својата изразна форма и медиум на природни начини“.7

4.
На Љубљанската академија дипломирале повеќе ликовни уметници од Македонија чии имиња се втиснати во 

модернистичките, како и во некои постмодернистички струења на македонската уметност. Тие дадоа свој придонес во 
развојот на уметноста во т.н. „југословенски културен простор“. Тоа во еден дел се должи на осовременувањето на уметноста 
во 50-тите години на 20 век, како и на отвореноста кон актуелните уметнички движења во уметноста на западните земји. 
Македонските уметници припаѓаат на различни генерации, а тоа меѓу другото значи и различни стилски определувања, 
инспирирани во еден дел од националната традиција и културен амбиент. Најприсутни се апстрактно-асоцијативните 

6 Dr. Boris Petkovski (текст во каталог), Figuracija i slikarstvo 70-tih godina, Deveti Plavi salon 77, Moderna galerija Narodnog muzeja Zadar (биле изложени  
 слики на С. Шемов, Н. Фидановски и Н. Франговски)
7 Branislav Dimitrijević, “Nemam ništa protiv umetnosti”. „Mrzim  umetnost” (M.Cattelan),(О 49. Venecijanskom Bijenalu), I Harald, “Art Context br.2, septembar,  
 Vrsac, 2001.
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тенденции оригинално застапени во делото на скулпторот Петар Хаџи Бошков, во новите сложени истражувања на 
Томо Шијаковиќ–Шијак (серијата „Мусандри“ од 60-тите години итн.), доследниот енформелист Ристо Калчевски, како 
и во делата на графичарите Димитар Малиданов и особено Димче Николов, со посебни вредности во делата на Жарко 
Јакимовски и Слободан Филовски-Боби, варијанти на лирска и геометриска апстракција со надреалистички призвук, како и 
монохроматските истражувања на Драган Петковиќ. Александар Ивановски Карадаре се фокусираше на скулптура, од мала 
пластика до фигури во природна големина со посебни карактеристики на новиот реализам. Скулпторот Борис Николовски 
остана доследен на скулптура со рустикални примитивистички белези. Најмладиот автор e Венко Цветков, сликар кој се 
ориентирал кон „новата слика“ и извесни концептуални истражувања кој е прв видеоуметник во Македонија (тој соработувал 
со Шкуц форум асоцијацијата во Љубљана). Овој уметник потврдува дека на Ликовната академија во Љубљана особено 
внимание се посветувало на теоретската подготовка. Вељо Ташовски во Љубљана, потоа и во Скопје остварил дружење и 
пријателство со разни луѓе, личности од професијата, како и од други бранши. Тој се дружел со скулпторот Тоне Лапајне, 
со сликарот Младен Јернејц, со сликарите Марко Бутина (од иста генерација), Јоже Слак и Перушко Богданич. Потоа се 
среќавал со Македонците во Љубљана како што се Тодорче Атанасов (сликар и графичар), Боге Димовски (графичар) и 
Божидар Дамјановски (сликар кој живее во Белград). Треба да се спомнат и Сретко Јовановски (вајар), Валериј Стефановски 
(музичар), особено сликарите од истата генерација како што се Слободан Боби Филовски и Жарко Јакимовски, како и 
архитектот Александар Чипан, кардиологот Сали Таџер и други.

Мрежа 1, 1976, масло на платно, 110х140
Net 1, 1976, oil on canvas, 110 x 140    
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ИЗЛОЖБЕНА АКТИВНОСТ 1976 - 1982 ГОДИНА

Во 1976 година, време кога во Скопје работат изградени ликовни уметници ориентирани на енформелот и апстракцијата, 
на сликарство со знаковни содржини, како и на некои актуелни фигуративни тенденции и најава на „новата уметничка 
практика“, тројца сликари се претставија со заедничка изложба. Станува збор за постакадемски период на автори школувани 
во Љубљана кои ги претставија своите потраги, дилеми, но и резултати во сликарството. Всушност, во извесен степен нивните 
дела (кои носат разновидни новини) ги најавија идните настојувања и заложби. Тие во своето творештво на некој начин ќе 
останат автори со посебен пристап и сензибилитет. Ташовски во таа смисла ќе остане можеби најиздвоен. Во каталогот на 
изложбата авторите ќе објават свои кратки текстови за нивното сликарство во тој најран период. Филовски забележал: „Се 
залагам за еден сопствен интегритет на постоење на елементите во моите слики...“ и „Сакам да достигнам степен на кумулативна 
напнатост, пред неговото ослободување...“. Неговото сликарство се препознава по органските форми и белезите на лирска 
апстракција со суптилни геометриски „коригирања“ на „барокната“ структура на сликата. Жарко Јакимовски констатира: 
„Синтезата на мртвата природа“, апстрактниот пејзаж со присутност на органската форма јасно ја прикажува основната 
тенденција. Бојата не е средство за опишување, туку средство на интимниот израз. Потоа: „Во концепцијата секогаш е присутна 
желбата кон трансформацијата на анорганските облици во една органска целина...“. Ташовски, кој излагал шест дела („Мртва 
природа во сино“, „Композиција во сино“, „Точак“, „Човеков пад“, „Тишина“ и „Златна черга“) запишал: „Една импресија е, значи, 
вкопана во темелите на доживувањата, но не е импресионистичка ниту часовна: медитирана е и оплодена со асоцијации од 
посебно лично искуство и ликовна култура на нашето време. Во неа како да е содржана носталгичноста кон ’повраток’ кој не 
е можно да се постигне и во едно кобно тежнеење кон некое неостварливо излегување“. Од текстот избива немирот на едно 
младешко барање насока во ликовната уметност. Покрај тоа и насловите на сликите упатуваат, или го навестуваат неговиот 
подоцнежен пат во творештвото, кој не е ослободен и од дилеми и тегобности. Индикативна е употребата на сина боја, називот 
„Човеков пат“ и „Златни черги“, особено „Тишина“. Ташовски бара цврсти темели на својата слика која го најавува решението 
на контрастна претстава на разнородни елементи во еден вид „хибридна слика“ која синтетизира предметна претстава во 
содејство со апстрактните или алузивно претставени мотиви. Тоа е секако од авторовиот темперамент и образование, дел 
од динамичната, сложена, во многу исполнета со противречности ликовна сцена во непосредното опкружување и секако, 
на поширокиот југословенски план на движење во уметноста. Ташовски, всушност, ги набележал сите клучни аспекти на 
своето сликарство. Критиката по повод изложбата забележала: „Веле Ташовски хетероген во истражувањата, во ликовна и 
содржинска смисла. Некаде се определува за геометриска апстракција, во некои дела е сосема конкретен и фигуративен, 
во други бара тонски решенија, а забележливи се и поуките од неговото студирање. Сите тројца го развиваат чувството за 
рафинман на бојата и грижлив однос кон композициските решенија...“8 Делото на тројцата уметници со неколкуте константи 
ќе остане препознатливо и во еден поширок културен простор, меѓутоа факт е дека македонската критика, во еден поголем 
дел, најмногу внимание ќе му посвети на делото на Жарко Јакимовски (покрај големиот пад со последниот период кој е во 
знакот на Пикасовото директно влијание) што е многу неправедно кон другите двајца сликари, што, пак, е можеби резултат 
на нивната затворена природа на комуникации со луѓето. Сепак, Ташовски со својата активност и дело се избори за едно 
достојно место во современата македонска уметност. По четирите самостојни изложби во Словенија, Ташовски излага во 
Скопје, во декември 1981 до јануари 1982 година. Изложбата на слики од серијата насловена „Мрежа“ од 1 до 9 создадени од 
1976 до 1980 година повторно ја организира во галеријата на Домот на младите „25 Мај“. Изложбата, всушност, ги сумираше 
новите ликовни потраги на Ташовски заснована врз употреба на различни материјали и концепти. Други две дела од 1981 
година се насловени „Композиција А“ и „Композиција Б“, изведени во комбинирана техника. Неговиот колега, сликарот Жарко 
Јакимовски, во предговорот во каталогот го нагласува барањето „точен стил“ сообразен со спокојната истрајност и сила на 
карактерот на авторот. Во делата преовладуваат двослојните рамни површини насликани со точки, линии и површини, во 
редуциран темен и сив хроматизам. Нагласени се цртежот и формата, карактеристичниот контрапункт на правоаголни линии 
и површини со превртениот квадрат, лајтмотив кој се појавува во реалистичка форма на „плетенка“ и чиста геометриска 
форма. Не постојат други „раскажувачки елементи“ што е во согласност со гримберовското сфаќање дека содржината не 

8  Владимир Величковски, Немирот на младите творци, кон изложбата на Филовски, Јакимовски и Ташовски во галеријата при Домот на младите „25 Мај“ 
во Скопје, Нова Македонија, 1.04.1976 год.
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може да се одвои од својата форма, за сликата како автономна пластична структура9. Основниот концепт побудува мислење 
дека Ташовски применил рационализирана постапка, одредена „математичка мисла“, што е дел од неговиот темперамент и 
ликовен концепт создаден и на други примери во уметноста. За Јакимовски „одбраната мотивација на мрежи е обоена со 
функционалноста на просторот“ на „рамнини кои го делат просторот на напред и назад и на внатре и надвор“. Тој смета дека 
кадрираните мотиви личат на „шуплив sид“ во кој простор се случува „суптилна мрежа на сенки“ кои сепак не сугерираат 
никаква просторна длабочина туку стремат кон рамнината на платното и општиот впечаток пред делото. Во сликите се 
појавуваат илузионистички апстрактни мотиви, како преселена површина на хартија, слика во слика или квадрат со мотив 
на стуткана хартија поставен на основа испресечена со остри линии, еден вид хаотичен „технички цртеж“ итн. Во раните 
дела насликаниот широк рам го определува физичкиот рам на сликата, а во други апстрактните линии, графичкиот растер 
има прекинати линии кои вертикално и хоризонтално формираат квадрати сугерирајќи продорна линеарна геометриска 
структура надвор од површината на платното. Правилноста серијално шематично решена не остава простор за сугестии од 
типот на Мондријановата „универзална хармонија“. 

Во Зрењанин во 1982 година се одржа југословенска изложба со наслов „Пределот како повод, просторот како 
исходиште“, што треба да значи кореспондирање со стварноста на сликата. Вељо Ташовски го изложил делото „Мрежи II“ од 
1979 година, а македонската селекција ја застапија тројца сликари. Д-р Борис Петковски во својот текст пишува: „Начинот на 
поимање на пределот кај Душан Перчинков, Родољуб Анастасов и Васко Ташковски/Вељо Ташовски??, всушност, обликуваат 
три посебни филозофски концепции за разни човечки значења, за вредностите и смислата на човечкото постоење во светот. 
Во нивните дела се испреплетуваат убавината или естетичноста на ликовното кажување, мир, спокојство, суптилност на 
чувствата – со моменти на воздржан немир...“. Словенечкиот критичар Александер Басин во каталогот на почетокот укажува 
на следново: „Имено, освен еден сликар (Змаго Јерај) ние, покрај три нови имиња (Густав Гнамуш, Јанез Мателич, Вељо 
Ташовски, Костја Гатник, за жал, мораше да го откаже своето учество), се одлучивме и за сликари кои излагале уште во 1974. 
Дали тоа сега е само потврдување или пак поддржување на старата концепција, истрајување на конвенцијата, или пак е 
признание на нови вредности, нови творечки фази во работата на поедини сликари?“

 Хрватскиот критичар Зденко Рус во воведот укажува на различни односи на уметниците кон стварноста, од поп артот 
до хиперреализмот и периодот на концептуализмот, наоѓајќи се во кругови на сосема спротивни уметнички определувања, 
на пример, во современите германски реалисти познати како група „Зебра“. Тој заклучува дека во изложените дела 
евидентна е можноста на изразот во која се прекршува вечната загледаност на сликарите во светот и рефлектирање на 
светот во сликата, движејќи се во распон од „студен“ поглед до „жешка“ емоција, од егзактна сликарска акрибија до нејзина 
директна негација, отворајќи ги просторите на искуството кои нè поставуваат во подлабока положба на свеста во просторот 
и времето во кое живееме.10

9  (Clement, Geenberg, Ogledi o poslednoj umetnosti, Prometej, Novi Sad, 1997, str.109)
10  Predeo kako povod, prostor kako ishodište, Savremena galerija Ukečka, Zrenjanin, 1982

Без наслов, 1986, комбинирана техника на хартија, 60x40
Untitled, 1986, mixed media on paper, 60 x 40     
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КАРАКТЕРИСТИКИ НА РАНОТО ТВОРЕШТВО

1.
За време на студиите, Ташовски насликал две автопортретни студии, со прецизен дегаовски цртеж и придушени 

тонови. Зачуван е и еден пејзаж насликан во широки хроматски површини. Ташовски во 1976 година создаде неколку слики 
со заеднички назив „Мрежи“ кои ќе бидат основа на неговите понатамошни експериментирања. Сликите претставуваат 
рефлекс на една актуелна духовна состојба и разновидни идеи и влијанија. Делата од втората половина на 70-тите години се 
карактеризираат со дуализам и предметен, trompe l’oell-геометризам во преден план и со црна кружна површина на средината 
на платното, рефлекс на постенформелниот период. Тој дел на сликата асоцира на согорена материја или на згаснато огниште 
со ефект на извесна емоционална резонантност. Токму таквиот мотив го привлекува вниманието на рамната површина на 
платното. Редукционизмот не го развива до минимализам, туку останува на позициите на асоцијативна апстракција. Насловите 
го потврдуваат впечатокот на затворен простор на сликата („Кафез“,1976 г., во акрилик). Тоа е пример на необичен спој на 
предметна илузија и автономен сликарски простор. Семиотичарот Умберто Еко во 1962 година забележал дека геометризмот 
и енформелот се движат по различни патеки - „математичари“ и „крикнувачи“. Ташовски не припаѓа на ниту едно од овие 
определувања условени од темпераментот на уметникот, туку овие спротивности ги помирува во една поделена целина, со 
чувство за примена на одмерен и воздржан тон на изразување. 

Веристички насликаниот рам и аморфната но грижливо обликувана црна маса како подлога упатуваат на крајно 
интровертиран дух, на стишување и повлекување. Станува збор за два плана, за затворен простор и за тап придушен звук на 
бојата. Во овие компромисно решени „неми комбинирани слики“, тие опстојуваат во меѓупросторот на рациото и емоцијата, 
на логос и анима. Сликите во таа смисла откриваат дух на смирена медитативност, на строга контрола на секој дел од 
сликата, наклоност за едноставни и прегледно распоредени форми и површини. Ташовски барал постојаност, не спонтани 
неконтролирани пулсирања и затоа не станува збор за сликар енформелист.

Во Љубљана доминира сликарскиот знаковен енформел на Јанез Берник, а во Загреб Иво Гатин го слика својот „црн“ 
радикален енформел. Апстракцијата ќе доминира во текот на повеќе децении, меѓутоа во почетокот ѝ беше потребна одбрана, 
онаа на Мејер Шепиро и на Барбара Роуз кои пишуваа за хуманистичките аспекти на апстрактната уметност.11 

Жан Полан ја дефинира уметноста на енформелот како нов начин на поимање на стварноста или подобро кажано, на оние 
елементи на стварноста кои му се оттргнуваат на посматрањето и разумот, а кои се наоѓаат во еден мрачен меѓусвет во кој 
внатре и надвор не се разликуваат.12 

2.
Двослојните дела на Ташовски насликани и обликувани се интересни од неколку аспекти. Покрај монохромијата, пла-

стичниот и визуелниот аспект се условени од употреба на дополнителен материјал кој е сроден на платното, но и се разликува 
од него, а тоа е свилата. Ташовски ја одбра свилата како граѓа и техника, како материјал со пластични вредности кој со својата 
структура и нежност овозможува да се постигнат суптилни сенки и форми кои содржат различно количество светлина. Свилата 
има вековна традиција на Далечниот Исток како и во Европа, особено во Македонија. Забележано е, не случајно: „граѓата е 
како техника, има исто така идеолошко потекло. Поради тоа не се употребуваат сите видови граѓа во една уметност. Поради 
тоа еден уметник ја користи оваа граѓа, друг онаа. Изборот на граѓата дава специфичност на основите на уметноста“13. 

Критичарот Вилијам Сајц во повеќе правци во уметноста, почнувајќи од кубистичките колажи па сè до поновите 
уметнички движења, видел „истражувачки процес карактеристичен за модерниот свет“. Тие претставуваат „врвен модел на 
јукстапозиција - физички  и метафизички и со тоа се парадигма на модерната уметност“14. Употребата на сроден материјал, 
како и на несликарски материјали бара долг и сложен процес на изработка на делото што произлегува и се поистоветува со 
наслоените емоции во време и простор, со елементи на стварноста, како и на имагинацијата15.

11 Во книгата на Mayer Schapiro, “Modern art, 19 th and 20th centuries”, New Jork, 1978; Barbara Rose, Apstraktno slikarstvo u Americi, Zagreb (1980 - 1981),  
 Pregled, br. 213, Beograd.
12 Francine C. Legrand, O znaku u otvorenom delu, Posle 45, Umetnost naseg vremena, Tom I, Mladinska knjiga, Ljubljana, Beograd, Zagreb, 1972
13 Tanas Lala, Povratak u brodsku utrobu, intervјu, Janiс Kunelis, 1994, Art Context.
14 Irena Subotić, Materijal kao izazov, XII Jesenji salon, Umjetnička galerija, Banja Luka, 25.XI.1985-4.01.1986
15 Види опширно во книгата ,,Florence de Meredien, Histoire materielle et immaterielle de l’art modern“, Bordas, Paris,1994
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Факт е дека старите начини на восприемање на светот се несоодветни и дека мора да се пронајдат нови. Тоа секако 
не е постигнато во задоволителна мера како релација и расчекор меѓу уметноста и општеството. Еден познат историчар 
изнесува мислење дека ,„историјата на визуелните авангарди во XX век е борба против технолошката застареност“16.

Употребата на несликарски или неконвенционални материјали во делата на македонските енформелисти, на 
оригинален начин, е применета во „мусандрите“ на Томо Шијаковиќ-Шијак од 60-тите години, во некои дела на Грабуловски-
Грабул, Ристо Калчевски, Петар Хаџи Бошков, Симон Шемов, како и други претставници на „новата уметничка практика“ и на 
новото сфаќање на скулптурата како во делата на Симон Узуновски, Глигор Стефанов, Петре Николовски и други. Ташовски 
ја истакна вредноста на материјалот по себе, но и како подлога за сликарски интервенции создавајќи еден вид пиктурален 
визуелен контрапункт на два слоја насликани површини. Свилата или тилот тој ги ставил во функција на истражување нови 
форми на ликовност, материјал употребен како средство за откривање на нови можности за обликување и на нов ликовен 
израз. На тој начин, уметникот ги пренел своите тактилни, мисловни и емотивни состојби. За разлика од таквата постапка, во 
сликарскиот енформел материјалот е носител на значење. 

16  Ерик Хобсбаум, Заостанување зад времето, опаѓање и пропаст на авангардите од XX век, Ars Studio,Скопје, 2014

Без наслов, 1992, комбинирана техника на платно, 90x60
Untitled, 1992, mixed media on canvas, 90 x 60
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Мрежа 33, 1981, цртеж, 70x50
Net 33, 1981, drawing, 70x50
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3. 
Мрежата, клучна мотивска компонента во делата на Ташовски, е доловена илузионистички како контраст на моно хром-

ната заднина, рамно положени сиви и црни тонови. Мрежата, правилно распоредена во рамнината, дава монотон ритам 
на низа еднакви форми, на транспарентен начин, расчленето го насочува погледот кон затворениот план на заднината на 
сликата. Мрежата - плетенка на подоцнежните платна се трансформира во апстрактна линеарна структура или во концепт 
на точки и линии кои на мошне индиректен начин ја сугерираат замислената основна форма. Во некои дела може да се 
почувствува концептуална дематеријализација на предметното, но и тогаш може да се разликуваат двата плана. Во 70-тите 
години Ташовски редовно посетувал зоолошка градина, меѓутоа тој не регистрирал минливи или моментални сензации 
ниту сликал непосредно „на мотивот“ (Сезан) туку бил наклонет кон промислена постапка со одмерен дистанциран став  и 
чувство спрема мотивот. За да оствари хармонична композиција, и кога таа е составена од разновидни елементи, тој ништо 
не препуштал на случајност или спонтан неконтролиран гест. Во делата не може да се види грешка, која некогаш може да ја 
оживее сликата. Евгенија Демниевска (сликарка која има живеено во Белград, а сега подолго време е во Париз) по престојот 
во Јапонија направи слики на свила, а во некои од нив ја одбира темата мрежа. Делото „Снег на ограда“ (темпера на хартија) 
е составено од четири дела на кои се насликани без прекин (ги разделува единствено мошне тенката линија меѓу деловите) 
унифицирани и стилизирани форми на иста линеарна мрежа врз која, со бела боја и мошне суптилно е насликан напластен 
снег. Начинот на кој е претставен стилизирано овој мотив недвосмислено упатува на примерите на јапонските слики на 
свила или на дрворезите. Авторката ги насликала чистите стилизирани форми со нежниот колорит одбирајќи ја рамната 
монохромна површина како заднина. Сликата е изложувана во Скопје17. 

4.
Со „црните“ слики од 1976 година Ташовски се вклучил во некои актуелни движења во уметноста со намера да го 

збогати ликовниот израз преку една форма на обликување, но и поетичност на изразот. Употребата на црна боја во одреден 
монохроматски концепт не била нова појава (таа е користена од страна на европската и американската повоена авангарда). 
Основата на сликата, врз која авторот ја гради структурата на мрежа или илузионистичката претстава на „рам“, е црната боја 
со мали валерски нијансирања. Кандински за црната боја запиша дека се работи за боја без сјај, но со сугестии на „вечен 
молк, без можности и надеж“. Во делата на Ташовски може да се почувствува благ ирационален метафизички призвук вграден 
во духот на еден вид „уметност на комбинаторика“ составена од конкретен и апстрактен мотив. Може да се претпостави 
дека се работело за обид да се изедначи менталниот со физичкиот процес и суптилно градење на целината. Петар Мазев 
наслика црно платно со крстови, Томо Шијак изработи црна „мусандра“ давајќи пример во 60-тите години за „дизајнерска 
црна“, елегантно и рафинирано дело во кое се синтетизираат елементи на слика-објект, дизајн и архитектура. Во светската 
уметност црната боја со сјај ја користеле Е. Мане и Реноар, прерафаелистот Е. Барн Џонс, особено Пјер Сулаж, Анри Мишо, 
Ед Рајнхард и други, а посебни интерпретации предизвикува „Црниот квадрат на бела основа“ од Малевич.    

Сликарите практикуваат и ликовно ги решаваат проблемите на светлина и сенка кои во теоријата се исто така предмет 
на разгледување поврзувајќи ги со феноменот на бојата. Сликарот симболист Одилон Редон ќе каже: „Човек мора да го 
почитува црното, него ништо не го расипува“18. На сликата на Ташовски може да се примени и мислењето дека „апстракцијата 
стана плодно тло за црната боја“ и дека „црните слики се во суштина интровертирани слики со сугестија на згаснатост“19.

Еден друг критичар забележува: „Црното во себе може да ја содржи денешната трагедија“ и тоа со еден „сестран телесен 
страв“20.   

17  Марика Бочварова-Плавевска, Невидливиот пејзаж, НУ Музеј на современата уметност, Скопје, април-мај, 2011
18  Види во книгата: Rudolf Arnhajm, Umetnost i vizuelno opazanje, Psihologija stvaralackog gledanja, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1987, str. 278)
19  Misel Pasturo, Crna, Istorija jedne boje, Sluzbeni glas, Beograd, 2010
20  Tomaz Brejc, Temni modernizam, Cankarjeva zalozba,Ljubljana, 1991
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Уметноста во себе впива елементи на животот и надворешниот свет подложени на трансформација во согласност со 
законите на уметноста затоа што во крајна инстанца „уметноста потекнува од самата себе“.

Во „темите“ на Ташовски нема ништо езотерично ниту теориско, никаква мистификација, но тоа не ги исклучува 
мирните иреални сугестии. Од времето кога Џон Раскин забележал дека „бојата е сосема релативна, а обликот е апсолутен“, 
теоријата и практиката дошле до повеќе нови сознанија за психологијата и симболиката на бојата. Ташовски создаде 
слики со сигурна организација на елементите со извонредно мирни површини, во кои нема израз на тегобност. Напротив, 
сликата манифестира стремеж да нè опкружи со атмосфера на спокојност, па и ведрина што претставува многу ретка појава 
во современата уметност која нè повикува на учество во неговите непоматени емоции. Не може да се замисли нешто 
пооддалечено од нашиот поим за „немирот“ во модерната уметност од сликите на Ташовски.

Секако, останува впечатокот дека станува збор за уметност која ништо не крие од посматрачот или сè е тука, на прв 
поглед тоа е видливо без особени пречки или таинственост кои треба да се совладаат како предизвици со кои треба да се 
соочиме.

Црната, во монохроматски клуч, Ташовски ја употреби во најраниот творечки период поврзана со мрежата, како знак 
на предметното и преовладувачкиот впечаток на двојственост и „слободна“ асоцијативност. Рамот и мрежата, покрај јасните 
асоцијации, дозволуваат и уште неколку можни толкувања, но во спрега со црната монохромија која побудува повеќе разни 
асоцијативни моменти. Треба да се каже дека, сепак, доминантен впечаток е затворен простор со алузивни моменти на 

Без наслов, 2006, цртеж, туш на хартија, 65x50
Untitled, 2006, drawing, ink on paper, 65 x 50
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згаснато огниште, придушени чувства, на подрум, далечно потсетување на оџачар, уште поиндиректно на Бојсовиот зајак, 
кој за разлика од човекот „се вкопува во земја“ итн. Можеби посоодветно би било да укажеме на дизајнот на црното, боја што 
има широк простор на асоцијативност и моќ на разновидни  метафорични, метафизички и симболични значења, поврзани 
со облеката (или модата), со разни човечки состојби и чувства (Игор Тошевски изработи асамблаж од слики и предмети 
во кој доминира црното знаме како симбол на нашата општествена стварност). Се пишувало за „морбидната убавина на 
црното“, за нејзината оптичка сила, како и за симболична сила со емоционални ефекти. Пред делата на Ташовски добивам 
чувство на притаеност, аскетска смиреност, сериозност и скромен впечаток, на бавно струење „без сјај“, на безличност. Бојс, 
кон крајот на 1981 година на изложбата „Црно“ во диселдорфската „Кунстхале“, поточно на фасадата поставил обичен – 
необично едноставен предмет налик на цевка – оџак со што ги споил „внатре“ и „надвор“ на свој бизарен неочекуван начин. 
„Оџакот“, се разбира, е црно обоен. Таа изложба, „мудра и темелна“, дала преглед на црните монохроми во авангардите 
на дваесеттиот век (делата на Маљевич и Родченко, потоа на Марк Ротко, Ед Рајнхард (црниот свештеник), Барнет Њумен, 
Френк Стела, Ричард Сера, како и на Капров, Клајн, Кунелис, Мерц итн.). Се работело за идеја да се прикажат различни 
приоди и доаѓање до метафизиката на црното, таа „небоја“ која за едни претставува евокација на алхемиското црно, за други 
отсуство на светлина, за трети само пиктурална материја.

ПЕЈЗАЖНИ МОТИВИ – БОЈА И СВЕТЛИНА

1. 
Ова е време кога чувството за природата е изместено, а непосредната перцепција се менува за да се претвори во ин-

директен, нов степен на согледување на природата. Во делата на Ташовски не постои хиерархија на симболични елементи во 
претставувањето на пределот. Со осамостојувањето на неговата претстава станува можна една визура на природата и светот 
со воспоставување на „сеопфатно поле на видување“21.

И по таканаречениот крај на пејзажното сликарство постои некоја слика на природата. Природата сфатена како исечок е 
толкувана во нејзиното единство. Далекосежните промени во разбирањето на сликата одговараат на променливото искуство 
во однос на природата на кое му даваат сликовна презентација. Развојниот чекор кој води кон апстракцијата го навести Клод 
Моне со циклусот „Лилии“. Кандински го претстави „внатрешниот звук“ на сликата во однос на предметите од надворешниот 
свет изразен со слободни и немиметички енергии и симболи. Сликата стана поле на дејствување на творечките импулси и 
интензитет, на силата на бојата и линијата. Паул Кле, како резултат на своите искуства, ја искажа следнава мисла: „Уметноста 
не го претставува она што е видливо, таа пред сè прави нешто да стане видливо“. За природата на уметничкиот процес, 
тој особено ја објаснува трансформацијата (или деформацијата) низ која поминува визуелната слика пред да стане значаен 
симбол22. 

Пејзажното сликарство, кое доживеа бавен пад, се влева во нова слика на природата. Тоа значи дека со модерните 
услови на сликата сликовната претстава на природата станува значајна на друг начин. Таа губи од еднозначноста, ама добива 
нов тоталитет вткаен во компониран исечок во еден многуобличен супстрат. Природата, која всушност содржи напнатост 
меѓу можното и стварноста, секогаш може да биде предизвик за уметникот. Модерните слики, според проучувачите, може до 
крај да се разберат во светлината на традицијата, на пример, во светлина на проблемот поврзан со природата, дури и тогаш 
кога сликовната идеја на пејзажот повеќе не ја постигнува онаа задача на претставување.

Мондријан, преку спротивности на мирување и движење, ги прочистил материјата и предметниот свет, ги спи ри ту али-
зи рал. Мондријан ја појми природата како космос во кој структурата и движењето треба да станат идентични, природата е 
состојба од највисок ред и со бескрајни можности и изобилство на хармонија. Во тоа е близок на Сезан, кој се разликува од 
Моне, а тој од апстракционистите, сликари на една протејска природа, за која не знаеме дали се наоѓа во процес на доаѓање 
или во процес на исчезнување. 

21  Mjecislav Porempski, Ikonosfera, Prosveta, Beograd,1978
22  Според Herbert Rid, Istorija modernog slikarstva, Jugoslavija, Beograd, 1979
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Моне можел да оствари „ефект на пладневно сонце“, меѓутоа видлива е неговата решеност да создаде „невозможни 
слики“, да го запре времето со фиксирање на минливите сензации, како и поголема поетичност на сликата. Повеќе години 
подоцна Барнет Њуман, припадник на американската постсликарска апстракција, ќе рече: „Моите платна не се манипулација 
со просторот, тие не се поврзани со пиктурална репрезентација, туку со една временско-темпорална сензација“. Тој сметал 
дека неговото сликарство (кое работи со целиот простор) е далеку од Мондријановата „универзална хармонија“ каде што сè 
уште трепери сеќавање на природата23.

Ташовски не сликал одбран исечок од природата, ниту ја следи импресионистичката техника, туку се потпирал на 
„оптиката на мислено сиже“, работејќи со бојата како сензација и простор, со боја во која се содржани различни вредности 
на светлина, различна густина и транспарентност на рамните површини и апстрактните форми кои лебдат во неодреден, 
но сетилно доживеан имагинарен простор. Тој, како и авангардните уметници порано, во природата не видел „царство на 
стабилни нешта“, што се однесува и на немирот на внатрешниот живот на човекот. На создавање на слика дејствуваат „сила 
и струење на енергија“. Паул Кле, по искуството на природата како Natura Natubans, формирал креативен став. Готфрид Бем 
напишал: „Под модерни услови на слика, во одредено културно и социјално опкружување, природата губи на еднозначност, 
ама добива еден непознат тоталитет“.24

Може да се потсетиме, по повод Клод Моне, на празнината и на ништото. Неговите „водени пејзажи“ се толкуваат како 
„поглед на едно непостоечко око“. Ротко и Њуман подоцна го оживеале просторот со непосредно дејствување на бојата. 
Меѓутоа, во сликите на Ташовски во една филтрирана форма постојат извесни реминисценции на стварноста. Тој можеби 
стремел кон онаа цел или состојба на Марк Ротко кога „во Орегон ги доживеал бескрајниот простор и исчезнувањето на 
сопственото јас“.25

Расчекорот со „стварноста“ е очигледен и во делата на Ташовски, покрај трагите на извесни елементи „од природата“. 
Меѓутоа, светлината и бојата се создадени од сликарот, од неговата способност да регистрира односи а не поединечни 
елементи. Сликарот, всушност, не може да го препишува она што го гледа, туку може тоа да го преведе во термини на својот 
медиум. Секој сликар, вклучително и Ташовски, создава свој „нов систем на знаци“ за да го постигне или изрази она чувство 
или идеја што ја носи во себе, на нешто видено или запретано во сеќавањето. Некои критичари не му даваат важност на 
сеќавањето како на пресуден творечки агенс или импулс. Општо место е ако кажеме дека „уметноста е работа на духот“26, 
меѓутоа идејата или интуицијата мора сликарски да се реализираат.

Уекер, уметник од германската авангардна група „Зеро“, во текстот „Патишта кон рајот“, пишува: „Еден поглед кон небото, 
во сонцето, на морето e доволен да покаже дека светот надвор од човекот е поширок од оној кој е во нас, кој е толку огромен 
и човекот има потреба од еден медиум кој ја трансформира моќта на сонцето во еден блесок“27.

Чинот на преобразба на виденото со помош на боја и нејзината просторно-временска сензација на површината се 
остварена идеја во сликите на Ташовски. Платната на Ташовски носат белези на просторни односи меѓу апстрактните 
или асоцијативните форми, како и доза на медитативност. Чувство на бескрај на просторот на природата и на времето, 
видливо во делата на современите автори, постигнал и германскиот романтичар од 19 век Каспар Давид Фридрих со делото 
„Свештеник на морскиот брег“28.

Светлината е еден од суштествените елементи во сликарството. Научникот Брике (Brucke) заклучил дека сликарот не 
треба да слика „сцени осветлени од сонце“ (како што практикувал Лазар Личеноски). Во 1877 година тој напишал: „Малку 
повеќе поезија со малку помалку пладневно сонце би им направиле многу добро на нашите модерни пејзажисти“29.

Сликарот, од повеќе причини, многу малку време гледа „во мотивот“, но може да му се навраќа и повторно да се 
оддалечува од него за да изработи слика а не претстава според непосредната сензација.

Сината боја дава чувство на воздух (според Сезан), но за да се одреди за каква сина боја се работи, треба да се изоди 
патеката на сликарот на планината „Сент Виктоар“ (сугерира Вера Хорват Пинтариќ).

23  L’art du 20 siecle, Museum Ludwig, Cologne, Taschen,1996
24  Gottfried Boemh, Nova slika prirode. Posle kraja pejsaznog slikarstva. In Gottfried Boehm, Muzej savremene umetnosti, Beograd, 1987, str. 102-114
25  Karl Ruhrbero, Umjetnost 20 stoljeca, Taschen, 2004, str. 290
26  Макс Ј.Фридлендер
27  L’art du 20 siecle, Museum Ludwig, Cologne, Taschen, 1996, str.582
28  Група автори: Histoire del’art, Hachette, Education, Paris, 1995,str.259
29  E.H. Gombrih, Umetnost i iluzija, Psihologija slikovnog pretstavljanja, Nolit, Beograd, 1984
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Сината има и други симболични белези (според речникот на симболи, тие не се малку), но би ја издвоил сугестијата 
на широчина и длабочина, на метафизички или иконовидни сугестии, да се опростори како идентификација на човекот 
и просторот. Таа, како во сликите на Ташовски, може да значи премин во други предели. Сликата може да изгледа празно 
или полно, при што полното не мора автоматски да значи квалитет. Едно без друго не може, како што мистичниот живот е 
сочинет од непрекинато сменување на празно и полно. Постои и состојба на „полност во празнина“. Поетот и сликар Анри 
Мишо30  вели: „Нешто секаде, не се знае каде, се повлекува. Наместо впечаток на цврстина се јавува впечаток на етеричност. 
Материјата повеќе не е неоспорна“. 

Важно е да се оствари соодветен распоред на односи меѓу нештата, а тие добиваат белези на некој вид „меур од 
сапуница“ (Хојлова мисла). Уметниците, меѓу кои и Ташовски, по интуитивен пат ги насетиле и обликувани ги претставуваат 
таквите состојби на атомот и вселената, структурата на неизолираност и сепроткајувачки струења, меѓу порозните форми и 
околниот простор. 

Во делата на Ташовски има блага, неодредена сугестија на атмосфера на светлината на некој дел од денот (пладне, 
попладне, ноќно време), меѓутоа на планот на конкретизирање на цртите и изгледот на пејзажот може да се каже дека се 
одлучува за општа претстава, за мимезис на фрагментот. Така, самиот мотив сам по себе не е најважен, туку стилизирана 
форма или дизајнот на концептот, одредената комбинација на блискост со природата и архитектонско-урбаната „рамка“ на 
претставата. Нешто што било видено порано во актуелната претстава ги губи деталите на интерес на основниот впечаток и 
синтетичната претстава. Порано беше искажано мислење дека „канадската тематика има предност за Канаѓаните и затоа го 
избрале пејзажот како свој визуелен јазик и средство за достигнување на своите национални стремежи“.31 Тоа во извесна 
смисла може да се каже за пејзажот на Личеноски, повеќе за автори со класичен пристап, меѓутоа не и за сликари на „новиот 
пејзаж“, како што е Вељо Ташовски. Зар не живееме во Маклуановото „светско село“ и потоа?!32 

2.
Ташовски слика на платна од галериски формат, потоа на забележливо мали платна и конечно ќе почне да слика на 

големи, хоризонтално поставени платна согласно на својата уметничка визија. Тој создаде нова претстава на пејзажот во 
која се синтетизираат елементи на стварноста и на имагинацијата. Бојата, во сино-сив-зелен-бел тоналитет, ја рашири на 
целата површина на платното добивајќи нова улога на значење во близина на монохроматски решенија. Малиот формат 
бара доближување кон сликата со концентриран набој, додека големото платно бара нова комуникација и можност платното 
да го „впие“ погледот. Василиј Кандински вака го пренесува своето сликарско искуство: „Секоја голема површина сама по 
себе го открива своето потекло - од палетата“33. Ќе укажам на уште едно искуство. Сликарот Марк Ротко почувствувал дека 
„големата слика е моментален пренос: ве врзува со неа“. Тој настојувал да создаде чувство на интимност, слики со „големина 
на човек“. И што е многу важно, сликите се гледаат од дистанца, без „апсорпција“ на гледачот од сликата34. Кон таков вид 
восприемање стремел и Ташовски. Вељо Ташовски во едно интервју, за своите нови платна, ќе рече: „Не сликам конкретни 
статични форми, туку тоа се облици што асоцираат на постојана променливост“. И веднаш потоа „самата форма бара голем 
формат, простор-слика“35.

Ташовски бил свесен за драматичната промена на човечкото сетило за вид и за неговата перцепција и однос кон светот. 
Тој ја ослободил сликата од детали, од историја, „архаична митологија“ или „романтична антропологија“, но не од сеќавање 
на „глетки“ од природата и призвук на иреалното. Ташовски се држел до сликарството и извесните семантички назначувања, 
меѓутоа никогаш не допрел до сликарската „нулта-точка“ или до оној „есенцијален минимум“ како во американската 
постсликарска апстракција. Неговото избегнување на траги на личен ракопис потсетува на Аполинеровата мисла дека 
„новите сликари прават слики на кои нема вистински субјект“36.

30 Во текстот  „Неизрециво празно“, на стр. 92 во тематот „Мистика“, списание „Градец“ број 115, Чачак, 1995
31 Розмари Л. Товел, предговор во каталогот Канадски пејзаж, Центар за култура на град Скопје, (недатирано)
32 Maršal Makluan, Poznavanje opštila – čovekovih produžetaka, Prosveta, Beograd, 1971
33 Vasilij Kandinski, Secanja, Likovne sveske 3-4, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd, 1996
34 L’art du 20 siecle, Museum Ludwig, Cologne, Taschen, 1996, str.196
35 Гордана Колевска, Искрената уметност публиката секогаш ја препознава, „Теа модерна“, Скопје, 22.3.2006, разговор по повод добивањето Гран-при на  
 Зимскиот салон на ДЛУМ.
36 Jean Claude Lebensztein, Slikarevi spisi, Dometi 12, Rijeka, 1987.
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Без наслов, 1985-88, комбинирана техника на хартија, 99x67
Untitled, 1985-88, mixed media on paper, 99 x 67

Единственоста на творењето на делата на Вељо Ташовски е изразена преку третманот на бојата и светлината уверен 
дека мора да постои некој ред однатре, во конструирање на сликата и во надворешниот свет на природата. Тука не е дадена 
нагласка и на атмосферата како во експресионизмот ниту во чинот на рекреирање пејзаж на симболот (по примерот на Гоген 
и други сликари), покрај фактот дека се служел со „аранжирање на линии и бои“ за да создаде „симфонии, хармонии кои не 
претставуваат ништо стварно во вулгарна смисла на зборот“. Во нив нема директно искажана идеја, меѓутоа даваат сугестии 
како повод за некои размисли (како што тоа го прави музиката) без помош на претстави. Кенет Кларк има едно интересно 
забележување: „Една од работите која нè вознемирува на сликите на Садерленд“, вели тој, „е исчезнувањето на човечката скала 
(na вредности) – начинот на кој трњето или група свенати иглички одеднаш добива колосални пропорции“. Во сликите на 
Ташовски нема човечка фигура, ниту предмети или каков било репрезентативен елемент. Сличноста со мотив од природата би 
му пречела, би била одвишна во неговата претстава и визија за природата. Повеќето уметници, на пример Кле, во создавањето 
на имагинарен пејзаж со низа елементи и знаци на подлабокиот слој на потсвесното дале проширена претстава на природата, 
а духот е тој што секогаш ќе успее да даде видлива форма на визијата. Според Кларк, „уметникот може да ги избегне битките и 
чумите, но тој не може да ја избегне идејата“. Интересно е, макар што не мора да се согласиме со ова негово искажување: „Макар 
што Мондријан, сликар кој успеа да оствари најчиста од сите апстракции, вели дека некои од своите оригинални инспирации 
ги црпел од брановите и плажата, не можеме сериозно да ги земеме построгите форми на апстрактната уметност како база 
за пејзажно сликарство“.37Фотографијата и сликарството имаат сложен однос, при што фотографијата му дава на уметникот 
можност да го прошири опсегот на своето естетско искуство далеку пред границата на своето непосредно доживување на 
природата. Меѓу нив постојат разлики на медиумот и техниката, како автономни белези и вредности. Движењето на погледот 
по површината на сликата, од друга страна, сугерира движење на камера, што ќе рече вклучување и на аспектот на време.

37  Kenneth Clark, Priroda u umjetnosti, Mladost, Zagreb, 1962, str.197
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ЗА ЦРТЕЖОТ

Ташовски во повеќе наврати нагласувал дека цртежот е „носечки елемент на сликата“ што се поврзува со поимот на 
форма или облик (со бројни искажувања од антиката до денес).

Цртежот во делата (од оние најраните, како и подоцнежните) е вграден во самата структура на формата, но се појавува 
и како самостојна дисциплина со автономни и посебни вредности, независно од насликаното платно за кое се прават 
подготвителни цртежи.

Во постакадемскиот период Ташовски создал серија цртежи базирани на линијата, третирана со различна густина и ритам, 
во црно-бели односи кои недвосмислено упатуваат на инспирација од природата. Во таквите мошне стилизирани претстави 
на извиени (арт нуово) линии, дадена е нагласка на решавање на дводимензионален простор. Црно-белите цртежи уметникот 
ги изложи во 1988 година. Потоа следуваше период на нови истражувања кои се одвиваа паралелно со неговите сликарски 
реализации: линиите, површините и формите добиваа посебна суптилност, одмерен ритам и послободна асоцијативност. 
Декоративниот момент не бил запоставен. Ташовски цртал со туш и во комбинирана техника (како и во сликите), постигнувајќи 
во некои дела лесна згуснатост на знаковните форми.

Матис бил убеден дека „најдобро проучување се прави со помош на цртање“. Ако цртањето е Дух, а бојата е работа на 
Сетилата, мора прво, вели тој, да цртате за да го образувате духот и да можете бојата да ја поведете по духовните патишта. И 
дека бојата не се употребува „како опис туку како средство на интимен израз“38.

Цртежот ги определува местото и значењето на бојата, меѓутоа во подоцнежните дела Ташовски ќе ѝ даде предност на 
бојата во нејзините студени или придушени вредности, користејќи сино-сив, зеленикав тоналитет со посебна улога на белата.

Цртежот во теоријата, во неговата семантичка индикација, се објаснува како „знак со посебно значење и сугестивност“39.
Долго време важело академското барање - научи да црташ, што значи дисциплина и вештина. Со модернизмот во уметноста 

се менуваше таквата поставеност на работите во интерес на неакадемски пристап на цртањето како форма на барање и тоа 
не како аналитичка точност туку како барање на „емоционална вистина“ или „духот на материјата“ (практикување на проф. 
Бомберг). Академизмот (како „болест на раката и окото“) отиде во историјата. Големи цртачи во историјата на уметноста се 
Рафаел, Енгр, Дега и Матис кој препорачува: „да се пронајде вистинска, сопствена линија, свој особен цртеж и личен цртачки 
јазик“. Ташовски ги помирил тие две техники или постапки.

Тулуз Лотрек во една пригода изјавил: „На крајот - јас не знам како да цртам“.40 Подоцна, современата култура можеби 
нема да знае - како да црта, меѓутоа постојат различни искуства. Перформанс уметниците, браќата Гилберт и Џорџ (но не 
само тие) цртежот го сметаат за техника излезена од мода итн. Меѓутоа, Лори Андерсон, перформанс уметница која владее 
со најновата електроника во уметноста, чувствувала потреба со молив в рака да ги забележи своите идеи, да го почувствува 
шумот на моливот на површината на хартијата.

38  Ricard Fridental, Istorija umetnosti kroz pisma velikih stvaralaca, od Blejka do Poloka, Jugoslavija, Beograd, 1963, str. 238-239
39  Лазар Трифуновић, Signum Et Signifikatum, во книгата Од импресионизма до енформела, Нолит, Београд, 1982, стр. 314-319
40  Слично се искажал писателот Г. Флобер
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УЛОГАТА НА СЕНКАТА

Во сликарскиот концепт на Вељо Ташовски сенката има суштествена улога ослободена од физичките закони, за да се 
стави во строга функција на делото. Двослојноста на сликата придонесува за суптилната игра на сенките кои ретко се врзани 
за предметот затоа што самите добиваат посветли или потемни форми со разни асоцијативни значења. На тој начин, сенките 
во делата на Ташовски имаат „иконичен карактер“ што значи дека се создадени во контекст на самата сликовна конструкција, 
а не како одраз на предметната реалност. Пред да приложам еден пример, еве неколку проучувања од историјата на 
сликарството. Вилијам Хогарт се прашувал што подразбира сенка која се оддалечува од окото, а окото често е измамено. 
Сенката како медиум има „статус на индекс“, а сенката како мотив има „иконичен статус“ што е поврзано со решавање на 
тридимензионален односно дводимензионален простор на сликата. Во фотографиите на Ман Реј статусот на фрлена сенка 
е различен кога таа станува сопствена претстава. Денис Холие пишува за „сенка сираче“, сенка која е одвоена од своето 
потекло, отсечена од својот извор. Во делата на Де Кирико и Салвадор Дали, сенките се иконични сенки, кои се насликани 
а не кога ги формира самиот предмет. За Андре Бретон „автоматското пишување... е вистинска фотографија на сенката“41.  

Во делата на Ташовски (на пример „Слика XXIV“ од 1993) насликани во комбинирана техника се појавуваат форми налик 
на „оригами“ кои се проткајуваат со мотивот на мрежа за основа на имагинарен простор. Во графиките (изведени во техника 
сериграфија) на Душан Перчинков се појавуваат слични мотиви (дел од јапонската традиција на обликување конкретни 
фигури од хартија) предадени со нагласена стилизација на формите решени линеарно.

Графиките изработени меѓу 1990 и 1991 година се насловени со заеднички назив „Предел“ и ги содржат карактеристичните 
предзнаковни форми на уметникот42.

41  Jasmina Cubrilo, Epizoda modernizma, „3+4“, Beograd. Nova serija, 1996, str.36-37
42  Соња Абаџиева, Кон графиките на Душан Перчинков, галерија „Селект“, Скопје, 10-20.IV.1992

Без наслов, 1991, комбинирана техника на хартија, 50x70
Untitled, 1991, mixed media on paper, 50 x 70
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Во Македонија немало школа за реализам, како ни школа за пејзаж кој порано во хиерархијата на жанрови имал 
второстепено значење што не пречело уметниците да создадат ремек-дела. Уметниците ги елиминирале ефектите на 
сенка во интерес на ефектите на звучна боја и светлина, особено за решавање на мотивот во зони, што е сообразено со 
дводимензионалниот простор на сликата. 

Во знак на сеќавање, во 2010 година во приватната галерија „ОКО“ (која е сега затворена) беа изложени платна од 
серијата „Рефлексија“ III, IV и V и други.

Во 2012 година, како уште една потврда на вредноста, во збратимениот град Нирнберг во Германија, беа изложени 
делата „Рефлексија“ I, од 2004, „Рефлексија“ VI и VII од 2007 година. Германската публика имала можност да види дела изведени 
со забележителна ликовна култура, слики што ги карактеризира јасен ликовен концепт, прецизност на цртежот и чистите 
форми, како и впечатливата визуелна артикулација на идејата. Во „Нирнбершки вести“ (недатиран текст) од 2012 година 
за изложбата на Ташовски е укажано дека неговите слики се обликувани „на две рамништа“, како „рафиниран материјален 
експеримент“. Од една страна е „обоено платно врз кое на извесна висина е монтирана ткаенина на дрвена рамка, која е 
обработена со префинети цртежи со четка (некогаш со распрснувач)“. Резултатот е, според освртот, „возбудлива уметничка 
поезија, која се откажува од атмосфера и просторна длабочина“. 

Сликите населени со меки сунѓерести форми и магливи апстрактни мотиви-сенки лебдеат во широкиот студен простор 
со асоцијации на неопределен земски, односно космички простор, со нежни тонови и филтрирана „креирана“ светлина и 
оддалеченост на една „отворена“ еднообразност.
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ЗА БОЈАТА

 Бојата и цртежот одат заедно. Бојата ја создава и модифицира формата. Вистина е дека музиката и боите немаат 
ништо зaедничко, меѓутоа следат паралелен пат. Тоа што е најзначајно за боите, тоа се односите. Во сликите на Ташовски е 
остварена тиха средба меѓу бојата и цртежот, со сугестии на суптилна музика и доминантна тишина. Поимот на боја и нејзината 
примена еволуираат од сликарството на импресионистите, преку Ван Гог и особено Гоген и Матис кои употребија поголеми 
површини живи бои, го нагласија значењето на хроматските односи и „вредноста на новиот обликовен систем кој помалку е 
интелектуален отколку чувствен“43.

 Ташовски од почетокот  стремел кон доработена фактура, чисти форми, зближени акорди на слеани тонови 
(постигнати со распрснувач) покажувајќи дека со природата, или пејзажниот жанр не е свршено. Сликарот Андре Базен вели: 
„Човекот е во светот, тој гледа ама и другиот го гледаат“.44 

  Бојата е основа, главен покренувач и структура на сликата која добива симболични својства не губејќи ја 
асоцијативноста на пејзажот. Во делата на Ташовски, непосредната перцепција имала значајна улога, меѓутоа следејќи 
ги својот темперамент и чувствителноста на своето „цивилизациско време“ (Матис), внесува елемент на стилизација и 
концептуализирање на содржините кои го контролираат „природниот идентитет“ (како „животна течност“) на мотивот. Матис 
забележува дека употребата на „ледената чистота на небото, острите сини бои, ќе го изразат времето исто така добро како и 
нијансирањето на листови“45.

 Сеќавањето има значаен удел во сликањето особено кога пораката на светлината се претвора во код на бојата. 
Сеќавањето, забележано е, кое го изведува тоа чудо главно е сеќавање на видени слики46.

 Критичарот Готфрид Бем се прашал: „Дали сеќавањето е нужна категорија на ликовно-уметничката работа и 
категориите на историјата на уметноста?“

 Според Хајнрих Фрилинг, развојот на техниката на сликарот му дава можност многу повеќе да се изрази самиот 
себеси. Оттука, „сликарот на иднината, врз основа на современиот степен на свест, ослободен од предрасуди на естетското 
допаѓање, има можности на нов начин, боите заради нив самите, сликовно-логички да ги постави, да ги доведе до израз 
заради самите нив“.47 

 Ташовски не сликал според моментни впечатоци, импресионистички, туку концентрирано работел со боите што ги 
одбрал, грижливо и дисциплинирано нанесувајќи рамни површини боја со мазна фактура со точки и цртички кои создаваат 
мирен флукс на рамнината, создавајќи впечаток на „оаза на мир и ред“ (Ротко). Сина боја и други тонови користеле повеќе 
сликари, од различни мотиви и на различен начин, меѓутоа постои барем формална сродност со делата на Алигиеро е 
Боети, групата „Бранд“, Фриц Клем, Филип Тафе, или Жан Мишел Санежуан кој користел и мрежа по целата површина на 
хоризонтално поставените платна. Станува збор за индивидуален творечки пат, за многу различни мотиви на создавање 
освен уметничкиот чин кој има универзални белези. Овие автори негуваат разновидна концептуална уметничка практика која 
вклучува разновидни експерименти и необични поврзувања на предметното и апстрактните мотиви. Ташовски е сензибилен, 
на свој начин прочистен натуралист со уште некои референци на природата, атмосферата, изразот итн. Локална боја, илузија 
или мимезис не се во фокусот на уметниците. Зоран Павловиќ, сликар и теоретичар, укажува на улогата што ја има бојата 
во уметноста, но исто така и во науката, психологијата и други области. Со бојата, пишува тој, „се дефинираат сите мисловни 
и емотивни аспекти низ кои се појавува нејзината смисла“. Секако, заклучува авторот, „бојата согледана исклучиво тесно 
поврзана со ликовната уметност претставува едно многу сложено подрачје...“48 

 Во 1953 година во Њујорк е формиран Американскиот комитет за колориметрија и „наука за боите“. Во книгата на 
Антон Трстењак се обработени прашања за феноменолошкото толкување на бојата, нејзината функционална примена, како 
и нејзиното значење во областа на физиологијата и психологијата, во социологијата и технологијата, во физиката и хемијата. 
Особено се укажува на проучувањата на Њутн (триаголникот на бои), на Јанг и Хелмхолц, Гете и Шопенхауер, на д-р Макс 

43  Pier Frankastel, Umetnost i tehnika, Nolit, Beograd, 1964, str. 211-213
44  Likovne sveske 1, Umetnička akademija u Beogradu, 1971, str.33
45  Likovne sveske 3-4, Univerzitet umetnosti, Beograd, 1996, str. 45-46
46  Во книгата: E.H. Gombrih, Umetnost i iluzija, Psihologija slikovnog pretstavljanja, Nolit, Beograd, 1984
47  Sreten Petrović, Boja i savremeno srpsko slikarstvo, Naučna knjiga, Beograd, Prosveta, Niš, 1989
48  Zoran Pavlović, Svet boje, Turistička štampa, Beograd, 1977, str.23
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Лишер, Д. Кац и К. Билер, особено на нобеловецот Вилхелм Освалд, при што треба да се додадат и значајните уметници 
Кандински и Кле, Итен и др.49

 Бојата поврзана со обликот е составен семиотичен дел на сликарот. Кандински сметал дека прашањето на именување 
на боите е влог на тоа време за напуштање на фигуративното и развој на „чистото“ сликарство. Меѓутоа, може да се каже дека 
зборовите не се доволни затоа што на бојата ѝ е својствено „она нешто повеќе“. Боите, всушност, побудуваат со внатрешна 
претстава. Оттука, секој сензибилен човек мирно ја развива својата сопствена симболика на боите, при што има извесна 
разлика во поместувањето на индивидуалниот симболизам. Во сферата на лингвистика на боите вообичаено се упатува на 
Рембоовиот сонет „Самогласници“ кој има апстрактен независен ентитет. Цитирам: „А црно, Е бело, И црвено, В зелено, О 
сино“. На тој начин, вели Рембо, „речиси сите јазици на различни народи ми се обоени“.50

 Кандински ја променил основната структура на сликата; експресија и строга композиција кога се појавил нов систем 
на односи меѓу линијата, површината и бојата во кој бојата е врзана за одредена геометриска форма и линија. Така жолтата е 
триаголник, црвената е квадрат, сината е круг. Кругот е теоретски син кога има напон како компонента, но ако компонентата е 
пасивна, тогаш е црвен, ако е активен, тогаш е жолт.51 

 Јоханес Итен, предавач во Баухаус, како и Кандински, изработил структурна хроматска шема на сите годишни 
времиња – зимата тој ја претставил со доминантни сини тонови. Овој сликар и автор на книга за боите напишал: „Боите се 
исконски идеи, тие се деца на безбојната светлина и на нејзината колешка, безбојната темнина. Светлината, тој прв феномен 
во светот, ни ги открива духот и живата душа на светот преку боите“.52 

49  Anton Trstenjak, Čovek i boje, Nolit, Beograd, 1987
50  Thierry de Duve, Boja i njen naziv, Dometi 12, Rijeka, 1987
51  Herbert Rid, Istorija modernog slikаrstva od Sezana do Pikasa, Jugoslavija, Beograd, 1979       
52  Johannes Itten, Umetnost boje, Umetnička аkademija u Beogradu, Beograd, 1973
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Сината и зелено-сината симболизираат море и воздух, животна сила. Исто така, небесна сила, според Фрилинг53. Матис 
во 1909-1910 година дава опис на една своја слика. Тој забележува: „Мојата слика Музика беше насликана со убава сина боја 
на небото, најубава можна сина боја (површината е обоена со густа сина до онаа точка кога синото, а замислата е тоа да биде 
апсолутно сино, во потполност се појавува), со зелени дрвја и вибрантно румена на телото“.

 Се издвојуваат искуството и сфаќањето на Ив Клајн  кој смета дека сината боја е револуционерна, а златната боја 
е мистична и алхемична... Тој е автор на интернационалната Клајнова сина која опфаќа монохромни платна со иконовидни 
белези, т.н. антропометрии (отпечатоци од голи тела), употреба на предмети итн. Позната е сината слика на Лучо Фонтана од 
циклусот „Кончето спацијале“. Барнет Њуман во 1967 година бил освоен од сината боја итн.

 За други уметници, сината, како и другите бои, има мирис и може естетски да биде консумирана бесконечно разновидно. 
Витгенштајн се прашува и дава филозофски одговор врз основа на свое искуство. Тој вели: „Што може да се каже и што значат 
црвената, црната и белата? Можеме, се разбира, веднаш да посочиме на предмети со такви бои. Ама нашата способност да го 
објасниме значењето на тие зборови не оди понатаму“.54 

 Или кога нè потсетува на разговор со познат сликар: „Рунге вели дека црното валка. Што значи тоа? Дали тоа е 
дејствувањето на црното врз нашата душа? Дали тука се мисли на додавање црна боја?“55. На друго место, сосема умесно 
забележува: „И затоа мислам дека е излишно и некорисно за разбирање на сликарството да се говори за карактеристиките на 
одделни бои“.56 Или, повторно, според Филип Ото Рунге, белото и црното се непроѕирни или телесни бои. 

53  Речник на симболи, составиле Жан Шевалие, Ален Гарбран, Табернакул, Скопје, 2005, стр.907
54  Ludvig Vidgenštajn, Opaske o bojama, Fedon, Beograd, 2008, str.19
55  стр.43
56  стр.65
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СЛИКА – ПРОСТОР

 Ташовски рано ги прифатил можностите на рамнината како клучен знак на модерното време, со долга историја на 
развој (со многубројни примери почнувајќи со Е. Мане итн.). Решавањето и односот спрема просторот доволно уверливо 
зборуваат за времето во кое настанало делото. Своите ликовни претстави, со апстрактно-асоцијативната определба, тој 
ќе ги компонира во дводимензионалниот неевкалидовски простор во коj внесува прецизно  нанесени (со акрилни бои 
на платно и свила) точки, линии и форми кои со својата мекост и порозност создаваат ефекти на суптилно треперење 
и на деликатен начин се поврзуваат со околината. Основата на таквиот конкретно-имагинарен простор е мотивот на 
„апстрактен пејзаж“ (синтагмата на Мишел Рагон) кој во себе го носи препознатливиот студен сино-сив тоналитет кој има 
своја не само ликовна туку и психолошка оправданост во темпераментот на сликарот. За Касирер и Панофски, просторот 
е „индивидуален, општествен, конвенционален и променлив, симболичен“. Нема пластична уметност, вели Франкастел, 
надвор од просторот и човечката мисла. Просторот кај Алберти, Леонардо и Кант, објаснува тој, секогаш се јавува како 
сетилна даденост и спознание. Подоцна кубистите и нивните наследници (Кандински и други) ги поставиле темелите на 
една неевклидовска и всушност, тополошка претстава на светот, што се развива со голема разновидност во модерната 
и современата уметност57. Истиот автор пишува за „плурален простор“ тргнувајќи повеќе од бојата отколку од обликот58. 
Индивидуалниот пристап подразбира активирање на сетилото и на мислата која произлегува од научните откритија и идеите 
на уметноста. Ташовски со своите решенија се надоврзува на таквата традиција. За сликарството на Стојан Ќелиќ, искажани 
се уверливи толкувања. Тој, ќе рече критичарот, „препознава три вида простор во една слика: едниот го определува како јас-
простор, кој претставува синтеза на поетската имагинација и метафизичката антропологија и содржи метафизички хаос кој 
секој вистински уметник го носи во себе“. Другиот е простор-време, кој се појавува во форма на уреден и јасно дефиниран 
поредок и „ја чува мислата“. Третиот тип простор-звук, кој има посебна семантичка вредност, „ја чува поезијата на неговото 
сликарство“. Оттука, не е тешко таквиот пристап да се поврзе со „поетиката на просторот“ на Гастон Башлар и да се утврди, 
или почувствува дека станува збор за „изградување на СРЕЌЕН ПРОСТОР“. Тоа значи дека „и нашето време зачекори во СВОЈ 
простор со закривените простори на Лобачевски и Риман“59, при што сликарот има свои средства и начин да го истражува 
и гради новиот свет60. Ташовски забележал: „всушност, цртежот во моите слики е тој што е носечки ликовен елемент, додека 
композицијата и бојата се подредени во функцијата на тој т.н. имагинарен простор, простор којшто е во природата, но е 
сферичен којшто не завршува ни во длабочина, ниту лево-десно, горе-долу и затоа моите слики не се врамени, самата слика 
всушност е слика-простор“61.

 Секако, постои сугестија на континуиран, бесконечен простор надвор од платното, меѓутоа не ретко насликаната 
површина содржи точки и линии кои го одредуваат тој дел на просторот кој дава сугестија на мирно придвижување, без 
разни форми на екстатичност. 

 Ристо Калчевски, сликар енформелист, во своите „апстрактни пејзажи“ оствари впечаток на „картографија“ или 
„снимка“ од височина како пример за еден вид структура на сликарска топологија на просторот.

57  Pierre Francastel, Genetički i plastički prostor, Život umjetnosti, Zagreb
58  Pierre Francastel, Studije iz sociologije umjetnosti, Nolit, Beograd, 1974, str.235
59  според Франкастел
60  Lazar Trifunović, Od impresionizma do enformela, Nolit, Beograd, 1982
61  Весна Велкова, Магијата на просторот, разговор за „Пулс“, Скопје, 22.03.1996

Без наслов, недатирана, масло на платно, 70x90
Untitled, undated, oil on canvas, 70 x 90
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СЛИКА - ПЕРЦЕПЦИЈА

 Евидентна е непомирливоста меѓу светот и тоа што перципираме, како што важи мислењето дека „оптичката 
илузија е погрешна перцепција“. Процесот на перцепција се одвива „во нас“, во очите и мозокот. Притоа, имагинацијата е 
нужна состојка на самото забележување. Бодлер сметал дека пејзажот е плод на фантазијата, дека е израз на сонување, на 
човечкиот егоизам кој ја заменува природата. „Да, имагинацијата го прави пејзажот“, вели тој62. 

 Во теоријата се оспоруваат митовите за „невиното око“ и за „апсолутно даденото“. Сузана Лангер, филозоф-естетичар, 
смета дека „секое вистинско уметничко дело се стреми кон тоа да се појави издвоено од својата световна околина“, како 
и создавање  „впечаток на различност“ или „апстрахиран облик“. Прашањето за сличноста не се смета за толку значајно. 
Декоративниот елемент, според неа, треба да се комбинира со „реалистичко сликање кое ја поттикнува имагинацијата“.63 

 Според Томас Ман, „уметноста е цела и потполна во сите свои облици“, но не и за други кои ги имаат предвид 
фрагментарноста на перцепцијата и нејзината променливост. 

Во секој случај, „целината на делото се остварува низ чинот на сликање, додека погледот на човечкото око не може да 
биде целосен туку во променливи секвенци кои не можат да се расчленуваат. Дали е можно сеопфатно тело на погледот?“64 

Задача на сликарот е флуидноста на визуелното доживување на светот да ја канализира во инваријантни својства на 
означителот, да пронајде схема, специфичен сликовен знак кој ќе го содржи клучот на сопствената интерпретација.65 

62  Шарл Бодлер, За еклектизмот и сомнежот, во „Есеи“, Магор, Скопје, 2014, стр.76
63  Suzanne K. Langer, Lîk, “Dometi 7”, IC Rijeka, 1983
64  Jovan Čekić, Presecanje haosa, Geopoetika, Beograd 1988
65  Dr Vandal Božičević, Recepcija slike: Viđenje ili čitanje, Dometi 9, Rijeka, 1990, str. 590



31

Единствена одлика на уметноста е да ни „овозможува во нашата свест јасно да ги оживееме минатите доживувања, 
збиднувања или претстави“. Еден проучувач ќе напише: „предложив израз мнеместетика, со уверување дека доживувањето 
што класично се нарекува естетско е поопшто од она што се однесува само на уметноста“66.

Многу е пишувано за „откривање на двосмисленоста на видувањето (Фулер) за тоа дека работите не ги гледаме/
видуваме онака како што тоа го сугерирала нивната проекција“, како и за неразрешената сложеност на перцепцијата и 
непостојаноста на нашите категории.

„СЕЗАН говорел дека сликарот пред својот МОТИВ ги задржува талкачките раце на природата“, како и „движењето на 
фиксацијата на стереоскопот“.Алберто Џакомети забележува: „Вистинската слика на реалноста можеби е некаква синтеза 
на визуелни фрагменти кои пловат во времето и просторот, можеби независна од низ...  Притоа, самото поле е она што 
се ориентира кон една, колку што е можно совршена симетрија, а длабочината е само момент на перцептивна вера во 
една единствена работа“.Автор на оваа опсервација е францускиот филозоф Морис Мерло-Понти, проучувач со конкретно 
искуство, но и со познавање на реакцијата на поединецот на една сфера на сложени релации. Тој пишува: „Организацијата 
во длабочина се деструира ако на двосмислениот цртеж додавам не какви било линии (сликата 3 секако останува коцка) 
туку линии што ги расчленуваат елементите на еден ист план и спојуваат елементи на различни планови. Самите линии 
вршат деструкција на длабочината. Линијата го индуцира сфаќањето на целината, кое веќе не е сфаќање на длабочина“. Тоа 
значи „верувам дека гледам длабочина, иако ја нема“ („лажни знаци“). Во тој случај, „се претпоставува дека не е можно да се 
види она што не постои и визијата се дефинира со сензуалниот впечаток, оригиналниот однос на мотивацијата се заменува 
со однос на значење“. Потоа забележува: „Перспективниот цртеж не е, пред сè, перципиран како цртеж на рамнина потоа 
организиран во длабочина. Линиите што се оддалечуваат кон хоризонтот ни се дадени прво како коси, потоа мислени како 
хоризонтални“.67 

Умберто Еко смета дека естетичката порака на уметничкото дело се остварува „кога нејзината структура е двосмислена, 
а самата таа е авторефлексна, односно кога сака да го привлече вниманието на примателите, пред сè на сопствената форма.“68

 Х.Р. Јаус историски ја конкретизирал улогата на читателот (реципиентот) и во разгледување ја внел и онаа функција 
на книжевноста (уметноста) – да го обликува општеството како естетика на примања и дејствувања, во и низ времето.69

„Погледот“ за едни е прилично буквален термин за она што би можело да се нарече „гледање“ (што претставува 
поширока категорија) или „посматрање“.70

 Ташовски со распоредот на линии, точки и форми на двете суперпонирани површини создава впечаток на суптилно 
изместување на „сликата“, сугерирајќи удвоени слики или неправилност на перцепцијата која се менува со промена на 
аголот на гледање. Тоа е „ничиј“ простор кој доаѓа „од никаде“. 

66 Robert Emmett Mueller, Mnemoestetika: Umjetnost kako ponovno oživljavanje značajnih događaja svijesti, Dometi 4, Rijeka, 1989, str.303
67 Maurice Merleau–Ponty, Fenomenologija percepcije, IP “Veselin Masleša” Sarajevo, 1978
68 Umberto Eko, Kultura, informacija, komunikacija, Nolit, Beograd, 1973
69 Hans Robert Jauss, Estetika recepcije, Nolit, Beograd, 1978
70 Ф. Маргарет Олин, Поглед, Критички термини историје уметности, Приредили: Роберт С. Нелсон и Ричард Шиф, „Светови“, Нови Сад, 2004

Слика XVII, 1993
комбинирана техника на платно, 65x80
Picture XVII, 1993, mixed media on canvas, 65 x 80



32

ОБЈЕКТИВИЗИРАНА СТРУКТУРА

Елементите на влијание од импресионизмот или од оп-артот можеле да бидат прифатени несвесно, меѓутоа во текот 
на индивидуалното искуство на „правење“ слика или во творечкиот процес, очигледно биле постигнати ефекти блиски 
на споменатите уметнички правци. Во таков контекст не можеме а да не се потсетиме на „големото око“ на Клод Моне, на 
неговата „насликана празнина“, но со натуралистички детали, како и на музиката на Клод Дебиси. Пјер Бонар своите морски 
предели ги насликал не како одраз од природата, туку со чувство на „внатрешна извесност“. Релацијата уметност-наука 
остварена во оп-артот во делата на Ташовски има значење на индивидуално ликовно истражување во кое се синтетизираат 
„општи расположенија“ или согледувања на природата предадени во апстрактни и асоцијативни површини. Концептот на 
„програмираната“ уметност е остварен на интуитивно рамниште. На површината на сината, белата и површината обоена со 
полутонови нема ефекти на светло-темно затоа што сликарот не работел „на мотив“, туку ја вклучувал имагинацијата; тој не 
претставувал верна слика на природата, туку создавал слика. Концептуалниот сензибилитет на Ташовски не познава случајни 
ефекти или „слободни“ решенија надвор од рационалната и ликовно-естетска контролирана постапка. Неговите слики 
се „парче бескрај“, своевидна смирена и контролирана вибрациска (не) околина (сродна на некои истражувања на Сото). 
Чистите површини на едноставни хроматски површини содржат треперливи, но правилни линии, музички каденции, тивка 
луминозна енергија што струи на површината со минимум визуелни факти. Светлината има улога на композиција, некаде 
добива самостојни или симболични значења без мистериозни навлегувања во „средиштето на мислата“ (Гогеново кажување). 
Ташовски е прецизен цртач со јасен ликовен и визуелен концепт. Во делата од серијата „Рефлексии“ (од 2004 до 2009) мотивот 
мрежа и квадрати избледува за да им отстапи место на чистите хроматски површини, кои се шират во просторот, како мошне 
просеана претстава на природа „во која ќе се чувствува нешто што е важно за животот, водата, воздухот, движењето, флуидот“71.

Сликарството на Ташовски содржи јасни белези на објективизирање на претставата, еден вид церебрална активност 
која не трпи мистични конотации и кога во сликата струи блага нота на иреализам. Бојата има сетилни  аспекти и рефлекси 
на стварносен мотив и едновремено стреми кон монохромија. Површината е благо раздвижена со тонските преоди и 
распоредот на светлината и колористичките акценти, сугерирајќи продолжено просторно-временско движење надвор од 
платното. Двослојноста на делото овозможува игра на боите кои се развиени до предзнаковни цртежи, како и суптилна 
градација меѓу поинтензивен и помек тоналитет базиран врз сиво-бели нијанси. Геометриски распоредените точки, во растер 
или форма на мрежа, ги менуваат обликот и визуелниот ефект со движење на гледачот. Таквиот пристап  и решение се блиски 
на оптикалната уметност, но без нивните научни елементи или формули на проектантски дела. И кога создавал оптикални, 
лирски созвучја, делата на Ташовски не се сродни со програмскиот оп-арт (Вазарели и други), најмалку до „бомбардирање 
на очниот нерв“ (М. Шутеј). Тој сензибилно, внимателно го испитувал својот терен. Неговите „комбинирани слики“ (синтагма 
што е поврзана со творештвото на Р. Раушенберг) не манифестираат присуство на нешто што се чувствува како посебност 
на неговиот етницитет или цивилизациска припадност (византискиот идиом, иконопис и друго). Ташовски не претставува 
конкретни назнаки, симболи и знаци кои би сугерирале елементи на националната традиција. Допирите со суштината, со 
самото битие на уметноста се остварени на општ, антрополошки план, со средства на модерна ликовна лексика и модерна 
семантика на составените елементи кои имаат универзални белези. Во делата на Ташовски не може да се утврдат идеално 
фиксирани моменти, туку синтеза на преобразени мотиви и искуства. Тоа, меѓу другото, значи дека не можеме да го провериме 
специфичниот син или сино-зеленикав тоналитет пред, или во конкретен, реално доживеан мотив (примерот со сликите на 
Сезан инспирирани од планината Сент Виктоар). Во еден осврт за делото на Хулио ле Парк се вели: „со движење, промена на 
аголот, се создава променлива структура и навестување на бои и облици, универзумот на неговите формули се чувствува 
како проектант“. Неговите објекти „зрачат со некоја нова трансхумана убавина“72.

Ташовски го преферира правиот агол, (особено) хоризонталните линии, студениот и сиво-бел придушен тоналитет, 
асоцијативните форми и конструирање на мрежа од точки, линии и форми кои попримаат различен облик и сензации со 
промена на аголот на гледање. Познати се математички прецизните цртежи на Ежен Грасе од 1907 година, објавени во книгата 
Методи на орнаменталната композиција,, како и истражувањата на историските авангарди како што се различните видови 

71  Катерина Богоева, Создадов пејзаж исклучен од наративното, Интервју, „Утрински весник“, Скопје, 12.XI. 2007
72  (Oto Bihalji-Merin, Vreme, svetlost, pokret, Posle 45, Umetnost našeg vremena, Tom I, Mladinska knjiga, Ljubljana, Beograd, Zagreb, 1972, str.289
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геометриска апстракција, од конструктивизмот, супрематизмот и неопластицизмот сè до сериската апстракција и оптикалната 
уметност. Хроматизмот нанесуван, со одредени нијансирања на површините, ја определува светлината и просторот се 
доближува до еден вид „студена апстракција“ со некои воопштени асоцијации како што се небо-земја, некој далечен речиси 
недопрен предел и сл.73 Шапиро во апстракцијата видел „најдлабока морална вредност на западната цивилизација, лична 
слобода“. Понатаму, во цитираниот текст тој вели: „окото, а тоа е окото на сликарот, ја чувствува т.н. апстрактна линија со наивен 
длабок одѕив кој го проткајува целото битие“. Тој пишува „за способноста на геометриските облици да послужат како метафора 
на божественото“. Како се чувствува правата линија, се прашува Шапиро: „правата линија се чувствува, претпоставувам, онака 
како што изгледа - таа е права, монотона мисла, извлечена во бесконечност“.

Во процесот на објективизирање на ликовните структури се намалува значењето на индивидуалниот ракопис во интерес 
на една рационално определена конструкција на знаци, линеарни и колористички кои според својата геометриска строгост 
може да нè наведат на помисла дека сме во близина на еден вид инстинктивно постигнат „програмски дизајн“ или некаква 
прва форма на „софтвер за уметници“. Таквиот правец на создавање слика може да резултира со елементи на нова визуелност 
и сфаќање на самиот творечки процес и однос кон светот, меѓутоа сè уште не станува збор за „процедурална“ или „програмска 
уметност“. Сликарот што пред себе има одредени ограничувања на штафелајното сликарство може да работи според 
рационализирана постапка или да има став сроден на математичарот, како и дисциплина во работата, меѓутоа последниот 
(или почетен) удел го имаат индивидуалната интуиција и имагинацијата. Во теоријата и практиката, познати се примери на 
интеракција меѓу уметноста и науката, како и потврда на научни откритија во уметничкото творештво. Конкретните уметнички 
настојувања, всушност, се вклопуваат во широките текови на мислите и движењата на своето време, или во друг случај се 
одвојуваат од него (Ван Гог, кубизмот, постимпресионизмот итн.).

Животот на уметникот е внатрешен живот. Притоа не мора да се знае сè за да се допре до некои универзални вистини 
и вредности. Уметникот не илустрира научно откритие туку обликува симболична претстава. Дигиталната технологија му 
служи како експериментална алатка за да регистрира одредена информација или програмски да генерира некоја слика. Со 
компјутер се остварува „портрет на еден апстрактен математички  поим“. Сликата не треба повеќе да се замислува, туку може 
да се „видат“ нешта што се тука, но кои не можат да се согледаат на кој било друг начин.

Дигиталните слики, во суштина, се однесуваат на технолошкиот свет кој е далеку од преокупациите на многу денешни 
уметници. Секако, може да биде интересен еден цртеж на дијаграм, кој е симулација на движење со помош на мрежа, 
проткајувајќи ги стварноста и симулацијата. Станува збор за концепција на мрежа во која може, во одреден пресек, да се 
одберат само неколку цели, а исто така и неколку начини за постигнување на иста цел74.

Компаративен материјал може да бидат и најновите дигитални принтови на солитонскиот бран кој се движи низ човечкиот 
организам како еден вид нумеричка симулација на природата.

73 За оваа проблематика види во каталогот: ”Aspects Historiques du construcitivisme et de l’art concret, Musée  d’art moderne de la ville de Paris, 3 juin – 28  
 aôut, 1977, текстот на Gladys C.Fabre
74 Michel Bret, Proceduralna umjetnost s tehnologijom kompjuterske grafike, Dometi 4, Rijeka, 1989, str.311
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ДЕЛА И ИСКАЖУВАЊА – ХРОНОЛОШКИ ПРЕГЛЕД

Продолжува да слика „мрежи“, што резултира со инвентивно изработени дела. Во студентските денови, кога се обидувал да 
најде свој израз во сликарството, свилата била залепена за платното како подлога. Во овие понови дела, свилата е монтирана 
на еден сантиметар физичка оддалеченост од првиот слој. Уметникот посакал меѓу нив да циркулира воздух, „нешта што се 
случуваат низ просторот, а не се константни“. Во едно интервју тој ќе ја објасни постапката: „На свилата-материјал што го ка-
рактеризира проѕирност е насликана мрежата, а нејзината сенка на платното. Се користам со основните елементи точка, 
линија, редуцирана палета со која се насликани нешта што ги снемува (чад, облаци) и се за некакво убивање на онаа три ди-
мензионалност, за добивање имагинарен простор што се шири. Ваквата редукција можеби делува студено, но кога сликите ги 
гледав подоцна, тие го предизвикаа она познато сликарско чувство“75. Сликата, вели Бодријар, ја убива стварноста, меѓутоа 
Ташовски се фокусира на модернистичката уметност на рамнината, на дводимензионалноста на сликарскиот простор. Делата 
изложени во 1993 година се во знакот на континуитетот со некои поранешни истражувања, но донесуваат и некои иновации 
и суптилни ликовни вредности.

Мрежата како умножено едно е доловена илузионистички, но сега се појавува изместена сенка од жицата на мрежата 
(Слика II, 1992, Слика ХХIII, 1992-1993 итн.). Таквото решение создава ефект на треперење и можност со промена на аголот на 
гледање сликата различно оптички да се доживее. Остварена е илузија на извесна длабочина на првиот во однос со другиот 
план. Во средината на платното се појавува кружна црвено обоена маса со мека линија, што е рефлекс од поранешните 
енформелни истражувања. Се случиле и други промени или истражувања. Во „Слика ХII“ (1992), површината е организирана 
со правилно распоредени точки и линии што сугерираат систематично сликарство или удел на компјутерски обработена 
структура, покрај 

тоа што е применет и послободен распоред на елементите. Во „Слика ХIII“ (1992) концептот на мрежа и сенки од мрежа е 
комбинирана со суптилно назначени боени точки што ја оживуваат површината на двата слоја – платното и свилата монтирана 
над подлогата.

Во „комбинираната слика“ („Слика VII“,1992) внесува поинаков распоред на елементите: мрежата е пресечена визуелно 
за да остави простор за геометриската плоча во проекција или скратување, задржувајќи ги карактеристичните сиви сенки.

Се работи за пластично истражување или за ликовна инвенција заснована врз исти препознатливи елементи. Во „Слика 
VIII“(1992), под првиот слој со мотив на мрежа се појавуваат два правоаголника со меки црти, и тоа едниот темен, а другиот 
посветол. Извесно освежување е тенката линија - лента со различно обоени делови што потсетуваат на прирачник за бои 
или на подалечна асоцијација на виножито. Таквиот избор нема поетска, туку повеќе ликовна или хроматска функција на 
оживување на површината.

Варијанти на таквото решение следиме и во делата „Слика VI“ и во „Слика ХVI“ (1992). Мрежата во одделни творби из бле-
ду ва за да се нагласи црвената боја на линијата - лента комбинирана на површината со други линии и геометриски форми 
(„Слика ХХIII“, 1993). Во други дела се враќа кружната мека форма, секако во различен однос со мотивот - мрежа („Слика ХIХ“, 
„Слика ХХХIII“ од 1993). Во „Слика ХХIV“ (1993) е внесено освежување: на втор план (некаде плановите се мешаат, она што 
било втор станува прв план и слично) се исцртани необични конструкции слични на јапонско оригами и слично (како во 
„Слика ХХVI“, од 1993). Уметникот го варира распоредот на мали правоаголни или квадратни форми (за момент да нè потсети 
на сликите на Јозеф Алберс), точки и линии нагласувајќи ги системскиот приод и објективизирањето на елементите („Слика 
ХVII“, „Слика ХХI“, од 1993). Во дела со мал квадратен формат, Ташовски внесува материјализирани структури (свила, муслин, 
маркизет, тул), линии, точки и флуидни мотиви, кои му даваат еден специфичен декоративен или „применет“ карактер на 
делото. Некаде „слободната“ материјализирана структура асоцира на вулва („Слика ХI“, 1992). Во 1998 година Ташовски се 
прет ставува во Белград со дела од циклусот „Илузионистички простор“ од 1993 и со „Слика-простор“ од 1998 година. Работи во 
широки потези што се комбинирани со треперливи маси, тела што даваат тон на иреалност. Крајно стилизираните растителни 
или органски елементи се чинат како сеќавање на одамна доживеана или микроскопски видена природа. Ташовски бавно 
доаѓал до поголемо признание во сопствената средина, дури и во периоди кога  македонската музејска критика ја ценеше, 

75  З. Лозановски, Проѕирноста на мрежата, интервју, „Вечер“,  Скопје, 2.12. 1993
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пред сè, апстрактната уметност, како и енформелот во 60-тите години. Тој во неколку интервјуа го нагласува апстрактниот 
карактер во своите слики, особено значењето што се состои „во соопштувањето на една невидлива категорија - просторноста“. 
Композицијата и бојата за него се подредени на функцијата на тој т.н. „имагинарен простор“. Тоа е „простор којшто е во 
природата, но е сферичен, којшто не завршува ни во длабочина, ниту лево-десно, горе-долу“. Затоа неговите слики не се 
врамени. Авторот не пропушта да каже дека тоа го постигнува „со посредство на визуелно познатото“, трансформирано и 
сообразено на условите на дводимензионалноста на просторот на сликата. Сликите на Ташовски се работени во комбинирана 
техника што значи дека освен употребата на несликарски материјал - свила, тој во една слика може да користи маслена, 
темперна и акварелна техника, како и акрилик кога ги набележува мошне прецизно елементите на површината на свилата, 
која е прозрачна за разлика од платното и не трпи корекции. Во ликовната кореспонденција меѓу платното и свилата, како два 
плана на сликата се создава визуелна илузија на имагинарен простор, во кој сепак мошне филтрирано трепери сеќавањето 
на природата76.

Ташовски во 2001 година, време на оружени немири (се слушаше и гледаше пламенот во Арачиново и други места во 
Скопје) наслика три платна насловени „Денес над Македонија“ кои немаат описен ниту драматичен тон, туку, пред сè, лирска 
сугестија базирана врз поедноставен цртеж и насликани површини кои со боите-сигнали сугерираат „оган“. Станува збор 
за интимна реакција без претензии да се прикажува како „ангажирана“ уметност (за разлика од нарачаните горливи или 
ангажирани теми). Во таа смисла, самиот уметник ќе рече: „Кога станува збор за ангажирана уметност, обично се претставува 
нешто што е грдо, негативно, а јас сакам да придонесам со добрината. Тука ја гледам мојата ангажираност, инаку не се сметам 
за ангажиран автор“77.

Можеби е дојдено времето во современата уметност да се диференцираат претстави на теми поврзани со општествената 
стварност од оние што создаваат ангажирани содржини со иновација и творечки достигнувања. Во секој случај се ценат 
личноста на уметникот, неговите идеи и став спрема стварноста и уметноста. Примерите на детерминирана уметност може да 
се земат предвид само доколку се работи за искрени и вредни дела, кои се сепак во многу мал број.

Вељо Ташовски искрено веруваше дека „во едноставноста е убававината“ и таквото ликовно естетско кредо настојувал 
доследно да го примени во своите дела. Тој се концентрирал на едноставен мотив во моменти на внатрешна потреба и со 
чувство за ред и складност на елементите на композицијата.  Неговата работа се одвивала во осаменоста на ателјето, тивко 
и трпеливо, надвор од какви било интереси. Во 2003 година со акрилик на платно го наслика делото „Враќање“, составено 
од две платна и мотив на кревет со плошни, мошне стилизирани форми и нагласување на белата сребреникава светлина. Во 
платната се вкомпонирани елементи на мрежа, квадрати и слични мотиви што го создаваат ефектот на лирски интонирана 
атмосфера и на осаменост без присуство на човечка фигура, што претставува суштествена карактеристика на неговото 
сликарство78. Тоа, меѓу другото, значи редуцирање на реалното во интерес на еден метафизички штимунг на претставата и на 
крајно филтрираните елементи на субјективниот израз. Во денешниот медиумски свет, всушност, секогаш постои барем еден 
елемент што ја нарушува конзистентноста на светот, во кој „постмодерниот граѓанин или уметничкото дело не се целосни“ 
(Шуваковиќ). Белото, според Кандински, е „молк што не е мртов“ (а не боја на снег). Филозофот размислува и поинаку.

Во точка 68. во книгата За боите на Лудвиг Витгенштајн79 стои: „Кога некој ќе нè праша ’што значат зборовите црвен, син, 
црн, бел’, можеме секако веднаш да покажеме на предмети кои се така обоени – ама нашата способност да го објасниме зна-
че њето на тие зборови не оди понатаму! Впрочем, ние или немаме никаква претстава за нивната употреба, или ја имаме, а 
таа – тогаш е сосема груба и делумно погрешна“ (стр.19). „Нели белото е она што тргнува од темнината? (стр. 23) „2. Тробојката 
не може, на пример, белото да биде потемно од синото или црвеното“ (стр.26). „3. Тука имаме некаква математика на боите“ 
(стр. 26).

76 Весна Велкова, разговор, Магијата на просторот, „Пулс“, Скопје, 22 март, 1996
77 Катерина Богоева, Создадов пејзаж и исклучен од наративното, „Утрински весник“, Скопје, 12.11.2007
78 Мотив на кревет со човечка фигура наслика Ванчо Ѓорѓиевски во интимистички експресивен дух, додека Славица Јанешлиева со инсталација укажа на  
 современата повеќезначност на темата „кревет“.
79 Ludvig Vitgenštajn, Opaske o bojama, Fedon, Beograd, 2008
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Во точка 132. стои: „Во одредено значење на ’белото‘, белото е најсветла од сите бои. На сликата на која парче бела хартија 
светлината ја добива од синото небо, небото е посветло отколку белата хартија. Па сепак, во една друга смисла, синото е 
потемна, а белото е посветла боја (Гете). Со бела и сина на палетата, белото би било посветло од синото. На палетата белото е 
најсветла боја“ (стр. 49).

214. „Белото ги поништува сите бои – го прави ли тоа и црвеното?“
213. „Една иста музичка тема има подруг карактер во дур отколку во мол, ама сосема е погрешно за карактерот на молот 

воопшто. (Кај Шуберт дурот често звучи потажно од молот)... И затоа мислам дека е непотребно и некорисно за разбирање 
на сликарството да се говори за карактеристиките на поединечните бои. Ако тоа се прави, на ум всушност се имаат само 
посебните употреби. Ако зеленото како боја на маса го има ова, а црвената она дејство, тоа не ни допушта да заклучиме за 
нивното дејство на некоја слика“ (стр.65).

Белото ненасликано платно се перципира како бледа хроматска сензација, како издвоено парче. Насликаното парче 
платно има свој раб или рам што го двои од околината. Нижењето на една иста транспарентна форма создава визуелна 
сугестија на „движење“ на површината и надвор од површината на платното. За проблематиката на ликовната материологија 
или за примената на несликарски средства во уметноста, значаен репер е делото на Томо Шијак, како и на помладиот сликар 
Славчо Соколовски (кој живее во Бостон), кој со голем напор вградуваше газа и олово во своите платна со предзнаковни 
белези. За овие дела на Ташовски, особено вредна е аналогијата со платната на Танас Луловски-Тане, посебно од циклусот 
„Низ ширината“ (акрилик на платно од 1972), на кои врз деликатните бели тонови се назначени тенки испрекинати линии 
распоредени како музички ноти со тивка звучност на цртичките што сугерираат треперење надвор од платното. Прашање е 
дали авторот сакал да наслика сеопфатно ништавило, анонимност и безизразност како преовладувачка состојба на духот или 
можеби празнина како специфична проблематика што се развива од Клод Моне до Марк Ротко, особено на енергијата и на 
ефектите на светлината, што може да се доживее како „светла состојба“ на духот или чин на ослободување на творечкиот дух. 

Бодријар пишува за „модели на симулација на стварноста како фикција до изедначување“, но исто така за „сликата како 
убиец на стварноста“. Тоа е теориско разгледување. На планот на ликовната практика, Ташовски ја разработи темата на „мрежа“, 
предмет од секојдневјето, и тоа во разни дизајнирани форми и варијанти на нејзина поставеност пред и зад мотивот, како 
повторување на „единицата“ структура. Темата „слика во слика“, контрастирањето на предметната геометрија, општите црти 
на природата и урбаниот амбиент добиваат белези на статични и на динамични елементи на цврсто и на меко. Во втор план се 
појавуваат неопределени „тела“, со меки и асоцијативни форми што создаваат ефекти на извесна надреалност.

Меките сунѓерести форми кои лебдат во имагинарниот простор во некои слики на Ташовски може да се поврзат со 
неправилните кружни форми на познатиот сликар и педагог Габриел Ступица кои лебдат во просторот на рамнината во повеќе 
негови слики, особено во циклусот „Бели невести“ кои се одликуваат со посебен лиризам, мотив кој за некои критичари е 
симбол на дефлорација итн.

Но, цртачката и хроматска структура на формите не застанува и не се затвора со рамот на платното, туку остава впе-
ча ток на продолжено движење надвор од површината на платното. На мирната површина, во преден или во втор план се 
појавува широк стегнат потег во темносиви тонови и ефект на сопрено движење (постои извесна формална сличност со зна-
ков ните графики на Димче Николов). Во делата на Ташовски можеби не станува збор за проблемот на серија (што го следиме 
од праисториското сликарство сè до Ворхол и во други современи правци), туку за доживување на затворен и на отворен про-
стор на сликата, применето со различна мотивација во делата на повеќе современи ликовни уметници (Брајс, Марден, Агнес 
Мар тин, Рудолф Стингел, Џеки Редгејт, Тсиби Гева и други). Нагласувањето на хоризонталната организација на пластичните и 
хро матските површини има посебно значење за уметничката мирна експресија на Ташовски.

Тема на неговите слики се светлината и бојата, но идејата да изработи повеќе варијанти на иста тема е разумски соодветна 
за еден мирен и сталожен темперамент. Пред сликите ја чувствуваме потребата на уметникот да наслика светол хроматизам и 
широк простор на рамна површина, простор на бојата во кој се содржани слоеви на сеќавање, како и на сликарска реализација 
во определен амбиент. Визуелната топографија на нешто конкретно е наедно и нешто апстрактно, како струење на бескрајот 
со индивидуална уметничка визија. Општата визуелна сугестија на небо-вода, на „ничие“ небо и вода што доаѓаат „од никаде“ 
стреми кон поетска сфера на изразување. Со осамостојувањето на неговата претстава, станува можна визијата за природата 
и за светот со воспоставување едно „сеопфатно поле на видување“80. Историската апстрактна уметност  ја манифестира пре-

80  Mjechislav Porempski, Ikonosfera, Prosveta, Beograd, 1978
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окупацијата на Малевич, Мондријан или Кандински со мистичното и теозофијата. Ова е време кога чувството за природата 
е изместено, а непосредната перцепција се менува за да се претвори во посреден, нов начин и степен за видување на 
природата, низ оптиката на програмираноста или низ средствата на концептуализмот (не во смисла на Морелеовата арс 
програма). Во извесна смисла, може да се говори за влијание на фотографиите или филмот. 

Во 2007 година, по речиси една деценија, Ташовски изложуваше во Музеј на град Скопје, објавувајќи ги промената на 
духовниот поглед и сфаќањето на  ликовниот приод. Сликовниот простор се отвора, што значи дека мрежата исчезнува 
(онаа карактеристична ограда или преграда во ликовна, како и во психолошка форма на значења), а се појавуваат лебдечки 
„тела“ или косо поставени „влакнести“ форми што инвентивно ја анимираат рамнината како чиста-празна подлога обоена 
во суптилни сини тонови и полутонови. Преовладуваат студени тонови за да се долови широкиот анонимен „космички“ 
простор во кој човечкото присуство е назначено токму со тие неодредени знаковни облици и со поглед во просторот што 
асоцира на небо и на вода со светлите нијансирани тонови, познати визуелни сензации на човекот. Сугерирано е бавно 
придвижување составено од флуидот на сликарската структура, бавниот ритам на апстрахираните елементи и тивкиот 
„метален“ звук на сино-сивиот-бел и зеленикав тоналитет. Сликите од циклусот несоодветно насловен „Рефлексии“ од 2005 
до 2007 година, со димензии околу 2 на 3 метри, претставуваат симболична сугестија на отворање и на ослободување од 
Земјината тежа за да се заплови во еден чист, разреден простор на вселенска широчина, без вообичаени емоции и сетилни 
сензации својствени на човечката природа.

Набргу, во 2009 година, Ташовски се претставува во угледната галерија „Форум“ во Загреб, со слики од циклусот 
„Рефлексии“ обележани со римски броеви од I до IX, создадени меѓу 2004 и 2009 година.

За серијата платна „Рефлексии“ од 2004 до 2006 година критиката пишува за универзалноста на темата, за проткајувањето 
на внатрешниот (духовен) и на надворешниот (материјален) простор како „рафинирано дијалогизирање“. Или да цитирам: 
„Светлината е внатрешна, таа внатрешност е надвор на површината. Се гледа материја која се мисли светлосно, гледаме како 
станува ментална, а не престанува да биде материја“81.

Вељо Ташовски умееше едноставно и прецизно да го опише изборот на материјал, неговата ликовна вредност и 
техниката на сликање, без импровизации, во строга функција на неговата целосна творечка постапка. 

Ќе укажам на два разговора. Во едниот Ташовски ќе рече: „Сакав да постигнам една широчина, пејзаж исклучен од 
наративното, природа во која ќе се чувствува нешто што е битно за животот во водата, воздухот, движењето, флуидот... 
Мислам дека тоа и го постигнав“. „Не се користам однапред во фотографии, но доста сум присутен во природата, шетам 
и ја набљудувам, ги преточувам сите импресии во сликите. Важна ми е атмосферата во движење, на светлината и затоа 
можеби во делата ја употребувам и свилата, синтетичките материјали кои многу ми користат во создавањето на флуидноста, 
на чувството на минливост на животот. Сакам партиципиентот да се чувствува добро во таа атмосфера, да има чувство на 
надеж“82.

Во другиот изјавува: „На првиот слој, на платното можам повеќе да менувам и да коригирам, а потоа кога ќе ја ставам 
свилата, точно мора да мислам како она што ќе го насликам на свила ќе ја следи основата. Затоа што, тука нема веќе менување 
и секој потег мора да биде испланиран. На свилата не може да се направи корекција, па токму затоа е потребна голема 
концентрација“. И секако: „Сликам апстракција и овие слики спаѓаат во апстрактна уметност. Сликите асоцираат, меѓутоа 
не во буквална смисла на пејзаж, туку многу поточно е ако се каже дека асоцираат на нешто од природата. Никогаш не се 
врзувам за мотив што ќе го разработувам, туку сите нешта што ме опкружуваат, одредени доживувања ме инспирираат и од 
тоа создавам слика, но ништо конкретно“.

Тој ќе нагласи дека сака да добие „една воздушеста слоевита атмосфера и некаде таа е повеќе асоцијативна, некаде 
помалку“ и дека на прво место е ликовната компонента83

81  Milan Bešlic, Preobrаzbe krajolika, Galerija „Forum“, 6.5.-30,5. 2009, Zagreb
82  Катерина Богоева, Создадов пејзаж исклучен од наративното, интервју, „Утрински весник“, Скопје, 12 ноември 2007
83  Гордана М. Блажевска, разговор, Уметноста има свое движење, „Форум“, Скопје, 4 септември, 2009
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ЗАВРШНО РАЗГЛЕДУВАЊЕ

Во декември 2014 година на денот на отворањето на ретроспективната изложба на Вељо Ташовски во Националната 
галерија на Македонија неговите цртежи, особено платната и комбинираните слики од мал и многу поголем формат, можеа 
да се видат под вештачка светлина која не е најсреќно одбрана. Публиката не беше дојдена и во празниот простор можеше 
да се почувствува  мека светлина, мир и тивко струење од големите платна исполнети со деликатен студен и сив тоналитет. 
Широчината на рамно положениот пиктурален простор на сликата сугерира празнина, како и просторна површина која 
продолжува и надвор од платното, поврзувајќи се на необичен начин со претстава на космички простор исполнет со тивка 
музика на нијансирани бои. Група вработени во галеријата од техничките служби во таков амбиент видоа „слика на сонот“ 
што ми изгледаше многу блиско на моето чувство пред изложените слики и цртежи. По чувствената реакција на виденото 
следуваа мигови на рационализирање и мало преиспитување со прашањето што ќе се случи со доживувањето доколку 
делата беа поинаку осветлени, со друг вид светлина или пак (природната) дневна светлина најблиска до „реалноста“ на 
визуелниот ефект на боите. Имајќи ги предвид променливите услови на перципирање, секој на свој различен начин ги 
доживува ликовните дела, кои имаат свои посебности и променливи карактеристики во релација со публиката. Секој човек, 
во различни услови и расположение, на друг начин ги чувствува и разбира делата. Сликата, треба да се каже, никогаш не е 
едноставна стварност. И таа го менува својот изглед. 

Ташовски во македонската уметност внесе концепт на нов пејзажизам во кој се синтетизирани различни искуства: 
впечатоци од природата и преобразени форми во кои сензибилното и идејното се во соживот, како и пречистени форми и 
непосредниот сликарски чин базиран врз цртеж и боја која во последните циклуси ќе преовладее. Во сликите и цртежите на 
Ташовски, наместо претстава на човечка фигура или лик, се отстапува простор на „невидливото око“ и на сликарската рака 
која остава траги на човечкото искуство и реакција, сетилна и рационална реакција на сензации од природата која ги менува 
својот лик и значење во перцепцијата на денешниот човек.

Во еден момент, како во циклусот „Рефлексии“, напуштена е цврстата предметна илузија во интерес на сугестии на 
флуидност насликани со акрилик врз двослојната конструкција од платно и свила. Во еден момент изгледа како да ја зел 
палетата од небото – од големата вода (морската шир), дека умеел да чека (да се сеќава) и тогаш почнувал да слика. 

Пејзажот е самостојна ликовна тема, потценета во хиерархијата на уметностите во поранешните епохи, меѓутоа 
начинот на кој е насликан ги илустрира односот, степенот на свесност и начинот на претставување на природата. Односот 
на Ташовски кон природата е сложен, променлив, комбиниран, интимен, но и дистанциран. Се поставува прашањето дали 
е можно, за разлика од ренесансниот поглед, денешниот уметник толку концентрирано да го посматра пејзажот и да го 
претстави на начин кој е во согласност со неговиот сензибилитет и убедување. Од времето кога Конрад Виз го наслика 
„Чудесниот риболов“ (15 век), се променија многу работи со природата, како и нашиот однос спрема неа.

Мрежата како лајтмотив е негова опсесивна тема. Комбинирана со еден вид „нема заднина“ или „апстрактен пејзаж“ 
која не се врзува и не им претходи на моменталните впечатоци. „Црните“ слики претставуваат резигнирана контемплација. 
Цврстата предметна илузија содејствува со апстрактните имагинарни предели кои сугерираат флуидност и движење што 
наедно може да се согледа и како вклучување на аспектот време. Се работи за пејзажи на отуѓеност, со темнонеутрална 
основа или за еден свет на празнина и ништожност, на резигнирана контемплација, тоа е сувопарна објава и кажување 
без страст и студен објективизам, без носталгичен естетизам. Во ова сликарство има доста мера и дистанца, па дури и 
своевидна таинственост која не се темели само врз спекулативни конструкции и рационални аргументи. Предметноста е 
тука во функција на некои пластични барања. Не постои внатрешно судрување на елементите, а „случката“ се одвива и се 
„чита“ како на отворена дланка, без евентуална хиерархија на односите.

Ташовски останува во сеќавањето како повлечена личност без голем публицитет, но кој е историски и уметнички 
значаен особено во релациите на македонската уметност, на која понекогаш ѝ се туѓи рационални и истражувачки излети 
затоа што е оптоварена со експресионистички сугестии и лирски евокации. Можеби токму затоа неговото дело не било во 
прв план. Вељо Ташовски не е истражувач на „јазични иновации“ ниту е грозничав авангардист со радикални ставови. Во 
неговиот ликовен свет, со познати стилско-иконографски детали постои несомнена инвентивност во која шумат времето 
и симболично искажано единство со битието на светот. На тој план има доследност и авторски интегритет, честитост во 
истрајувањето на своите убедувања.
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Ташовски селектирал елементи од некои уметнички правци и поетики, како и од сопствените искуства за да ги преточи 
во ликовен јазик со комбинирани компоненти и белези. Во неговите дела нема сетилни траги на четката туку преовладува 
мазна фактура, наместо локален тон, остварени се сензации на боја со симболични белези, резултирајќи со сликарство кое 
произлегува од самиот сликарски чин, со карактеристични површински хроматски и линеарни спреги и созвучја. Познат е 
уметниковиот принцип на претпоставување на рационалното на секоја неконтролирана импровизација.

Ташовски во некои слики остварува суптилни медитативни својства, сериозно и воздржано навлегување во 
проблемите на светот на сликата. Постоел стремеж за воспоставување јасни и пречистени обликувани елементи во духот 
на геометризмот, но со лиризам кој ги опфаќа сите делови на сликата. На тој начин, делото добило пластични и хроматски, 
инхерентни самостојни вредности со специфична атмосфера која не е импресија, како што предметните илузионистички 
асоцијации не дозволиле сликата да се претвори во предмет за себе. Ташовски и во изборот и во пластичната артикулација 
на елементите во композицијата избегнувал екстремни решенија. Тој не го прифатил во целост Дишановото мислење дека 
естетското уживање е непријател кој треба да се уништи. Напротив, тој води грижа за естетиката на изведбата и впечатокот, 
меѓутоа не е наклонет кон создавање допадливи слики. Употребата на дополнителен неконвенционален материјал – 
свилата е подложена на кореспондирачки артифициелен дел од експеримент кој ги потврдува своите пластични и естетски 
вредности. Тој избегнувал уметноста да ја сведе на ниво на своите површински видливи пораки, ниту на кој било вид 
политика сфатена многу пошироко отколку што се подразбира.

Основата на сликата е цртежот, а бојата го следи и во разработката добива посебни белези, стилизирани форми и чисти 
површини оддалечени од непосредни сензации и локалниот тон. Како да се наоѓаме во еден стерилизиран простор на 
некој нов предел од сонот очистен од немирот и загаденоста на современиот свет. Во таква објективизирана претстава, 
која поминала низ филтерот на уметниковиот сензибилитет се губи или втопува неговото сопствено јас во широкиот 
простор – празнината на космосот. Во сите сликарски фази авторот не остава простор за случајни ефекти, а емоцијата 
кога може да се насети се претвора во контролирани сугестии на менливост или флуидност, водејќи сметка за рамот на 
сликата и замисленото ширење на претставата надвор од платното. Сликата на Ташовски е афирмација на рационализирана 
постапка, точно планирање на секој дел на сликата со прецизност на архитект, предизвикувајќи чувство на мир и прибрана 
контролирана „ведрина“ која има иреален призвук. Во подредените елементи на сликата нема место за тензии толку 
својствени на човекот на ова време. Бојата положена во рамни површини значи и светлина и линеарен ритам и простор во 
кој лебдеат редуцирани знаци и меки порозни форми кои сугерираат ново (научно) претставување на сликата на природата. 
Во нив преовладува логиката на правење слика, а не следење или репродуцирање на минливите впечатоци од природата. 
Оттука сино-сиво-зеленикавиот колорит во спрега со цврстата структура на сликата се чинат како проекција на посакувана 
идеална претстава на чист недостапен свет на иднината, како форма на бегство од валканоста на светот. Палетата останува 
смирена, тивка, класична со воедначеноста на тоновите. Сликите, сепак, упатуваат на „нешто“, не остануваат сосема во 
просторот на самодоволноста. Ташовски остана надвор од секоја теорија и програма во интерес на целосна посветеност на 
сликарството базирано врз темелните поставки на модернизмот, промислено и доследно на својот темперамент и сфаќања. 
Во неговото дело, на еден посреден начин може да се почувствува свесност за ова време на компјутерски генерирани слики, 
како и за постојано актуелните дилеми што е тоа стварност, а што слика, каде се допираат или проткајуваат меѓу себе. Тој се 
држеше за логиката и законите на сликарството, а прашањата „за тоа што се уметнички слики и за денешните преобразби на 
нивниот статус“ им ги остави на теоретичарите филозофи84.

Останува доминантен впечатокот за доловено „парче бескрај“ или она „речиси ништо“ кое не оди до радикална 
монохромија како посебен придонес на сликарството на Ташовски. Во тој контекст се третира релацијата уметност-
наука или врската со оптикалната уметност која е остварена на инстинктивно рамниште, впиено во ликовен концепт 
кој ја преферира ликовната реализација „со рака“, а не изведба според техничките правила на „програмирана уметност“ 
чиј модел не одговара на технолошкиот развој на општеството и индивидуалната свест на уметникот. Ташовски негувал 
сликарство на сензибилитет, сликарство на контролирани и правилни односи без случајни или неконтролирани гестови. 

84  Žak Ransijer, Sudbina slika, Podela čulnog, Estetika i politika, Centar za medije i komunikacije, Beograd, 2013
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Неговото сликарство останува во рамнината, затворено спрема можноста на пластичност и опросторување како смирена 
и подредена „вибрациска (не)околина“. Површината на платното и свилата е доминантен медиум, како и артифициелноста 
и интегрираното грижливо градење на хроматските површини и „пловечките“ точки и линии. Тие сугерираат прекинати 
музички каденции и тивка луминозна енергија која струи  по целата површина, меки геометриски графизми и амбивалентни 
форми со сопствено означување на боите, без просторно одредливи точки кои реферираат на околината.

Делото на Ташовски не беше во фокусот на интерес на институционалните куратори и критичари кои ги следеа 
трендовите актуелни во југословенските, односно светските центри. Ако 60-тите или 70-тите години на минатиот век 
беа иконокластични, може со еднаква веродостојност да се рече дека паралелно се развиваше и уметничкиот свет 
на предметното и фигурацијата. Ташовски го одбра својот пат на комбинација на различни елементи и концепти кои ги 
отсликуваат неговиот темперамент и сфаќања. Тој со тие елементи оствари внатрешен континуитет и уметнички интегритет 
на својата личност. Може да се констатира дека Ташовски зад себе остави дело на чии вредности е укажано во повеќе 
наврати. Неговото сликарство, всушност, го отсликува неговиот живот, сталожен и без видливи турбуленции, исполнет со 
разбирање. Делото останува, а неговото толкување зависи од интересот и способноста на секој критичар и теоретичар. 
Толкувањето, во секој случај, е лична потреба и напор со различен опфат ангажирано „да се влезе во сликата“, како и обид 
повторно „да се проживее творечкиот процес“. 

 Трагањето по вистината во уметноста е „како искачување по скали без крај“, вели Франсоа Трифо. Една реченица 
извлечена од писмо може да биде повод за теоретски и филозофски разгледувања. Така, „ти ја должам вистината во сликата 
и ќе ти ја дадам“, ќе рече Сезан во едно писмо до Емил Бернар од 1905 година. Оној Сезан кој препорачувал да се биде 
„во допир со природата“, како и да се постапува со природата „со помош на валјак, топка и купа“, што значи потрага по 
внатрешна конструкција или архитектура на устројството на светот. Толкувачот, во неможност да допре до „вистината“, 
ги опишува своето искуство и погледи со убави одбрани фрази кои ништо не значат освен ако не се работи за опис на 
техниката, распоредот, изгледот и значењето на елементите на делото. Притоа, секогаш треба да се тргне од делото, а не од 
претпоставена теоретска поставка или формулација. Делото на Ташовски бара посложено толкување, а не упростување или 
екстремна редуцираност. Досегашните сознанија покажале дека ниту еден методолошки пристап не овозможил поцелосно 
согледување во толкувањето на уметничкото дело. Сепак, семиотиката, структурализмот, социологијата, филозофијата, 
компаративниот и аналитички метод, информатичките науки можат да ги прошират можностите за едно поцелосно толкување 
кога пред себе имаме повеќеслојно дело. Психоанализата, како и формалистичката школа, понудија исто така можност за 
продлабочена анализа, па сепак се покажаа недоволни за толкување  на едно уметничко дело. Според Хусерл, Ингарден 
и други проучувачи и филозофи, сликата наедно е предмет, како и уметничко дело, кое претставува вкупна претстава на 
нешто што не е присутно во сетилата. Симболите и знаците по својата функција и значење се двосмислени, имаат општ, 
но уште повеќе посебен карактер и нужно е да се толкуваат во контекст на индивидуалното дело. Гудмановата анализа на 
поимот на сличност резултира со заклучок дека сличноста не можеме да ја сметаме за нужна ниту за доволна за конституција 
на сликовниот приказ. Може да се каже дека „секоја слика повеќе личи на други слики отколку што личи на прикажаниот 
предмет“. И други проучувачи ги оспоруваат „митовите за невиното око и апсолутно даденото“. Неговите имагинарни пејзажи 
асоцираат на која било голема или мала вода (море, базен и слично) како глетка од височина, сугерирајќи „атмосфера“ на 
одредена светлина во денот. Тука ќе се потсетиме на широкиот  кадар (швенк) на камерата на Р. Флаерти и други режисери. 
Модерноста, впрочем, не зависи само од стилот и ракописот туку и од степенот на идејно-содржинската припадност на духот 
на времето. Отсуството на човечка претстава не значи отсуство на хумани содржини изразени низ една лична призма на 
видување, поразлично од врежаното предубедување. Формата на експресивниот гест и колорит автоматски да се поврзува 
со израз на емоција. Неговото дело може да се толкува како бегство од „нечовечкиот“ свет, но и како поинакво гледање на 
тоа што е човечко. На тоа ниво, вклучително и преку остварениот дијалог со современите уметнички движења и визуелна 
култура, неговото дело може успешно да комуницира со денешната публика, на ниво на ускладени елементи на природата 
и цивилизацијата.

Во време на брзи промени и на заситеност од агресивниот свет на сликата, Ташовски избра јасен концепт и логичен 
развој на идејата со чисти јазични формулации од кои зрачат спокојство и позитивен знак што го истиснале немирот, кој 
е суштествен знак на нашето време. Тој покажа дека сликата денес, во онаа традиционална смисла, како и со формите на 
материјализација, крие во себе можности и потенцијали, низа причини за нејзино опстојување во светот на уметноста. Со еден 
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дел на творештвото припаѓа на некои струења на актуелната уметничка практика имајќи ја притоа предвид неодредената 
„западна“ природа на постмодернизмот и кој им дава ново значење на поимите дисконтинуитет, почеток и преобразба.

Творештвото на Вељо Ташовски, со сите свои карактеристики, остава траги на препознатливост, заземајќи посебно 
место во поновата практика на современата македонска уметност. Пред сè, со вредностите на една однегувана ликовна 
култура, прецизна формулација на замислата и творечки реализиран процес на пластично и духовно ослободување 
на сликовната претстава од непотребните слоеви на опис и нарација. Во неговите дела, бојата е нанесена широко во 
површини, монохромна или со нијансирање, задржувајќи ја специфичната просторна вредност во решавањето на рамните, 
материјализирани планови. Во рамномерно нанесените колорирани површини, на различен начин е структуриран цртежот, 
носител на архитектурата на сликата. Ташовски остана доследен на својот строг стил, како и на совесното и грижливо 
градење на целината на сликата, со лично обоен звук (аналогно на легато и ларго во музиката) на сликарското треперење, 
особено соп музиката и атмосферите од „Аполо“ на Брајан Ино итн

Преобразбата на пејзажот, во време на фрагментарниот свет и отуѓен човек, неговиот современ иновативен тон на 
претставување добиле универзални и симболични значења кои му даваат посебно значење на творештвото на Вељо 
Ташовски, за кое верувам дека ќе биде предмет на понатамошни проучувања.

Владимир Величковски

Слика XXXII, 1993, комбинирана техника на платно, 135x129
Picture XXXII, 1993, mixed media on canvas, 135 x 129
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КРИТИКАТА ЗА ВЕЉО ТАШОСКИ

МЕТАМОРФОЗА НА ПРЕДЕЛОТ

Добро познато е дека пределот, во речиси сите бескрајни просторни специфичности, е интерпретиран во делата на многу 
уметници коишто создале нова и голема сликарска тема, т.е. секако, и нејзина стилска одредница позната како пејзажно 
сликарство. Исто така е познато дека со тој чин пределот е промовиран не само како сликарски релевантна и академски 
референтна тема, туку и како атрактивна ликовна сензација која не престанува да привлекува и многумина од современите 
уметници, потврдувајќи ја тезата за неминливата актуелност. Ова тврдење се покажува како непобитен факт,  затоа што се 
открива и како неисцрпна тема во респектабилните опуси на уметниците низ историјата и секако, во референтните дела од 
современата уметност.  Од тие причини, во нашите настојувања тој факт што потемелно да го прикажеме, ќе се повикаме на 
значајни автори и теоретичари на уметноста за да го зацврстиме ова тврдење и воедно со тоа да укажеме на исклучително 
големата рецепција на пределот како предизвикувачки простор во современото творештво. Секако е вредно да се напомене 
дека овој факт се потврдува со неоспорната актуелност во различните ликовни медиуми, било да се од традиционална 
провениенција, или пак современа, значи во поширок опсег; цртеж, слика, колаж, видео, инсталација, перформанс... Од сето 
ова се наметнува заклучокот дека многубројните облици на појавување на пределот можеме да ги исчитуваме и од 
феноменолошки аспект во разновидните стилски обележја низ историјата, но исто така и во различните авторски видувања, 
што само ја потврдува тезата за континуираниот интерес за пределот, за неговиот простор кој го откриваме како бескрај. 
Токму во вака маркираниот контекст пределот се покажува како исклучително привлечна тема и за современиот македонски 
уметник Вељо Ташовски, која тој во своето сликарство ја проблематизира базирајќи се врз постмодернистичките премиси. 
Оттука, овде треба да зборуваме за автор кој со умешна синтеза своите досегашни искуства ги сублимирал во циклус познат 
под терминот „Рефлексии“, на начин на кој најексплицитно би ги изразил својата творечка есенцијалност и темелна ликовна 
одредница. Таа длабока сосредоточеност на сликарот врз просторот на пределот и неговата специфична интерпретација ги 
препознала ликовната критичарка Конча Пирковска, прецизирајќи ги со зборовите: „Лежерната, но внимателна пловидба на 
нашето око низ мотивите на широките дистанцирани пејзажни пространства, пред сè, ни ги објавува симболичките референци 
на излавираниот, слеаниот дуалистички принцип (вода-небо)... Суптилното, меко тонско градирање и прелевање на 
плановите ги предизвикуваат заемното дијалогизирање и оптичко вибрирање на слоевите. Наслушнувањето на звуците на 
тишината кои се шират и се рефлектираат низ нежното колористичко флуктуирање ја промовира одата за светлината. „Би 
можеле да констатираме дека уште едно од основните значења (не само на овој циклус) на сликарството на Вељо Ташовски 
е и онаа контемплативна компонента која го детерминира неговиот авторски ракопис кој се исчитува во неговата повеќеслојна 
ликовна структура на суптилна изразност. Секако треба да нагласиме дека сликарот преку доследна редукција на наративните 
елементи создава имагинарен предел каде што преовладуваат симболичното и асоцијативното над дескриптивното, 
нагласувајќи ги ликовните, а не фактографските вредности. Со таа постапка го релативизира потеклото во просторот на 
пределот со неговите типолошки карактеристики и препознатливи обележја и ја апсолутизира неговата ликовна компонента 
како примарна вредност на своето сликарство. Врз ова творечко начело, Ташовски ја конципирал серијата слики во кои го 
истражува пределот како ликовен простор чија темелна насока е токму метафизичката, а не дескриптивната и со тоа ги 
елиминирал тавтолошките рециклирања. Токму во тие карактеристики ги бараме пределите на потсвесното и ирационалното 
каде што цитатите на некој одреден пејзаж или поднебје се релативизирани и потиснати, речиси потполно избришани, и 
покрај фактот што сликарот во нивните реални облици наоѓа и поттик и засолниште. Значи, во евидентната реалност од која 
продираат импулсите на исконското како движечка енергија, или како што е веќе кажано,  „предизвикуваат заемен дијалог“ 
на просторот на пределот со сликаревите духовни простори материјализирани преку ликовните факти во делото. Можеби 
уште попрецизно ќе го одредиме тој дијалог парафразирајќи го „Дневникот на погледот“ од Бернард Ноел како „Дневник на 
гледањето“  на Веле Ташовски, затоа што, со зборовите на францускиот поет, најсоодветно би го опишале  делото на 
македонскиот сликар, потврдувајќи ја на тој начин универзалноста на темата со блиски, иако различни јазици: „Светлото е 
внатрешно, таа внатрешност е надвор. Гледаме материја која се мисли светлосно, гледаме како станува ментална, а не 
престанува да биде материја“.  Несомнено од овде и произлегува констатацијата дека само со таквото проникнување на 
внатрешниот (духовен) и надворешниот (материјален) простор може да се воспостави таквото „дијалогизирање“ како 
дијалектички принцип на ова творештво. Врз тоа начело се изедначуваат земното и небесното трансцендирајќи го просторот 
на пределот во духовност чии рефлексии во рафинирани визуелни варијации ги исчитуваме во цврстата структура на изразот 
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на сликарот. Овде секако треба да се напомне дека Ташовски со консеквентна редукција на наративното го отстранил 
таложењето  на метафоричкиот дискурс, прецизирајќи го сопствениот ракопис во ликовен знак со голема семантичка 
згуснатост. Она, пак, што посебно треба да се нагласи е фактот дека подлошката за пределот е имплицирана во сликарскиот 
процес првенствено како ликовна тема која Вељо Ташовски ја проблематизира во своето творештво, откривајќи ја од циклус 
во циклус нејзината хетерогена структура. Овој процес на расткајување на предлошката на мотивот и неговото преткајување 
во ликовен факт ја разоткрива, ако може парадоксално да се изразиме, таа едноставна повеќеслојност на сликарската 
постапка чиј процес го следиме низ морфолошката метаморфоза како единствена творечка целина, втемелен врз сликарските 
премиси и изграден според естетските начела.  Токму овие компоненти ги исчитуваме во сликарството на Вељо Ташовски 
како негова најсилна сликарска елементарност култивирана со традиционалното наследство и асимилацијата на современите 
сликарски верзии чија стилска одредница не е лимитирана туку е импостирана во постапката како нова ликовна вредност. 
Имено, кога овде настојуваме да нагласиме дека таа стилска одредница не е примарна во обликувањето на сликарскиот 
израз, тогаш од неговите дела извлекуваме заклучок дека својот ликовен израз го градел врз постмодернистичката практика 
која го релативизирала догматскиот сликарски концепт и ја апсолутизирала творечката слобода. Секако оваа констатација 
како една насока претпоставува втемеленост во самата сликарска постапка и изградено естетско начело затоа што токму 
преку нив Вељо Ташовски ја потврдува припадноста на европското сликарско наследство и го нагласува познавањето на 
современата ликовна практика. Токму врз овие основи и настојуваме да го толкуваме ликовниот дискурс на овој македонски 
уметник не само во контекстот на современата македонска продукција, туку и во оној поширок контекст како современ автор 
со космополитски поглед на светот и универзално ликовно значење, како што и � го претставивме во Загреб на хрватската 
културна јавност. Значи, како современ уметник од Македонија во рецентниот избор на неговиот опус, чиј ликовен израз е 
изграден врз естетските премиси кои не познаваат национални граници и творечки рамки и откриваат дека своето дело го 
обликувал на исти и заеднички духовни вредности, на високи естетски вредности. Затоа и нашето настојување да го 
запознаеме интигрантното дело  на Вељо Ташовски го темелиме токму врз начелото кое Анри Фосион го сублимирал во 
зборовите: „Мора што е можно повеќе да му се доближиме на уметникот, да се соживееме со него: но да го отфрлиме она што 
не е тој, не значи ли тоа дека го лишуваме од неговата богата човечка природа?“ Затоа и се стремиме да го запознаеме 
творештвото на Вељо Ташовски, исчитувајќи ги неговите вредности како носечки елементи врз кои е градена и современата 
ликовна мисла, каде што и неговото дело се препознава како значаен составен прилог. На тој пат ги следевме првенствено 
трагите на неговите потези кои се длабоки отпечатоци на неговото битие со култивиран сензибилитет и специфично чувство 
за бојата. И токму на таа трага ја следиме и мислата на горецитираниот  француски теоретичар која ги зацврстува нашите 
сознанија: „Додека се обидуваме да го изнесеме на виделина неговото достоинство на мислител, но мислител со одредена 
мисла, не му судиме ли, можеби, како на престапник? Но, одејќи само по тој пат, и само по него, не свртувајќи од правецот, 
имаме можности да допреме до вистината. Уметникот не е естетичар, ни психолог, ни историчар на уметност; тој  може да 
биде сето тоа, и тоа многу подобро. Но животот на обликот во неговиот дух не е живот на обликот во тие видови на духот; тој 
уште повеќе, не е ни облик на живот во неговиот појавен облик, по силен поттик, колку и да има добра волја и симпатија во 
него, во духот дури и на најталентираниот гледач“. Во нашата интерпретација на овој исклучителен македонски сликар 
настојувавме да ја допреме и концептуалната перцепција на просторот на пределот, како онтичка одредница на човечкото 
постоење. Се разбира не само во физичката појавност детерминирана со егзистенцијалистичка компонента, туку и со 
неговата духовна постојаност материјализирана во сликарската фактичност на делото каде што се препознаваат ликовните 
вредности создавани со култивирани умеења и децидни естетски постулати. Од сето ова може да се заклучи дека Вељо 
Ташовски го градел сопственото сликарско дело како цврста ликовна целина консеквентно продлабочувано со нови 
сликарски откритија, ширејќи спознаен преглед на просторот како духовен став на своето битие каде што слоевитоста на 
пејзажот се разоткрива во пределите на потсвесното и ирационалното. Оттука и преобразбите на пределот се исчитуваат 
низ морфолошките мутации на неговиот сликарски израз во творечките периоди како континуиран творечки процес, 
продлабочувајќи го сликарското искуство со нови ликовни спознанија и симболички и поетски конотации. Кога овде го 
нагласуваме фактот дека Ташовски со својата сликарска постапка градел ликовен систем, тогаш не кажуваме дека таа 
постапка е втемелена врз научна метода, туку настојуваме да ја апострофираме неговата нагласено духовна одредница која 
се стреми кон собирање и компресија, синтеза и концизност, т.е. кон сублимиран дискурс поентиран со експлицитната теза 
на исклучителна ликовна сугестивност. 

Милан Бешлиќ             
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THE LIFE AND THE CREATIVE WORK OF VELJO TASHOVSKI

INTRODUCTION AND A FEW WORDS ON THE APPROACH

How can one introduce, interpret and evaluate an artist’s opus which has been introduced with numerous forewords (for every solo 
exhibition), very few criticisms and several significant interviews for daily newspapers? Whichever approach or methodology we decide on (except 
for some contemporary ideas which are not that new), the key challenge is the painting itself which may be the subject of elaboration in the future by 
historians and critics, particularly younger ones. Each new experience, realization and field of science may be applied and prove itself useful.

Tashovski displayed each new cycle of paintings and that is why his solo exhibitions are a dependable piece of information for a chronological 
overview of his creative work. His cautious and deliberate research is also a solid basis for the historian, who is making a critical representation of the 
work, to explore and form opinions and judgments. Even though evaluating the work is not the focus of contemporary theoreticians, if ideas were 
the subject of interest for aestheticians, the critic must reflect on or be inspired by the entire work of art which is complex and contains diverse 
characteristics and values. A work of art has “historic features”, its “experience” is also valuable and it contains a specific “structure of meaning”, as well 
as “its own language” which is the essence of art. In order to interpret it successfully, one needs time, especially when meeting the author.

The once prevailing psychoanalysis (Freud, Jung) has proven inadequate as a methodological method for interpreting art, along with other 
different methodological approaches. The following statements may serve as inspiration. One is the argument Cezanne presented to Emile Bernard: 
“I owe you the truth in painting, and I will give it to you”1. I would also mention the opinion of Ordan Petlevski, a Croatian painter with Macedonian 
descent who stated: “Objective measures are not suitable for art. The only thing I know and trust is ethics. Personally, my problem with art has been an 
ethical one, since our work requires a clear conscience and freedom which takes their toll”2. Orson Wells had a similar conviction (quoted in Francois 
Truffaunt’s book): “I believe that any work of art is good when it reflects the person that created it”. Pablo Picasso has emphasized the importance of 
the person, their ideas and opinions, instead of the interpretative workmanship of a piece of art. Veljo Tashovski who is linked with morality or virtue 
has said: “I am pleased that my teaching job at the Faculty of Fine Arts (as of 1990) gives me the freedom to paint something other than what the 
market dictates”3.

A substantial interpretation of a work of art requires the implementation of art and science such as the elements of style (Reagle, Woelflin et 
al), iconography (Panofsky et al), structure (Hans Sedlmayr et al), philosophic aesthetics etc. We attach importance to the painting as an independent 
work of art and its individual uniqueness with the least possible preconceptions, instead of the reproductive semantics and denotation.

The French structuralist and semiotic analyses, which are derived from the linguistic theories of Ferdinand de Saussure, have contributed 
to the notion that the work of art is a language itself. I would also like to point out the social theory of Louis Althusser, the literary theories of Roland 
Barthes, the psychoanalysis of Jacques Lacan, amended or modified by the anthropological theories of Claude Levi Strauss and the records of Michel 
Foucault on power and intelligence, as well as the latest sociological, historical and anthropological theories on methodology. 

They have raised and interpreted many questions that are significant for the fine arts. One of the key problems for every person interpreting 
is the topic of using certain conventions of style and technique, choosing the topic and artistic language, especially the authenticity of the inspiration 
and the moral aspect of the artist. The influence may be direct, indirect, voluntary, unintentional and unconscious; it may appear in various pure, 
transformed or amalgamated forms which may be difficult to untangle, even with the expression of the artist or by analysing the work. How can one 
“enter” the work of art, to reflect upon it and go through the same journey as the artist? The personal commitment, knowledge and sensibility of the 
artist are vital for feeling or interpreting the subtle layers of the work of art.

The chronological overview and description of the creative work were referenced from original works and data from the catalogues for 
Tashovski’s solo exhibitions. They are a solid basis for determining the significant phases of his creative work, the progression or the variations in 
certain time periods. That enabled us to determine or recognize certain thematic and problematic loops, as well as intertwined elements and serve 
as an indication for further research or experimentations. The net is a leitmotive in connection with other elements of the work’s composition, its 
concept and expression. Traditional materials and tools are combined with unconventional ones that are attributed to modernism. However, with 
slight alterations, the approach will come close to postmodernist reflection on art. The contrast or the complementary link between the objective 
and the abstract by association leave a distinct mark and place value to Tashovski’s work. The conceptualization of the art makes it complex and sets 
a contemporary tone of his work.

Tashovski did not repaint. Instead, he created based on two principles: he was inspired by nature (he enjoyed walks) and painted from 
memory. The institution has an undeniable role, but the rationalization of the technique is evident. Superimposing silk on a canvas is done in two steps: 
the method of painting on silk requires precision and does not leave space for modification, whereas painting on a canvas allows for interventions. The 
objects in the piece (mullion, net) unite the perspective of reality, while the abstract and associative forms of the landscape introduce the imaginary 
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impression in the space of the painting which appeals to the senses. The colour forms the sensory aspect and embodies the metaphysical suggestions 
of the light as a spiritual projection. The artistic content is enriched by changing the view and the visual perception of the piece.

Tashovski was not a slave to the narration of the piece, nor was his art burdened with national flavour. At times it seems like he used 
elements from his birthplace and its traditions, nevertheless his art is dominated by transformation and sublimation of the artistic elements, and the 
universalization of the motive which may be due to his education in Ljubljana, the capital of the Republic of Slovenia. His nature and artistic temper 
unite two cultures which paved their way for several international cultural experiences.

The global artistic theory and practice, particularly science, have contributed to the change in perceiving the world and the art, which in 
turn has influenced the interpretation of works of art. Walter Benjamin’s essay “The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction” from 1936 has 
made a profound impact. He introduces the idea of aura of the work, which loses its traditional and privileged status as being something “elusive” or 
distant. Marshall McLuhan’s phrase “the medium is the message” is in fact criticizing Benjamin’s views. 

Arthur Danto calls for a new kind of critic and emphasizes the necessity to “handle any representation having in mind its specific criteria”.
In spite of objectifying the artistic content (theosophically speaking) Tashovski’s work contains a “soft halo” and a flow of quiet energy with 

its “reflective and sensory forms”.
Taking into account the artistic results and the moral aspect of Veljo Tashovski’s creative work, one might conclude that the works of art 

simply confirm his artistic pursuit which is significant for the Macedonian art and culture which has been developing in specific cultural and social 
conditions. Tashovski led a modest and quiet life in line with his opinions and needs. He never imposed himself and perhaps that is why it took time 
for his work to be accepted by all relevant factors, from custodians-art historians and critics, to those who create and manage the cultural policy. 
Nevertheless, it’s never too late to take action and right a wrong about something that has been underrated or not acknowledged enough.

1 According to that statement, philosopher Jacques Derrida wrote the book The Truth in Painting.
2 Magda Weltrusky, Trazenja, razgovor sa slikarom Ordanom Petlevskim, Svjiet, Zagreb, 27.08.1979.
3 З. Лозановски, Проѕирноста на мрежата, интервју за „Вечер“, Скопје, 02.12.1993.
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ACADEMIC STUDIES AND LIFE IN LJUBLJANA
(1970-1979)

1. 
Veljo Tashovski decided to pursue his academic studies in Ljubljana with the support of his family (his father and brother were painters). He 

carried the traditional culture with him (he was born in Osoj, a picturesque region in Western Macedonia, home to many construction workers, carvers 
and icon painters), but also an understanding of the contemporary artistic movements. He graduated in 1975 and in 1979 he obtained a Master of 
Arts degree in the class of prof. Gabriel Stupica in Ljubljana, which was one of the capitals of Yugoslavia and a city near several European art centres. 
He lived in Ljubljana until 1983 where he received the Presern Fund Award for his artistic competence and activity. He joined both the Slovenian 
and the Artist Association of Ljubljana. As part of the artistic group “Ekvurna” he participated in every art event and activity regarding new artistic 
movements. Even though particular influences cannot be pinpointed, one may argue that the dynamics of the artistic life, experimental atmosphere 
and research during his postgraduate studies, pointed Tashovski toward contemporary art. Of course, one cannot disregard the reflections of 1968, as 
well as the Western rock and pop art and culture. He hosted several exhibitions in Ljubljana, and as of 1976 he continuously displayed his work home 
and abroad, up until 2014 when a posthumous retrospective exhibition in Skopje was organized. The exhibitions give us an insight into the creative 
continuity and the artist’s readiness to experiment and introduce new elements in his work. In 1983 he joined the Macedonian Artist Association. 
During his postgraduate studies Tashovski went in one direction and remained constant with his temperament and understanding of the fine arts. In 
an interview, the conceptual artist Joseph Kosut once noted: “to be an artist these days means to reconsider the nature of art”, and painting is “a type 
of art”4. Tashovski was a contemporary to several artistic orders in Ljubljana, in the so-called Yugoslav art scene (especially in Zagreb), as well as the 
European centres. In the post-informalist period the directions and the individual styles kept changing, but the conceptualism and the new figuration 
with “radical objectification” stood out. Tashovski was selectively related to some ideas from the informalism and the objectivity with a clear concept 
of their “fusion”, however separate they may seem.

2. 
At the end of the 60’s the “OHO” group was active in Slovenia. Some of its members were Andraz Salamun, Gorazd Sefran, Tugo Susnik, Lujo 

Vodopivec, Lucijan Bratus, Tone Demsar, the group from Sempas (as of 1971), Negovan Nemec, Bostjan Putih, Duba Sambolec, Mojca Smerdu, Branko 
Suhi and other painters, sculptors and graphic artists.

The 70’s brought versatile forms of post-objective, conceptual, poor, video, the art of conduct and body art. Tashovski followed the trends, 
but applied them in accordance with his nature and artistic affinities associated with his painting technique and experimentation with different 
materials. He lived and worked in Ljubljana where he became a member of the Slovenian Artist Association. I would highlight Boris Jesih’s experiments, 
the achievements in the Op art, geometric abstraction and the graphics of Pogacnik, Zoran Music, Joze Spacal, Riko Debenjak, Vladimir Makuc, Bojan 
Gorenec etc. At that time, there was a new comprehension of the language and technique of painting in Slovene art, which transcended between 
the different types of abstract art and figuration, between post-traditional and contemporary methods of expression and they seem to be pivotal 
for the formation of Tashovski’s painting style. Despite Stupica and Bernik’s dominance, some younger artists researched and experimented and 
managed to make a name for themselves. Some of them were Kiar Mesko, Rudolf Kotnik, particularly Andrej Jemec with his methodical analysis of 
the landscape, as well as Silvester Komel, Herman Kvardijancic and others5. Many Macedonian artists participated in important exhibitions that were 
held in Yugoslavia. For example, The Belgrade Triennial, The Youth Biennale in Rijeka, especially Dokumenta 89, and exhibitions described with words 
like “controlled gesture”, “monochromy”, new artistic practice etc. The “Monochromatic Painting” exhibition in Leverkusen (1960) had displays from 
Lucio Fontana, Yves Klein and Piero Manzoni. In 1986 Mladen Lukic organized the exhibition “From monochromes to new expressiveness in Croatian 
painting” with the works of F. Kulmer, N. Ivancik and D. Jelavik characterized by the “new paintings”.

There were no such remarkable events in Macedonia. As of 1970, there was a revival of some forms of lyricism and expressive abstraction, 
informalism, geometric abstract associative expression, as well as “the new artistic practice” and conceptualism in the Macedonian art scene. Certain 
painters adopted a synthetic or new figuration and (under the influence of the art scene in Yugoslavia) there were shy and sporadic actions that 
belonged to the new artistic practice. Some of the significant names include: Ordan Petlevski (who lives and works in Zagreb), Petar Maze, Rodoljub 
Anastasov, Dusan Percinkov, Tanas Lulovski, Taki Pavlovski, Gligor Cemerski, Vladimir Georgievski, Nove Frangovski, Simon Semov, as well as Nikola 
Fidanovski, Dimitar Manev, Zarko Jakimovski, Blagoja Nikolovski, Rubens Korubin etc. Tashovski’s work stands out with its particularities in this context.

By the end of the 60’s and 70’s, new conceptual movements appeared, along with different forms of figuration with contemporary tendencies. 
The critics noticed “a connection and joint presence of nonfigurative and figurative art movements in Macedonia”6. 

4 Мајкл Арчер, Уметноста по 1960, ново издание, Европа 92, Кочани, 2014, стр. 76.
5 Jure Mikuz, Slovensko povojno slikarstvo, Slovenska likovna umetnost, 1945-1978, Moderna galerija, Ljubljana, 1979; Ivan Sedej, Grafika u Sloveniji,   
 Jugoslovenska grafika, 1950-1980, Muzej savremene umetnosti, Beograd, oktobar 1985 - oktobar 1986.
6 Dr. Boris Petkovski (text in the catalog), Figuracija i slikarstvo 70-tih godina, Deveti Plavi salon 77, Moderna galerija Narodnog muzeja Zadar (paintings by S.  
 Shemov, N. Fidanovski, and N. Frangovski were shown).
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3.
During his studies, Tashovski found his “self-expression” in “associative abstractions” by introducing “an unpretentious motive - the net and 

silk as materials”. The first thing that we associate with this veristic motive is enclosure, a confined space, but the author makes a division between “the 
space in front and the space behind”. He will be preoccupied with this until the 80’s. 

He was constantly dealing with space and he leaned towards creating a two-dimensional space with elements which strive towards the 
plain of the canvas. Tashovski was never a trend follower. Depending on the predominant ideas, in certain time periods his art was considered 
“forward-thinking” when dealing with abstraction or vice versa, incompatible with art trends or anachronistic when it came to introducing elements 
of the object. When it came to choosing between the abstract and the figurative, he made a compromise in line with his opinions regarding the 
contemporary conceptualization of the artistic concepts which include the unity of the contrast between the objective and the abstract. In any case, 
it was normal to strive against the academic taste and technique without rejecting the positive experiences from traditional art. The artistic freedom 
is evident in his motive and the way he combined the elements in his work of art. However, a famous critic asserted the principle of accepting the 
abstract and the figurative as two separate and equally important disciplines. Harald Szeeman, a ground-breaking promoter and curator, talked 
about the futile “distinction” between figuration and abstraction in an interview and claimed: “My work is a spiritual undertaking serving a possible 
visualization of a museum of obsessions, there is only one history of art on intensity, in which the figurative and the abstract are not two opposing 
perspectives. Intensity is the foundation. Intensity finds its expressive form and media naturally”.7

4.
Many Macedonian painters have graduated from the Academy of Fine Arts in Ljubljana and have become part of some modern and 

postmodern movements in Macedonia. They contributed to the development of art in the so-called “Yugoslav art scene”. This was partially caused by 
the modernization of art in the 1950’s, as well as the interest in contemporary art movements in the Western countries. Macedonian artists belong 
to different generations which convey different styles, in part inspired by national tradition and culture. Petar Hadji Boskov originally introduced 
abstract-associative tendencies in his sculptures and they became predominant; furthermore, the intricate exploration of Tomo Sijakovik-Sijak (the 
serial “Closets” in the 60’s), the consistent informalist painter Risto Kalcevski, along with the graphic works of Dimitar Malidanov, especially Dimce 
Nikolov and the valuable works of Zarko Jakimovski and Slobodan Filovski-Bobi, which were variables of lyric and geometric abstraction with surreal 
undertone, as well as the monochromatic exploration of Dragan Petkovik. Aleksandar Ivanovski Karadare focused on sculpting, ranging from small 
plastic to life-size forms with particular features of the new realism. The sculptor Boris Nikolovski remained consistent with the sculptures with rustic 
and primitive markings. The youngest author is Venko Cvetkov who focused on the “new art” and certain conceptual exploration and became the 
first video artist in Macedonia (he collaborated with the Skuc Association in Ljubljana). This artist agreed that the Academy of Fine Arts in Ljubljana 
provided solid theoretical knowledge for artists. In Ljubljana, and later on in Skopje, Veljo Tashovski had friends and was associated with diverse 
people from his field, as well as other professions. He was a close friend with the sculptor Tone Lapajne, the painter Mladen Jernejc, the painters Marko 
Butina (his contemporary), Joze Slak and Perusko Bogdanic. He also socialized with Macedonians in Ljubljana, such as Todorce Atanasov (painter 
and graphic artist), Boge Dimovski (graphic artist) and Bozidar Damjanovski (painter who lives in Belgrade). I should also mention Sretko Jovanovski 
(sculptor), Valerij Stefanovski (musician), and the painters of that generation such as Slobodan Bobi Filovski and Zarko Jakimovski, as well as the 
architect Aleksandar Cipan, the cardiologist Salis Tager and others.

7 Branislav Dimitrijević, “Nemam ništa protiv umetnosti”. „Mrzim umetnost” (M. Cattelan),(О 49. Venecijanskom Bijenalu), I Harald, “Art Context br. 2, septembar,  
 Vrsac, 2001.
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EXHIBITIONS IN THE PERIOD BETWEEN 1976 AND 1982 

In 1976, the painters in Skopje were well established and were oriented towards informalism and abstraction. While their paintings contained 
symbols and were characterized by some current figurative tendencies and announced the “new art practice”, three painters hosted a joint exhibition. 
It was a post academic period for painters who studied in Ljubljana and they displayed their pursuits, dilemmas, but also painting results. To a certain 
extent, their artwork (with numerous originalities) was an announcement for the future endeavours and commitments. They continued to be authors 
with a distinct approach and sensibility. In that sense, perhaps Tashovski is the most distinguished one. The catalogue for the exhibition contained 
short texts by the painters where they described their creative work during that early period. Filovski notes: “I strive for the existence of a distinct 
integrity of the elements in my paintings...” and “I wish to reach a point of cumulative tension, before its release...” His creative work is characterized by 
organic forms and traces of lyric abstraction with subtle geometric “corrections” to the “baroque” structure of the painting. Zarko Jakimovski states: “The 
abstract landscape with organic forms ‘Synthesis of Still Life’ clearly captures the main inclination. The colour is not an instrument for describing, but 
a method for intimate expression”. Moreover: “My concept comprises of the desire to transform the inorganic shapes in an organic whole...” Tashovski 
displayed six paintings (“Still Life in Blue”, “Blue Composition”, “Bicycle”, “Path of a Man”, “Silence” and “Golden Rag”) wrote: “An impression is rooted in 
the fundamentals of the experience, however, it is neither impressionistic, nor hourly; it is contemplated and enriched by associations from personal 
experience and art culture of our time. It seems as if it contains the nostalgic ‘return’ which is impossible to achieve and a tragic aspiration towards an 
impossible emergence”. In this text one can feel the agitation in the youthful pursuit of artistic direction. In addition, the titles of the paintings point 
towards or imply the course of his later artwork, which is not free from dilemmas and plights. What is indicative is the use of the blue colour, along with 
titles such as “The Path of a Man”, “Golden Rags”, particularly “Silence”. Tashovski looks for a solid base for his paintings which announces his solution to 
contrast elements of different nature in a “hybrid painting” which synthesizes the objective representation in correlation with the abstract or allusively 
represented motives. Of course, this arises from the author’s character and education, part of the immediate art scene which was dynamic, complex 
and full of contradictions, but also the course of the art in Yugoslavia. In fact, Tashovski outlined the key aspects of his painting. The review for the 
exhibition stated: “Vele Tashovski is heterogeneous in his exploration, in the sense of paintings as well as content. He has chosen geometric abstraction 
for some pieces, on the one hand he is precise and figurative and on the other he looks for colouring solutions. One can notice a presence of lessons 
he learned during his studies. All three painters develop the sense of subtlety in the colours and a thoughtful approach towards compositions...”8 The 
creative work of the tree painters has remained recognizable in a broader cultural area, however, it is a fact that Macedonian critics paid most attention 
to the work of Zarko Jakimovski (despite the great decline in the last period where the direct influence of Picasso is evident), which is quite unfair to 
the other two painters, but this might be attributed to their introverted personalities. Yet, with his activities and creative work Tashovski managed to 
obtain a dignified position in the contemporary Macedonian art scene.  After four solo exhibitions in Slovenia, Tashovski held an exhibition in Skopje, 
between December 1981 and January 1982. The exhibition of the series named “Net” from 1 through 9 were painted from 1976 until 1980 and they 
were once again displayed in the Youth Cultural Centre “25 May”. This exhibition summed up Tashovski’s new artistic pursuits with the use of various 
materials and concepts. In 1981 he also painted “Composition A” and “Composition B” with combined techniques. In the preface of the catalogue, 
his colleague Zarko Jakimovski emphasized the search for a “precise style” suitable for the author’s calm perseverance and strength of character. The 
dominant feature of the artwork are the two layered flat surfaces painted with dots, lines and plains, in muted dark and grey chromatics. The accent 
is put on the drawing and the form, the distinctive counterpoint of rectangular lines and surfaces with an upside down square, a leitmotive that 
appears in the realist form of a “braid” and a pure geometric form. There are no other “narrative elements” which is in line with Greenberg’s perspective 
that the content cannot be separated from its form, for the painting as an autonomous plastic structure9. The basic concept leads us to believe that 
Tashovski implemented a rationalized approach, a certain “mathematical thought”, which represent his character and artistic concept which may be 
seen in other examples in art. Jakimovski thinks that “the motive with nets is coloured with the functionality of the space” and “there are plains that 
divide the space between front and back, inside and out”. He believes that the framed motives resemble a “hollow wall” and the space is filled with “a 
subtle web of shadows” which do not suggest a depth in the space, but aim for the plain of the canvas and the general impression of the artwork. The 
paintings contain illusionistic abstract motives, as if a space has been put on paper, a painting within a painting or a square with the motive of wrinkled 
paper set on a base crisscrossed by sharp lines, in some sort of a chaotic “technical drawing”. In his early work, the wide painted frame determines the 
physical frame of the painting. Sometimes, the abstract lines, the graphic screen has dashed lines which are vertical and horizontal and form squares 
that suggest a piercing linear geometric structure outside the canvas surface. The sequential regular schematics does not leave space for associations 
with, for example, Mondrian’s “universal harmony”. 

8 Владимир Величковски, Немирот на младите творци, кон изложбата на Филовски, Јакимовски и Ташовски во галеријата при Домот на младите „25  
 Мај“ во Скопје, Нова Македонија, 01.04.1976.
9 Clement, Geenberg, Ogledi o poslednoj umetnosti, Prometej, Novi Sad, 1997, str.109.
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In 1982, in Zrenjanin, there was an exhibition of Yugoslav art titles “Landscape as a motive, space as a starting point”, which meant connecting 
reality with the painting. Veljo Tashovski displayed his painting “Nets II” from 1979, alongside two other painters from Macedonia. Boris Petkovski PhD 
wrote: “The way the landscape is perceived by Dusan Percinkov, Rodoljub Anastasov and Vasko Taskovski, forms three distinct philosophical concepts 
for various meanings, about the values and the purpose of human existence. Their work is entwined with beauty and the aesthetics of art expression, 
peace, serenity, subtlety of feelings and at times, a composed disorder...” The Slovene art critic Aleksander Basin stated the following: “Namely, except 
for one painter (Zmago Jeraj), apart from the three new names (Gustav Gnamus, Janez Matelic, Veljo Tashovski; Kostja Gatnik unfortunately had to 
cancel), we decided to display the work of painters that have had exhibitions since 1974. Is this a confirmation or just a reassertion of the old concept, 
keeping up with the convention, or is it a recognition of new values, new creative phases in the work of certain painters?”

In the introduction, the Croatian critic Zdenko Rus outlined the artists’ different attitudes towards reality, from pop-art to hyperrealism and 
conceptualism, who found themselves in completely different artistic determinations. For example, the contemporary German realists known as the 
group “Zebra”. He concludes that in the displayed work the possibility of expression is evident alongside the artists’ everlasting contemplation of the 
world and reflecting it in the painting, ranging from a “cold” look to a “flaming” emotion, from the painter’s exact meticulousness to its direct negation, 
opening the realms of experience which lead us to a deepened point of consciousness in the space and time that we live in.10

CHARACTERISTICS OF THE EARLY WORK

1.
During his studies, Tashovski painted two self-portrait studies, with a precise Degas-like drawing and muted tones. There is a preserved 

copy of a landscape painted in broad chromatic surfaces. In 1976, Tashovski created several paintings titled “Nets” which would serve as a basis for 
his upcoming experimentation. The paintings reflect his current spiritual state and different ideas and influences. His artwork from the late 70’s are 
characterized by duality and trompe l’oell geometry in the foreground with a black circular area in the middle of the canvas, which was a reflection 
of the post-informalism period. That part of the painting resembles a scorched material or an extinguished fireplace with the effect of a certain 
emotional resonance. It is precisely this motive that draws our attention in the flat surface of the canvas. He does not develop reductionism to a 
state of minimalism, instead he remains on the position of associative abstraction. The titles corroborate the impression of a confined space in the 
paintings (“Cage“, 1976, acrylic painting). It is an example of an uncommon blend of an objective illusion with an autonomous painting space. In 1962, 
semiotician Umberto Eco noted that geometrics and informalism follow different paths - “mathematicians” and “screamers”. Tashovski does not belong 
to any of these determinations conditioned by the character of the artist; instead he reconciles these opposites in a divided whole with a sense of a 
deliberate and restrained tone of expression. 

The veristically painted mullion and the amorphic, but cautiously shaped black mass used as a base indicate an introvert spirit, calmness and 
withdrawal. There are two plans, a confined space and muted colours. In these compromised “mute combined paintings”, they exist in the interspace 
between reason and emotion, logos and anima. The paintings reveal a meditative spirit, strict control over every part of the painting, affinity towards 
simple and clearly distributed forms and surfaces. Tashovski sought after steadiness, as opposed to uncontrolled pulses and that is why he cannot be 
characterized as an informalist.

Ljubljana is dominated by the informalism of Janez Bernik, and in Zagreb, Ivo Gatin paints his “dark” radical informalism. Abstraction remains 
dominant throughout several decades, but in the beginnings it required to be defended, for example, by Meyer Schapiro and Barbara Rose who wrote 
about the humanitarian aspects of abstract art.11 

Jean Paulhan defines the informalist art as a new way of sensing reality or better yet, the elements of reality which are torn away from 
observation and reason, and belong to a dark in-between world where you cannot distinguish inside from outside.12 

2.
Tashovski’s two-layered paintings are remarkable in several aspects. Apart from monochromy, the plastic and visual aspect are conditioned 

by the use of another material, which is similar yet different from the canvas, and that is silk. Tashovski chose silk as a resource and technique, a material 
with plastic values whose structure and delicacy form subtle shadows and forms with different amount of lighting. Silk has a long-lasting tradition in 
the East as well as Europe, particularly in Macedonia. It is no coincidence that is has been noted: “the material is like a technique, it also contains an 
ideological background. That is why one cannot use all kinds of materials in art. And that is why some artists use certain materials, and others different 
ones. The choice of the materials gives uniqueness to the fundamentals of art.”13 

10 Predeo kako povod, prostor kako ishodište, Savremena galerija Ukečka, Zrenjanin, 1982.
11 In the book by Meyer Schapiro, “Modern art, 19th and 20th centuries”, New York, 1978; Barbara Rose, Apstraktno slikarstvo u Americi, Zagreb (1980 -  1981),  
 Pregled, br. 213, Beograd.
12 Francine C. Legrand, O znaku u otvorenom delu, Posle 45, Umetnost naseg vremena, Tom I, Mladinska knjiga, Ljubljana, Beograd, Zagreb, 1972.
13 Tanas Lala, Povratak u brodsku utrobu, intervјu, Janiс Kunelis, 1994, Art Context.
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The critic William Seitz recognized a “research process typical for the modern world” in several fields of art, ranging from the cubist collages 
up to the latest modern movements. They represent a “prime model of juxtaposition - physical and metaphysical and that makes them a paradigm of 
modern art”14. The use of a related resource, as well as non-traditional materials requires a long and complex working process which arises from and 
is associated with the layered emotions with time and in space, with elements of reality as well as imagination.15

It is a fact that the old ways of perceiving the world are inadequate and there is a need for new ones. This has not been accomplished in a 
satisfactory manner as a relation and discrepancy between art and society. A famous historian states that “the history of visual avant-gardes in the 20th 
century is a struggle against technological obsoleteness”.16

The use of unconventional materials in the works of Macedonian informalists, is originally applied in the work “closets” by Tomo Sijakovik-
Sijak in the 60’s, in several pieces by Grabulovski-Grabul, Risto Kalcevski, Petar Hadji Boskov, Simon Semov and other representatives of the “new artistic 
practice” and the new understanding of sculptures such as the work of Simon Uzunovski, Gligor Stefanov, Petre Nikolovski and others. Tashovski 
highlighted the value of the material itself, and at the same time as a base for artistic intervention, thus creating a picturesque visual counterpoint for 
two layers of painted canvases. He put the silk or the back in a function of exploring new forms of art; the material is used as a medium for discovering 
new possibilities for formation of a fresh artistic expression. In that manner, the artist conveyed his tactile, thoughtful and emotional states. Unlike this 
method, the material in informalism is considered a bearer of meaning. 

3. 
The net, the key motivational component in Tashovski’s work, has been presented in an illusionist manner as a contrast to the monochromatic 

background, the flat grey and black tones. The harmoniously situated net gives a monotonous rhythm of a sequence of equal forms, and in a transparent 
and articulate manner directs the gaze towards the closed plan in the background of the painting. The net - the braid in the later work is transformed 
in an abstract linear structure or in a concept of dots and lines which in an indirect manner suggest the imaginary basic form. In some works one may 
feel the conceptual dematerialization of the objects, but even then a distinction between the two plans can be made. In the 70’s Tashovski regularly 
visited the zoo, however he did not register ephemeral or momentary sensations, neither did he paint immediately “on the motive” (Cezanne). He was 
prone to a deliberate process with a well-chosen and distanced attitude and feeling about the motive. In order to achieve a harmonious composition 
comprised of various elements, he left nothing to chance, neither did he use spontaneous and uncontrolled gestures. There are no errors in his work, 
even though they sometimes bring life into the painting. Evgenija Demnievska (a painter that lived in Belgrade, but is now in Paris) after staying in 
Japan made paintings on silk and in some of them she chose the net as a topic. Her “Snow on a fence” (tempera on paper) consists of four artworks 
painted without interruption (they are divided by a fine line) with unified and stylized forms of the same linear net over which there is a subtly painted 
layer of snow. The way this motive was stylized reminds us of the Japanese silk paintings and carvings. The author painted the pure stylized forms with 
soft colours and used the flat monochromatic surface as a background. The painting has been displayed in Skopje17. 

4.
With his “black” paintings in 1976, Tashovski took part in some contemporary art movements in order to enrich the artistic expression 

through a form of shaping, as well as poetical expression. The use of the black colour in a certain monochromatic concept was nothing new (it had 
been used by the European and American avant-gardes). The base of the painting is the black colour with certain tonal tinges over which the author 
builds the illusionist representation of a “mullion”. Kandinsky wrote that black is a colour without illumination, but that is suggests “eternal silence, 
without opportunities and hope”. There is a certain irrational metaphysical undertone in Tashovski’s work which is built in the spirit of the “art of 
combinatorics” comprised of a concrete and abstract motive. One might assume that this was an attempt to level the mental and physical process and 
subtly build the whole. Petar Mazev painted a black canvass with crosses, Tomo Sijak created a black “closet”, making an example of a “stylized black 
colour” in the 60’s, an elegant and refined artwork which synthesizes elements of a painting-object, design and architecture. In the world, the black 
colour with illumination was used by E. Manet and Renoir, pre-Raphaelite E. Burne Jones, particularly Pierre Soulages, Henri Michaux, Ad Reinhardt 
and others. Malevich’s “Black Square on a white base” attracts outstanding interpretations.

The painters solve the problem with light and shadows in an artistic manner which in theory are the subject of observation in connection 
with the phenomenon of colour. The symbolist painter Odilon Renon said: “One must respect the black colour, nothing can spoil it”18. What is true 
for Tashovski’s painting is that “abstraction is a prolific base for the black colour” and that “the black paintings are in fact introverted paintings which 
suggest termination”19.

Another critic pointed out that: “The black colour may contain today’s tragedy” and with it “a versatile bodily fear”20.

14  Irena Subotić, Materijal kao izazov, XII Jesenji salon, Umjetnička galerija, Banja Luka, 25.XI.1985-4.01.1986.
15  For more details, see the book “Florence de Meredien, Histoire materielle et immaterielle de l’art modern“, Bordas, Paris,1994.
16  Ерик Хобсбаум, Заостанување зад времето, опаѓање и пропаст на авангардите од XX век, Ars Studio, Скопје, 2014. 
17 Марика Бочварова-Плавевска, Невидливиот пејзаж, НУ Музеј на современата уметност, Скопје, април-мај, 2011.
18  For more deails, see the book: Rudolf Arnhajm, Umetnost i vizuelno opazanje, Psihologija stvaralackog gledanja, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1987, str. 278.
19 Misel Pasturo, Crna, Istorija jedne boje, Sluzbeni glas, Beograd, 2010.
20  Tomaz Brejc, Temni modernizam, Cankarjeva zalozba, Ljubljana, 1991.
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Art soaks up elements of life and the outside world subjected to transformation in accordance with the laws of art since in the end “art 
originates from itself”.

Tashovski’s “themes” have nothing esoteric, theoretical, nor mystified, nonetheless that does not exclude the peaceful irreal suggestions. 
From the time when John Ruskin noted that “the colour is relative and shape is absolute”, theory and practice have come up with many new revelations 
on psychology and symbolism of colour. Tashovski created paintings with a definite organization of elements with extraordinary calm surfaces which 
do seem burdensome. On the contrary, the painting manifests an endeavour to surround us with e peaceful and cheerful atmosphere which is rarely 
seen in contemporary art and it also calls us to associate with his pure emotions. The concept of “disturbance” in modern art is nowhere to be found 
in the paintings of Tashovski.

Of course, there is a sense that the art has nothing to hide from the observer, that it is all out there and that is evident from the first glance 
since there is no secrecy or challenging obstacles to be overcome.

Tashovski uses the black colour in a monochromatic key in his earliest work with nets, as a sign of objectivity and the prevailing sense of 
duality and “free” association. The mullion and the net, apart from clear associations, leave space for several other interpretations, but coupled with 
the black monochromy inspires a wider variety of associative moments. One must point out that the dominant impression is a confined space with 
allusions to an extinguished fireplace, suppressed emotions, a basement, a vague reminder of a chimney sweeper, an even more indirect association 
with Beuys’ hare, who unlike the man it “digs into the ground”. Perhaps it would be more appropriate to demonstrate the design of the black colour 
which has wide space for more association and various metaphorical, metaphysical and symbolic meanings, related to clothes (fashion), various 
human states and feelings (Igor Toshevski created an ensemble of paintings and objects dominated by a black flag as a symbol of our social reality). 
Much has been written about “the morbid beauty of the black colour”, its optical power, as well as its symbolic strength with emotional effects. When I 
look at Tashovski’s work I get a sense of secrecy, austere calmness, seriousness and a modest feeling of impersonality, with a slow circulation “without 
illumination”. At the end of 1981, Beuys held an exhibition entitled “Black” in the “Kunsthalle” in Dusseldorf. Namely, on the facade he placed an 
unusually simple object resembling a pipe - a chimney that connected “the inside” and “the outside” in his own bizarre and unexpected method. “The 
chimney” was, of course, black. This “wise and thorough” exhibition gave an overview of the black monochromatics in the 20th century (the works of 
Malevich and Rodchenko, as well as Mark Rothko, Ad Reinhardt aka ‘the Black Priest’, Barnett Newman, Frank Stella, Richard Serra, also Kaprow, Klein, 
Kounellis, Mertz etc). It was an idea to show different approaches and ways to reach the metaphysics of the black colour, the so-called “non-colour” 
which evokes the alchemical black for some, or an absence of light, while for others is just a pictorial matter.

LANDSCAPE MOTIVES - COLOUR AND LIGHT

1. 
This is a time when the mood towards nature has shifted, and the immediate perception is being transformed into a new, indirect point 

of perceiving nature. In Tashovski’s work there is no hierarchy of the symbolic elements when representing the landscape. By looking at his idea 
independently one can see a view of nature and the world by establishing “a comprehensive field of vision”21.

Even after the so-called collapse of landscape painting, some kind of an image of nature still exists. Nature as a segment is interpreted in 
its entirety. The far-reaching changes in the understanding of the painting are in line with the inconstant experience in terms of the nature that is 
being represented. The progressive step that lead to abstraction was indicated by Claude Monet in his series “Lilies”. Kandinsky presented the “inner 
sound” of the painting in relation with the outside world objects expressed with free, non-mimetic energies and symbols. The painting became a field 
where the creative impulses and intensity came into force, also the strength of the colour and the line. Based on his experiences, Paul Klee stated the 
following: “Art does not reproduce the visible; rather, it makes it visible”. For the nature of the artistic process, he particularly dwells on transformation 
(or deformation) of the visual image before it becomes a significant symbol22. 

Landscape painting suffered a slow decline and infused into a new image of nature. This means that in modern-day circumstances, nature 
represented in paintings takes on a new type of significance. It loses its univocality, but gains a new totality in a composed excerpt of a multiform 
substrate. Nature holds a strain between the possible and the real and may always challenge the artists. According to analysts, modern paintings can 
be interpreted entirely in light of tradition, for example, in terms of the problem with nature, even the painting’s impression of the landscape does not 
accomplish the task of depiction.

By contrasting motionlessness and movement, Mondrian purified and spiritualized the matter and the objective world. He perceived nature 
as a cosmos in which structure and movement should become identical; nature is a state of highest order, endless opportunities and harmony in 
abundance. This brings him closer to Cezanne, who differs from Monet, one of the abstract painters of a protean nature, which is either in a stage of 
an uprise or decline.

21 Mjecislav Porempski, Ikonosfera, Prosveta, Beograd,1978.
22 According to: Herbert Rid, Istorija modernog slikarstva, Jugoslavija, Beograd, 1979.
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Monet managed to create “an effect of afternoon sun”, but his determination to create “impossible paintings” is visible, to stop time by fixating 
on passing sensations, as well as more poetic paintings. Many years later, Barnett Newman, a major figure of the American abstract expressionism, 
stated: “I don’t manipulate space, my canvases are not associated with pictorial representation, rather with a temporal sensation”. He felt that his 
paintings (that dealt with the whole space) were far from Mondrian’s “universal harmony” where the recollection of nature lingers23.

Tashovski did not paint a selected fragment of nature, neither did he follow the impressionist technique, but relied on the “optics of the mental 
subject matter”, working with colour as a sensation and space; a colour that contains different standards of light, different density and transparency 
of the flat surfaces and abstract forms that float in an undefined, but sensuously perceived imaginary space. Same as the avant-gardes that preceded 
him, he did not see “a kingdom of stable things” in nature, which also reflected the unrest in a person’s inner life. There is “a force and flow of energy” 
that has an effect when creating a painting. Paul Klee, by experiencing nature as Natura Natubans, adopted a creative attitude. Gottfried Boehm wrote: 
“In modern paintings, in certain cultural and social surroundings, nature loses its univocality, but gains an unknown totality”.24

Let’s go back to Claude Monet, his emptiness and nothingness. His “water landscapes” are interpreted as “a gaze from an inexistent eye”. 
Later on, Rothko and Newman brought the space back to life using colour. However, in Tashovski’s paintings there are certain reminiscences of a 
filtrated reality. He may have strived to achieve Mark Rothko’s goal or state when “in Oregon he experienced the endless space and the disappearance 
of oneself”.25

The discrepancy with “reality” is obvious in the work of Tashovski, despite the traces of certain elements “from nature”. However, the light and 
the colour were created by the painter and his ability to sense relations instead of separate elements. In fact, the painter is unable to copy what he sees, 
but translate it in terms of his own medium. Any painter, Tashovski included, creates his own “system of signs” to achieve or express the feeling or idea 
he carries within, of something he saw or got tangled in his memory. Certain critics do not attach significance to the memory as a decisive creative 
agent or impulse. It is a general assumption that “art is the dealing of spirit”26, but the idea or intuition need to be realized in painting.

Uecker, an artist from the German avant-garde group “Zero”, wrote in his essay “Paths to heaven”: “With just a glance towards the sky, the 
sun or the sea, we realize that the world outside of man is broader than the one within; which is enormous and the man needs a medium that would 
transform the power of the sun with just one glow”27.

The act of transforming what has been witnessed with the use of colour and its spatial and temporal sensation on a surface has been achieved 
in Tashovski’s paintings. His canvases carry traces of spatial relationships between the abstract and associative forms and a dose of meditativity. The 
feeling of endlessness in nature and time is visible in the works of the German romantic from the 19th century, Caspar David Friedrich in his “The Monk 
by the Sea“28.

Light is one of the fundamental elements in painting. Brucke concluded that the painter should paint “sunlit scenes” (as Lazar Licenoski did). 
In 1877 he wrote: “A little more poetry and less afternoon sun would do wonders for our modern landscape artists”29.

For many reasons, the painter spends a little time looking at “the motive”, but may go back and forth to it in order to create a painting, and 
not a representation from its immediate sensation.

The blue colour gives us a sense of air (according to Cezanne), but in order to determine the type of blue, one must walk in the shoes of the 
painter on “Mount Sainte Victoire” (suggests Vera Horvat Pintarik).

The blue colour has other symbolic characteristics (according to the dictionary of symbols, they are not a few), but I would set apart the 
suggestion of width and depth, something metaphysical or icons, serve as an identification of the man or the space. The colour, as in Tashovski’s 
paintings, may represent a corridor to other realms. The painting may seem empty or full, where the fullness does not always represent quality. One 
is not possible without the other, just as the mystical life consists of uninterrupted exchange between empty and full. There is a state of “being full 
in emptiness”. The poet and painter Henri Michaux30 says: “Something everywhere, no one knows where, retreats. Instead of firmness one gets the 
impression of airiness. The matter is no longer indisputable”.

It is important to establish the relationship among things, and they receive characteristic of some sort of “soap bubble” (according to 
Hoyle). Artists, Tashovski being one of them, used their intuition to sense and shape the states of the atom and space, the structure of unisolated and 
interwoven flows, among the porous forms and the surrounding.

Tashovski’s work contains a minor and vague suggestion of the atmosphere light creates in a certain part of the day (noon, afternoon, night 
time), but when it comes to concretizing the features and the appearance of the landscape, one might say that he adopts a general representation, a 

23 L’art du 20 siecle, Museum Ludwig, Cologne, Taschen, 1996.
24 Gottfried Boemh, Nova slika prirode. Posle kraja pejsaznog slikarstva. In Gottfried Boehm, Muzej savremene umetnosti, Beograd, 1987, p. 102-114.
25 Karl Ruhrbero, Umjetnost 20 stoljeca, Taschen, 2004, p. 290.
26 Max J. Friedlaender.
27 L’art du 20 siecle, Museum Ludwig, Cologne, Taschen, 1996, p. 582.
28 Group of authors: Histoire de l’art, Hachette, Education, Paris, 1995, p. 259.
29 E.H. Gombrih, Umetnost i iluzija, Psihologija slikovnog pretstavljanja, Nolit, Beograd, 1984.
30 In the text „Неизрециво празно“, p. 92 in the essay „Мистика“, списание „Градец“ број 115, Чачак, 1995.
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mimesis of the fragment. Thus, the motive itself is not pivotal, but the stylized form or the design of the concept; the combination of familiarity with 
nature and the architectural and urban “frame” of the representation. Something that has been witnessed as an actual representation loses the details 
of interest for the principal impression and synthetic representation. It has been said that “the Canadian theme has an advantage for Canadians and 
that is why they have chosen landscape as their visual language and a means to achieve their national aspirations”.31 To some extent, that can be said 
for the landscape of Licenoski, and other artists with a classic approach, but not for painters of the “new landscape” as Veljo Tashovski. Don’t we live in 
McLuhan’s “global village”?!32 

2.
Tashovski painted on canvases with a gallery format, also on considerably small canvases and after a while he found that large horizontal 

canvases complemented his artistic vision. He made a new depiction of the landscape which synthesizes elements of reality and imagination. The 
blue-grey-green-white tones spread throughout the canvas carry a new meaning when paired with monochromatic solutions. The small format 
requires us to get close to the painting and concentrate, while the large canvas requires new communication and an opportunity for the canvas to 
“captivate” the gaze. Wassily Kandinsky conveys his artistic experience as follows: “Each great surface reveals its own origin - with the palette”33. I will 
point out another experience. The painter Mark Rothko felt that “a large painting is an instantaneous reception; it ties you to itself”. He insisted on 
creating a feeling of intimacy, “man-sized paintings”. What is most important, the paintings are looked at from a distance, without them “absorbing” 
the person.34 Tashovski strived for the same reception. In an interview about his canvases, Veljo Tashovski stated: “I don’t paint concrete static forms, 
rather shapes that resemble a continuous fluctuation”. Also, “the form itself requires a large format, space-image”35.

Tashovski was aware of the drastic changes in the human sense of sight and its perception and attitude towards the world. He relieved 
the painting from details, history, “archaic mythology” or “romantic anthropology”, but he kept the reminiscences of “scenes” from nature and an 
undertone of the irreal. Tashovski abided by painting and certain semantic denominations, but he never reached the “zero point of painting” or the 
“essential minimum” as in the American abstract art. Leaving out traces of his personal signature reminds us of Apollinaire’s idea that “the new painters 
create works that do not have a real subject”36.

The uniqueness of Veljo Tashovski’s creative work is evident in the treatment of colour and light. He is convinced that an inner order must be 
established, in the construction of the painting, and the outside world of nature. He does not put emphasis on the atmosphere as in expressionism, 
neither the act of recreating the landscape of the symbol (as Gauguin and other painters), despite the fact that he “arranged lines and colours” in order 
to create “symphonies, harmonies that represent nothing in the vulgar sense of the word”. The work does not reflect an idea directly, but it does lead 
us to certain reflections (just like music) without the use of representations. Kenneth Clark had an interesting observation: “One of the upsetting things 
about Sutherland’s paintings is the disappearance of the humanist scale (of values) - the way in which a thorn or a group of dead thistles suddenly 
assumes colossal proportions”. Tashovski’s paintings do not contain a human figure, neither an object, nor any kind of representative elements. He 
would not agree that his motive resembled nature, since it would be superfluous in his representation and vision of nature. Most artists, for example 
Klee, when creating the imaginary landscape with a series of elements and signs from a deeper unconsciousness provided a broader representation 
of nature, and the spirit is what gives the evident form of the vision. According to Clark, “the artist may escape the battles and plagues, but cannot 
escape the idea”. We may not agree with this statement, but it certainly is interesting: “Even though Mondrian is a painter that managed to achieve the 
purest of all abstractions, he says that he got some of his original inspiration from waves and beaches, we cannot take into serious account the more 
strict forms of abstract art as a basis for landscape painting”.37 Photography and painting have a complex relation, where photography gives the artist 
an opportunity to widen the extent of his aesthetic experience far beyond the border of his immediate experience of nature. The two have different 
media and techniques as their autonomous trademarks and values. On the other hand, looking at the surface of an image suggests a movement of a 
camera, which would include the aspect of time.

31 Розмари Л. Товер, предговор во каталогот Канадски пејсаж, Центар за култура на град Скопје, (undated).
32 Maršal Makluan, Poznavanje opštila – čovekovih produžetaka, Prosveta, Beograd, 1971.
33 Vasilij Kandinski, Secanja, Likovne sveske 3-4, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd, 1996.
34 L’art du 20 siecle, Museum Ludwig, Cologne, Taschen, 1996, str.196.
35 Гордана Колевска, Искрената уметност публиката секогаш ја препознава, „Теа модерна“, Скопје, 22.3.2006, разговор по повод добивањето Гран-при на  
 Зимскиот салон на ДЛУМ.
36 Jean Claude Lebensztein, Slikarevi spisi, Dometi 12, Rijeka, 1987.
37 Kenneth Clark, Priroda u umjetnosti, Mladost, Zagreb, 1962, str.197.
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ON DRAWING

On multiple occasions Tashovski accentuated that the drawing is “the crucial element of the painting” which is associated with the notions 
of form or shape (according to numerous studies since ancient times).

The drawing is integrated in the structure of the form (ranging from the early, to the later pieces), but it also appears as a self-contained 
discipline with autonomous and particular values, independent from the canvas for which preparational drawings are made.

In the post academic period, Tashovski created a series of drawings based on the line, treated with different density and rhythm, in black 
and white which unambiguously drew inspiration from nature. In the stylized representations of twisted (art nouveau) lines, an accent has been 
given to solving the two-dimensional space. The artist displayed his black and white drawings in 1988. A period of new explorations followed, which 
occurred simultaneously with his painting realizations: the lines, the surfaces and the forms gained a certain subtlety, a refined rhythm and liberated 
associativity. The moment of decoration was not neglected. Tashovski drew with ink in a combined technique (as in the paintings), and in some of the 
works he achieved a light density in the symbolic forms.

Matisse was convinced that “the best studying is done by drawing”. If drawing is the Spirit, and the colour is the work of the Senses, he says 
that first you must draw to express the spirit so that you can take the colour along the spiritual path. Also, the colour is not used “as a description, but 
as an instrument for spiritual expression”38.

The drawing determines the position and the significance of the colour, however, in his later work Tashovski gave an advantage to colour 
and its cold and muted value, using blue-greyish and greenish tonality, and by giving the white colour a particular role.

In theory, in its semantic indication, the drawing is explained as “a sign with specific meaning and suggestion”39.
The academic principle that one should learn to draw since it is a sign of discipline and skill was fundamental for a long time. In modernism, 

this took a different turn towards the non-academic approach to drawing as a form of discovery and not as an analytical truth, but as a search for 
“emotional truth” or “the spirit of the matter” (Professor Bomberg’s practice). Academicism (as the “illness of the hand and the eye”) went down in 
history. Notable artists that were good at drawing in the history of art are Raphael, Ingres, Degas and Matisse who recommends: “one should find the 
true, personal line, one’s individual drawing and drawing language”. Tashovski settled these two techniques or methods.

Toulouse-Lautrec once stated: “At last, I don’t know how to draw”.40 Perhaps, contemporary artists may not know how to draw, but the 
experiences vary. Performance artists, the brothers Gilbert & George (and not only them) consider drawing an outdated technique. Nevertheless, 
the performance artist Laurie Anderson, who works with state-of-the-art electronics, feels the need to write down her ideas with a pencil, since she 
wanted to hear the noise it made when writing on paper.

THE ROLE OF THE SHADOW

In Veljo Tashovski’s painting concept, the shadow, liberated from the laws of physics, plays an essential role so that it contributes exclusively 
to the work of art. The double layering of the paintings adds to the subtle play of shadows, which are seldom attached to the object, since they are 
presented with lighter and darker forms and various associative meanings. Thus, shadows in Tashovski’s works have an ‘iconic character’, signifying 
that they have been created in the context of the painting construction itself, rather than as a reflection of material reality. Before I instantiate this, let 
me first present a few investigations on the history of painting. William Hogarth wondered what a shadow that grows distant from the eye implies, 
while the eye is often deceived. As a medium, the shadow has ‘the status of an index’, while as a motive, it has ‘the status of an icon’, which is associated 
with designing a three-dimensional and a two-dimensional space in the painting, respectively. In Man Ray’s photographs, the status of the cast 
shadow differs when the shadow becomes a representation of itself. Dennis Hollier writes about the “orphan shadow” – the shadow that has been 
separated from its origin, severed from its source. In De Chirico’s and Dali’s works, the shadows are iconic, painted rather than thrown by the object. To 
Andre Breton “automatic writing . . . is the true photography of the shadow”41. 

In Tashovski’s works painted in combined technique (such as the 1993 ‘Painting XXIV’), there emerge shapes resembling origami and 
intertwined with the motive of the grid as the foundation for an imaginary space. Dushan Perchinkov’s works of graphic art (printed in the serigraphy 
technique) contain similar motives (part of the Japanese tradition of using paper to make specific figures) depicted through an emphasis on stylisation 
of the forms, which are rendered in a linear manner.

The graphics created between 1990 and 1991are named under the common title “Scenery” and contain the artist’s typical fore signalling 
forms42. 

38 Ricard Fridental, Istorija umetnosti kroz pisma velikih stvaralaca, od Blejka do Poloka, Jugoslavija, Beograd, 1963, str. 238-239.
39 Лазар Трифуновић, Signum Et Signifikatum, in the book Од импресионизма до енформела, Нолит, Београд, 1982, стр. 314-319.
40 Writer Gustave Flaubert made similar statement.
41 Jasmina Cubrilo, Epizoda modernizma, „3+4“, Beograd. Nova serija, 1996, str.36-37
42 Соња Абаџиева, Кон графиките на Душан Перчинков, галерија „Селект“, Скопје, 10-20.IV.1992
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Macedonia had neither a realist school, nor a landscape school, which used to hold a subordinate position in the genre hierarchy. 
This, however, did not prevent artists from creating masterpieces. They eliminated shadow effects in favour of effects of auditory colour and light, 
particularly so as to render the motive by zones, which corresponds to the two-dimensional space of the painting.

As a token of commemoration, the private gallery “OKO” (now closed down) exhibited canvases of the “Reflection” III, IV, and V series, as 
well as others, in 2010. 

Another affirmation of merit followed in 2012, when the 2004 works of “Reflection” I and the 2007 works of “Reflection” VI and VII were 
displayed in Skopje’s German twin town, Nuremberg. The German public had the opportunity to witness works produced with notable painting 
culture, paintings typified by clarity of concept, precision of drawing, and purity of form, as well as an impressive visual articulation of the idea. A 2012 
issue of “Nurnberger Zeitung” (undated article) reviews Tashovski’s exhibition, emphasising that his paintings are shaped “on two plains” as a “refined 
material experiment”. On the one hand, “there is a painted canvas on which a cloth has been mounted at a certain height and secured in a wooden 
framework, which has been covered in fine drawings by brush (sometimes by sprayer)”. According to the review, this results in an “exciting artistic 
poetry that denounces atmosphere and spatial depth”.

Paintings inhabited by soft sponge-like forms and misty abstract motive-shadows float in the vast cold space with associations of an 
indeterminate earth or cosmic space, with soft tones and filtered ‘created’ light, and a remoteness of an ‘open’ uniformity.

ON COLOUR

Colour and drawing go hand in hand. Colour creates and modifies form. Though it may be true that music and colours have nothing in 
common, they follow parallel trajectories. To colours, the most important are relations. In the paintings by Tashovski, a quiet meeting between colour 
and drawing is achieved, suggesting subtle music and predominant silence. The concept of colour and its application are derived from the painting of 
the Impressionists, Van Gogh and especially Gauguin and Matisse, who used vivid colours on more expansive surfaces, highlighted the significance of 
chromatic relations and “the value of the new system of shapes, which is less intellectual and more emotional”43.

From the very beginning, Tashovski strove for a completed facture, pure form, chords of fused tones drawn near (achieved by the use of a 
sprayer), demonstrating that natural or landscape genre is far from being exhausted. Painter Andrе Bazin states: “Man is in the world; he sees, but the 
other is seen, too”.44

The colour is the basis, the prime impetus and structure of the painting, which receives symbolic properties without losing the 
associativeness of the landscape. In Tashovski’s works, the immediate perception played an important role. Yet, following his own temperament 
and the sensitivity of his “civilisation era” (Matisse), he introduces an element of stylisation and conceptualisation of the contents that control the 
‘natural identity’ (as a ‘life fluid’) of the motive. Matisse notes that the use of “the icy purity of the sky, and the sharp blues, will provide an equally good 
expression of the era as the shading of leaves”45.

Recollection contributes substantially to painting, especially when the message of light transforms into a code of colour. It has been noted 
that the memory which performs this wonder is mostly a memory of images that have been seen46.

Critic Gottfried Benn wondered: “Is memory a necessary category of painting and artistic work and the categories of art history?”
According to Heinrich Frieling, the development of the painter’s technique creates an opportunity for the painter to express himself to a 

much greater extent. Hence, “contingent on the contemporary level of awareness, the painter of the future, liberated from the bias of aesthetic liking, is 
offered the opportunity to position colours in a novel, logical way in the painting for their own sake, to render them emphatically for their own sake”.47

Tashovski did not paint according to his momentary impressions, in the impressionist vein, but has concentrated his efforts on the colours 
he had chosen, meticulously and diligently applying colour in flat layers, with a smooth facture with dots and dashes that create a peaceful flux in the 
plain, conveying an impression of an “oasis of peace and order” (Rothko). Numerous painters used blue and other tones, in a variety of motives and 
manners, yet there exists at least a formal propinquity to the works of Alighiero e Boetti, the “Brand” group, Fritz Klemm, Philip Taaffe, or Jean-Michel 
Sanejouand, who deployed the grid over the entire surface of his horizontally positioned canvases. It is a matter of an individual path of creation, 
of multiple various motives of creation but for the artistic act, which possesses universal traits. These authors nurture a diverse conceptual artistic 
practice, which includes a wide range of experimentation and unusual associations of the material and abstract motives. Tashovski is a sensitive 
naturalist, purified in his own way, with certain other references to nature, atmosphere, expression, etc. Local colour, illusion, or mimesis fall out of the 

43 Pier Frankastel, Umetnost i tehnika, Nolit, Beograd, 1964, pp. 211-213.
44 Likovne sveske 1, Umetnička akademija u Beogradu, 1971, pp.33.
45 Likovne sveske 3-4, Univerzitet umetnosti, Beograd, 1996, pp. 45-46.
46 In the book: E.H. Gombrih, Umetnost i iluzija, Psihologija slikovnog pretstavljanja, Nolit, Beograd, 1984.
47 Sreten Petrović, Boja i savremeno srpsko slikarstvo, Naučna knjiga, Beograd, Prosveta, Niš, 1989
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artists’ focus. Painter and theoretician Zoran Pavlovic points to the role that colour plays in art, but also in science, psychology, and other disciplines. 
Colour, he writes “defines all cognitive and emotive aspects through which its sense is conveyed”. Certainly, the author concludes, “colour, understood 
solely in its close relation to painting, represents a highly complex area…”48

The American Committee of Colorimetry and “the Science of Color” were established in New York in 1953. One of Anton Trstenjak’s books 
elaborates on the issues around the phenomenological interpretation of colour, its functional application, as well as its significance in the fields of 
physiology and psychology, sociology and technology, physics and chemistry. Particularly emphasised are the investigations of Newton (the colour 
wheel), of Young and Helmholtz, Goethe and Schopenhauer, of Max Luescher PhD, D. Katz and C. Biller, especially of Nobel Prize winner Wilhelm 
Ostwald – a list to which one ought to include significant artists like Kandinsky and Klee, Itten, etc.49

Colour, in connection with shape, is the painter’s semiotic constituent. Kandinsky considered the issue of colour nomenclature to be the 
investment of the era for the abandonment of figurative and the development of a “pure” painting. However, one might claim that words do not 
suffice, since “there is more” that is inherent to colour. In fact, colours incite by an inner representation. Hence, a sensitive person quietly develops 
their own colour symbolism, with certain differences in the shift of individual symbolism. In the sphere of linguistics, colours are usually referred to in 
Rimbaud’s sonnet “Voyelles”, which has an abstract, independent entity. I quote: “A black, E white, I red, U green, O blue”. In this way, says Rimbaud, “I 
have coloured nearly all of the languages of various peoples”.50

Kandinsky altered the basic structure of the painting; expression and a rigorous composition when a new system of relations between line, 
surface, and colour emerged, wherein colour is attached to a certain geometric form and line. Thus, yellow is a triangle, red is a square, blue a circle. 
The circle is theoretically blue when tension is its component, whereas if the component is passive, then it is red, and if it is active, then it is yellow.51

Like Kandinsky, Johannes Itten, a Bauhaus lecturer, produced a structural chromatic scheme of all four seasons – he depicts winter in 
predominantly blue tones. This painter and author of a book on colours wrote: “Colours are primordial ideas, children of the aboriginal colourless light 
and its counterpart, colourless darkness. Light, that first phenomenon of the world, reveals to us the spirit and the living soul of the world through 
colours.”52

Blue and blue-green symbolise sea and air, a life force. According to Frieling, they also symbolise a celestial force53. In 1909-1910, Matisse 
described one of his paintings. He noted: “My picture, ‘Music’, was painted in a beautiful blue colour of the sky, as beautiful as possible (the surface 
was painted dense blue to the point where blue emerges in its entirety, and the idea is to have an absolute blue), with green trees and a vibrant ruddy 
colour of the body”.

Yves Klein’s experience and understanding are remarkable, since he considers blue a revolutionary colour, and gold – mystical 
and alchemical… He has authored the international Klein blue that encompasses monochromatic canvases with icon-like features, so called 
anthropometries (imprints of naked human bodies), use of objects, etc. Lucio Fontana’s blue painting in the “Concetto Spaziale” cycle is quite famous. 
In 1967, Barnett Newman was enchanted by blue, etc.

To other artists, blue, as well as the other colours, has an odour, and has the ability of endlessly diverse aesthetic consumption. Based on 
personal experience, Wittgenstein poses a question and answers it in a philosophical manner. He says: “What can be said of and what is the meaning 
of red, black, and white? Of course, we can immediately point to objects in these colours. Yet, our ability to explain the meaning of these words does 
not go any further”.54

Then he reminds us of a conversation with a famous painter: “Runge states that black mars. What does this mean? Is that the action of 
black upon our souls? Does it refer to the addition of black?”55 Elsewhere he notes, rather pertinently: “This is why I deem it superfluous and useless for 
understanding painting to discuss characteristics of individual colours”56. Or according to Philipp Otto Runge again, white and black are untransparent 
or corporeal colours.

 

48 Zoran Pavlović, Svet boje, Turistička štampa, Beograd, 1977, p.23
49 Anton Trstenjak, Čovek i boje, Nolit, Beograd, 1987
50 Thierry de Duve, Boja i njen naziv, Dometi 12, Rijeka, 1987
51 Herbert Rid, Istorija modernog slikаrstva od Sezana do Pikasa, Jugoslavija, Beograd, 1979
52 Johannes Itten, Umetnost boje, Umetnička аkademija u Beogradu, Beograd, 1973
53 Речник на симболи, составиле Жан Шевалие, Ален Гарбран, Табернакул, Скопје, 2005, стр.907

54 Ludvig Vidgenštajn, Opaske o bojama, Fedon, Beograd, 2008, p.19
55 Ibid. p.43
56 Ibid. p. 65
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PAINTING - SPACE

Early on, Tashovski recognized the potential of the plain as a key symbol of the modern time, with a long history of development (multiple 
examples starting with E. Manet). The solution and the attitude towards the space determine the time stamp of his work. He composed his abstract-
associative representations in a two-dimensional space where he introduces (in acrylic on canvas and silk) precise dots, lines and shapes which are 
soft and porous, thus creating the effect of subtle trembling and delicately unite with the surrounding. The basis for such concrete-imaginary space 
is the motive of an “abstract landscape” (Michel Ragon’s syntagm) which conveys the distinctive cold grey-blue tonality which is not only an artistic, 
but also a psychological feature of the artist’s temperament. For Cassirer and Panofsky, the space is “individual, social, conventional, unpredictable 
and symbolic”. In Francastel’s opinion, there is no plastic art outside space and the human thoughts. He explains that for Alberti, Leonardo and Kant, 
space always appears as a sensuous given and cognition. Subsequently, the Cubists and their successors (Kandinsky and others), lay the foundations 
for a non-Eucledean and topological representation of the world, which develops into the modern and contemporary art57. The same author writes 
about “a plural space”, showing inclination toward colour, rather than shape58. An individual approach calls for activating the senses and the thoughts 
that arise from scientific discoveries and artistic ideas. Tashovski continues this tradition. Many plausible interpretations have been given about the 
creative work of Stojan Celic. He, as the critics would say, “recognizes three types of space in a painting: one is the me-space - which is a synthesis of 
poetic imagination and metaphysical anthropology and contains a metaphysical chaos that any true artists carries within. The second one is space-
time, which appears in the form of a neat and well-defined system and ‘keeps his sanity’. The third type is space-sound, which carries particular 
semantic value i.e. ‘brings the poetry of his painting’”. Hence, one can easily draw a parallel between this approach and Gaston Bachelard’s “poetics of 
space” and conclude or feel that this would mean “constructing a happy space”. As a result, “our time pulses in its own space with the crooked spaces 
of Lobachevsky and Riemann”59, where the painter has his own tools and ways to explore and build the new world60. Tashovski noted: “The drawing 
in my paintings is, in fact, the major artistic element, while the composition and colour have a secondary function in the so-called imaginary space; a 
space that is in nature, but is spherical and has a never-ending depth, does not end left or right, up or down. That is why my paintings are not framed, 
the painting itself is a painting-space”61.

Of course, a suggestion is made of a continuous, endless space outside the canvas, however, often the painted surface contains dots and 
lines that determine that space that suggests a calm movement, without various forms of ecstasy. 

The informalist Risto Kalcevski, in his “abstract landscapes” left the impression of “cartography” or “snapshot” from above as an example of a 
certain structure of the painter’s topology of space.

PAINTING - PERCEPTION

It is evident that the world and our perception are irreconcilable, as well as the notion that “an optical illusion is simply a wrong perception”. 
The process of perceiving goes on within, in our eyes and brain. Imagination is necessary ingredient for observation itself. Baudelaire considered 
that the landscape is a fruit of fantasy, an expression of a dream, the human egoism that replaces nature. “Yes, imagination creates the landscape,” he 
declares62. 

In theory, the myth about “the innocent eye” and “the absolute given” are contested. The aesthetics philosopher Suzanne Langer believed 
that “any true work of art strives to appear separately from its worldly environment”, as well as “to create ‘an impression of diversity’ or ‘an abstracted 
form’. The issue of similarity is not significant. According to her, the decorative element should be combined with “realistic painting that triggers 
imagination”.63 

According to Thomas Mann, “art is complete in all its forms”, but others who take into consideration the fragmentation of perception and its 
inconsistency would disagree.

In any case, “the work of art is completed by painting, whereas the human eye is unable to follow it completely, but in variable sequences 
that cannot be analysed. Is it possible to look at something completely?”64 

57 Pierre Francastel, Genetički i plastički prostor, Život umjetnosti, Zagreb
58 Pierre Francastel, Studije iz sociologije umjetnosti, Nolit, Beograd, 1974, str.235
59 According to Francastel.
60 Lazar Trifunović, Od impresionizma do enformela, Nolit, Beograd, 1982
61 Весна Велкова, Магијата на просторот, разговор за „Пулс“, Скопје, 22.03.1996
62 Шарл Бодлер, За еклектизмот и сомнежот, во „Есеи“, Магор, Скопје, 2014, стр.76
63 Suzanne K. Langer, Lîk, “Dometi 7”, IC Rijeka, 1983
64 Jovan Čekić, Presecanje haosa, Geopoetika, Beograd 1988
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The painter’s task is to channel the fluidity of the visual experience into invariant features, find an outline, a specific artistic trait that would 
contain the key to one’s own interpretation.65 

Art has the unique quality of “enabling our consciousness to relive past experiences, happenings or representations”. A researcher wrote: “I 
suggested the term mnemesthetics, since I believe what has classically been called the aesthetic experience applies only to art”.66

Much has been written about the equivocality of vision (Fuller); “that we don’t see/envision things as their projection suggests”, as well as the 
inexplicable complexity of perception and the inconstancy of our categories.

“Cezanne spoke that in the face of motive the painter joins the wandering hands of nature”, he also dwelled on “the act of focusing on 
the stereoscope”. Alberto Giacometti noted: “The true image of reality may be a synthesis of visual fragments that float in time and space, perhaps 
independently... In addition, the plain is oriented toward a symmetry, as perfect as it may be, and depth is just a moment of perceptive faith in a single 
thing”. This observation was made by the French philosopher Maurice Merleau-Ponty, who studied from experience, but at the same time identified 
the reaction of the individual in complex relations. He wrote: “Organization in depth is destroyed if one adds not simply any lines (Figure 3 remains 
a cube), but lines which disunite the elements of the same plain and conjoin different plains. The lines themselves bring about the destruction of 
depth. The line induces a general grasp, which is not the grasp of depth”. This means “I believe that I see depth, when there is none” („false signs“). In 
that case, “we suppose that it is not possible to see what is not there, therefore, we define vision in terms of sensory impression, missing the original 
relationship of motivation and replacing it by one of significance”. He continues: “The perspective drawing is not first of all perceived as a drawing on 
a plain surface, and then organized in depth. The lines that sweep towards the horizon are first given as oblique, and then thought of as horizontal”.67 

Umberto Eco consideres that the aesthetic message of the work of art is conveyed “when the structure is equivocal, and is auto-reflexive i.e. 
when it wishes to attract the recipients’ attention on the form itself”.68

 H. R. Jauss historically concreted  the theory of the reader (recipient) and introduced his function in literature (art) - the ability to 
shape society as an aesthetics of reception and action, within the time as well as through it.69

“The view” is a literal term for the so-called “viewing” (which is the broader sense) or “observation”.70

 With his layout of lines, dots and forms on two superimposed surfaces, Tashovski creates the impression of a subtle displacement 
of the painting; suggesting double images or an irregular perception which alters by changing the viewing angle. This is a “no-man’s” space which 
comes “out of nowhere”. 

65 Dr Vandal Božičević, Recepcija slike: Viđenje ili čitanje, Dometi 9, Rijeka, 1990, str. 590
66 Robert Emmett Mueller, Mnemoestetika: Umjetnost kako ponovno oživljavanje značajnih događaja svijesti, Dometi 4, Rijeka, 1989, str.303
67 Maurice Merleau–Ponty, Fenomenologija percepcije, IP “Veselin Masleša” Sarajevo, 1978
68 Umberto Eko, Kultura, informacija, komunikacija, Nolit, Beograd, 1973
69 Hans Robert Jauss, Estetika recepcije, Nolit, Beograd, 1978
70 Ф. Маргарет Олин, Поглед, Критички термини историје уметности, Приредили: Роберт С. Нелсон и Ричард Шиф, „Светови“, Нови Сад, 2004
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OBJECTIFIED STRUCTURE

One might have unconsciously adopted the elements of impressionism or op-art, but throughout the individual experience of creating 
a painting or during the creative process, the effects resembling the abovementioned artistic movements are quite obvious. In this context, we are 
reminded of Claude Monet’s “big eye”, his “painted emptiness” with naturalistic details as in the music of Claude Debussy. Pierre Bonnard did not 
paint his seascapes as a reflection of nature, rather with a feeling of “inner conviction”. The relationship between art and science realized in the op-
art of Tashovski’s work signifies an individual artistic exploration that synthesizes “universal attitudes” or perceptions of nature reflected in abstract 
and associative surfaces. The concept of “programmed” art has been solved intuitively. The blue, white or the surface covered with half-tones do 
not contain light-dark effects since the painter did not create based “on a motive”, but used his imagination instead; he did not represent a copy of 
nature, but created a painting. Tashovski’s conceptual sensibility is a stranger to casual effects or “freehand” strokes outside the rational and controlled 
artistic and aesthetic method. His paintings are “a piece of eternity”, a calm and controlled (non-existent) surrounding (similar to Soto’s views). The 
clean surfaces with simple chromatic surfaces contain quivery, but correct lines, musical cadences, quiet luminous energy that surfaces with minimal 
visual facts. The light assumes the role of composition, at times it gains independent and symbolic meanings without entering “the centre of thought” 
(Gauguin’s view). Tashovski was precise in his drawing and his artistic and visual concepts are evident. In his series “Reflections” (between 2004 and 
2009) the motives of net and cubes fade away to make space for the clear chromatic surfaces, that spread throughout the space, as a representation 
of nature, “in which you would feel the essence of life, water, air, movement, fluidity”71.

Tashovski’s creative work contains marks of objectified representation, a cerebral activity that is not affected by mystical connotations, 
even when there is a mild note of irrealism. The colour has sensuous aspects and reflections of an existing motive and at the same time it strives 
towards monochromy. The surface is slightly brought to life with the colourful transitions and the layout of the light and colour accents, suggesting 
a continuous spatial-temporal movement outside the canvas. The two layers of the woрк enble a dance of colours, which have been developed 
to stadium of presignalling drawings, as well as a subtle gradation between a more intense and a softer tonality based on grey-white shades. The 
geometrically aligned dots, in the form of a screen or net, change the shape and the visual effect with the movement of the viewer. This approach is 
analogous to optical art, without the scientific elements or projection formulas. Even when he created optical and lyrical consonances, Tashovski’s 
works are not related to the program op-art (Vasarely and others), and they most certainly do not “bombard the optical nerve” (M. Sutej). Tashovski 
was a sensible and careful examiner. His “combined paintings” (a syntagm associated with the work of R. Rauschenberg) do not manifest a presence of 
his ethnicity or civilizational belonging (the Byzantine idiom, icon etc). Tashovski did not illustrate specific marks, symbols or signs that would suggest 
elements of national tradition. His encounters with essence, the being of art have taken place in general, anthropologically, by means of modern 
artistic lexis and semantics of the constituents that have universal traces. One cannot establish ideally fixed moments in the works of Tashovski, rather 
a synthesis of transformed motives and experiences. Among other things, this means that we are unable to confirm that the specific blue or blue-
greenish tonality arises from a specific motive (the example of Cezanne’s Mont Sainte-Victoire inspired paintings). In a review of Julio le Park’s work he 
states: “By moving and changing the angle, you get a variable structure and an implication of colours and shapes; the universe of his formulas feels 
like a projector”. His objects “radiate a new trans human beauty”72.

Tashovski preferred the straight angle, (particularly) horizontal lines, the cold and grey-white muted tonality, associative forms and 
constructing nets from dots, lines and forms that assume different shapes as one changes the viewpoint. There are well-known, mathematically 
precise drawings of Eugene Grasset from 1907, published in the book “Methods of ornamental composition”, as well as the research of avant-gardes in 
the fields of constructivism, suprematism and neo-plasticism up to the serial abstraction and optical art. Applying chromatism with certain shading, 
determines the light and the space and resembles “a cold abstraction” with some generalized associations such as sky and earth, a remote untouched 
landscape etc.73 In abstraction Shapiro saw “the deepest moral value of Western civilization, personal freedom”. He continues in the essay: “the eye of 
the painter, feels the so-called abstract line with a naïve deep echo that is intertwined in the being”. He writes about “the capability of the geometric 
shapes to serve as a metaphor of the divine”. Shapiro asks himself how one can feel the straight line: “I suppose, the straight line is felt just as it looks - it 
is a straight, monotonous thought, extended to eternity”.

In the process of objectifying artistic structures, the significance of the personal touch is minimized in the interest of a rational construction 
of linear and colour signs, which are so geometrically strict that would lead us to believe that we’re in the presence of a “programmed design” or 
some type of “artist software”. This determination may result in elements with new vision and understanding of the creativity process, but it is far from 
“procedural” or a “programmatic art”. The painter that is somewhat limited by the easel may follow a rationalized procedure similar to a mathematician, 
however, the final (or principal) role is attributed to individual intuition and imagination. In theory and practice, there are numerous examples of 
interaction between science and art, as well as scientific discoveries in the arts. Particular artistic determinations either fit in the contemporary thought 
and movement, or considerably grow apart (Van Gogh, Cubism, and Postimpressionism etc.).

71 Катерина Богоева, Создадов пејзаж исклучен од наративното, Интервју, „Утрински весник“, Скопје, 12.XI. 2007
72 Oto Bihalji-Merin, Vreme, svetlost, pokret, Posle 45, Umetnost našeg vremena, Tom I, Mladinska knjiga, Ljubljana, Beograd, Zagreb, 1972, str.289
73 On this issue see the catalog: ”Aspects Historiques du construcitivisme et de l’art concret, Musée d’art moderne de la ville de Paris, 3 juin – 28 aôut, 1977, the  
 text by Gladys C.Fabre
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The artist leads an inner life. Therefore, he is not obliged to be all-knowing to reach some universal truths and values. The artist does not 
illustrate a scientific discovery, rather shapes a symbolic representation. Digital technology serves as an experimental tool to register a certain piece of 
information or generate an image. The computer creates “a portrait of an abstract mathematical term”. The painting is not supposed to be imagined, 
one is supposed to “see” things that are there, but cannot be observed in any other manner.

Digital paintings actually belong to a technological world which does not concern most contemporary artists. There is no doubt that a 
drawing of a diagram that simulates movement with the help of a grid, linking reality and simulation, sparks interest. It is a concept of a grid in which 
certain objectives can be selected, and several ways of reaching those objectives74.

Digital prints may serve as a comparative material to the soliton wave that moves through the human organism as some sort of numerical 
simulation of nature.

 WORKS AND EXPRESSION – A CHRONOLOGICAL OVERVIEW

He continued to paint nets, resulting in inventively crafted works. During his studies, while searching for his expression, the silk was glued 
to the canvas as a surface. In his recent work, the silk is mounted one centimetre away from the first layer. The artist wanted to have air circulating, 
“things that happen in space, but are not constant”. In an interview he explained the process: “The net is painted on silk, a transparent material, and 
its shadow is reflected on the canvas. I use basic elements such as point, line, reduced palette for painting things that vanish (smoke, clouds) and in a 
way, they kill the three-dimensionality; it’s an attempt to obtain an imaginary space that is spreading. This reduction may seem cold, but after going 
back to the paintings, they triggered that well-known painter’s feeling”75. According to Baudrillard, the image kills reality, but Tashovski focuses on the 
modernist art of the plain and the two dimensionality of the painting space. The works displayed in 1993 reflect the continuity of past research, but 
they also bring about some innovation and subtle artistic values.

The multiplied net is depicted illusionistically, but a distorted shadow of the wire of the net appears (Painting II, 1992, Painting XXIII, 1992-
1993 etc.). Such a decision creates a flickering effect and a completely different optical experience if one changes the viewing angle. An illusion of 
a certain depth between the two plans is achieved. A red circular mass with a soft line appears in the middle of the canvas, which is a reflection of 
the previous informalism research. Other changes and research have also taken place. In  “Painting XII” (1992) the surface is covered with accurately 
distributed dots and lines that propose a systematic painting or a structure processed by a computer, even though a more liberal arrangement of 
elements is applied. In “Painting XIII” (1992) the concept of net and shadows is combined with subtly coloured dots that revive the surface of the two 
layers – the canvas and the silk mounted over the surface.

In the “combined painting” (“Painting VII”, 1992) he introduces a different arrangement of the elements. The net is visually cut in order to 
leave space for the geometric plate in projection or abbreviation; retaining the characteristic grey shadows.

It is a matter of a plastic research or artistic invention based on the same recognizable elements. In “Painting VIII” (1992), under the first layer 
with a net motive there are two rectangles with soft lines, a dark and a lighter one. The thin line is refreshing – a strip with different coloured parts 
that resembles a manual for colours or a distant association of a rainbow. This choice has no poetic, rather an artistic or chromatic function to revive 
the surface.

Similar solutions are also found in the works “Painting VI” and “Painting XVI” (1992). In some works, the net fades to highlight the redness of 
the line – a strip on the surface combined with other lines and geometric shapes (“Painting XXIII”, 1993). In other works, the soft circular form is making 
a comeback, certainly in a different relationship with the motive – the net (“Painting XIX”, “Painting XXXIII” from 1993). In “Painting XXIV” (1993), he 
introduced something fresh: in second plan (sometimes the plans vary, the second comes first etc.) unusual structures similar to Japanese origami are 
drawn, etc. (as in “Painting XXVI”, from 1993). The artist fluctuates the schedule of the small square or rectangular forms (it reminded us of Josef Albers 
work), points and lines emphasizing the systemic approach and the objectification of elements (“Painting XVII”, “Painting XXI” from 1993). In the works 
with a small square format, Tashovski inserts materialized structures (silk, voile, marquisette, tulle, etc.), lines, points and fluid motives, which gave a 
specific decorative or “applied” nature to the work. Sometimes the “free” form implies a vulva (“Painting XI”, 1992). In 1998 Tashovski presents himself 
in Belgrade with works from the cycle “Illusionist Space” from 1993 and with “Painting-Space” from 1998. He works with broad strokes combined with 
quivering masses, bodies that give a tone of unreality. The highly stylized vegetative and organic elements appear as a long lost memory experienced 
or microscopically seen nature. Tashovski slowly came to a greater recognition in his surroundings, even in periods when the Macedonian museum 
critics primarily appreciated the abstract art and the Informalism in the 60s. In several interviews he emphasizes the abstract character of his paintings, 
especially the significance of “conveying an invisible category – spaciousness”. Composition and colour for him are subordinated to the function of the 

74 Michel Bret, Proceduralna umjetnost s tehnologijom kompjuterske grafike, Dometi 4, Rijeka, 1989, str.311
75  З. Лозановски, Транспарентноста на мрежата, интревју во „Вечер“, Скопје, 02.12.1993.
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so called “imaginary space”. It is “a space that is in nature but is spherical, which does not end in depth, neither left or right, nor up or down”. Therefore, 
his paintings are not framed. The author never forgot to mention that he has achieved this “through the visually familiar”, transformed to conform with 
the conditions of the two-dimensionality of the painting space. Tashovski uses a combined technique in his paintings which means that apart from 
using a non-painting material – silk, in some he uses oil, tempera or watercolour technique, as well as acrylic when outlining very precise elements on 
the surface of the silk, which is transparent- unlike the canvas, and does not allow corrections. In the art correspondence between canvas and silk, as 
two plains of the image, a visual illusion of an imaginary space is created, in which there is a highly filtrated flickering memory of nature76.

In 2001, a time of armed conflicts (one could hear and see the flames in the village Aracinovo and other areas around Skopje), he painted 
three canvases titled “Today over Macedonia”, which cannot be described as descriptive or dramatic. Rather, they are a lyrical suggestion based on a 
simpler drawing and painted surfaces whose colours signalize “fire”. It is an intimate, unpretentious reaction without the pretence to be interpreted 
as “engaged” art (unlike the pre-ordered zealous or engaged topics). In that sense, the artist himself stated: “Usually, when it comes to engaged art, 
something horrid or negative is presented, and I want to contribute with virtue. This is the only time I consider myself an engaged author”77.

Perhaps contemporary art has reached a point where representations of topic from social reality should be differentiated from artists who 
create engaged content by innovation and artistic accomplishments. Anyhow, the personality of the artist is esteemed, his ideas and attitude towards 
reality and art. Examples of determined art are taken into consideration only if the work is honest and valuable, which is rarely the case.

Veljo Tashovski sincerely believed in “the beauty of simplicity” and insisted in consistently applying the artistic aesthetic credo in his work. He 
concentrated on the simple motive in times of internal necessity and a sense of order and coherence of the elements of the composition. He worked 
in the solitude of the studio, quietly and patiently, liberated from any kind of personal interest. In 2003, he painted the work “Return” with acrylic on 
canvas, which consisted of two canvases and a motive of a bed with highly stylized forms and emphasis on the white slivery light. The elements of a 
net are incorporated in the canvases, alongside squares and similar motives which create the effect of lyrical atmosphere and loneliness without the 
presence of a human figure, which is the essential characteristic of his creative work78. In other words, this means reducing the reality in the interest of 
a metaphysical mood of the representation and the exceptionally filtered elements of the subjective expression. In today’s media world, as a matter of 
fact, there is always at least one element that disrupts the consistency of the world where “the postmodern citizen or the artistic work are incomplete” 
(Shuvakovic). According to Kandinsky, the white colour is “undead silence” (not the colour of snow). The philosopher has miscellaneous opinions.

In point 68 of the book “Remarks on Colours” by Ludwig Wittgenstein79 it is stated: “When we’re asked “What do the words ‘red’ , ‘blue’ , ‘black’ 
, ‘white’ mean?” we can immediately point to things which have these colours,- but our ability to explain the meanings of these words goes no further! 
For the rest, we have either no idea at all of their use, or a very rough and to some extent false one” (p.19). “Isn’t white that which get off with darkness?” 
(p. 23) “2. In the Tricolour, for example, the white cannot be darker than the blue and the red” (p.26). “3. Here we have a sort of mathematics of colours” 
(p. 26).

Point 132 states: “In a particular meaning of “white” white is the lightest colour of all. In a picture in which a piece of white paper gets its 
lightness from the blue sky, the sky is lighter than the white paper. And yet in another sense the blue is darker and the white is lighter colour (Goethe). 
With a white and a blue colour on the palette, the former one would be lighter than the latter one. On the palette, the white is the lightest colour” (p. 
49).

214. “The white cancels out all colours,- does the red do this too?”
213. “One and the same musical theme has a different character in the minor than in the major, but it is completely wrong for the character 

of the minor mode in general. (In Schubert the major often sounds more sorrowful than the minor)... And in this way I think that it is worthless and of 
no use whatsoever for the understanding of painting to speak of the characteristics of the individual colours. When we do it, we really only think of 
special uses. If the green as colour of a tablecloth has this, and the red that effect, that does not allow us to draw any conclusions for their effect in a 
picture” (p.65).

A clear white canvas is perceived as a pale chromatic sensation, a separate item. The painted canvas has a border or a frame that separates it 
from the surrounding. Layering the same transparent form creates a suggestion of “movement” on and beyond the surface of the canvas. The work of 
Tomo Sijak is a classic example of the artist using non-conventional materials, alongside the younger painter Slavco Sokolovski (who lives in Boston), 
who put a lot of effort into putting gauze and lead on his canvases with fore signalling markings. For these works of Tashovski a worthy analogy can be 
made with the works of Tanas Lulovski-Tane especially from the cycle “Across the Width” (acrylic on canvas from 1972), where the delicate white tones 
are covered by thin broken lines which give the impression of silent notes that tingle outside the canvas. Perhaps the artist wanted to paint nought, 
anonymous and expressionless state of spirit, possibly emptiness as a specific problematic that is developed in Claude Monet’s time until Mark Rothko; 
especially when it comes to energy and the effects of light, which can be perceived as a light state of spirit or an act of releasing the creative spirit. 

76 Весна Велкова, разговор, Магијата на просторот, „Пулс“, Скопје, 22 март, 1996
77 Катерина Богоева, Создадов пејзаж и исклучен од наративното, „Утрински весник“, Скопје, 12.11.2007
78 A motif of a bed with human figure was painted by Vanco Gjorgjievski in intimistically expressive spirit, while Slavica Janeslieva pointed out the contemporary  
 multifacetedness of the motif of “a bed” by means of her installation.
79 Ludvig Vitgenštajn, Opaske o bojama, Fedon, Beograd, 2008
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Baudrillard wrote about “models of simulating reality as a fiction to equalization”, but also about “the image as a killer of reality”. It is a 
theoretical consideration. In terms of art practice, Tashovski developed the theme of “net”, object of everyday life, in various designed forms and 
variations of placement in front and behind the motive, as a repetition of the “unit” of structure.  The theme „picture in picture“, the contrasting of the 
subject geometry, the general outlines of nature and the urban setting receives features of static and dynamic elements of firmness and softness. The 
background is filled with unspecified “figures“,  with soft and associative forms that create effects of certain surrealism.

The soft, sponge-like forms that float in the imaginary space of some of Tashovski’s paintings may be related to the irregular circular 
forms of the famous painter and tutor, Gabriel Stupica; they float in the plain in many of his paintings, particularly the cycle “White Brides” which are 
characterized by distinctive lyricism, which some critics consider a symbol of defloration.

Nonetheless, the drawing and chromatic structure of the forms does not stop and close with the frame of the canvas, but it leaves the 
impression of continuous movement outside of the surface of the canvas. A wide constricted stroke in dark grey tones and an effect of stopped 
movement (there is some formal resemblance to the sign graphics of Dimche Nikolov) appears in the front and in the back of the flat surface. Perhaps 
in Tashovski’s work we do not follow the issue of a series (from the prehistoric painting to Warhol and other modern determinations), but experiencing 
a closed and open space on the image, applied with different motivation in the works of several modernists (Brice Marden, Agnes Martin, Rudolf 
Stingel, Jacky Redgate, Tsibi Geva etc.). Emphasizing the horizontal organization of plastic and chromatic surfaces has a special meaning in the calm 
artistic expression of Tashovski.

Light and colour are themes of his paintings, but the idea of developing several variations on the same theme is reasonable for a peaceful 
and calm temperament. Standing in front of the paintings we feel the need of the artist to paint light chromatism and wide space on a flat surface, a 
space of the colour which contains layers of memory, as well as a painting realization of a certain setting. The visual topography of a concrete matter is 
abstract at the same time; as the flow of infinity with the individual artistic vision. The general visual suggestion of sky-water of no-man’s sky and water 
that appear out of nowhere striving for poetic sphere of expression. With his representation gaining independence, the vision of nature and the world 
become possible by establishing a “comprehensive field of view”80. The historical abstract art manifests the preoccupation of Malevich, Mondrian and 
Kandinsky with the mystical and theosophy. This is a time when the sense of nature has been changed, and the immediate perception has turned into 
an indirect, new way and degree of viewing nature, through the optics of programming and by the means of conceptualism (but not in the sense of 
Merleau’s programme). To some extent, one may discuss the influence of photography or film. 

In 2007, almost a decade later, Tashovski held an exhibition in the Museum of the City of Skopje, announcing a change of the spiritual insight 
and the grasp of the artistic approach. The space is opened up, which means that the net vanishes (that distinctive fence or barrier in the artistic, as 
well as the psychological form of meanings), and floating “figures” emerge or obliquely placed “hairy” forms that inventively animate the plain as 
a clean-empty surface painted in subtle blue tones and halftones. Cold tones prevail in order to capture the broad anonymous “cosmic” space in 
which the human presence is indicated precisely with these vague semantic figures and with a view of the space which resembles air and water by 
using light nuanced tones, visual sensations known to man. A slow movement is suggested, composed of the fluid of the structure of the painting, 
the slow rhythm of the abstracted elements and the quiet “metal” sound of the blue-grey-white and greenish tonality. The paintings from the cycle 
inadequately called  “Reflections” from 2005 to 2007, with dimensions of around 2 to 3 meters, represent a symbolic suggestion of an opening and 
liberation from Earth’s gravity in order to sail in a clear, diluted cosmic wide space, without the usual emotions and sensory sensations inherent to 
human nature.

Soon after, in 2009, Tashovski displayed in the renowned gallery „Forum“ in Zagreb with paintings from the “Reflections” cycle marked with 
roman numerals I to IX created between 2004 and 2009.

Critics have written about the universality of the subject in the series of canvases “Reflections” from 2004 to 2006; and refer to the inner 
(spiritual) and external (material) space as “refined dialogue”. Or to quote: “the light is internal, such interior is out on the surface. One can see matter 
that is thought in light, we see it becoming mental, and never stops being matter”81.

Veljo Tashovski knew how to clarify his choice of material, its artistic value and his technique, in a simple and precise manner, without 
improvisation and for the purpose of his creative process. 

I will draw the attention to two discussions. At one point Tashovski stated: “I wanted to present a wide space, a landscape excluded from 
the narrative, a nature in which you would feel the essence of life in water, air, movement, fluidity... I believe I have achieved this”. “I don’t rely on 
photographs in advance, but I do stroll around in nature and I observe. Later on, I convert my impressions into paintings. I care for the atmosphere of 
movement and light, and maybe that is why I use silk in my work; I find synthetic materials useful for creating fluidity and the transitory nature of life. 
I want to make the participant feel pleasant, give them a sense of hope”82.

80 Mjechislav Porempski, Ikonosfera, Prosveta, Beograd, 1978
81 Milan Bešlic, Preobrаzbe krajolika, Galerija „Forum“, 6.5.-30,5. 2009, Zagreb
82 Катерина Богоева, Создадов пејзаж исклучен од наративното, интервју, „Утрински весник“, Скопје, 12 ноември 2007



63

In another occasion he states: “I am able to make corrections on the first layer, but after I apply the silk, I really have to consider how painting 
over it would shadow the base. There is no space for changing and every move must be planned. Silk cannot be corrected, that is why you need to be 
highly concentrated”. Certainly: “My work is classified as abstract art. The paintings associate, not literally a landscape, but rather associate something in 
nature. I never get wrapped up in one motive, I deliberate on my surrounding, certain inspirational experiences and I create a painting based on all that, 
nothing specific.”

He stresses that he likes to achieve “an airy, layered atmosphere, which is more or less associative” and that the artistic component comes first.83

FINAL REFLECTION

In December 2014, the day of Veljo Tashovski’s retrospective exhibition of in the National Gallery of Macedonia, his drawings, particularly 
the canvases and combined paintings with various formats were seen under an unflattering artificial light which was not chosen the most fortunately. 
The audience hadn’t arrived and in the empty space one could feel a soft light, serenity and a quiet energy from the large canvases with delicate, cold 
and grey tonality. The width of the flat pictorial space suggested emptiness, as well as a surface that spreads beyond the canvas, which in an unusual 
way resembles a representation of cosmic space with quiet music of nuanced tones. The technicians in the gallery saw “a picture of a dream” which 
were my feelings as well. Moments of rationalization followed the visual reaction and contemplating how a different lighting or daylight - which is 
closer to the “reality” of the colours’ visual effect- would have contributed to the sensation. Having in mind the adaptable perceptions, the works of art 
have their peculiarities and variable features and each person has their own way of experiencing them. Depending on the circumstances and mood, 
every person feels differently and understands the work in their own way. One must say that the painting is never a simple reality. It also changes its 
appearance.

Tashovski introduced a new landscape concept in Macedonian art, which synthesizes numerous experiences: impressions from nature and 
converted forms which unite the sensible and the ideal, as well as purified forms and the immediate act of painting based on a drawing and colour 
which predominates the latest cycles. Tashovski’s paintings do not contain a human figure or a face, there is space for the “invisible eye” and the 
painter’s hand that leaves traces of human experience and sensory and rational reactions from nature, which changes its appearance and perception 
for the modern man.

In a moment, in the “Reflections” series, the objective illusion is replaced by suggestions of fluidity painted on a two-layered construction of 
canvas and silk in acrylic. It seems as if he took a palette from the sky or the deepest seas, he could wait (reminisced) and then started painting.

Landscape is an independent artistic topic which has been underestimated in the hierarchy of arts in the previous eras. Nevertheless, the way 
it is painted illustrates the relation, the level of consciousness and the way nature is represented. Tashovski has a complex, unpredictable, combined, 
intimate, but distanced relation towards nature. One might ask whether it is possible for contemporary artists to observe the landscape intensely and 
represent it in line with his sensibility and conviction, as opposed to the Renaissance view. Many things have changed in nature and in our attitude 
towards it since Konrad Witz painted “The Miraculous Draft of Fishes” (15th century).

The net as a leitmotive was Tashovski’s obsession. He combines it with a “mute background” or “an abstract landscape” which is not connected 
to, nor does it precede momentary impressions. His “black” paintings reflect a resigned contemplation. The strict subject illusion correlates with the 
abstract imaginary surfaces that suggest fluidity and a movement which can be observed by adding the aspect of time. The landscapes are estranged, 
with dark to neutral base, landscapes of emptiness and nought, resigned contemplation, a mechanical proclamation and a passionless expression 
with cold objectivity, without nostalgic aesthetics. This creative work contains deliberation and distance, even secrecy that is based on speculative 
constructions and rational arguments. The inner clash of elements is non-existent, and the “happening” is “read” as on an open palm, without eventual 
hierarchy of the relationships.

Tashovski will be remembered as an introvert person, without much publicity, but also as a significant artist in the history of Macedonian art, 
which at times does not take into consideration rationalizations and explorations since it focuses on expressionist suggestions and lyrical evocations. 
Perhaps that is why his work was not in the spotlight. Veljo Tashovski does not explore “linguistic innovations”, neither was he a hectic avantgarde with 
radical opinions. His icon-like artistic world contains innovation in which there is a lingering of time and the symbolic unity of the being. He is consistent, 
has artistic integrity, and is honourable in his perseverance.

Tashovski selected elements from some artistic determinations and poetics, as well as his own experience and transformed them into an 
artistic language with combined components and traits. His work does not contain sensory traces of the brush. Instead, it is dominated by a tender 
structure instead of a local tonality; there are colourful sensations with symbolic markings and it results in an artistic style that arises from the act of 
painting, with recognizable chromatic and linear pairings and consonances. The artist has a principle of assuming the rational in every uncontrolled 
improvisation.

83 Гордана М. Блажевска, разговор, Уметноста има свое движење, „Форум“, Скопје, 4 септември, 2009
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In certain paintings, Tashovski conveys subtle meditative characteristics, a serious and restrained entry into the problems of the painting. 
He strived to achieve clear and purified elements in the spirit of geometry, as well as lyricism that covers every aspect of the painting. That is how the 
artwork got plastic and chromatic inherent values with a specific atmosphere which is not an impression; and the objective illusionist associations 
did not allow for the painting to turn into an object itself. Tashovski avoided extremes in the choice of plastic articulation. He did not fully agree with 
Duchamp’s view that the aesthetic pleasure is the enemy that ought to be destroyed. On the contrary, he paid attention to aesthetics when creating 
the impression, however, he was not inclined to create eye catching paintings. The use of additional unconventional material - the silk was subjected 
to a corresponding artificial part of an experiment which confirms its plastic and aesthetic values. He would rather not reduce art to its superficial 
visible messages, neither to any kind of politics that was broadly understood.

The drawing is the basis of the painting, and colour follows and gives particular traits, stylized forms and clean surfaces separated from 
immediate sensations and local tonality. As if we are in a sterilized space of a new realm of the dream, purified from the unrest and the contamination 
of the contemporary world. This objectified representation, which has been filtered through the artist’s sensibility, is lost or assimilated in his own self 
in the wide space - the emptiness of the universe. In every phrase of his work, the author does not leave space for coincidental effects; and when one 
can feel the emotion, it is converted into controlled suggestions of transiency or fluidity, bearing in mind the frame and the imagined transcendence 
of the representation beyond the canvas. Tashovski’s painting affirms the rationalized process, the correct planning of every aspect of the painting 
with architectural precision, causing a sense of peace and controlled “cheerfulness” with an irreal undertone. Even the subordinate elements of the 
painting do not allow for tensions that preoccupy the modern man. The colour of the flat surfaces also signifies light and a linear rhythm and space, 
where we see floating reduced signs and soft spongy forms that suggest a new (scientific) representation of nature’s image. The logic of creating a 
painting prevails, instead of the reproduction of the transitory impressions of nature. Here, the blue-grey-greenish tonality is paired with the structure 
of the painting and it seems as a projection of the ideal representation of a pure and unattainable world from the future, as a way to escape this filthy 
world. The palette is calm, quiet, and classically measured. The paintings do suggest “something”, they are not self-contained. Tashovski distanced 
himself from any theory or determination in order to dedicate himself to methodical creative work rooted in modernism, in line with his character and 
convictions. His work contains an indirect link to this age of computer generated imagery, as well as the contemporary dilemmas what is reality and 
what is an image and where do they collide or intertwine. He cared about logic and the laws of art, and he left the issues regarding “contemporary 
paintings and their modern transformations” to theoretical philosophers84.

What is dominant in Tashovski’s contribution to painting is the representation of “the piece of endlessness” or “nothingness” which does 
not go as far as radical monochromy. In that context, he treats the relation between art and science or optical art which has been accomplished 
instinctively, wrapped in an artistic concept that prefers painting “by hand”, as opposed to following technical rules of “programmed art” whose model 
does not fit the technological development of society and the individual consciousness of the artist. Tashovski’s creative work contained sensibility, 
controlled and accurate relationships without accidental or uncontrolled gestures. He paints in the plain, shielded against plastics and taking space 
as a calm and subordinate “vibrational (non) surrounding”. The canvas and silk remain a dominant medium, as well as the artificialness and the careful 
building of chromatic surfaces with “floating” dots and lines. They suggest interrupted musical cadences and quiet luminous energy that flows through 
the surface, soft geometrical graphics and ambivalent forms which mark colours, without spatial points that refer to the surrounding.

Tashovski’s work was not the focus of institutional curators or critics that followed the trends in the cultural centres of Yugoslavia and the 
world. If the 60’s or 70’s were iconoclastic, one might say that the art scene saw a parallel rise of objectification and figuration. Tashovski chose his path 
of combining various elements and concepts that reflect his character and beliefs. With the help of these elements, he achieved an internal continuity 
and an artistic integrity. It may be concluded that Tashovski left a creative opus which has been appreciated on several occasions. His creative work, 
in fact, reflects his composed life, without visible turbulence and full of understanding. The work itself remains, and its interpretation depends on the 
interest and the capability of the critic and theoretician. In any case, the interpretation is a personal need and effort to be engaged “in the painting”, as 
an attempt to “relive the creative process“. 

 Searching for truth in art is “like climbing an endless ladder”, says Francois Truffaut. A sentence from a letter may be subject to 
theoretical and philosophical studies. “I owe you the truth in painting, and I will give it to you,” said Cezanne to Emile Bernard in 1905. Cezanne 
stressed that one should be “in touch with nature” and treat it “by the cylinder, the sphere, the cone”. He meant search for the internal construction 
or architecture of the world structure. The interpreter, unable to get to “the truth”, defines his own experience and views with carefully chosen words, 
which are meaningless, unless they are used to describe the technique, alignment, appearance and significance of the elements in the artwork. One 
must always start from the artwork, and not a theoretical theorem or formulation. Tashovski’s work requires a complex interpretation, it does not call 
for simplification or extreme reduction. Research has shown that no single methodological approach has been able to interpret a work of art in its 
entirety. Nonetheless, semiotics, structuralism, sociology, philosophy, the comparative and analytical method, information technologies may broaden 

84 Žak Ransijer, Sudbina slika, Podela čulnog, Estetika i politika, Centar za medije i komunikacije, Beograd, 2013
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our abilities to interpret a multi-layered work of art. Psychoanalysis, alongside formalism, provide a deeper analysis, however, they have also proven 
themselves as insufficient. According to Husserl, Ingarden and other researchers and philosophers, the painting itself is an object, as well as a work of 
art, which is a representation of something that does not exist in our sense. The symbols and signs carry double meaning and have a general, but at the 
same time a specific character and it is necessary to interpret them for every work of art respectively. Goodman’s analysis of the term ‘same’ results in a 
conclusion that similarity is neither necessary, nor sufficient to establish the artistic representation. One might also say that “paintings are more similar to 
other paintings than the object they represent”. Other researchers refute the “myth of the innocent eye and the absolute given”. His imaginary landscape 
reminds us of deep or shallow waters (sea, pool, etc.), a view from the top, suggesting an atmosphere in a certain part of the day. This reminds us of a 
wide-angled shot by R. Flaherty and other directors. In fact, modernity does not solely depend on the style and manuscript, but also the degree to which 
the idea and content belong to its time. The lack of human representation does not overlook the human component which is expressed via a personal 
vision, different from the preconception. The form of the expressive gesture and colour are automatically associated with expressing an emotion. His 
work may be interpreted as an escape from “the inhuman world”, also as a different view of what is human. On that level, in line with the contemporary 
determinations and visual culture, his work is able to communicate with today’s audience, in terms of harmonized elements of nature and civilization.

At a time of rapid changes and overwhelming aggressiveness of the paintings, Tashovski has chosen a clear concept and a logical development 
of the idea with clean linguistic formulations that radiate tranquillity and positive signs which have replaced anxiety and that is the crucial mark of our 
time. He has proven that painting today in the traditional sense, as well as with the forms of materialization, has hidden opportunities and potential, a 
number of reasons for their existence in the world of art. Part of his work can be attributed to certain contemporary artistic determinations, bearing in 
mind the undefined “western” nature of post-modernism which provides new definitions for the terms discontinuity, beginning and transformation.

The work of Veljo Tashovski, with all its characteristics, leaves a distinctive trace and takes up a special place in the recent Macedonian 
contemporary art. First of all with the values of a cultured art, the precise formulation of the ideas and a creative process with plastic and spiritual liberation 
of the representation from the unnecessary layers of description and narration. In his work, the colour is widely applied on surfaces, it’s monochromatic 
or tinged, retaining the specific spatial value in solving the flat and materialized plans. In the even coloured surfaces, the drawing is structured in a 
different manner; it carries the architecture of the image. Tashovski remained true to his strict style, as well as the conscientious and careful construction 
of the whole image; with his personal sound (corresponding to legato and largo in music) of the painting’s flickering, particularly  with music and the 
atmosphere of Brian Eno’s “Apollo”.

In a time where the world is fragmented and the people are distanced, the transformation of the landscape and his contemporary innovative 
representation gained universal and symbolic meaning which gives exceptional meaning to the creative work of Veljo Tashovski, which I believe will be 
subject to further analysis.

Vladimir Velichkovski
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THE CRITICS FOR VELJO TASHOSKI 

METAMORPHOSIS OF LANDSCAPE
                                                                                                   
                                                                                                                             
It is well known that the landscape in almost all the endless spatial specifics is interpreted in the works of many artists who 

have created a new and large painting theme, i.e., its style benchmark known as landscape painting or landscape art.  It is also 
known that by this act the landscape is promoted not only as a relevant artistic and academic reference topic, but also as an 
attractive visual sensation that does not cease to fascinate many of the contemporary artists as well, confirming the thesis of 
intransient relevance.  This statement shows to be an indisputable fact, as it is also revealed as inexhaustible topic in the respectable 
body of works of artists throughout history and certainly in reference works of contemporary art.  For these reasons, in our endeavors 
to show this fact more profoundly, we would refer to important artists and art theoreticians to strengthen this claim and also 
therefore to point out the extremely large reception of the landscape as challenging space in contemporary art.  It is certainly worth 
noting that this fact is confirmed by the undeniable relevance in various artistic media, either belonging to the traditional provenance 
or the modern one, meaning in a broader range: drawing, painting, collage, video, installation, performance... From all this we 
derive the conclusion we can read those multiple forms of appearance of the landscape also from phenomenological aspect in 
various stylish features throughout history, but also in different author’s views, which further confirms the thesis of the continuing 
interest in the landscape, for its space that we discover as infinity.  It is precisely in this context the landscape has shown to be 
extremely attractive theme also for contemporary Macedonian artist Veljo Tashovski, who considers it in his painting basing himself 
on the postmodern premises.  Hence, here we should talk about an artist who by means of skillful synthesis has summarized his 
experiences thus far in a cycle called “Reflections,” in a way that would most explicitly express his creative essentiality and thorough 
artistic determination.  Such deep concentration of the painter on the space of the landscape and his particular interpretation were 
recognized by art critic Koncha Pirkoska, specifying them with the words: “The relaxed, but careful navigation of our eye through 
the motifs of the broad distant landscape spaces, above all, shows us symbolic references of the washed, merged dualistic principle 
(water-air)... Subtle, soft-tone gradation and blending surfaces cause mutual dialogism and optical vibration of the layers.  Hearing 
the sounds of silence, which spread and reflect through gentle colorist fluctuation, promotes the ode of light.  We could conclude 
that another of the basic meanings (not only of this cycle) of the painting of Veljo Tashovski involves that contemplative component, 
which determines his author’s statement that is read in his multifaceted artistic structure of subtle expression.  Of course, we must 
stress that the painter, through consistent reduction of narrative elements, creates an imaginary landscape where the symbolic and 
the associative prevail over the descriptive, emphasizing art-related, not fact-sheet, values.  By means of this procedure, he makes 
the origin relative in the space of the landscape with its typological features and known marks, while he is also able to make its 
visual component absolute as a primary value of his art.  Based on this creative principle Tashovski designed the series of paintings 
that explore the landscape as an art space whose fundamental direction is precisely metaphysical, not descriptive, thus eliminating 
the tautological recycling.  It is precisely in those characteristics that we seek limits of the subconscious and the irrational where 
quotes of a particular landscape or region are relativized and suppressed being almost completely erased, despite the fact that the 
painter finds an incentive and shelter in their real forms.  In the evident reality from which impulses of the ancient emanate as a 
driving force, or as already said, “causing mutual dialogism” between the space of the landscape and the artist’s spiritual spaces 
materialized through visual facts in the work.  Perhaps we would more accurately define that dialogue by paraphrasing “Diary of a 
Look” by Bernard Noël as “Diary of View” by Veljo Tashovski, because, by using the words of the French poet, we would most 
appropriately describe the work of the Macedonian painter, confirming in this way the universality of the topic by means of close, 
although different, languages: “The light is interior, the interior is out.  We see matter that is perceived as light; we see it become 
mental, without ceasing to be material.”  Undoubtedly, this also gives rise to the conclusion that only by such interpenetration of the 
inner (spiritual) and external (material) space one can establish such “dialogism” as dialectical principle of this work.  Based on that 
principle the earthly and the heavenly are equated transcending the space of the landscape in spirituality whose reflections in 
refined visual variations are noted in the solid structure of the expression of the painter.  Here it should certainly be noted that by 
means of consequent reduction of the narrative element Tashovski has removed the deposition of the metaphorical discourse, 
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specifying his own statement into artistic sign having high semantic denseness.  Still, what especially needs to be emphasized is the 
fact that the supportive basis for the landscape is implied in the artistic process primarily as an art theme that Veljo Tashovski 
considers in his art production, revealing from cycle to cycle its heterogeneous structure.  This process of unwinding of the template 
of the motif and its rewinding into an artistic fact reveals - if we can paradoxically say - such simple multilayeredness of the painting 
procedure whose process we followed through the morphological metamorphosis as single creative unit, based on the painting 
premises and constructed according to esthetic principles.  It is precisely these components that we note in the painting made by 
Veljo Tashovski as his strongest painting elementariness cultivated with traditional heritage and assimilation of contemporary 
painting versions whose style determinant is not limited but inserted in the procedure as a new artistic value.  Namely, when we try 
here to emphasize that the style determinant is not primary in forming his artistic expression, then we derive the conclusion from 
his works that he built his artistic expression on the postmodern practice that had made the dogmatic artistic concept relative and 
the creative freedom absolute.  Of course, this statement as a direction assumes grounds in the painting process and already built 
esthetic principle because it is precisely through them that Veljo Tashovski confirms his affiliation with European painting heritage 
and emphasizes his knowledge of contemporary art practice.  It is precisely on these grounds that we try to interpret the art 
discourse of this Macedonian artist not only in the context of contemporary Macedonian production but also in that broader 
context as a contemporary author with a cosmopolitan view of the world and universal artistic importance as we have presented 
him in Zagreb to the Croatian cultural public.  That is to say, as a contemporary artist from Macedonia in the recent selection of his 
works, whose artistic expression is built on the esthetic premises, which do not recognize national boundaries and creative frames 
and so reveal that he has formed his body of work on the same and common spiritual values, on high esthetic values.  Hence our 
efforts to know the intriguing body of work of Veljo Tashovski are based precisely on the principle that Henri Focillon had summarized 
in these words: “We have as much as possible to get close to the artist, to get used to him; but to reject what he is not, does it mean 
that we deprive him of his rich human nature?”  Hence, we strive to know the art creation of Veljo Tashovski, noting his values   as 
main elements, which the contemporary artistic thought is also built on, where his body of work is also recognized as an important 
integral contribution.  On that road, we primarily followed the traces of his strokes that are deep impression of his being with a 
cultivated sensibility and specific sense of color.  And precisely on this trail, we also follow the thought of the aforementioned 
French theorist that strengthens our findings: “While we are trying to bring forward to light his dignity as thinker, but a thinker with 
a specific thought, aren’t we judging him, perhaps, as a felon?  But by taking that route only, and only that, not changing the 
direction, we are able to reach the truth.  An artist is not an esthetician, a psychologist, an art historian; he can be all that and even 
more.  But the life of the form in his spirit is not life of the form in these kinds of spirit; what is more, he is no form of life in its 
phenomenal form after a strong incentive, no matter how much there is goodwill and sympathy in him, in the spirit of even the 
most gifted viewer.”  In context of our interpretation of this outstanding Macedonian painter, we are also trying to reach the 
conceptual understanding of the space of the landscape, as ontological determinant of human existence.  Of course not only in 
physical appearance determined by existential component, but also with his spiritual consistency materialized in painting factuality 
of the work where artistic values, created with cultivated skills and precise aesthetic postulates,   are recognized.  From all this we can 
conclude that Veljo Tashovski has built his own body of work as solid artistic entirety consequently deepened with new artistic 
discoveries, expanding cognitive view of space as a spiritual attitude of his being where stratification of the landscape reveals itself 
in the prospects of the subconscious and the irrational.  Hence, the transformations of the landscape are also read through 
morphological mutations of his artistic expression in his creative periods as a continuous process of creation, deepening the 
painting experience with new artistic knowledge and poetic and symbolic connotations.  When we emphasize here the fact that by 
his painting procedure Tashovski built an art system, then we do not state that this procedure is based on the scientific method, but 
tend to stress his emphatic spiritual determination that aims at gathering and compression, synthesis and brevity, i.e., to a 
summarized discourse underlined with explicit thesis of exceptional artistic suggestiveness. 

                                                                                                                            
Milan Beslic   
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Мрежа 2, 1980, масло на платно, 140х135
Net 2, 1980, mixed media on canvas, 140 x 135



69

Otprte kletke, 1979, комбинирана техника на платно, 140х200
Open Cages, 1979, mixed media on canvas, 140 x 200
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Слика XVI, 1992
комбинирана техника на платно, 90x180

Painting XVI, 1992
mixed media on canvas, 90x180

Слика II, 1992
комбинирана техника на платно, 60x60
Painting II, 1992
mixed media on canvas, 60x60
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Слика XVI, 1992
комбинирана техника на платно, 90x180

Painting XVI, 1992
mixed media on canvas, 90x180
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Слика = Простор XXI, 1993, комбинирана техника на платно, 110x140
Painting = Space XXI, 1993, mixed media on canvas, 110x140
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Илузионистички простор XII, 1992, комбинирана техника на платно, 50x50
Illusionistic Space XII, 1992, mixed media on canvas, 50x50
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Илузионистички простор XXXII, 1993, комбинирана техника на платно, 76х235
Illusionist Space XXXII, 1993 mixed media on canvas, 76 x 235



75



76

Илузионистички простор XXX, 1993, комбинирана техника на платно, 76x235
Illusionistic Space XXX, 1993, mixed media on canvas, 76x235
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Слика VI, 1992, комбинирана техника на платно, 55x70
Painting VI, 1992, mixed media on canvas, 55x70



79

Илузионистички простор XXXII, 1993, комбинирана техника на платно, 76х235
Illusionistic Space XXXII, 1993, mixed media on canvas, 76x235
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Слика XXIV, 1993, комбинирана техника на платно, 110x140
Painting XXIV, 1993, mixed media on canvas,110x140
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Илузионистички простор XXVI, 1993, комбинирана техника на платно, 110x140
Illusionist Space XXVI, 1993, mixed media on canvas, 110 x 140
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Илузионистички простор XXVIII, 1993, комбинирана техника на платно, 100x100
Illusionistic Space XXVIII, 1993, mixed media on canvas, 100x100
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Без наслов, околу 1993, комбинирана техника на платно, 62,5x76
Untitled, around 1993, mixed media on canvas, 62,5x76
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Илузионистички простор 11, 1992, комбинирана техника на платно, 50x50
Illusionist Space 11, 1992, mixed media on canvas, 50 x 50
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Илузионистички простор X, 1992, комбинирана техника на платно, 50x50
Illusionist Space X, 1992 mixed media on canvas, 50 x 50
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Илузионистички простор 14, 1992, комбинирана техника на платно, 50x50
Illusionist Space 14, 1992, mixed media on canvas, 50 x 50
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Од природата “B”, 2005, акрилик на платно, 80x100
From the Nature “B”, 2005, acrylic on canvas, 80x100
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Илузионистички простор XXIII, 1993, комбинирана техника на платно, 76x235
Illusionist Space XXIII, 1993 mixed media on canvas, 76 x 235
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Слика = Простор III, 1998, комбинирана техника на платно, 70x100
Painting = Space III, 1998, mixed media on canvas, 70x100
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Слика - Простор VII, 1998, комбинирана техника на платно, 50x50
Picture = Space VII, 1998, mixed media on canvas, 50 x 50
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Рефлексии VII, 2007, комбинирана техника на платно, 145x200
Reflections VII, 2007, mixed media on canvas, 145 x 200
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Рефлексии VI, 2007, комбинирана техника на платно, 145x200
Reflections VI, 2007, mixed media on canvas, 145x200
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Рефлексии I, 2005, комбинирана техника на платно, 146x301
Reflections I, 2005, mixed media on canvas, 146 x 301
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Транспарентно I, 2005, комбинирана техника на платно, 146x301
Transparent I, 2005, mixed media on canvas, 146 x 301
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Рефлексии III, 2006/2007, комбинирана техника на платно, 146x301
Reflections III, 2006/2007, mixed media on canvas, 146 x 301
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Рефлексии I, 2006/2007, комбинирана техника на платно, 146x301
Reflections I, 2006/2007, mixed media on canvas, 146 x 301
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Рефлексии II, 2006/2007, комбинирана техника на платно, 146x301
Reflections II, 2006/2007, mixed media on canvas, 146 x 301
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Слика = Простор, 1998, комбинирана техника на платно, 70x100
Painting = Space, 1998, mixed media on canvas, 70x100
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Рефлексии VIII, 2008, комбинирана техника на платно, 120x145
Reflections VIII, 2008, mixed media on canvas, 120x145
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Рефлексии, 2008, комбинирана техника на платно, 119x133
Reflections, 2008, mixed media on canvas, 119 x 133
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Слика III, 1992, комбинирана техника на платно, 60x60
Picture III, 1992, mixed media on canvas, 60 x 60
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Слика I, 1992, комбинирана техника на платно, 60x60
Picture I, 1992, mixed media on canvas, 60 x 60
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Илузионистички простор XV, 1992, комбинирана техника на платно, 50x50
Illusionist Space XV, 1992, mixed media on canvas, 50 x 50
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Мрежа 1, 1978, комбинирана техника на платно, 135x185
Нет 1 1978, mixed media on canvas, 135x185
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Водотек 1, 1986, комбинирана техника на платно, 80х110
Watercourse, 1986, mixed media on canvas, 80х110
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Простор I, 1998, комбинирана техника на платно, 70х90
Space I, 1998, mixed media on canvas, 70x90
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Рефлексии, 2008, комбинирана техника на платно, 80x90
Reflections, 2008, mixed media on canvas, 80 x 90
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Илузионистички простор XXIX, 1993, комбинирана техника на платно, 135x200
Illusionist Space XXIX, 1993, mixed media on canvas, 135 x 200
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Денес над Македонија 1, 2001, акрил на платно, 110х140
Today over Macedonia 1, 2001, acrylic on canvas, 110 x 140
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Денес над Македонија 2, 2001, акрил на платно, 140х110
Today over Macedonia 2, 2001, acrylic on canvas, 140 x 110
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Без наслов, недатирана, акварел на хартија, 65,5x32
Untitled, undated, watercolor on paper, 65.5 x 32
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Без наслов, 1986, комбинирана техника на хартија, 59x42,5
Untitled, 1986, mixed media on paper, 59 x 42.5

Без наслов, 1986, комбинирана техника на хартија, 62x46
Untitled, 1986, mixed media on paper, 62 x 46
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Без наслов, 1998, пастел на хартија, 65,5x49
Untitled, 1998, pastel on paper, 65.5 x 49
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Без наслов, 1988, комбинирана техника на хартија, 70x50
Untitled, 1988, mixed media on paper, 70 x 50
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Без наслов, 1986
комбинирана техника на хартија, 60x40
Untitled, 1986, mixed media on paper, 60 x 40     

Без наслов, 2006, туш на хартија, 40x60
Untitled, 2006, ink on paper, 40 x 60
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Без наслов, 1987, комбинирана техника на хартија, 70x49
Untitled, 1987, mixed media on paper, 70 x 49

Без наслов, недатирана, акварел на хартија, 58x40
Untitled, undated, watercolor on paper, 58 x 40
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Самостојни изложби
1976 - Скопје, Дом на младите „25 Мај“
1979 - Љубљана (Словенија), Галерија „Шкуц“
1979 - Љубљана, (Словенија), Биотехнички факултет
1980 - Врхника (Словенија), Галерија „Дома“
1980 - Ново Место (Словенија), Доленска галерија
1981 - Скопје, Дом на младите „25 Мај“
1988 - Скопје, Ликовен салон на ДЛУМ
1993 - Скопје, Уметничка галерија Даут-пашин амам
1993 - Битола, Завод, музеј и галерија
1998 - Белград (Србија), СКЦ
1998 -  Нирнберг (Германија), Kunst imim sclioss almoshof
2007 - Скопје, Музеј на град Скопје
2009 - Загреб (Хрватска), Галерија „Форум“
2010 - Скопје, Галерија „Око“
2012 - Нирнберг (Германија), Советот на градот
2014 - Скопје, Национална галерија на Македонија, објект 
             Даут-пашин амам
2015 - Штип, НУ Завод за заштита на спомениците на културата и   
 Музеј - Штип;
 Битола, НУ Завод за заштита на спомениците на културата   
 и  Музеј - Битола
 Велес, Народен музеј 
2016 - Софија, Киц на РМ во Софија

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

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

ВЕЉО ТАШОВСКИ
1949 - 2009

Вељо Ташовски е роден во 1949 во с. Осој, Дебар, Република Македонија. Академија за ликовни уметности завршил во Љубљана во 1975 
година на Одделот за сликарство, во класата на проф. Габриел Ступица.
Постдипломски студии завршил во 1979 година на истата академија. До 1983 година живеел и работел во Љубљана, каде што членувал 
во Друштвото на ликовните уметници на Словенија и во Друштвото на ликовните уметници на Љубљана. Исто така бил член на 
ликовната група „Еквурна“, при што активно учествувал на сите ликовни манифестации. Во тој период работел како слободен уметник. 
Во меѓувреме, реализирал повеќе самостојни изложби и учествувал на значајни ликовни колонии во тогашната СФРЈ и во странство. Од 
1984 година се вклучил активно во ликовниот живот во Македонија. Истата година стапува во брак со д-р Румјанка Ташовска, која ке му 
биде значајна поддршка во текот на животот, како и со грижливиот однос кон неговото творештво и по неговата смрт.
Од 1987 година се вработил на Факултетот за ликовни уметности, а од 2001 година добил наставно-научно звање редовен професор при 
истиот факултет на Одделот за сликарство. Во периодот од 1993 до 1995 година бил продекан за настава, а од 2002 до 2006 година бил 
декан на Факултетот за ликовни уметности при Унивирзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

1. Во Училиштето за применета уметност во скопје, кое го завршува во 1969 година (проф. Миле Корубин и Родољуб Анастасов)
2. Во аталјето во Нирнберг 1998
3. Со сопругата Румена во с. Осој
4. Вељо Tашовски, избран за декан на факултетот за ликовни уметности во 2003 година со графичарот Костадин Танчев – Динка, продекан
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Solo exhibitions
1976 - Skopje, House of Youth “5 May“
1979 - Ljubljana (Slovenia), “Škuc” Gallery
1979 - Ljubljana (Slovenia), Bio-technical Faculty
1980 - Vrhnika (Slovenia), Gallery “Doma“
1980 - Novo Mesto (Slovenia), Dolenska Gallery
1981 - Skopje, House of Youth “25 May“
1988 - Skopje, Art Salon of DLUM
1993 - Skopje, Art Gallery Daut Pasha Hamam
1993 - Bitola, Institute, Museum and Gallery
1998 - Belgrade (Serbia), SKC
1998 - Nuremberg (Germany), Kunst imim sclioss almoshof
2007 - Skopje, Museum of the City of Skopje
2009 - Zagreb (Croatia), Gallery “Forum“
2010 - Skopje, Gallery “Oko“
2012 - Nuremberg (Germany), Council of the City
2014 - Skopje, National Gallery of Macedonia, Daut Pasha Hamam
2015 - Stip, NI Institute and Museum Stip
 Bitola, NI Institute and Museum Bitola
 Veles, National museum Veles
2016 - Sofija,  Cultural and Information Centre of R. Macedonia in Sofija

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

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

 VELJO TASHOVSKI
1949 - 2009

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

5. Последни интервенции пред едно поново платно, 2006 година
6. Плакат од првата самостојна изложба, април 1979, Студентски културен центар, Љубљана
7. По посетата на Музејот Гугнехајм во Њујорк, кој има богата колекција на дела на мдерната уметност, мај 2005 година
8. Селектирање на студенстски цртежи, 2000 година
9. Корица на каталогот од изложбата во Младинскиот културен центар, Скопје, 1980
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Селектирана библиографија:

Книги:
Владимир Величковски, 50 години ДЛУМ, Друштво на ликовните уметници на Македонија, Скопје, 1996
Владимир Величковски, Геометризмот и современата македонска уметност, Епоха, Скопје, 1997
Владимир Величковски, Портретот во македонската ликовна уметност на XX век, Македонска цивилизација, Скопје, 1998
Соња Абаџиева Димитрова, Преобразби I - Модалитети на македонското модерно и современо сликарство, МСУ, Скопје, 2000
Станко Павлески, Книга над кориците, Моја антологија - македонска уметност и критика (1954-2004), Кино Напредок 3, Скопје, 2004
Соња Абаџиева Димитрова, Ташовски Вељо, Кратка МИ-АНОВА Енциклопедија - ликовна уметност, редактор: Јован Павловски, Книго из да тел ство МИ-АН, 
Скопје, 2007
Владимир Величковски, Современа македонска уметност, Филозофски факултет, Скопје, 2009
Владимир Величковски, Уметнички критики и есеи VII, Селектор, Скопје, 2010

Предговори во каталози за самостојни изложби:
Жарко Јакимовски, Сликарството на Ташовски, Галерија Дом на младите „25 Мај“, Скопје, декември 1981 - јануари 1982
Владимир Величковски, Имагинарните предели на Ташовски, Ликовен салон на ДЛУМ и ДЛУПУМ, 8.12.1988
Соња Абаџиева, Слика = Простор, Уметничка галерија - Скопје, Даут-пашин амам, Македонија; Завод, музеј и галерија - Битола, ноември-декември 1993
Vladimir Veličkovski, Kultivisano promišljene slike, Studentski kulturni centar, Beograd, 22.jun-3.jul 1998
Конча Пирковска, Зад превезот, Музеј на град Скопје, октомври 2007
Milan Bešlić, Preobrazba krajolika, Galerija Forum, Zagreb, 06.05.-30.05.2009
Дора Андова Фотева, Ликовниот ракопис на Вељо Ташовски, Ерхале, свечена сала на Советот на град Нирнберг, април 2012
Владимир Величковски, Доследноста на едно творештво, (ретроспектива) Даут пашин амам, НУ Национална галерија на Македонија, декември 2014
Маја Неделкоска Брзанова, НУ Национална галерија на Македонија, избор од ретроспективата во Завод и Музеј Штип и Завод и Музеј Битола, јуни / август 
2015
Конча Пиркоска, Ода на светлината, НУ Национална галерија на Македонија, КИЦ на РМ во Софија, април 2016    
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Друго:
Аноним, Вечер, Скопе, 10.02.1977, Портрети (Веле Ташовски)
Аноним, Политика, Београд, 19.03.1977, Скици (В.Ташовски)
Аноним, Вечер, Скопје, Деби (Веле Ташовски)
Вечер, Скопје, 23.09.1978, Дома (Веле Ташовски)
Аноним, Комунист, Скопје, 1980, Значењето на формата, (Ж.Јакимовски, С.Филовски, В.Ташовски), МСУ
Коста Поповски, Вечер, Скопје, 27.05.1981, Прв пат, (В.Ташовски)
Аноним, Вечер, Скопје, 19.12.1981, Мрежа 3, Веле Ташовски
Д.М., Вечер, Скопје, 21.12.1981, Самостојна изложба на Веле Ташовски, Галерија 25 Мај
Нова Македонија, Скопје, 24.12.1981, Да се реши ликовниот проблем, В.Ташовски, Гал. „25 Мај“
Паскал Гилевски, Вечер, Скопје, 29.12.1981, Почетоци на зрелоста, (В.Ташовски, Галерија 25 Мај)
В.Величковски, Нова Македонија, Скопје, 6.01.1982, Оптичка игра (В.Ташовски), Галерија 25 Мај
В.В., Млад борец, Скопје, 3.02.1982, Со повоен стил (В.Ташовски)
Вечер, Скопје, 18.03.1982, Доделени награди на изложбата „Млада генерација IV“ (МСУ), (С.Георгиевски, В.Ташовски, С.Николов, Ж.Јакимовски, 
Г.Стефановска, Т.Атанасов)
Владимир Величковски, Нова Македонија, Скопје, 27.12.1986, Лирски записи (В.Ташовски, Г.Стефанов, С.Георгиев и др.)
Вечерње новости, Београд, 13.12.1987, Македонска репрезентација (Г.Стефанов, Филовски, В.Ташовски, Шемов)
Винка Саздова, Вечер, Скопје, 28.04.1988, Во изборот - четворица македонски сликари (Ташовски, Николов, Чауле, Анастасов)
Саздова Винка, Вечер, Скопје, 28.04.1988, Цртежи на Веле Ташовски (сала ДЛУМ)
Величковски Владимир, Вечер, Скопје, 29.12.1988, Имагинарни предели (V.Tasovski)
Аноним, Јединство, Приштина, 17.01.1989, Ликовне имагинације  (В.Ташовски)
Теодосиевски Златко, Скопје, 7.12.1990, Промоции на нови идеи (В.Ташовски, Шемов, Мазев, Б.Маневски и др.)
Ѓуровска Софија, Нова Македонија, Скопје, 19.06.1992, Апстрактното сликарство во Македонија од 1960 до 1990 (МСУ)
Аноним, Нова Македонија, Скопје, 11.11.1993, Изложба на Вело Ташовски (Уметничка галерија)
М.К., Вечер, Скопје, 11.11.1993, Изложба на Вељо Ташовски (Уметничка галерија)
Лозановски Злате, Вечер, Скопје, 2.12.1993, Прозирноста на мрежата (В.Ташовски), Галерија „М.Пијаде-Битола“
Аноним, Нова Македонија, Скопје, 30.03.1994, Вељо Ташовски (+R)
Ѓуровска Софија, Нова Македонија, Скопје, 16.08.1996, 17804,11, Со него никогаш не е здодевно (В.Ташовски)
Ѓуровска Софија, Нова Македонија, Скопје, 23.06.1998,18420,10, Слики од Веле Ташовски (Белград)
Велкова, В., Пулс, Скопје, 2.7.1998, 389,53, Едноставна, јасна и прецизна опсервација (В.Ташовски, Белград)
Г.То, Нова Македонија, Скопје, 19.10.1998, 18511,11, Самостојна изложба на Вело Ташовски (Нинберг)
Анонимен, Македонија Денес, Скопје, 10.11, 12-10, 1998, 21,11, Ташовски во Нинберг (С.Андреевски, П.Георгиев)
В.Ш, Вечер, Скопје, 13.10.1998, 10917,12, Вело Ташовски излага во Нинберг
К.Б., Утрински весник, Скопје, 28.05.2000, 282,15, Донатори и аквизации 1987-2000 (МСУ, многу учесници)
К.Б., Утрински весник, Скопје, 23.10.2007, Вело Ташовски изложува во Музеј на Град Скопје
Аноним, Вест, Скопје, 22/23.10.2007, Изложба на Вељо Ташовски (МГС)
Богоева Катерина, Утрински весник, Скопје, 12.11.2007, Создадов пејсажи исклучен од Наративното, (В.Ташовски, М.Г.С.)
Ивановска Весна, Дневник, Скопје, 4.05.2009, Не сонувам со сликарството да го сменам светот, (В.Ташовски, Хрватска)
Аноним, Вечер, Скопје, 25.08.2009, IN Memoriam: Сликата на Веле Ташовски, Загреб
Блажевска Гордана, Форум, Скопје, 4.09.2009, Уметноста има свое движење (В.Ташовски)
Велкова.В., Пулс, Скопје, 2.07.1998, 389,53, Едноставна, јасна и прецизна опсервација (В.Ташовски, Белград)
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Special acknowledgement to the wife of the artist Rumjanka Tashovska.
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Center of the Museum of Contemporary Art - Skopje and the documentation from the 
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