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ДРАГАН ПОПОСКИ – ДАДА
ПОД ЕПИТЕЛОТ НА МАЛИТЕ 
МОНУМЕНТИ

 Верувам дека само уметниците сосема   
 ја разбираат уметноста бидејќи таа   
 најдобро се разбира доколку се    
 следи визионерската патека на   
 творецот. 

 

 Дејвид Смит

Во севкупниот, стилски кохерентен творечки 
опус, Дада ги има почитувано битните елементи 
на скулптурата: волуменот, масата, материјалот 
и просторот. Надминувањето на нивната дефи-
нираност во класична смисла е резултат на ис-
тражувањето на потенцијалноста нa формата и 
нејзините перцептивни, пластични варијации и 
трансформации. Во таа смисла, скулптурата на 
Дада претставува еден вид реторичко и драма-
туршко средство за потенцирање на визуелни-

DRAGAN POPOSKI – DADA
UNDER THE EPITHELIUM OF THE SMALL 
MONUMENTS 

 I believe that only artists can fully under 
 stand art because one can better   
 understand art only when following the 

 visionary path of the creator. 
 

 David Smith 

In his overall stylistic coherent creative opus, 
Dada has respected the important elements of 
sculpture: volume, mass, material and space. Go-
ing beyond their definition in the classic sense has 
resulted in the exploration of the capacity of the 
form’s potential and its perceptive plastic vari-
ations and transformations. In this sense, Dada’s 
sculpture  presents a kind of rhetorical and dra-
matic means used to emphasise the visual, plas-
tic, narrative and somewhat symbolic dialogue 
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от, пластичен, наративен и донекаде симболи-
чен дијалог, односно наративен контраст меѓу 
она што е под слојот и она што е над  површи-
ната, но и во просторот. Не станува збор за илу-
зија на стварноста, туку за една новосоздадена 
стварност која постои и трае согласно сопстве-
ните специфичности и законитости. Станува 
збор за еден смирен и чист облик чијашто мазна, 
лизгава, совршено свилеста и сензибилно обра-
ботена површина која некогаш е во избаланси-
рана игра со тактилно - рапавата форма и која 
избива под мазната обвивка. Имено, таа зборува 
за интенциите на авторот смело да го најде па-
тот на мермерот преку реалистичката, асоција-
тивна форма до автономното, условно земено, 
апстрактно тело на скулптурата.

Макар што навидум скулптурата на Дада се 
храни од рационалното, таа всушност е  стили-
зирана љубопитност најчесто понесена од асо-
цијации, сеќавања, опсервации…

Морфолошки, авторот донекаде следи не-
кои изразни форми кои биле симптом или белег 
на генерацијата на која ѝ припаѓа, но повеќе ги 
допира како искуство. Тој се преиспитува и се 
бара во некои стилски опкружувања во перио-
дот во кој зачекорува, во светот на уметничкиот 
предизвик, но тврдоглаво се држи до интуиција-
та, до сопствената визија за формата и обликот 
- видени некаде во внатрешните пулсирања, во 
носталгичните бранувања на сеќавањата, во не-
избришливите реминисценции, во меморијата за 
опојната, опора и мемливата „миризба” на вол-
шебните форми на тутунот, на онаа насушна, жи-
вотодавно движечка сила во неговите сеќавања 
и неговото поднебје.

Воспоставувањето на новата парадигма на 
органската и виталистичката апстракција во-
едно го поттикна развојот на модернизмот во 
скулптурата. Заобиколувајќи ги догмите на со-
цијалистичкиот реализам, со еманципација на 
мотивот, темата, содржината, материјалот и на-
чинот на обработката, Дада се избори за пози-
цијата на модернистичката скулптура, следејќи 
го спонтано, елегантно, интуитивно и смело 
патот за позиционирање и освојување на сло-
бодата на новиот обликуван квалитет, поаѓајќи 

or narrative contrast between what lies beneath 
and what is above the surface and around us. It is 
not about the illusion of reality, but about a newly 
created reality that exists and is sustained  based 
on its own specificities and laws. It is a serene and 
clean form, that has a smooth, slippery, perfectly 
silky and sensitive surface, which at times finds it-
self at play with the tactile rough form that comes 
through under the smooth coating. It indicates to 
the  author’s intentions to boldly find the marble 
path from the realistic, associative form to the au-
tonomous,  abstract body of sculpture so to speak.

Although the sculpture of Dada apparently 
feeds off rationality, it is actually a stylized curios-
ity, most often carried by associations, memories, 
observations...

Morphologically, the author has followed the 
expressive forms to some degreee that were a 
symptom or a sign of the generation to which he 
belonged, but he touches upon them more as an 
experience. He has revaluated  himself and tries 
to find himself in some stylistic environments in 
the period in which he has entered, a world of  ar-
tistic challenge, but he stubbornly hangs on to in-
tuition, to his own vision of the form and shape 
seen somewhere in the internal pulsations, in the 
nostalgic waves of memories, in the indelible rem-
iniscences, in the memory of the opiate, bitter 
and glazed “scent” of the enchanting forms of to-
bacco, of that essentially dense, essential driving 
force of his memories and his environment.

The establishment of the new paradigm of 
organic and vital abstraction has contextually 
stimulated the development of the modernism 
in sculpture. Bypassing the dogmas of socialist 
realism, with the emancipation of the motive, the 
theme, the content, the material and how it is pro-
cessed, Dada has fought for the position of a mod-
ernist sculpture, following the spontaneous, ele-
gant, intuitive and courageous way of positioning 
and conquering the freedom of the newly shaped 
quality, from an associative form to a form such 
as native body, from the language of allusive forms 
to the autonomous quality of the sculpture. The 
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од асоцијативна форма до формата како родно 
тело, како и од јазикот на алузивните облици па 
сè до автономната скулпторалност. Уметничка-
та љубопитност и модерниот сензибилитет го 
трасираа патот на неговиот пластичен израз, 
барајќи го надвор од традиционалните шеми и 
догми, инсистирајќи на слободата за освојување 
на современата пластична проблематика, како 
и надминувајќи ги одреденостите или каноните 
на некои основни елементи на скулптурата.  Во 
една поинаква поставеност на формата, тој се 
насочува кон можностите и играта на примарни-
те облици, задржувајќи ги тактилните особено-
сти на материјалот.

Во спонтаното, интуитивното и импулсивното 
надминување на формализмот, во спротивста-
вувањето и пркосењето на стереотипите и кано-
ните, во обидот донекаде да го отвори обликот, 
а сепак да ја задржи интригата во релативизи-
рањето на односот  внатрешно-надворешно и во 
динамичниот однос меѓу масите и шуплините се 
создаваат длабоките слоеви на индивидуалниот 
интерес на авторот. Во динамиката на проби-
вање низ мембраната во празнината на просто-
рот се раѓаат, обликуваат и растат облиците во 
напнатоста на освојување на сопствениот тво-
речки и животен простор.

Во метаболизмот на скулпторскиот процес, 
помал дел од неговата активност се чини дека 
се одвива под контрола на свесното, додека по-
големиот дел им припаѓа на сферите кои се гра-
нични со неговите сознанија, што ја дефинира 
формата како материјален израз на појмовната 
содржина. (В. Кандински)

 Особеноста на скулптурата на Дада е токму 
во неговиот начин на мислење од една страна, 
но најмногу во реализираниот обликуван процес 
кој е токму на границата на свесните сознанија. 
Во таа симбиоза се создава оној набој и наплив 
на енергија кој формата ја доведува до една 
трајна активна состојба и динамика на внатреш-
ните меѓуодноси. 

Мазната површина и тактилната сензација, 
страста на допирот, виталноста и поетиката, 
контемплацијата и разбрануваноста, разигра-
носта, овалната форма и раздвиженото, рапаво 

artistic curiosity and modern sensibility paved the 
way of his plastic expression, seeking it beyond the   
traditional patterns and dogmas, insisting on the 
freedom to conquer contemporary plastic issues, 
overcoming the determinations or the canons of 
the basic elements of sculpture. He looks towards 
the possibilities and play with primary shapes and 
forms in a different layout of the form, thereby 
maintaining the tactile characteristics of the ma-
terial.

Through a spontaneous, intuitive and impul-
sive overcoming of formalism, by opposing and de-
fying the stereotypes and canons, in the attempt 
to open the shape to some extent, while still re-
taining the intrigue in the relativization of the in-
ternal and external relationship and the dynamic 
relationship between the masses and cavities, the 
deep layers of the author’s individual interest are 
created. The forms are born through the tension 
of conquering their own creative and living space, 
shaped and grown in the dynamics of penetration 
through the membrane in the void of space.

In the metabolism of the sculptural process, a 
minor part of his activity appears to be under the 
control of consciousness, while the major part be-
longs to the spheres that are bound to his knowl-
edge, which defines the form as a material expres-
sion of a conceptual content. (V. Kandinsky)

  The particularity of Dada’s sculpture is pre-
cisely in his way of thinking, but mostly in the per-
formed shaping process, which is precisely at the 
limit of conscious cognitions. In that symbiosis the 
load and the surge of energy are created, which 
bring the form to a permanent active state and 
within the dynamics of internal interactions.

The smooth surface and the tactile sensation, 
the passion of touch, the vitality and poetics, the 
contemplation and the thrill, the playfulness, the 
oval form and the bustling, rough tissue, the inner 
tension, the symbolism and the energy in the cov-
ert erotic connotations arise from the curiosity 
and the satisfaction of the creation, in the claim 
and search of truth as the only beautiful and great 
entity. (T. Rosandic)

He finds the challenge for his vision in the 
resistance of the material, the strength of the 
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ткиво, внатрешната напнатост, симболиката и 
енергијата во прикриените еротски конотации 
произлегуваат од љубопитноста и задоволство-
то во творењето, во трагањето и барањето на 
вистинитото како единствено убаво и големо. 
(Т. Росандиќ)   

Тој го наоѓа предизвикот за својата визија во 
отпорот на материјалот, во снагата на резбање-
то, длабењето, моделирањето на мермерот, во 
обидот да се растегне неговата опна, да се по-
чувствуваат заробените форми, да се сугерира 
визијата и да се насети флуидот со кој се созда-
ваат кадифени облици што се раѓаат од интензи-
тетот и чувството на силата.

Просторот на масата го дефинира токму со 
отпорот на материјалот, односно со суспензија 
и проекција. За да ја добие убедливоста на обли-
кот (исто онака како што дефиниран простор и 
означен со контура делува поубедливо и посил-
но од волуменот), тој тоа го прави со преклопу-
вање, со можност облиците да се видат еден врз 
друг или пак да ја иницираат визуелно својата 
најава, своето лесно насетување под мембрана-
та на мермерот како обвивка. Тие ја задржуваат 
својата намена и намера и така поставени еден 
врз друг или еден до друг создаваат единство 
и предизвикуваат поголем број асоцијации. Но, 
во скулптурата на Дада нема ништо што не ни 
е познато, бидејќи во тој грст асоцијации нема 
ништо таинствено и мистично. Тоа се познати 
облици и симболи коишто доаѓаат од заеднич-
киот регистар на потствеста и асоцијациите пре-
дизвикани од нив.

ЗА МОНУМЕНТАЛНОТО

Како автор кој средствата на своето изразу-
вање ги развива во рамките на фигуративното 
и апстрактното или поточно асоцијативното, 
комуникациската ефикасност на пластичниот 
објект ја остварува низ воглавно препознатливи-
те директно-индиректни симболи инхерентни на 
самата пластична структура, како и низ облику-
ваниот принцип кој се темели на интеракција на 
пластично-просторните секвенци.

Полната маса, затворениот волумен и ин-
тригантната назнака за пробивање на обликот 

carving, hacking, modeling of the marble, in the 
attempt to stretch its membrane, to feel the cap-
tured forms, to indicate to the vision and to sense 
the fluid that produces the velvet forms, which are 
born from the intensity and the feeling of strength. 

The space of the mass is defined exactly by 
the material’s resistance, by the suspension and 
the projection. To emphasise the persuasion of 
the shape (just as a defined space marked with 
contours ismore persuasive and stronger than 
volume), he is relying on the overlapping with the 
possibility that shapes can be seen on top of each 
other or visually initiate their presence, their easy 
sense under the membrane of the marble as a 
coating. They retain their purpose and intent, and 
when placed on top or next to each other, they 
create a sense of unity and cause many associa-
tions. But in the sculpture of Dada there is nothing 
that we is unfamiliar to us, because in those asso-
ciations, there is nothing mysterious and mystical. 
These are familiar shapes and symbols that come 
from the common registry of the subconscious 
and the associations caused by them.

REFLECTING THE MONUMENTAL

As an author who develops the means of ex-
pression in the framework of the figurative and 
abstract or, more precisely, the associative, he 
achieves the communication efficiency of the plas-
tic object mainly through the familiar direct-indi-
rect symbols inherent to the plastic structure it-
self, and through the shaping principle based on 
the interaction of the plastic-spatial sequences.

The full mass, the closed volume and the in-
triguing sign for penetrating the shape or shaping 
the mass in the process of its penetration through 
the tangible marble membrane, its density... re-
gardless of how small the size of the sculpture is, 
with its fullness and stable layout forms, it acts 
monumentally. The form is closed to the point 
necessary to make a cut on the smooth surface, 
which would release the tightened membrane and 
reveal its inner tension.
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или вообличување на масата во процесот на 
нејзиното пробивање низ виткавата мермер-
на мембрана, таа нејзина густина… колку и да е 
скулптурата со мали димензии, со мала маса, со 
својата изразност и стабилен распоред на фор-
мите, делува момументално. Формата е затво-
рена до онаа мера којашто е потребна за да се 
направи засек во мазната површина, односно со 
рез да се отвори затегнатата мембрана и да се 
открие внатрешната напнатост.

Острата смисла за монументалното, распоре-
дот на масите и слоевитоста, насоките на поме-
стување на каменот, интензитетот на густината 
на пластичните елементи и начинот на стилизи-
рање на облиците без навлегување во минуциоз-
носта типична и карактеристична за интимната 
пластика се чинители кои и покрај малите ди-
мензии, создаваат впечаток на монументално. 

Таа (монументалноста) не е условена од тема-
тиката на делото, туку, пред сè, од некоја судбин-
ска содржина на неговиот внатрешен импулс. 
Тие автентични визуелни, пластични документи 
за патот и дострелот на изворната мисла, како 
и емоционалните поместувања чинат една не-
раскинлива и неделива целина. „Елементарната 
монументалност”, како особеност на делото на 
Дада, никогаш не е наметлива, барана, изнаси-
лена, форсирана… таа претставува спонтана и 
елементарна генетика на неговиот идеен и емо-
ционален формат, односно на нивниот интуити-
вен след во обликувањето, пред сè потпирајќи 
се на сопствената интуиција, не и на одредени 
идеолошки програми. Дефинирањето на егзи-
стенцијата на темата не и дава толку простор на 
драматичната возбуда, колку што ја поттикнува 
контемплацијата која долго се рефлектира во 
нашето око и свеста.

Неговата пластика не е градена врз лабил-
на основа на дотерани фрази, туку врз витални 
факти и јасно дефинирање на тематиката без 
полемичка тенденциозност и драматични возбу-
дувања. Мислата на авторот не е спекулативна, 
туку таа ја дефинира егзистенцијата на темата и 
поттикнува на контемплација. Сегментите и се-
диментите на таа контемплација долго траат и 
треперат во внатрешното око.

The sharp sense of the monumental, the lay-
out of the masses and layers, the direction of the 
stone’s pouring, the intensity of the density of the 
plastic elements and the way of styling of  shapes 
without penetrating into the detailed characteris-
tic and the characteristic of the intimate plastic, 
are factors which, in spite of the small dimensions, 
create an impression of the monumental.

It (the monumentality) is not conditioned by 
the thematic of the piece, but, above all, by some 
sort of fateful content of its inner impulse and 
those authentic visual, plastic documents on the 
path and the reach of the original thought and the 
emotional shifts will make an inseparable, an in-
divisible whole. “The elementary monumentality”, 
as a peculiarity of Dada’s work, is never intrusive, 
sought-afterimposed, forced, but it is rather a 
spontaneous, elementary genetics of its concep-
tual and emotional format, its intuitive trace in 
shaping, primarily relying on its own intuition, but 
not on ideological programs. The definition of the 
theme’s existence does not give as much room to 
the dramatic excitement as it stimulates the con-
templation that has long been reflected in our eye 
and consciousness.

His plastic is not built on a labile basis of fine-
tuned embellished phrases, but on vital facts and 
clearly defined themes  without any polemical 
tendentiousness and dramatic excitement. The au-
thor’s thought is not speculative, but it defines the 
existence of the theme and stimulates contem-
plation. The segments and the sediments of that 
contemplation are long lasting and tremble within 
the inner eye.

THE FIGURATIVE/THE NON-FIGURATIVE 

Dada’s entire opus (regardless of its stylistic 
waves) represents an organic whole in a series 
of mutually connected layers as reflections on 
spiritual radiation. In that sense, the difference 
in the selection of motive and its stylistic pres-
entation in different stages, that could not be 
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ФИГУРАТИВНО-НЕФИГУРАТИВНО

Опусот на Дада (без оглед на неговите стил-
ски бранувања) претставува една органска це-
лина на низа меѓусебно поврзани слоеви како 
рефлексии на духовната радијација. Во таа 
смисла разликата во изборот на мотивот и не-
говата стилска обработка во периодите кои 
не би можеле остро и децидно да се утврдат и 
дефинираат, формално укажуваат на промени 
кои не се од прв ред. Во првиот период фигура-
цијата се јавува во доминантен облик, додека 
подоцна преминува во асоцијативна, нефигура-
тивна, ретко и знаковна форма. Овие ситуации, 
пред сè, можат да се дефинираат како состојби 
на на изменично менување и проткајување, во 
чија ос нова исто така наизменично се пројаву-
ва орган ската мембрана или форма. И покрај 
тоа што овие промени, Дада не ги прави со од-
редени методолошки утврдени или планирани 
стилски поместувања (секако не занемарувајќи 
ја општата атмосфера на средината), механиз-
мот на овие состојби и промени е во сложениот, 
слоевит духовен склоп на авторот, во неговиот 
индивидуален  став и интерес. Формално, одно-
сот на овие две состојби би можел да се нарече 
фигурација-нефигурација. 

Со други зборови, наместо стилско волон-
терство или програмски свртувања, Дада го 
од бира патот на испитување на сопствените 
можности во светот на можностите што ги дава 
скулптурата и материјалот во рамките на сложе-
ни те духовни параметри и вредности. Дада не 
оди кон тоа да и даде објективна стварност на 
одредена постапка на апстрахирање, туку го 
иницира постојаниот карактер на еден вистин-
ска хармонија. Наизменичното излегување и 
влегување од и во фигуративното ја движи опна-
та напред-назад и како да се обидува да го спре-
чи обликот да излезе од сопствената кожа и да 
се оформи... и на мигови да земе залет.

Од самите почетоци, односно веќе во 60-
тите, Дада беше наклонет кон фигуративното, 
но таа негова определба којашто се провлеку-
ваше низ речиси сите периоди од неговото ви-
зуализирање на идеите, не беше монотона, ниту 

determined and defined clearly and decisively, 
formally indicate changes that are not first rate. 
During the first stage, the figuration occurs in a 
dominant form, whereas it later moves on to an 
associative, non-figurative, rarely a notional, (sign) 
form. These situations, can foremost be defined as 
alternating and pervasive states, on the basis of 
which the organic membrane or form alternates 
also. Although Dada did not make these changes 
with methodologically determined or planned sty-
listic shifts (certainly not by neglecting the general 
atmosphere of the environment), the mechanism 
of these conditions and changes consists in the 
complex, layered spiritual assembly of the author, 
in his individual attitude and interest. Formally, 
the relationship of these two conditions could be 
called figurative-non-figurative.

In other words, instead of stylistic volunteer-
ing or program turns, Dada has chosen a way of 
examining his own opportunities in the world of 
opportunities provided by sculpture and material 
within complex spiritual parameters and values. 
Dada does not strive to give an objective reality to 
the particular abstract, but he initiates the con-
stant character of a real consonance. The alter-
nating shift to and from the figurative swing for-
ward-backward as if trying to prevent the shape to 
come out of its own skin and form entirely, and at 
times to gather strength.

From the very beginning, since the ‘60s, Dada 
had an inclination towards the figurative, but that 
determination, which has persisted through al-
most all stages of his visualization of ideas, was not 
a mere monotonous figurative transcription of the 
what has already been seen. At that early stage, 
the figuration behaved, emerged as an instrument 
to demonstrate the movement in the space as a 
medium, while later, the medium-space, emerged 
as a motive in terms of volume and shape. These 
movements and bends are no longer unidirection-
al flows of the movement, but are closed systems 
in the virtual currents of the plastic itself. Early 
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пак фигуративна транскрипција на виденото. Во 
таа рана фаза, фигурацијата се однесуваше и се 
пројавуваше како инструмент за демонстрирање 
на движењето во просторот земен како медиум, 
додека подоцна тој медум-простор претставу-
ва  мотив во однос на волуменот и обликот. Тие 
движења и извиткувања не се веќе еднонасочни 
текови на движењето, туку се затворени систе-
ми во виртуелните струења на самата пластика. 
Скулптурите од раната фаза („Самоилови вој-
ници“…) најчесто изразуваат одредена читлива 
ре зултанта каде што се појавуваат повеќе ком-
поненти на силите на делото, поголема фигура-
тивна изразност на облиците кои се обидуваат 
да излезат од својата статичност, од масата на 
материјалот која ги држи цврсто за подлогата, 
ги фиксира како одредени прелевања на тежи-
ната на облиците (на масите), како испреплетени 
волуминозни графикони, до нивната врамноте-
жена напнатост како систем на движење и про-
екција на духот на авторот, како документ или 
како епизоди во неговата интима. Во составите 
на овие организми се вткаени одредени објек-
тивни и препознатливи ситуации од материјал-
ниот свет коишто се имаат втиснато и врежано 
во неговиот внатрешен поглед како неминовна 
при сутност или меморирана случка.

Во поновите дела, густината на масите е ра-
спределена во исто така густи облици, така што 
со распределувањето на нивната тежина се 
создава врамнотежена напнатост. Односот ме-
ѓу првата и втората (условно кажано) фаза е во 
кон трастот кој формално би се однесувал на 
фигуративното и нефигуративното.

Најчесто неговото дело вибрира, осцилира 
меѓу овие две изразни можности, каде што не-
фигуративното се јавува како коректор, како 
модератор и моделатор на виденото, меморира-
ното, на фигуративното. Дада не се оптоварува 
со симболично толкување на стварноста, туку 
самата тематиката кај него се јавува како сим-
бол на духовните бранувања на една временска 
и просторна поставеност длабоко врежана во 
меморијата, како општа и поединечна темелна 
вредност. Тоа пак значи дека асоцијативното е 
во самиот избор на релевантниот мотив, тема, 

stage sculptures (Samoil’s soldiers) often express a 
certain clear result where multiple components of 
the forces of the piece appear, more figurative ex-
pressions of the forms that try to move away from 
their static, the mass of the material that holds 
them firmly to the ground, fixes them as certain 
spillovers of the weight of the forms (of the mass-
es), as intertwined voluminous graphic sheets, to 
their balanced tension as a system of motion and 
projection of the spirit of the author, as a docu-
ment or as an episode of his private life. Some of 
the objective and recognizable events of the ma-
terial world are embedded in the composition of 
these organisms and they are carved and engraved 
in his internal view as an inevitable presence or as 
an event of the memory.

In the newer pieces, the density of the masses 
is also distributed in the dense forms, so that the 
distribution of their weight produces a balanced 
tension. The relationship between the first and 
the second (conditionally speaking) phase is in the 
contrast that would formally be related to the fig-
urative and the non-figurative.

His piece frequently vibrates and oscillates be-
tween these two expressive possibilities, where the 
non-figurative appears as a corrector, as a modera-
tor and modulator of what has already been seen 
and memorized as figurative. Dada does not take 
much heed with the symbolic interpretation of re-
ality, but the subject itself appears as a symbol of 
the spiritual waves of a temporal and spatial ar-
rangement deeply embedded in memory as gener-
al and individual fundamental values. That is to say 
that the associative consists in the very choice of 
the relevant motive, theme, content, while in the 
further development, an important determinant 
is the spiritual satisfaction of the realized vision. 
In that sense, the work of Dragan Poposki – Dada 
can be interpreted not only as pure visual vocation 
and technical perfection, but as a complex system 
of spiritual and emotional ripples.

Although Dada’s piece at first glance seems 
firm and rational, it is not created spasmodically, in 
a wide gesture and strong dynamism, but it is the 
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содржина, додека во натамошната разработка 
важна одредница претставува духовното задо-
волство од реализираната визија. Во таа смис-
ла, делото на Драган Попоски – Дада може да се 
толкува не само како чиста визуелна вокација и 
техничка перфекција, туку како еден сложен си-
стем на духовното и емоционалното бранување. 

И покрај тоа што делото на Дада на прв по-
глед делува цврсто и рационално, истото не е 
создадено во грч, во широк гест и силна дина-
мичност, туку претставува одраз на една ста-
билна и тивка лиричност полна со чувствителни 
треперења. Внатрешните струења ги поврзуваат 
плановите на монолитните пластични маси на 
скулптурата која како да е обвиткана и облечена 
во кожата на најиндивидуалната чувствителност.

Станува збор за еден комплексен, богат и 
сложен процес на движење, преплетување и со-
единување на разум и чувства, односно на еден 
сложен и во движењето непредвидлив систем 

reflection of a stable, quiet lyricism, full of delicate 
trembling. Internal currents connect the plans of 
the monolithic plastic masses of the sculpture, 
which seems like it is wrapped and adorned in the 
most individual sensitivity.

It is a complex and rich process of movement, 
interweaving and uniting reason and emotions, on 
a complex and unpredictable system of birth of a 
seemingly outwardly peaceful, but essentially ar-
dent form from its internal anxiety.

While in the figurative works (in the concept of 
attenuation of the plans) the very choice of the 
model provides its utterly concise sculptural in-
terpretation, in the non-figurative organic works 
it is transformed into its plastic essence. His small 
monuments, his small-sized monumental works, 
simple and clean forms, but at same time com-
plex in their diversity and tactility (concave-con-
vex, smooth-tailed), which are specific according 
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на раѓање на навидум однадвор мирна, но во 
суштина разбранувана форма во однос на своја-
та внатрешна вознемиреност. 

Што се однесува пак до фигуративните дела 
(во концептот на сведување на плановите) са-
миот избор на моделот ја овозможува неговата 
крајно концизна скулпторска интерпретација, а 
во нефигуративната органска форма се транс-
формира во нејзината пластична суштина. Него-
вите мали монументи, неговите монументални 
дела со мал формат се едноставни и чисти фор-
ми, а воедно сложени во разновидноста и так-
тилноста (конкавно-конвексно, мазно-рапаво). 
Како специфични според опната-мембраната 
под која се создава живиот организам на фор-
ми те, истите го поставуваат делото на Дада на 
по себно место во рамките на македонската со-
времена скулптура.

ЗА МЕМБРАНАТА

После седумдесеттите, во неговите творби 
кои се асоцијативни и нефигуративни и каде 
што асоцијациите произлегуваат од животот на 
предметот, објектот, мотивот…, од природата на 
тој конкретен, но постојано променлив облик, 
како и неговата положба, сепак не е сè онака 
како навидум изгледа. Станува збор за неговиот 
стремеж - конкретниот користен објект, мотив.., 
да го реинтерпретира и преобрази во естетички 
привид, а обликот помалку или повеќе да иници-
ра пробив во отворената празнина на просторот 
или да стане облик на просторот.

Довршените и речиси конечни, збиени об-
лици не му дозволуваат на просторот да ја рас-
прска формата. Таа го прифаќа (просторот) до 
степен на нејзината толерантност, додека об-
вивката и како одбранбен систем го закрилува 
и го заштитува обликот од евентуалното можно 
разорно дејство на просторот.

Во делата после 80-тите, Дада го издвојува 
епидермот, го третира самостојно, т.е. го елими-
нира обликот којшто се протнува под опната. Во 
таа смисла, тука, ја допира пластичноста на не-
фигуративното, ја разбива, ја ослободува мека-
та мембрана дозволувајќи и во силата на грави-

to the wrapping-membrane under which the living 
organism of the forms is created, place  Dada’s 
piece firmly within the Macedonian contemporary 
sculpture.

THE MEMBRANE 

After the 70’s nothing is exactly as it seems in 
the artworks that are associative and non-figura-
tive, and where the associations arise from the 
life of the object, the object, the motive, from the 
nature of that particular, but constantly changing 
shape and position. It is about his aspiration for the 
concretely used object, motive to be reinterpret-
ed, transformed into an aesthetic appearance, and 
the form more or less to initiate a breakthrough in 
the open void of space or become a form of space.

The finished and almost finite, compact shapes 
do not allow the space to disperse the form. The 
form accepts (the space) to the extent of its toler-
ance, while the casing, the wrapping as a defence 
system conceals it, protects the shape from the 
eventual possible destructive action of space.

In his pieces produced after the 80’s, Dada 
separates the epidermis, treats it independently, 
i.e. he eliminates the shape that protrudes under 
the membrane. In this sense, here, he touches the 
plasticity of the non-figurative, breaks it, and re-
leases the soft membrane allowing it to find its 
way in the forces of gravity. In this pouring of the 
sheath that turns into a marble magma, he releas-
es himself from its clutches as if he had found the 
key to set free the spirit, release the matter, soften 
and pour the marble and to allow it, however under 
control, to split into illusionist forms of concrete 
irrationality. At that moment, perhaps according 
to the subtle sense of existence, for Dada, reality 
became an illusion.

What he achieved in the sculpture is not the 
result of speculative methods, but it is due to the 
respecting, absolving, understanding and harmo-
nizing the meanings of the plastic organs, of the 



16

тацијата релаксирано да го најде својот пат. Во 
тоа разлевање на обвивката која се претвора во 
мермерна магма, тој се ослободува од нејзините 
стеги како да го нашол клучот да го ослободи 
духот, да ја ослободи материјата, да го омекне и 
разлее мермерот и да му дозволи, сепак контро-
ли рано да се разлева во  илузионистичките фор-
ми на конкретната ирационалност. Во тој миг, 
можеби според привидното чувство на посто-
ење, за Дада реалноста стана илузија. 

Она што го постигна во скулптурата не е ре-
зултат на спекулативни методи, туку се должи на 
респектирање, апсолвирање, разбирање и усо-
гласување на значењата на пластичните органи 
на композицијата и нивните знаковни постулати. 
Конкавноста и засекувањата означуваат може-
би отсуство на нешто, исчезнување, непостоење 
… додека, пак, плазмата - мембраната, како да 
спречува да се распрсне и разлее сеќавањето 
заробувајќи го во непојавените делови, во згус-
натите слоеви под мермерот, во збиените фор-
ми, во компактната маса на каменот - изедначе-
ни и врамнотежени во положбата и распоредот, 
додека во и од таа стратифицирана маса не се 
создаде слоевит состав на внатрешниот простор.

Органичноста на таа низа дела, збир дела 
или зона на содржина и нејзината визуализација 
не се секогаш класично логични и не секогаш 
дозволуваат лесно толкување на психолошките 
лигаменти кои ги екипираат и дефинираат како 
целина, односно како духовна радијација. Кон-
трастите и шематската хармонија во збирот на 
варијации на една тема и мотив создаваат пред-
знаци чие конечно појавување не можеме одна-
пред да го предвидиме.

Токму таа содржина на делата која се со-
стои од слоевити напластувања, од конкавни 
и конвексни форми, од засекувања, резови и 
испакнатини, од разлевања како своевидни на-
пластувања… има една органичност и органска 
поврзаност која заробува и ослободува, ја про-
бива, перфорира мембраната на мермерот. Не 
станува збор за виртуелни струења, за линеарни 
и едносмерни текови на движење, туку за затво-
рени системи во телото на пластиката кои имаат 
возбудлива и згусната духовна виталност која 
пробива подлабоко од сетилата.

composition and their signifying postulates. The 
concavities and the incisions perhaps signify the 
absence of something, disappearance, non-exist-
ence, while the plasma - the membrane seems to 
prevent the dispersal and the spilling of memory, 
capturing it in unprecedented parts, in the dense 
layers under the marble, in the compact forms, 
the compact mass of the stone, equalized and bal-
anced in the position and in the arranged order, 
until a layered composition of the inner space is 
not fully created inside and from that stratified 
mass.

The organic elements of that series of works, 
a set of works or a zone of content and its visuali-
zation are not always classically logical and do not 
always allow easy interpretation of the psycholog-
ical ligaments that equip them and define them as 
a whole, as a spiritual radiation. The contrasts and 
the schematic consonance in the sum of variations 
of a theme, a motive, generate presages whose fi-
nal appearance we cannot foresee in advance.

It is precisely that content of the works, consist-
ing of layered cracks, concave and convex shapes, 
from incisions, cuts and fissures, from spills as 
some kind of deposits, that has one organic com-
posure and organic connection that captures and 
releases, pierces, perforates the membrane of the 
marble. It is not about virtual currents, linear and 
one-way flows of motion, but it is about closed 
systems in the body of plastic, which have an ex-
citing thick spiritual vitality that penetrates deep-
er than the senses.

The setting of the external membrane, which 
encloses the volume tensed in the spheres (but 
which at the same time is the source of the ap-
pearance of new forms), initiates the displaying el-
ements that are set and presented in the formula 
of the wholeness of the shape. In those layers of 
the piece, there is also the effort to fix the rela-
tionship between the visible (what comes out be-
neath the layer, under the epidermis) and the in-
visible (what is hidden or easily indicated and has 
an intention to become visible). It is therefore diffi-
cult to immediately determine the directions and 
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Поставеноста на надворешната опна која го 
затвора волуменот и која е оптегната во делови-
те на сферата (но во исто време е и извор на поја-
вувањето на нови форми) ги иницира елементите 
на прикажување кои се поставени и претставени 
во формулата на целината на обликот. Во тие 
слоеви на делото се крие и усилбата за фикси-
рање на односот на видливото (она што излегува 
под слојот, под епидермот) и невидливото (она 
што е скриено или лесно навестено и има интен-
ција кон видливото). Од тие причини не е лесно 
веднаш да се одредат насоките и законитостите 
на нивното крајно пластично појавување. 

Дада моделираше и со светлото. Со него во-
главно го интегрираше обликот, а таму кадешто 
го разбиваше - во исто време го реинтегрираше, 
откривајќи го внатрешно-надворешниот баланс 
и распоред на енергијата на оние пластични сег-
менти коишто ги балансираат масите. Обликот 
излегува и се одвојува од каменот, добива епи-
дерма, влегува во просторот и ја прима и реф-
лектира светлоста која го моделира (односно 

laws of their ultimate plastic appearance.
Dada also modelled the light that mainly in-

tegrates the shape, and when he fractured the 
shape while reintegrating it at the same time,  he 
revealed the internal-external balance and energy 
layout, to those plastic segments that balance the 
masses. The shape emerges and detaches from the 
stone, assumes its epidermis and enters our space 
and receives and reflects the light that re-models 
it, transforms the outer life of the material.

He was playing with the traces of the light that 
changed the shape, he was playing with his source, 
his modelling process, the marvellous changes 
and the appearances of the face of the marble, 
with the shimmering light rays that they produce, 
breaking the shape that they posed and recalled, 
but never relativized the sense of his monumental-
ity. And to introduce  light into a static sculpture 
is not a “small thing”. “The game often becomes a 
religion or one segment of it: a ritual or a glimmer-
ing backdrop.” (V. Bakic)
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повторно го обликува)  и го преобразува надво-
решниот живот на материјалот. 

Тој играше и со трагите на светлото коишто 
го менуваа обликот, играше со неговиот извор, 
со неговото моделирање, со чудесните промени 
и појави на ликот на мермерот, со треперливите 
светлосни бранувања што го создаваа и кршеа 
обликот, го поставуваа и отповикуваа, но нико-
гаш не го релативизираа чувството за неговата 
монументалност…, а да се внесе светло во ста-
тична скулптура не претставува „мала работа”. 

„Играта честопати станува религија или еден 
нејзин дел: обред или макар блескава кулиса.” 
(В. Бакиќ)

ЗА ВНАТРЕШНОТО И НАДВОРЕШНОТО И 
ПОВТОРНО ЗА МЕМБРАНАТА

Органското е во сржта на скулптурите на 
Дада, дури и во органичката апстракција, која 
покрај убавото го изразува и суштинското 
опсервирање, поимање, апсорбирање на дви-
жењето, дишењето, однесувањето на животот на 
материјалот.

Во мигот на топењето на формата под секо-
гаш висока температура на љубопитноста на не-
говиот микрокосмос, на неговата пластична ин-
тима, во ширењето на неговите виртуелни мери 
се создаваат димензии и карактеристики на еден 
макрокосмос. Редукцијата на деталите доведе 
до еден природен пат на прифаќање на обликот 
како едноставен волумен (преку основните ге-
ометриски тела, усогласени и спротивставени), 
кој во мигот на топење треба едноставно некаде 
да тргне, да се движи.

И токму во ова топење, авторот мелодично, 
нежно ја отстранува, ја пробива мембраната 
пуштајќи ја мермерната магма брановидно да се 
лее, да ги создава формите, да се самообликува, 
ладејќи ја, скаменувајќи ја  раздвижената жешка 
камена маса. Меѓу себе и материјалот, меѓу себе 
и обликот кој се раѓа од него, меѓу природата 
и уметноста, меѓу чувствата и сеќавањата… соз-
дава морфолошки кругови кои се менуваат или 
произлегуваат еден од друг во тоа  барање и на-
оѓање или пак свртување околу себе.

THE INTERNAL AND THE EXTERNAL AND 
GOING BACK TO THE MEMBRANE 

The organic is at the heart of Dada’s sculp-
tures, even in organic abstraction, which not only 
expresses beauty, but it also expresses essential 
observation, understanding, absorption of move-
ment, breathing, behaviour of the life of the ma-
terial.

At the time when the form is melted under the 
continuously high temperature of the curiosity of 
his microcosm, his plastic intimacy, in the deploy-
ment of his virtual measures, the dimensions and 
characteristics of a macrocosm are being created. 
The reduction of the details led to the natural ac-
ceptance of the shape as a simple volume (through 
basic geometric bodies, aligned and opposing), 
which in the melting moment was supposed to 
simply move somewhere.

And in this melting precisely, the author me-
lodically, gently removes, pierces the membrane, 
leaving the marble magma wavy, creating the 
shapes, self-shaping it, cooling it, petrifying the 
stirring, animated and overheated stone mass. 
He creates morphological circles between himself 
and the material, between himself and the form 
that is born out of it, between nature and art, be-
tween feelings and memories, which change or 
emerge from one another, thus seeking and find-
ing or turning to themselves.

Dada knew the organic (and associative) ab-
straction indirectly from the European tradition 
and from the immediate surroundings, and that 
phenomenon of organic sculpture is followed in 
the drawing as a trailing element and as an expla-
nation for his work, as a measurement of the rela-
tionship[ between pure forms, the tension of the 
membrane, the line and the volume.

This organic problem certainly has references 
to the European sculpture, above all in the writ-
ings of Arp, and then in the semi-abstract real-
izations of Henry Moore or Alberto Viani. In the 
works, amongst which perhaps the most striking is 
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Органичката  (и асоцијативната) апстракција 
на Дада му беше позната посредно од европска-
та традиција и од непосредното опкружување. 
Ваквиот феномен на органичка скулптура е 
проследен и во цртежот како придружен еле-
мент, но и како образложение за неговото дело 
и одмерување на односите на чистите облици, 
на напнатоста на мембраната, линијата и волу-
менот. 

Тој органички проблем секако има референ-
ци во европската скулптура, пред сè во делата 
на Арп, а потоа и во полуапстрактните реализа-
ции на Хенри Мур или Алберто Виани. Во делата 
од кои е можеби највпечатлив е „Бикот“, во него-
вата положба, во неговиот сигурен став, Дада ја 
згуснува масата, ја зајакнува синтетичката енер-
гија и непосредното чувство на виталност, а во 
неа и силната животинска енергија каде што сè 
повеќе почнуваат да се губат миметичките рефе-
ренци и каде што веќе е ирелевантен односот 
кон реалното, дури и во трагите на препознат-
ливото. Но, покрај моделирањето со стилизира-
ната редукција во функција на симболизација и 
парафраза, Дада се навраќа и на пластичната 
дескрипција, но со изменета платформа на зра-

the Bull, in his position, in his confident attitude, 
Dada thickens the mass, strengthens the synthet-
ic energy and the immediate sense of vitality, as 
well as the strong animal energy, where the mi-
metic references are being lost gradually, where 
the attitude towards the real, even in the traces 
of the recognizable, is already irrelevant. But, in 
addition to modelling with stylized reduction in 
the function of symbolism and paraphrase, Dada 
also went back to the plastic description, although 
with a modified platform of radiation. Without rig-
orous program turns, he has chosen to carefully 
investigate and examine his own possibilities and 
abilities of the material, as well as those spiritual 
values   that met his living and creative space, his 
“marble world”.

The resistance of the tangible marble wrap-
ping was a challenge for Dada that he wanted to 
face and contrast, to creatively resist, in order 
to release the mass awaiting to penetrate, to be 
shaped, while on the other hand he was tensely 
pressing it. From the figuration, the recognizable 
forms that emerged, which were being formed 
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чења. Без строги програмски свртувања, тој се 
определува за внимателно истражување и испи-
тување на сопствените можности и можностите 
на материјалот, како и на оние духовни вредно-
сти кои го исполнуваат неговиот животен и тво-
речки простор, неговиот „мермерен свет”.

Отпорот на виткавата мермерна обвивка за 
Дада беше предизвик за спротивставување и за 
креативно давање отпор, за да притоа ја осло-
боди масата што чекаше да се пробие, да се во-
обличи, додека од друга страна тензично ја при-
тискаше. Од фигурацијата, од препознатливите 
форми кои излегуваа и се оформуваа под и од 
ткивото на епителот, преминуваше (и пак се на-
враќаше) кон обликот како трага, како сеќавање, 
како респект кон достоинството на материјалот, 
како почит кон неговиот дигнитет. Потоа, Дада 
ја сведе фигурацијата на нејзините основни 
појавувања и постулати - примарни геометриски 
тела и нивната хармонична спротивставеност, 
напластувањето, менувањето, навлегувањето на 
облиците еден во друг. Во суштина, органика-
та на обликот е таа примарна одредница, не и 
самиот облик. Фигуративното го сведуваше до 
степен на асоцијативно и нефигуратино, но не 
и апстрактно. 

Творештвото на Дада е еден неуморен, екс-
периментален, истражувачки од во изнаоѓање 
одговор на енигмата наречена „скулптура”, во 
изнаоѓањето на сопствени патишта и начини да 
ѝ овозможи слободно движење на масата, секо-
гаш упорно испитувајќи ја толеранцијата, мож-
ностите, податноста на мерерот, издржливоста 
и виткавоста под допирот на неговата рака.

Дада секогаш ја бара онаа суптилна и кротка 
убавина која во себе ја концентрира виталната 
снага на природата - во убавината и во силата на 
изразот, во настојувањето да им се допадне на 
сетилата, но и во духовната виталност која про-
бива и допира подлабоко од сетилата и која се-
когаш смета на кохеренцијата на делото и про-
сторот, на моделирањето на просторното тело. 

Дада не ја „гради” скулптурата, туку ја из-
влекува од мермерниот блок каде што се крие 
инспиративниот клуч на обликот којшто треба 
да се оформи. Тој не ја бара онаа примарно 

under and from the tissue of the epithelium, he 
passed (and again turned back) to the form as a 
trace, as a memory, as a respect for the dignity 
of the material, as a respect for his dignity. Then, 
Dada reduced the figuration of its basic phenome-
na and postulates - the primary geometric bodies 
and their harmonic contrast, the tangle, the shift, 
the layering, the penetration of shapes into one 
another. Basically, the organic part of the shape 
is that primary determinant, not the shape itself. 
The figure was reduced to the extent of associa-
tive and non-figurative, but not abstract.

Dada’s opus is tireless andexperimental, it re-
searches the path, seeking the answer to the enig-
ma of “sculpture,” finding his own ways and ways 
to allow the mass to move freely, always with per-
severance while examining the tolerance, possibil-
ities, durability of the marble, the endurance and 
the hybrid tangibility under the touch of his hand.

He was always looking for that subtle, humble, 
meek beauty that thickens from within the vital 
power of nature - in the beauty and in the strength 
of expression, in the endeavour to appeal to the 
senses, but also in the spiritual vitality, which pen-
etrates and touches deeper than the senses and 
which always considers the coherence of the work 
and space, the modelling of the spatial body.

Dada does not “build” the sculpture, but pulls 
it out of the marble block where the inspirational 
key to the formation of the shape is hidden. He 
does not look for that primary constructive basis 
of dense volumes, but the very idea of   a particular 
form describes the shape, polishes, cuts, crunches, 
generates, stylizes.

Then, when he managed to freely, directly and 
intuitively shape and envelop the bulky marble 
masses, Dada was the most active, while at the 
times when he tried to find the path between his 
own instinctive sense of the life of the shape and 
his realistic interpretation, despite the solid and 
well elaborated artwork, the power of expression, 
the authenticity and its distinctive, primary sensi-
tivity and sensibility were lost, approaching some-
what to the characteristic manner.
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конструктивна основа на згуснат волумен, туку 
самата идеја за одредена форма го опишува об-
ликот, го полира, засекува, огрубува, воопштува, 
стилизира. 

Тогаш кога слободно, непосредно и интуи-
тивно ги обликуваше и вообличуваше гломаз-
ните мермерни маси, Дада беше најкреативен, 
додека пак во миговите кога се обидуваше да 
го најде патот помеѓу сопственото инстинктивно 
чувство за животот на обликот и неговата реа-
листичка интерпретација, и покрај издржаното 
и солидно изработеното дело, тој како да ја гу-
беше снагата на изразот, автентичноста и онаа 
негова карактеристична, примарна чувствител-
ност и сензибилност, доближувајќи се донекаде 
до манирот. 

Колку што повеќе се одвојуваме од природа-
та која е шема и поим, толку повеќе продираме 
во реалноста која што е движење и проблем. Са-
каме да бидеме реалисти затоа што сме реал-
ни, но реализмот навистина не е претстава или 
објективизација на надворешниот свет. Прет-
ставување на реалноста значи нејзина објекти-
визација. Да се претстави реалноста, значи таа 
да се објективизира, всушност, да се постави 
надвор од неа, да се издвои од неа како субјект од 
објект: натурализмот секогаш бил и секогаш ќе 
биде иреалистички. (Џ . К. Арган)

Викторија Васева Димеска, 
историчар на уметноста
Скопје, септември 2018 година

The more we detach ourselves from the nature, 
which represents a pattern and a concept, the more 
we penetrate into the reality, which represents move-
ment and problem. We want to be realists because 
we are realistic, but realism is not really a mere 
representation or an objectification of the outside 
world. The representation of reality means its objec-
tification. To represent reality means to objectify it. It 
in fact means to place the reality outside from itself, 
to separate it from itself as a subject from an object: 
naturalism has always been and will always be real-
istic. (J.K. Argan)

Viktorija Vaseva Dimeska, Art historian 
Skopje, September 2018
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МОНУМЕНТАЛНОТО ВО ИНТИМНОТО
(насушна игра на полното и вдлабнатото)

Претставувајќи го творештвото на еден ис-
такнат автор од определена дистанца, во оби-
ча ено се започнува со негово по зи ци онирање и 
диференцирање во одреден про стор но-вре мен-
ски континуум, како и неговото влијание врз ис-
тиот.

 Во примерот со авторот Драган Попоски – 
Дада секако дека ќе започнеме од неговиот ди-
јалог со средината, при што тој се истакнува ка ко 
еден од репрезентите на третата генерација ма-
ке донски скулптори и повеќе декади е сериозно 
застапен со избор на негови дела од различни 
тво речки периоди во колекциите на нашите нај-
значајни културни установи (и колекции во стран-
ство), а во постојаната поставка на На ци о нал  ната 
галерија на Македонија прет ста вен е со не  колку 
негови дела. 

Последниот податок е само еден од повеќето 
појдовни точки за што е можно посеопфатно 
претставување на уметниците кои дале свој 
значаен придонес во развојот на уметноста / 
историјата на уметноста на нашата земја. Оваа 

THE MONUMENTAL WITHIN THE INTIMATE
(the indispensable play of the whole and the 
concavity)

The presentation of the creativity of an 
exceptional artist as a spectator usually begins 
by his position and differentiation in a certain 
space and time continuum and his impact on 
it. In the case of Dragan Poposki – Dada, we 
will of course begin with his dialogue with the 
environment, in which he is underlined as one 
of the representatives of the third generation 
Macedonian sculptors, who for several decades 
now has been earnestly represented with a 
selection of his pieces selected from different 
periods of his career in the collections within 
some of our most significant cultural institutions 
(and collections abroad), and some of his pieces 
are continuously exhibited at the National Gallery 
of Macedonia. 

The latter is one of several starting points 
that can be used for a more comprehensive 
presentation of the artists that have made a 
significant contribution to the development of 
art/art history in our country. This foundation 
is of course related to the mission and vision to 
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основа секако е во релација со мисијата и ви-
зи јата за репрезентативно одбележување на 
твор ците од највисок ранг, кои се застапени во 
по стојаната поставка и во колекцијата на ма-
ке  донската ликовна уметност на наведената 
национална установа. Проектот во оваа фаза ги 
опфаќа скулптурите и цртежите на Драган По-
по ски - Дада кои се наоѓаат во сопственост на 
ав торот и неговото семејство, државни и јавни 
институции, приватни галерии, поединци од 
тери торијата на Република Македонија. Изборот 
на дела кои таксативно, распоредени според 
хро  нолошко-стилски-тематски одредници ги 
прет   ставуваат различните авторски фази на 
Дра ган Попоски – Дада има за цел да претстави 
при   мери од севкупниот творечки опус, со што во 
се бе ја инкорпорира и едукативната тенденција. 

Осврнувајќи се на почетоците на скулпторот 
Дра ган Попоски – Дада ќе започнеме со ло ци-
рањето на оваа голема авторска појава во рам-
ките на историско-општествениот развој на 
ма  кедонската уметност низ некои општи по да-
то  ци. Уште по завршувањето на Академијата за 
ли ковни уметности во Белград (во 1961 година) 
и постдипломските студии на истата Академија 
(во 1964 година) во класата на професорот Јован 
Кра тохвил и неговото враќање кај нас, тој во 1965 
го  дина дебитира со првата самостојна изложба 
(Скопје, Центар за култура и информации). 
Преку големиот број самостојни претставувања 
уште од почетокот на шеесеттите години на ми-
натиот век, како и учеството на значајни групни 
презентации во Македонија, поранешна Југо-
сла вија и надвор од нејзините граници, тој ста-
нува активен и забележителен припадник на 
ли ковниот амбиент од седумдесеттите години 
ка ко дел од тогашната генерација на која ѝ 
припаѓаат: Стефан Маневски, Васил Василев, 
Борис Николовски, Насо Беќаровски, Томе Ан-
дре евски итн. 

Драган Попоски – Дада не е присутен на 
сце ната само како влијателен автор, туку тој има 
зна чајна улога во развојот и восприемањето на 
скулптурата во Македонија и преку неговата 

mark the highly regarded artists, whose pieces 
are continuously exhibited and are within the 
collection of the Macedonian visual arts at the 
above mentioned institution. In this phase, the 
project refers to sculptures and drawings by 
Dragan Poposki – Dada that are owned by the 
artist and his family, state and public institutions, 
private galleries, and individuals in the Republic 
of Macedonia. The selection of pieces that 
are arranged chronologically, stylistically and 
thematically represent the various creative 
phases of Dragan Poposki – Dada and it aims to 
present examples and pieces from his entire opus, 
and also incorporate the educational tendency. 

Going back to the very beginning of Dragan 
Poposki – Dada’s career, we will locate this great 
artistic presence within the historical and social 
development of Macedonian art by looking at 
some general information. After graduating 
at the Belgrade Academy of Fine Arts in 1961, 
and completing his post-graduate studies at 
the same Academy in 1964 in professor Jovan 
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педагошка дејност, како и со изведбата на 
поголем број споменични обележја во јавни про-
стори.

Во дефинирањето на авторската ле ги ти ма-
ци ја неизбежно и значајно е на едно место да се 
сублимираат дел од најважните констатации на 
то гашните критички пера на нашите простори. 
Спо ред ставовите за креативните димензии на 
Драган Попоски – Дада искажани од неговите 
современици по повод различните презентации 
на авторот, тие уште рано ја вбројуваат неговата 
појава помеѓу најинтересните по својот истра жу-
вач ки дух и творечки остварувања со вистински 
ав тентичен придонес во македонската ликовна 
уметност, формулирани како релација со на цио-
налното и традицијата, но со стремеж за надми-
ну вање на локалното и припаѓање кон светската 
култура.

Така, Борис Петковски, во својот текст за 
изложбата „Ангажираната уметност во Ју го-
сла вија 1919-1969“ (во Словењ Градец, 1969, 
по  доцна разработено во текстот „Видовите на 
ан гажираноста во македонската ликовна умет-
но ст“) потенцира дека „периодот по крвавата 
драма на Втората светска војна до денес е време 
на еден дијалектички разновиден историски 
процес низ кој длабоко се менуваат и обликуваат 
сите основни структури на македонското на цио-
нал но подрачје“, при што за Драган Попоски – 
Дада вели дека: „Создава скулптури со теми од 
ис  торијата и од современите настани. Делата 
му се обид за „тенденциозна“ деформација низ 
надреалистичко-симболично акцентирање на 
„нео бичното“: подвлекување, одземање или 
до давање детали, „преместување“ и пре на   гла-
сена експресивност на облиците итн.“ (Пе т ков-
ски, Борис, „Видовите на ангажираноста во 
македонската ликовна уметност“, Скопје: Ра згле -
ди, бр. 9, ноември 1972 година) 

За јубилејната изложба во Музејот на со вр-
емената уметност - Скопје е констатирано дека 
претставува антологиски пресек на неговиот 
пластичен израз (до 1981, н.з.), синтеза на 
формите и идеите во скулптурската продукција на 

Kratohvil’s class, he returned to Macedonia in 
1965 (Skopje, Centre for culture and information). 
In the 1970s, he became an active and significant 
member of the artistic community through many 
independent presentations since the beginning 
of the 1960s and also through his participation in 
many group presentations in Macedonia, former 
Yugoslavia and beyond the country’s borders, 
as part of the generation of young up and 
coming artists, including Stefan Manevski, Vasil 
Vasilev, Boris Nikolovski, Naso Bekjarovski, Tome 
Andreevski and others. 

Dragan Poposki – Dada is not only an 
influential artist, he also has an important role 
in the development and perception of sculpture, 
through his educational function but also with 
his contribution on many monuments installed in 
public areas. 

To define artistic legitimacy, we will inevitable 
and importantly summarise in one place some 
of the most significant conclusions from the 
then critical figures in our region. Looking at 
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авторот, богата и разновидна по својата ликовно-
содржинска компонента и по естетско-стилската 
насоченост. По стекнатото солидно академско 
обра зование на АЛУ во Белград, тој тргнува по 
свој сопствен пат во градењето на пластичниот 
израз. Неговиот логичен и континуиран развој 
по минува низ неколку фази: од стилизирана 
фи  гурација, содржински поттикната со теми од 
на шата национална историја, преку скулптура 
со знаковна и симболична насоченост, до дела 
во кои изградува асоцијативно-апстрактна скул-
птура, поаѓајќи од формите во природата. 

Понатаму, во студиозниот есеистички текст 
за споменатата изложба, Соња Абаџиева Ди ми  -
тро ва (која во повеќе наврати во различни спи-
са нија се осврнува на различните претставувања 
на овој автор) поединечно (ретроспективно) 
ги обработува дотогашните творечки процеси 
на Драган Попоски – Дада по кои тој станува 
за  бележан и препознатлив. Според неа, тој 
уште во раните дела (портрети, глави и фи-
гу ри), работени на Академијата во Белград, 
„ни открива скулпторска интуиција насочена 
кон индивидуална размисла“. На почетокот, 
во изборот на темите од грчката митологија 
(Икар, Дедал, Орфеј, 1960-1974) и нашето исто-
рис ко минато (Самоилови војници, Кирил и 
Ме тодиј, Климент Охридски), Космонаутите... 
ка ко архетип го одбира човекот (третиран, 
обликуван, деформиран и рекреиран со првите 
чо вечки допири на скулпторска материја до 
денес, без застој и умор), верувајќи во не го-
вата вечна актуелност и во неисцрпноста на 
ли ковното транспонирање“, додека пак не го-
ви те „Самоилови војници“ (започнати во 1963 
го дина и работени до 1974 година) остануваат 
како карактеристичен белег на колективните ре-
минисценции на публиката за првите реализации 
на Дада. (...) Овој воин, кој ја евоцира исто ри-
ја та како мит е третиран во вид на никогаш до 
крај откриена мистерија на човекот во чии 
сензации на духот и телото историското ста-
ну ва фантастично, а легендата станува мит.“ 
(Абаџиева Димитрова, Соња, „Драган Попоски 

the views and thoughts about Dragan Poposki 
– Dada’s creative dimensions expressed by his 
contemporaries of various forms of presentations 
by the artist, early on they see him as the most 
interesting artist due to his exploratory spirit and 
creative performances characterised by the true 
and authentic contribution to the Macedonian 
visual arts, formulated as a connection between 
national and traditional elements, but at the same 
time, striving to go beyond what is considered as 
local and gravitate towards world culture.  

Boris Petkovski in his written text for the 
exhibit of „Engaged Art in Yugoslavia 1919-1969“ 
(in Slovenj Gradec, 1969, and later elaborated 
in the text „The types of engagement in the 
Macedonian visual arts”) emphasises that „the 
years after the bloody drama of the Second 
World War until the present day is a time of a 
dialectic and versatile historical process in which 
all fundamental structures within Macedonia 
underwent significant changes and shapes. 
About Dragan Poposki – Dada he goes on to say 
that: „He creates sculptures with historical and 
contemporary motifs. His pieces are an attempt 
to achieve “tendentious” deformation by surreal 
and symbolic emphasis of what is considered as 
„unusual“: underlining, eliminating or adding 
details, „shifting“ and overstressed expression 
of forms etc.“ (Petkovski, Boris, „ The types of 
engagement in the Macedonian visual arts “, 
Skopje: Razgedi, No. 9, November, 1972). 
Regarding the jubilee exhibition staged at the 
Contemporary Art Museum – Skopje, it was said 
that it represents an anthological outline of his 
plastic expression (up until 1981), synthesis of 
the forms and ideas in the author’s sculpture 
production, rich and diverse in terms of its artistic 
content and also in the aesthetic and stylistic 
orientation.

After gaining solid academic education 
at the Academy in Belgrade, he went his own 
way in building and making his own mark on 
plastic expression. His logical and continuous 
development went through several phases: from 



26

– Дада - скулптури, цртежи“, Скопје: Музеј на со-
вре мената уметност - Скопје, 15.IV - 5.V.1981, 
cat.exh.)

Владимир Величковски, пак, во неговата 
сту  дија „Современа македонска скулптура“  
му посветува значајно место на Драган По-
по ски – Дада како креатор на едно од по-
карактеристичните остварувања во со вре-
ме ната македонска скулптура. Според него 
„Самоиловите војници“ ги задржуваат основните 
ан тропоморфни волумени, но тие ќе бидат по-
вод за развивање на послободни пластични ис-
тра жувања на уметникот. Тој го сведува обликот, 
ги дислоцира и разградува елементите на чо ве-
ко вото тело, а во менувањето на полните и мазни 
во лумени, како и релјефни интервенции, (...) фи-
гу рата е замислена фронтално (...) додека пак 
пре познатливоста е задржана и кога формата е 
крај но редуцирана и воопштена (човечка фигура, 
шлем, штит, плашт...), постепено надминувајќи 
ја дисхармонијата меѓу натуралистичките еле-
менти и деформираните апстрахирани де ло ви.“ 
(Величковски, Владимир, „Современа ма ке дон-
ска скулптура“, Скопје: Македонска книга, 1989, 
стр. 35)

Вбројувајќи се помеѓу ретките автори кои 
го обработуваат мотивот на „Самоиловите вој -
ници“, Драган Попоски - Дада во по до цне-
жните авторски периоди се навраќа на ан тро-
по  морфните форми, фигуративниот пристап, 
односно човековото тело како материја погодна 
за изразување и пресоздавање, но преку 
скулпторско изразување и упростување.

Во односот кон светот во кој живее во да-
дениот историски период и општествено-кул-
ту ролошката клима, мошне рано кај авторот се 
по јавува потребата од оддалечување од вли ја-
ни јата во насока на откривање на со п ствениот 
по тенцијал. Паралелно со ф и гу ративниот јазик, 
тво рештвото на Драган Попоски - Дада од 1965 
го дина се придвижува кон тотемски, вертикални, 
знаковно-симболични скулптури инспирирани 
од традицијата, во чија композиција ритмички се 
менуваат различни форми (правоаголни, кружни 

stylised figuration, instigated in its content with 
motifs from our history, all through sign and 
symbolic sculpture, and pieces through which he 
develops and builds on associative and abstract 
sculpture, starting with forms found in nature. 

Moreover, in the study essay about the 
above mentioned exhibition, Sonja Abadzieva 
Dimitrova (who on many different occasions in 
various journals has focused on the different 
forms of expression by this artist) individually 
(retrospectively) analyses Dragan Poposki – Dada’s 
existing creative processes which for which he 
became known. In her opinion, even in his earliest 
pieces (portraits, human heads and figures) that 
he created at the Academy in Belgrade, “he 
lets us in on his sculptural intuition focussed 
towards individual thought “. In the beginning, 
when selecting the motifs from Greek mythology 
(Icarus, Daedalus, Orpheus, 1960-1974) and our 
historical past (The Soldiers of Samoil, Cyril and 
Methodius, Clement of Ohrid), Cosmonauts... 
he chose man as archetype (analysed, formed, 
deformed and recreated with the first human 
touches of the sculptural matter until present 
day, continuously and without fatigue), believing 
in his eternal significance and the boundless 
artistic transposition“, whereas his piece „The 
Soldiers of Samoil“ (which he began working 
on in 1963 and finished in 1974) remains as a 
typical mark on collective reminiscences of the 
audience about Dada’s early pieces. (...) This 
solder who evokes history as a myth is presented 
as a type of never ending mystery of man in 
whose sensations of spirit and body, historical 
elements become fantastic, and the legend 
becomes a myth.“ (Abadzieva Dimotrova, Sonja, 
„Dragan Poposki – Dada - sculptures, drawings“, 
Skopje: Contemporary Art Museum – Skopje , 15.IV - 
5.V.1981, cat.exh.)

In his study titled “Macedonian 
Contemporary Sculpture”, Vladimir Velickovski 
greatly emphasises Dragan Poposki – Dada as the 
creator of one of the most characteristic pieces 
in the contemporary Macedonian sculpture. In 
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итн.) а се јавува и графичност која ќе биде ра зви-
ена во неговите подоцнежни дела.

Од 1968 година па натака, Драган Попоски 
- Дада станува препознатлив по дела коишто се 
ор гански поврзани со поднебјето. Конкретно, 
но стал гичноста кон родното поднебје се ма-
ни фестира на поинаков начин во творечката 
фа  за која следи по фигуративната и во која 
уметникот им се посветува на скулптурите из-
ра  ботени во дрво за кои инспирацијата ја црпи 
од низите (лисјата) тутун коишто го одбележале 
не говото детство во родниот град Прилеп. Овие 
не фигуративни остварувања во себе ги содржат 
пластовите од детските импресии и може да 
се толкуваат како навраќање на визуелните 
спо  мени од детството. Воедно, циклусот на 
скулптури кои најчесто ги носат насловите како: 
„Низа“ (I-VI, 1968-1969 година), потоа „Градење“ 
(I-III, 1969), „Ракатки“, „Стега“, од друга страна, 
пак,  претставуваат асоцијативни концентрирани 
изрази со социјален контекст.  

За изборот на тутунот како моментум на ин-
спи рација, авторот во едно интервју вели дека е 
израснат со него, го работел долги години и го 
интересирало како можност преку него да се из-
ра зат и некои посебни сфаќања за уметноста, 
особено за вајарството. Тутунот претставува по-
вод за создавање напластени композиции кои 
асо цираат на реденки и плетеници од „жолтото 
злато“. (Ј. М. П., „Дада: ме инспирира тутунот“, 
Скопје: Нова Македонија, 02.06.1973)

Поставеноста на скулпторската маса во 
овие остварувања делува монолитно, компактно 
и со затворена форма во вид на правоаголни 
бло  кови, но воедно се расчленува на пошироки 
или поситни квадратни или обли партии кои 
фор   мираат стилизирани органски сугестии 
на напластување и постепено посигурно, но и 
по  слободно градење на композицијата и осв-
ојување на просторот. Овие архаични ево ци-
рања се премин од антропоморфноста кон асо-
ци јативната апстракција, а упростениот принцип 
на третирање на волуменот и статичноста на 
масата, авторот ја разбива преку линеарната и 

his opinion, the piece “the Soldiers of Samoil” 
maintains all the fundamental anthropomorphic 
volumes, but they will be used to develop more free 
and plastic explorations by the artist. He brings 
the shape, dislocates and disengages the elements 
of the human body, and in the interchange of full 
and smooth volumes and surface intervention, 
(...) the figure is envisaged frontally (...) whereas 
the familiarity is maintained even when the form 
is wholly reduced and generalised (human figure, 
helmet, shield, sheath...), gradually overcoming 
the disharmony between naturalistic elements 
and deformed abstract parts.” (Velickovski, 
Vladimir, „Macedonian Contemporary Scultpure“, 
Skopje: Makedonska Kniga, 1989, page. 35)

Dragan Poposki – Dada, is one of the few 
artists that worked with the motif of “The Soldiers 
of Samoil” and in his mature creative years 
returned to anthropomorphic forms, figurative 
approach and the human body as a matter which 
he can use to express himself and create, but 
using the sculpture and simplification. 

In his conduct towards the world in which he 
lives in the specific historic period and the social 
and cultural atmosphere, we can see very early on 
that the artist feels the need to distance himself 
from the pressures and discover his own potential. 
In parallel to figurative language, since 1965 
Dragan Poposki – Dada’s creativity has moved 
towards totemic, vertical, signs and symbolic 
sculptures that have been inspired by tradition, a 
composition that rhythmically witnesses various 
forms (rectangular, circular etc.) and graphics also 
appear that will be further developed in his later 
pieces.

Since 1968, Dragan Poposki – Dada has 
become known for his pieces that are organically 
connected with the region. Specifically, the 
nostalgia that draws him to his origins and region 
are manifested in a different manner in his creative 
phase following the figurative phase, in which the 
artist dedicates himself to wood carving, inspired 
by tobacco leaves that were heavily present in his 
childhood in his home town of Prilep. These non-
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орнаментална игра со засеци кои формираат 
ри  тмичка брановидна треперливост на низите 
ту  тун. Максимално се афирмира формата како 
чист скулпторски израз, при што се сле ди и 
наративниот израз на детализираната сти ли -
зирана орнаментика. Преку оваа игра на вмре -
жување, епидермисот на редуцираните вра-
мно тежени композиции се здобива со сопствен 
ен титет кој провоцира поинакви тре пер ли ви оп-
тички сензации кај гледачот, а притоа сим бо лот 
на родното поднебје (со дури фол клор ни ре ше-
нија) го разработува до знак на трајна при сут-
ност во интимните креации.

Пластичното оформување на егзи стен ци-
јал ните моменти изведени преку тутунот про-
дол  жува со изведба во мермерот како вонредно 
бла  городен материјал кој дава можост од него 
да се извлечат чисти вајарски форми наменети 
за екстериер и ентериер. Ова претставува кон-
ти нуитет на пластичните интереси на Драган 
По поски – Дада и истражување на можностите 
за обработка на темата во поинаков материјал. 
Авторот е внимателен при изборот на ма тери ја-
лот, притоа избирајќи го совршениот материјал 
за оживување на идејата, односно тој храбро 
екс периментира со асоцијативни и апстрактни 
облици кои освојуваат со своите балансирани 
односи на основните скулпторски елементи - 
формата и просторот.

Како логичен след на дрвените скулптури 
со мотив на „низи“, и надоградување на говорот 
со кој претходно се служи, Драган Попоски - 
Дада ги задржува и ги нагласува во поинаков 
вид елементите на нижење на облиците и асо-
ци   јациите. Формата ја содржи претходната 
суштина, ритамот во мермерните скулптури ста-
нува експанзивен по хоризонтала, вертикала 
и дијагонала, додека оваа насоченост во из-
вес  ни дела достигнува ефект на контрапункт. 
Гра   фичките моменти на стилизирани низи 
од дрво, во мермерот се видоизменети во по -
веќе асоцијативни тенденции. Формите се 
поедноставени и стануваат носители на уни-
вер залните значења, а изборот на мермерот 

figurative creations contain layers of childhood 
impressions and can be seen as revisiting visual 
childhood memories. At the same time, the cycle 
of sculptures titled as: „Niza” (I-VI, 1968-1969), 
then „Gradenje“ (I-III, 1969), „Rakatki“, „Stega“, 
represent associative concentrated expressions 
of social nature.  

In an interview, the artist talks about the 
choice of tobacco as a source of inspiration, 
saying that he grew up with it, has worked with it 
for many years and was interested in tobacco as a 
means through which he was able to express some 
specific artistic perceptions, particularly about 
sculpture. Tobacco was used to create layered 
compositions that remind us of layers and plates 
of „yellow gold“. (J. М. P., „Dada: tobacco inspires 
me”, Skopje: Nova Makedonija, 02.06.1973)
The arrangement of sculptural mass in these 
pieces seems monolithic, compact and with 
closed form, something like rectangular blocks, 
but at the same time it breaks down in wider or 
smaller square shaped or round segments that 
form stylised organic impressions of layering and 
gradually and more determinedly, but also allow 
for more liberal construction of the composition 
and overpowering of space. These archaic 
reminiscences are considered as the move from 
anthropomorphic towards associative abstract, 
and the simplified principle of dealing with 
volume and lack of mass movement is shattered 
by the artist using linear and ornamental play with 
sections that form rhythmic undulating patience 
of tobacco fields. The form, as a clear sculptural 
expression is completely reaffirmed and the 
narrative expression of the detailed stylised 
ornaments is closely followed. Through this 
networking game, the epidermis of the reduced 
balanced compositions acquires its own entity 
that provokes in the spectator various wavering 
optical sensations, and in doing so develops the 
symbol of the origins and native land (with even 
folklore touches) as a sign of permanent presence 
in intimate creations.

The plastic shaping of existential elements 
performed with tobacco continues with the use 
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како материјал за обработка и темата „низи“ 
(без минуциозно детализирање) се директни 
ре ференци на родното место и детството на 
авторот. Мермерните варијации на оваа те ма, 
во поинаков материјал се подложни на тран-
сформирање и избегнување на дета ли за  цијата, 
иако го задржуваат дејството кое асо ци ра на 
засекување, наслојување, диплење и ра сло ју ва-
ње, мултиплицирање, размножување... 

Моделирањето преку ритам и игра на пол-
ното и вдлабнатото се истакнува преку спо-
ју вање и разделување на прстенести, кружни, 
ели птични облици, дополнување, градење во 
сим болична волуминозна - хоризонтална или 
вер  тикална низа од тутунски лисја, налик на 
на пластени и/или лепезести форми кои се раз-
двојуваат и го освојуваат просторот и во кра-
јна мера го означуваат пластичниот јазик на 
По поски. Неговите тематски преокупации од 
оваа творечка фаза се транспонирани и во 
скулптури, излеани во бронза во кои се следи 

of marble, as an exceptionally noble material that 
enables the extraction of clear sculptural forms 
that can be used for exterior and interior. This is 
a continuation of Dragan Poposki – Dada’s plastic 
interest and exploration of the possibilities for 
working further with the motif but using different 
material. The artist is cautious in the choice of 
material, thereby selecting the perfect material 
to breathe new life into his idea and with great 
courage he experiments with associative and 
abstracts shapes that are enticing in terms of 
their balanced relationship of the fundamental 
sculptural elements – form and space.

As a logical progression of wooden sculptures 
that centre around the „strings“ motif and adding 
to the language he used before, Dragan Poposki 
– Dada maintains and uses another way to 
emphasise the sequential elements of shapes and 
associations. The form quintessentially remains 
the same and the rhythm in the marble sculptures 
becomes expansive along the horizontal, vertical 
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истата структурираност и стилска изразност, но 
со испитување на својствата и можностите на со-
се ма поинаков материјал со подеднаква ус пеш-
ност во реализацијата.

Драган Попоски - Дада го продолжува сво-
јот интерес кон асоцијативните содржини кои се 
опре делени со органски карактер во мермерот, 
ма теријал за погоден за проникнување и ви зу-
елизација на ваквиот вид форми. Според В. Ве-
личковски, со својот опус тој ги „афирмира спе-
ци фичните својства на органската скулптура, 
која што се издвои како посебна тенденција во 
ма кедонската скулптура“. Во делата работени 
помеѓу 1977-1980 година „биолошкиот иден-
ти тет на формата е одреден со заобленоста на 
формата“; тоа се „поедноставени облици со 
внатрешна набиеност и енергија до кои Дада 
дојде по пат на редукција на деталите и со-
обра зување со природата на материјалот“. (Ве-
личковски, Владимир, „Современа македонска 
скулптура“, Скопје: Македонска книга, 1989, ср. 
54-55) 

Биоморфните скулптури содржат мо ну-
ментален афинитет кон волуменот, но и не го-
ва суптилна моделација и се одликуваат со на-
мерата сосема да се прочисти формата, су ге-
ри рајќи асоцијации на природните процеси на 
ба брење, течење, бранување, разлевање... До 
со вршенство измазнетите органски изблици се 
чини како да излегуваат од една строга ос нов-
на квадратна форма, при што е овековечен мо-
ментот на биолошкиот процес - движењето, пре-
ку „разлевање“ на каменот, чувствувајќи како да 
ис тото тоа движење го оживува каменот од кој се 
ра ѓа, симболизирајќи го исконското создавање. 

Апстрактниот лизирам, со примеси на благи 
ме тафизички конотации, во претставувањето 
на раѓањето и создавањето на животот преку 
на брекнатите облици е содржател на еротски 
асоцијации. Како што заклучува Ладислав Ба-
ри шиќ „делата се набиени со извонредно су-
гес тивна еротика, која поаѓајќи од студенилото 
на каменот ја создава физичката топлина на 
интимата и идентитетот во набљудувачот“. 

and diagonal lines, whereas this guiding line 
in certain pieces has a counterpoint effect. In 
terms of the marble, the graphical elements 
of stylised wooden sequences are modified 
in several associative tendencies. Forms have 
been simplified and have become the centre of 
universal significance, and the selection of marble 
as the material of choice to treat and process 
the „strings“ motif (without meticulously going 
into details) are considered as direct references 
of the artist’s birth place and childhood. The 
marble variations of this motif are prone to 
transformations and avoidance of meticulous 
detailing if they are treated by another material, 
even though they still maintain their impact that 
is associated with cuttings, layering, folding and 
breaking down of layers, multiplication... 

Modelling through rhythm and play with full 
and concave surface comes to light by combining 
and separating annular, round, elliptical shapes, 
supplementing, constructing in a symbolic and 
voluminous – horizontal and vertical harvest of 
tobacco leaves, similar to layered and/or fan shape 
which are separated and dictate the space and at 
the most, they signify Poposki’s plastic language. 
His thematic obsession within this creative phase 
is transposed in bronze sculptures, that maintain 
the same structure and stylistic expression, but 
at the same time, it explores the properties and 
potential with a completely new material with 
equal success in its performance.

Dragan Poposki – Dada continues with his 
interest in associative content that when it comes 
to marble, it is determined by an organic property 
and this material is suitable for comprehension and 
visualisation of these types of forms. According 
to V. Velickovski, the artist’s opus “reaffirms the 
specific properties of organic sculpture, which 
discernibly has become a separate tendency in 
Macedonian sculpture“. In his pieces produced 
from 1977 to 1980 „the biological identity of 
the form is determined with an oval property of 
the shape “; and these are „simpler forms with 
internal tension and energy that Dada managed 



31

Вдахновено и поетски доживеана, одбрана и 
одмерена во материјалот и ритуалот на умет -
ничкото создавање, измазнетата екс пре  -
сивност и интелектуалната рамнотежа на сим-
бол - скулптурата на Драган Попоски - Дада 
пре тставува нова квалитетна вредност во со-
вре  меното македонско вајарство. Нејзините ди-
мензии, димензиите на нејзиното дејствување и 
по доцнежните влијанија ќе бидат од посебно 
значење во вреднувањето на разработката на 
фо рмата и тивката, но интимно силна поезија 
која е вткаена во неа“. (Баришиќ, Ладислав, „Еро -
тикон или објаснение за настанување на ка ме-
нот“, Скопје: Екран, 24.04.1981)

Притоа, Драган Попоски - Дада потврдува 
дека суштински го познава и препознава свој-
ството на материјалот и неговите не са мо тех нич-
ки, туку пред сè, структурални и ли ков но-естетски 
карактеристики и можности. Ак центираната 
едно  ставност на формите пре ку префинетите 
пластични димензии како ана ло гија на ритамот 
во сублимирана и суптилна фор ма резултира во 
во лумени кои хармонично про излегуваат едни 
од други.

Во овие суптилни лирски остварувања, со на-
гла сена интимност истражен е преку контрасти 
на формата и површината еден поинаков вид 
хар монија. Обработката на површината и спојот 
на набабрени, мазни и обли форми налик на 
мазна и течна супстанца кои се разлеваат, на-
спро ти тенденциозно - рапавите коцкасти по-
вршини вдлабени со линеарно вдлабен систем 
од неповрзана мрежа ни овозможува да ја 
сфатиме постојаноста на каменот наспроти не-
по стојаноста на промената, содржејќи ја во себе 
сета своја интимност, но и монументалност.

Конкретно, поаѓајќи од објаснувањата на 
Соња Абаџиева во однос на овие тенденции во 
творештвото на Драган Попоски – Дада и ако 
ги резимираме карактеристичните созвучја на 
новата творечка преокупација на Дада, тие ќе го 
оформат триномот: создавање на прототипови за 
нови форми - движења - тактилност. Овие односи 
уште повеќе се заоструваат низ антиномиите: 

to achieve by reducing the details and harmony 
with the nature of the material”. (Velickovski, 
Vladimir, „Contemporary Macedonian culture”, 
Skopje: Makedonska kniga, 1989, pg. 54-55) 

Biomorphic sculptures contain monumental 
affinity towards volume, but also towards its 
subtle modelling, and are characterised by the 
intent to achieve complete cleansing of the form, 
pointing towards the associations of the natural 
processes of swelling, flow, undulation, casting...
The perfection of the smooth organic pouring 
seem like they spring from a stringent square 
form, which perfectly captures the point of the 
biological process – movement through „casting“ 
of rock, and feeling that same movement, the 
springs the rock to life that gives birth to it, 
symbolising primeval creation. 
     The abstract lysis, with shades of mild 
metaphysical connotations, contains erotic notes 
in the portrayal of birth and the creation of life 
through the protruding forms. The conclusion 
made by Ladislav Barisic says “the pieces are filled 
with the tension of exceptional suggestive erotica, 
that starting from the aloofness of rock, creates 
physical warmth of intimacy and identity of the 
spectator. Inspired and leaves one with poetical 
impressions, carefully selected and measured 
in the material and ritual of artistic creation, 
smoothed expressiveness and the intellectual 
balance of the symbol - the sculpture of Dragan 
Poposki – Dada represents a new quality value in 
contemporary Macedonian sculpture.
      Its dimensions and the dimensions of its 
imprint and impact at later stages will have a 
particular significance in the evaluation of how 
form and tissue were processed, but also the 
intimately strong interweaved in it”. (Barisic, 
Ladislav, „Eroticon or explanation of origins of 
rock”, Skopje: Ekran, 24.04.1981)

Dragan Poposki – Dada has yet again showed 
that he essentially knows and understands 
the property of the material and its technical 
but foremost structural, artistic and aesthetic 
properties and potential. The emphasised 
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мазно - рапаво, тврдо - меко, мирување - акција, 
конзистентност - неконзистентност, геометриско 
- лирско. Во сите овие три (релативно различни) 
при оди констатираме еднакво грижлива обра-
бот ка на материјалот – внимателно обработен, 
струган и полиран до онаа техничка перфекција 
којашто ги буди благородните својства и су птил-
ни те нијанси на мермерот. Ваквиот однос се 
су блимира во синтетична целина со своевиден 
ли ковен сензибилитет кој елоквентно зборува 
за зрелата скулпторска мисла и автономната 
реа лност на уметничкиот израз, израз кој ги 
обо гатува и облагородува нашите визуелни на-
ви ки и го означува досега највисокиот ликовно-
естетски дострел на Дада“ (Абаџиева, Соња, 
„Зрела скулпторска мисла“, Скопје: Нова Ма ке-
до нија, 26.4.1981)
Мо нументалноста преточена во интимност про-
дол жува во следниот циклус скулптури во кои се 
фо кусира на основните „пра“ форми: коцката, 
ква дратот, топката, цилиндарот... (од 1990-1991 
го дина). Драган Попоски - Дада ги истражува 
можностите на мермерот преку облиците и нив-
ни те взаемни врски, при што, иако различните 
фор ми произлегуваат една од друга, секоја го 
за чувува својот одвоен ентитет. 
Цврстите премиси на сублимираните контрастни 
ми нималистички форми кои се допираат, со зда-
ваат отпор, проникнуваат во и произлегуваат 
една од друга, преку позиционираноста во ком-
по зицијата и формираат специфична динамика 
и движење. Оваа игра на движењата се случува 
един ствено преку поставеноста на елементите 
во композицијата.
Пов торно станува збор за совршено изведени 
фор ми во кои посебно е изразен лирскиот момент, 
при што делата не нужно имаат асоцијативни 
коно тации. Нагласена е архитектониката преку 
спротивставување на масите како спој на 
компактни апстрактни форми, што резултира со 
хармонични односи. Антитезата во овие изведби 
се случува преку играта на отворени наспроти 
затворени форми, конвексни наспроти конкавни 
простори, волумени, маса, материјал. 

simplicity of forms seen through the refined 
plastic dimensions as an analogy of rhythm in a 
sublimated and subtle form, results in volumes 
that are derived from each other in harmony.

In these subtle lyrical performances, a 
different type of harmony has been explored 
with accentuated intimacy and through contrasts 
of form and surface. The development of the 
surface, combined with uneven, smooth and 
round forms that are reminiscent of a smooth 
and liquid overflowing substance against the 
tendentiousness – uneven square shaped 
surfaces indented by linear indent system from 
an unconnected network, has allowed us to 
comprehend the perseverance of rock against the 
feebleness of change, containing within itself all 
its intimacy and monumentality. 
More specifically, as Sonja Abadzieva elaborates 
on the artist’s creative tendencies, she says “if 
we summarise the typical harmonies of Dada’s 
new creative obsession, we can see a trinomial 
developing: creation of prototypes for new 
forms – movement – tactility. These relationships 
are even more visible through the antinomies: 
smooth- rough, hard - soft, motionless - active, 
consistency – inconsistency, geometric - lyric. 
From all these three (relatively different) 
approaches, we can see an equally careful 
processing of the material - chiselled, scrapped 
and polished with that technique to perfection, 
which springs the noble properties to life and 
subtle shades of the marble. This relationship 
can be summarised in a synthetic whole with its 
own visual sensibility that eloquently speaks of 
the mature sculptural thought and autonomic 
reality of the artistic expression, which enriches 
and refines our visual habits and signifies Dada’s 
the highest yet visual and aesthetic achievement” 
(Abadzieva, Sonja, „Mature sculptural thought “, 
Skopje: Nova Makedonija, 26.4.1981)
The monumentality, transformed into intimacy, 
continues in the next cycle of sculptures where 
he focuses on the fundamental “pre” shapes - 
cube, square, ball, cylinder... (from 1990 to 1991). 
Dragan Poposki – Dada has explored the potential 
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Формите произлегуваат од основата, а делото е 
ра зиграно со смената на совршено измазнетите 
партии наспроти оние чија површина е „раз бра-
ну вана“  преку бескрајната мрежа на врежани 
линии, при што се потенцира сетилноста на тек-
сту  рата, односно нагласениот тактилен момент 
на контрастот на рапава и мазна фактура. 
Како особена групација можат да се истражуваат 
ан тропоморфните остварувања на Драган По-
по ски - Дада, без оглед дали станува збор за 
идеализирани, стилизирани замислени ликови 
или фигури кои се движат во следниов тематски 
оп сег: девојки во разни пози или машки фигури, 
фигури на историски личности, портретни ос тва-
ру вања. Во сите нив се чувствува тежнеење кон 
сти лизација, со акцент на катактеристиките на 
прет ставената замислена или реална личност, 
но со нагласеност на одредени детали како 
атри бути на личноста. Идеалните пропорции 
на човековата фигура се одраз на едно ес те-
ти зирано сфаќање на хуманистичката идеја на 
Протагора за човекот, кој вели дека: „ Човекот е 
мерило на сé “. 
Во однос на монументалните дела, освен скул-
птури кои се изработени во секоја од на ве де-
ните творечки фази и ги носат идејните кон-
цепции на истите, изведени на различни локации 
во земјава и во светот, Драган Попоски - Дада 
е автор и на скулптури кои претставуваат ис-
то риски личности значајни за македонското 
поднебје и народ (Кирил и Методиј, Самоил, 
Гоце Делчев итн). Притоа, скулптурата е носител 
на карактеристичните особини на претставениот 
мо дел и според авторот, делото „силно ја носи 
идејата на оној кому му е посветено“.
Цр тежите на Драган Попоски - Дада вообичаено 
се разгледувале како студии за скулптури и во-
оби чаено хронолошки ги следат неговите творби, 
по точно го иницираат, замислуваат и навестуваат 
нивното раѓање. За разлика од некои поранешни 
кон статации дека тие служат како средство во 
кој авторот нуди дообјаснување на неговите 
плас тични трагања во тродимензионалните умет-

of marble with his use of shapes and their mutual 
relationship, and even though different forms 
derive from each other, each form maintains its 
own separate identity. 
The strong premises of sublimed contrasting 
minimalistic forms that come into contact with 
each other create resistance, they penetrate and 
are created from each other by their position 
within the composition where they form a 
specific dynamic and movement. This game of 
movements is not limited only to the position of 
the composition’s elements.
Here again, it is about the perfectly executed 
forms in which the lyrical element is especially 
expressed, whereby the pieces do not necessarily 
have associative connotations. Architectonics is 
also emphasised through the contrast of masses 
as a fusion of compact abstract forms, which 
results in harmonic relationship. The antithesis of 
these pieces occurs through the play of open as 
opposed to closed forms, convex as opposed to 
concave spaces, volumes, mass, material. 
The forms rise from the foundation, and the 
piece is stirring, and through the change of the 
perfectly smooth elements against those whose 
surface is “undulating” from the endless weave of 
imprinted lines, where the sense of the texture 
is emphasised, and the acute tactile point of 
the contrast between the rough and smooth 
elements. 
Dada’s anthropomorphic achievements can 
be analysed as a separate group, regardless of 
whether we are looking at idealised, stylised 
imagined faces or figures that move in a thematic 
range, from girls in different postures or male 
figures, historical figures or portraits. They all 
radiate a tendency towards stylisation, with 
emphasis on the properties of the presented 
imagined or real person, in which certain details 
or the person’s attributes are highlighted. The 
ideal proportions of the human figure are a 
reflection of a certain aesthetic comprehension 
of Protagoras’s humanistic idea of man where 
„man is the measure of all things”. 
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нички регии, волуменот и деталната разработка 
на композицијата со сите нејзини елементи, не 
само што ги прошируваат нашите познавања за 
наста нувањето на скулптурата, туку можат и да 
егзи  стираат како самостоен уметнички медиум. 
Дра ган Попоски - Дада своите цртежи ги обли-
ку ва во ликовна хармонија со еден вид од својот 
скулпторски развој. Во него уметникот тргнува во 
истражување на скриената симболика („са крал-
ност“, „задпојавно“) односно од значењето на 
формите среќавани во пластичниот израз на не-
кои примитивни народи, чии култни обичаи го со-
зда доа тотемот како носител на таинствени сили 
и значења. На овие согледувања Драган Попоски 
- Дада им ја приопштува сродната, според своите 
на дворешни и формални белези, обликуваност 
на предметите од нашиот домашен и национален 
ру рален амбиент. Осмозата меѓу овие поттици се 
врши во вид на стилизација, со која цртежите на 
Драган Попоски - Дада добиваат изглед на де ко-
ративно-симболично-сакрални предмети.“
(Пет  ковски, Борис, „Аспекти на цртежот во Ма-
ке донија“, Скопје: Мисла, февруари 1968, бр.22)

Според В. Величковски „тро ди мен зи о нал ни-
от објект добива свој дводимензионален аспект, 
од носно еден материјал е заменет со друг во кој 
се вообличени сродни форми. Станува збор за 
пренесување, поточно за испреплетување и до-
пол нување на два медиума во кои се остварува 
сродно пластично истражување“. (Величковски, 
Вла димир, „Заокружени истражувања“, Скопје: 
Нова Македонија, 26.12.1991)
Ладислав Баришиќ, пак, смета дека цртежите се 
„колекција на анализи за скулптурата: ис пи ту-
ва ње на соодносот на волуменот и обликот, на 
хармоничноста и ритамот. (...) секое дело, па и 
скулпторското, мора да тргне од размислувањето 
во конкретна, ликовна база, во цртеж бидејќи во 
неговите раце е судбината на идниот резултат“. 
(Баришиќ, Ладислав, „Дада - цртежи, графики“, 
Скопје: Центар за култура и информации – 
Скопје, 1975, cat.еxh)

In terms of the monumental pieces, apart from 
the sculptures that were developed in each of the 
outlined creative phases and contain their ideal 
concepts and produced at different locations 
in this country and around the world, Dragan 
Poposki – Dada has also produced sculptures that 
represent historical figures that are important for 
Macedonia and its people (Cyril and Methodius, 
Samoil, Goce Delcev, etc.). Moreover, the sculpture 
is the central focus of the model’s characteristics 
and in the artist’s words „strongly carries the idea 
of the person to whom it is dedicated”.
Dragan Poposki – Dada’s drawings have usually 
been analysed as sculptural studies, and usually 
follow his creations in a chronological order, and 
specifically they initiate, devise and indicate their 
beginning. Early conclusions indicate that the 
drawings were used as a means with which the 
artist can additionally explain his plastic search 
in three-dimensional artistic areas, volume and 
detailed development of the composition and all 
its elements. But the drawings not only expand 
our knowledge of the beginnings of the sculpture, 
but they can also be viewed as an independent 
artistic medium and expression. 
„Dragan Poposki – Dada has formed his drawings 
in a fine artistic harmony, with one type of his 
sculptural development. Here, the artist begins 
to explore the hidden symbolism, ‘sacredness’, 
‘essential” meaning of the forms that appear in 
the plastic expression of certain primitive people, 
whose customs have created the totem as the 
symbol of mysterious forces and meanings. Dada 
has approximated these observations to the 
quite similar and based on his external formal 
marks, shaping of objects from our domestic rural 
environment. The osmosis between these motifs 
is stylised with which Dada’s drawings gain the 
appearance of decorative, symbolic and sacred 
objects”. (Petkovski, Boris, „Aspects of drawings in 
Macedonia“, Skopje: Misla, February 1968, No.22)
According to V. Velickovski, “the three-dimensional 
subject has its own two-dimensional aspect, one 
material is replaced by another in which similar 
forms have been shaped. Here, two mediums 
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Сепак, без оглед на првичната намена, може да се 
констатира дека сите цртежи на Драган Попоски 
- Дада се самостојни ликовни дела коишто во 
себе содржат самостојни суптилни форми, 
„сти лизирани и префинети интерпретации на 
тутуновите лисја“ кои понатаму преминуваат во 
апстрактни композиции.
Сите овие согледувања, сумирани на едно 
место презентираат една поопширна слика за 
раз војниот процес на скулпторот Драган По-
поски - Дада. Визуелните доживувања од фи-
ло софски сублимираните органски и ан тро-
поморфни скулптури (осврнувајќи се на сим бо-
ликата на географското поднебје од кое по тек-
нува, неговите специфики, историја...), во кон-
тинуитет ги истражуваат изразните својства не 
само на различниот материјал (пред сè на мер-
мерот, a на почетокот и дрвото, но и бронзата), 
туку и на поинаквиот дводимензионален израз. 
Непрекинатиот процес на создавање чиста форма, 
компактна ликовна естетика и едноставност на 
облиците, одамна го позиционираа и потврдија 
името на Драган Попоски - Дада во врвот на 
македонската скулптура како уметник со свое 
животно и префинето естетско определување 
на кое му останува доследен и препознатлив до 
ден денешен како скулптор на монументалното 
во интимното. 

Маја Чанкуловска-Михајловска

have intertwined and supplemented each other 
and within them, similar plastic exploration has 
been achieved”. (Velickovski, Vladimir, „Completed 
explorations “, Skopje: Nova Makedonija, 26.12.1991)
Ladislav Barisic’s view is that the drawings are a 
„collection of sculptural analysis: exploring the 
relationship between volume and form, harmony 
and rhythm. (...) the origin of each piece even 
the sculptures has to be the focus of a specific 
visual art foundation, specifically in a drawing 
because the fate of its future achievement lies 
in its hands”. (Barisic, Ladislav, „Dada - drawings, 
graphic arts“, Skopje: Cultural and Information– 
Skopje, 1975, cat.еxh)
Nonetheless, regardless of its initial purpose, it 
can be said that all the drawings made by Dragan 
Poposki – Dada are independent pieces of art that 
contain autonomous subtle forms, “stylised and 
refined interpretation of tobacco leaves” that are 
further developed into abstract compositions.
All these observations, summarised in one place 
have painted a more comprehensive picture o 
the development process of the artist Dragan 
Poposki – Dada. The visual experiences from 
the philosophically sublimated organic and 
anthropomorphic sculptures, and focusing on the 
symbolism of his origins, the specific properties 
and history of the region..., have continuously 
explored the expressions not only in the diverse 
material, primarily marble, and wood in the 
beginning, bronze too, but also  in a different 
two dimensional expression. The continuous 
process of the creation of a pure form, compact 
fine aesthetics and simplicity of shapes have long 
established the name Dragan Poposki – Dada at 
the top of Macedonian sculpture, as an artist with 
his own life and refined aesthetic determination 
to which he has remained fully dedicated and 
recognisable to this very day as a sculptor of the 
monumental in the intimate. 

Maja Cankulovska – Mihajlovska 
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Би можело ли да се рече дека дека скулп-
турата на Драган Попоски - Дада е „реа лис-
тич на“? Да, ако веднаш потоа се додаде дека 
неј зиниот реализам е од лирска природа. На 
сличен начин фолклорот ги пресоздава во шари 
и апстрактни игри нештата што безмалку секој 
час се пред нашите очи: билките, животните, 
чо  вечките фигури. Преточени низ филтерот 
на ликовната симболика тие честопати одвај 
се познаваат; нивното значење станува далеку 
по општо одошто на почетокот можело да се 
претпостави. Се разбира дека Дада како мо-
де рен уметник кој веќе ја поминал фазата на 
колебање и стравопочит, се однесува кон не-
го на мошне небрежен начин. Би можело да 
се рече дека тој се обидува да создаде еден 
нов фолклор, пред се свој а со надеж дека 
тој можеби во иднина ќе стане општ. Оттаму 
впечатокот дека неговиот избор дошол мошне 
пречистено: место многу билки, животни, 
симболични фигури, тој се определил за една 
- тутунот. Редиците, низите, слоевите што се 

Could one say that Dragan Poposki – Dada’s 
sculpture is “realistic”? Yes; immediately 
afterwards one adds that its realism is of a 
lyrical nature. In a similar way folklore transforms 
into patterns and an abstract play those things 
which are in front of our very eyes all the time: 
plants, animals and human figures. Filtered 
through an artistic symbolism, they are more 
often scarcely recognisable; their significance 
becomes much more universal than could have 
initially been supposed. Of course Dada, as a 
modern sculptor who has already gone through 
the phase of hesitation and awe, deals with 
this in an extremely carefree way. One could 
say that he is endeavouring to create a new 
folklore, one above all his own, in the hope that 
it might become universal. Hence we have the 
impression that his choice has come about in an 
extremely refined way: instead of many plants, 
animals or symbolic figures he has opted for one 
thing - tobacco. The rows, the strings, the layers 
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растегаат, целата таа листна тектоника станала 
голема можност низ која може да се темели и да 
се изградува светот.

Па сепак можеме ли да бидеме наивни па да 
по веруваме дека тутунот, а не нешто повеќе, е 
целта на Драган Попоски - Дада. Навистина тој 
е роден и израснат во Прилеп, гледал како се 
ра боти тутунот и како дете самиот работел на 
не го. Веќе реков дека Дада е модерен скулп-
тор. Ќе додадам дека тој ја има и итрината на 
модерниот скулптор. Од искуството што го 
имал, од допирот на тие билни елиптични пло-
чи што се нижат, редат, што се растегаат и се 
вртат растегајќи се, тој извлекол една пла-
стична подука: можеби и светот се пласти и се 
витка низ истиот ритам, приврзан на редот а 
чув ствителен на притисокот. Оттука па натаму 
мо  жностите изгледаат речиси неисцрпни.

Скулп турите на Дада, овие што тој ги из-
ло жува се га но што лесно и очигледно ја 
продолжуваат ниш ката на поранешните, со-

which are stretched out, all that leafy tectonics 
has become a great lyrical possibility on which 
the world may be based and built.

Nevertheless we could be naive enough to 
believe that tobacco and nothing more than 
that is Dragan Poposki – Dada’s aim. It is true 
that he was born and brought up in Prilep, and 
saw the working on the tobacco, working with it 
himself as a child. I have already said that Dada is 
a modern sculptore. I will add to this that he also 
possesses the craft of the modern sculptor. From 
his own experience, from his contact with those 
elliptical plant forms which are strung together, 
lined up in rows and stretched and turn as they 
are stretched he has extracted a plastic message: 
perhaps the world itself is being piled up and 
twisted in the same rhythm, linked to order and 
sensitive to pressure. From this point forwards 
the possibilities are virtually inexhaustible.

Dada’s sculpture which is now being exhibited 
but which with complete ease and very obviously 
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Композиција, 1994, мермер (7 елементи)
сопственост: Центар за современа ликовна уметност - Прилеп
Composition, marble (7 elements)
property of Center for Contemporary Art - Prilep
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зда дени се од мноштво слични елементи што 
се движат на еден заеднички ‘рбет. Тие личат 
на единки што се наврени на една оска или 
спротивно на една ма са, засечена и назабена 
со оштри и енергични за сечувања во неа. Така 
тие стасале до својата ди намична рамнотежа. 
Кога деликатно из ме ре ните маси се редат 
вертикално една врз друга, тие се на границата 
меѓу стабилитетот и принудата, создавајќи 
кај нас мошне нежно чув ство на соработка со 
нивната сегашна со стојба. По својата природа 
посигурна, хо ри зонталата Дада ја црта со 
темпераментно на за бена силуета. Постои 
понатаму еден ритам, мо жеби најдрагоцен 
во овој период а секако нај возбудливиот, во 
кој што каменот добива неочекувани и речиси 
невозможни кривини низ дисковите што се 
вртат на начин што им е својствен на стоногите 
и сличните прстенесто со здадени бубачки. На 
сличен начин некои ста ри народи ја замислуваа 
изградбата на кос мо сот.

Зошто токму мермерот во последните 
скулптури на Дада? Тој покажа дека во пол зу-
ва њето на дрвото има одлично искуство. Од 
листовидни дрвени плочи видовме минатиот 
пат како направи тантели што и на графички 
план создаваат пречистена оптика. За сето 
тоа каменот е многу помалу податлив. Верувам 
дека токму тука е и коренот на изборот. 
Мермерот што тој сега до крај го обработува 
„уништувајќи“ му ја природната рапавост и 
неподатливост, ги поништува и асоцијациите 
на почетниот повод, на листот, на никотинот, 
на планината, на „реализмот“ - отварајќи му 
можност на ритамот и на динамиката да ја 
повлечат својата пречистена нишка. Да ја 
покажат својата музичка природа. Зашто, 
конечно, Дада е можеби „реалист“ но на начин 
на кој што е таква музиката.

Чемерски, Глигор, „Драган Попоски - Дада“,  
Скопје: Уметничка галерија - Скопје, 17. V - 2. VI 
1973 (cat.exh.)

continues the thread of his previous work, is 
created from a large number of similar elements 
which cling to a common backbone. They 
resemble units which are ringed on an axle, or 
a mass chopped up and indented with sharp 
and energetic incisions into it. Thus they have 
attained their dynamic balance. When delicately 
weighed masses are lined up vertically one on 
the top of the other they are on the border 
between stability an compulsion, creating in us 
extremely tender feelings of cooperation with 
their present state. By nature more secure Dada’s 
horisontals are drawn with a temperamentally 
intended silhouette. There still exists a certain 
rhythm, perhaps the most valuable in this period 
and most certainly the most exciting in whish 
the stone takes on unexpected and almost 
impossible curves through the discs which turn 
in a way that is characteristic of centipedes and 
similar ringed insects. In such a way some of the 
ancient peoples envisaged the construction of 
the Universe.

Why, then, do we find marble used in Dada’s 
latest sculpture? He has shown that he has 
excellent experience in the use of wood. We 
saw last time how from leafshaped wooden 
discs he made lace which taken graphically also 
create refined optics. For all this stone is much 
less suitable. I believe that precisely here is the 
root of his choice. The marble which he here has 
worked on exhaustively “destroying” its natural 
roughness and unsuitability, destroys also the 
associations of the initial impulse - the leaf, the 
nicotine, the mountain, the “realism” - opening 
up new possibilities for the rhythm and dynamics 
to draw out their refined thread. To show their 
musical nature. Therefore, finally, Dada is 
perhaps a “realist”, but in a way that music is also 
realistic.

Gligor Cemerski, “Dragan Poposki – Dada”, 
Skopje: Art Gallery - Skopje, 17. V - 2. VI 1973
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Акт, 1949, молив на хартија, 74 х 45,5 см
Nude, pencil on paper
сопственост: Весела Чурилова / property of Vesela Churilova

Торзо, 1973/74, дрво, 69 х 24 х 18 см
Torso, wood
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Женско торзо, 1973/74, дрво, 60 х 20 х 14,5 см
приватна сопственост
Female torso, wood
private property
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Самоилов војник, ок. 1965, дрво, 68 х 12 х 16 см
Samoil’s Warrior, wood
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Самоилов војник, 1965, дрво, 120 х 25 х 20 см
сопственост: Национална галерија на Македонија
Samoil’s Warrior, wood
property of National Gallery of Macedonia
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Самоилов војник, 1965, дрво, 120 х 25 х 20 см
сопственост: Национална галерија на Македонија
Samoil’s Warrior, wood
property of National Gallery of Macedonia

Самоилов војник, 1968, броAнза, 200 х 48,5 х 42 см
сопственост: Музеј на Македонија
Samoil’s Warrior, bronze
property of Museum of Macedonia
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Манекенка, ок. 1990, бронза, 32 х 7,5 х 5,5 см
Model, bronze
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Космонаут, ок. 1969, дрво, 49 х 19,5 х 9 см
Cosmonaut, wood



48

Скулптура II, 1967, дрво, 84,7 х 18 х 9,5 см
сопственост: Национална галерија на Македонија
Sculpture II, wood
property of National Gallery of Macedonia

Дрвена каријатида, 1972, дрво, 88 х 31 х 17 см
Wooden Caryatid, wood
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Тутуни (низи), 1969, дрво, 70 х 50 х 22 см 
сопственост: Музеј на современата уметност - Скопје
Tobacco (Strings), wood
property of Museum of Contemporary Art - Skopje

Низа, 1969, дрво, 54 х 22 х 10 см
приватна сопственост
String, wood
private property
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Низа, 1969, дрво, 54 х 22 х 10 см
приватна сопственост
String, wood
private property
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Растеж во вертикала, 1972, мермер, 45,5 х 10 х 8 см
сопственост: Национална галерија на Македонија
Vertical Rising, marble 
property of National Gallery of Macedonia
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Лиснати форми, 1991, мермер, 57 х 16 х 17 см
сопственост: Национална галерија на Македонија
Leaf Forms, marble
property of National Gallery of Macedonia
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Хоризонтала, 1971, мермер, 26 х 61 х 12 см 
сопственост: Музеј на современата уметност - Скопје
Horizontal, marble
property of Museum of Contemporary Art - Skopje



55

Класична форма, 1972, мермер, 27 х 30 х 40 см
сопственост: Музеј на современата уметност - Скопје
Classical Form, marble
property of Museum of Contemporary Art - Skopje
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Торзо, ок. 1999, мермер, 31,9 х 24,6 х 9 см
Torso, marble

Расцветаност, ок. 1999, мермер, 27,8 х 13 х 10 см
Blossoming, marble
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Расцветаност, ок. 1999, мермер, 27,8 х 13 х 10 см
Blossoming, marble
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Композиција, ок. 1977, мермер, 25,5 х 39 х 15 см
Composition, marble

Ртење, 1977, мермер, 25 х 23 х 11 см
сопственост: Национална галерија на Македонија
Sprouting, marble
property of National Gallery of Macedonia
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Скулптура XII, 1977, мермер, 18 х 17 х 18 см
сопственост: Музеј на современата уметност - Скопје
Sculpture XII, marble
Property of Museum of Contemporary Art - Skopje
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Раѓање на формата, 1977, мермер, 18 х 18 х 18 см 
сопственост: Музеј на современата уметност - Скопје
Birth of the Form, marble
Property of Museum of Contemporary Art - Skopje
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Варијации, 1977, бронза, 26 х 27 х 19,5 см
Variations, bronzeВаријации, 1977, бронза, 31,5 х 47 х 18 см

Variations, bronze
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Варијации, 1977, бронза, 26 х 27 х 19,5 см
Variations, bronze
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Бескрајна вертикала, 1987, бронза, 19,6 х 4 х 4 см
Endless vertical, бронзе

Спој, 1980, бронза, 7,5 х 8,5 х 5,5 см
Connection, bronze
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Бескрајна вертикала, 1987, бронза, 19,6 х 4 х 4 см
Endless vertical, бронзе
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Бабрење II, 1980, мермер, 25 х 14 х 13 см
приватна сопственост
Swelling II, marble
private property

Бабрење, 1978, бронза, 8 х 15 х 13 см
Swelling, bronze
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Бабрење II, 1980, мермер, 25 х 14 х 13 см
приватна сопственост
Swelling II, marble
private property
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Композиција, ок. 1979, мермер, 10 х 20 х 20 см
Composition, marble
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Промена на формата, 1980, мермер, 14 х 18 х 7 см
сопственост: Соња Абаџиева
Changing of Form, marble
property of Sonja Abadjieva
Фотографија / Photography: Игор Сековски / Игор Сековски
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Скулптура, 1985, мермер, 35 х 9 х 12,5 см 
сопственост: Мемед Нурединоски
Sculpture, marble
property of Memed Nuredinoski
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Цилиндрична форма, 1980, мермер, 28,5 х 11 х 10 см
сопственост: Музеј на современата уметност - Скопје
Cylindrical form, marble
property of Museum of Contemporary Art - Skopje
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Разлевање IV, 1980, мермер, 18 х 18 х 18 см
сопственост: Музеј на современата уметност - Скопје
Splitting IV, marble
property of Museum of Contemporary Art - Skopje
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Плодност, 1981, мермер, 21 х 29 х 27 см
сопственост: Музеј на современата уметност - Скопје
Fertility, marble
property of Museum of Contemporary Art - Skopje
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Скулптура I, 1990, мермер, 40 х 19 х 19,5 см
Sculpture I, marble
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Скулптура IV, 1990, мермер, 20 х 19,7 х 19,5 см
Sculpture IV, marble
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77

Скулптура IV, 1990, мермер, 20 х 19,7 х 19,5 см
Sculpture IV, marble

Скулптура II, 1990, мермер, 37 х 21 х 15 см
Sculpture II, marble
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Скулптура XIII, 1990/91, мермер, 40 х 37,5 х 15 см
Sculpture XIII, marble

Скулптура XIV, 1990, мермер, 34 х 15 х 19 см
Sculpture XIV, marble
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Скулптура XIV, 1990, мермер, 34 х 15 х 19 см
Sculpture XIV, marble
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Скулптура XXI, 1990/91, мермер, 21 х 75 х 19 см
Sculpture XXI, marble
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Скулптура XX, 1990/91, мермер, (28 х 31 х 18,5) x 2 см
Sculpture XX, marble
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Скулптура XVII, 1991, мермер, 14 х 15 х 9,3 см
Sculpture XVII, marble

Макета за споменикот на НОВ (Кочани), 1980, гипс, 42 х 16 х 16 см
Model for the monument of the National Liberation War (Kochani), plaster
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Композиција, 1991, мермер, 44 х 13,7 х 15,3 см
Composition, marble

Композиција, 1991, мермер, 53,5 х 15 х 10 см
Composition, marble
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Композиција, 1991, мермер, 16 х 13 х 10,2 см
Composition, marble

Разрушена зграда (Скулптура XIX), 1991, мермер, 55 х 12 х 12 см
Destroyed Building (Sculpture XIX), marble
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Композиција, ок. 1990, мермер, 20 х 54 х 17 см
приватна сопственост
Composition, marble
private property
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Економска криза, 2015, мермер, 12 х 20 х 12,5 см
Economic crisis, marble
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Композиција, 2013, мермер, 16 х 14 х 7,5 см
Composition, marble

Вљубени, 2015, мермер, 29 х 11,5 х 9 см
In love, marble
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Во лифт, 2001, мермер, 19 х 13 х 11,5 см
In the elevator, marble

Самоилови војници, 2008, мермер, 20 х 19 х 20 см
Samoil’s Wariors, marble
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Лежечка фигура, 1990/91, бронза, 6,4 х 22 х 6 см
Lying figure, bronze
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Женска фигура, 1990/91, бронза, 6,4 х 22 х 6 см
Female figure, bronze
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Самоилов војник, 2008, мермер, 30 х 9,4 х 7,5 см
Samoil’s Warior, marble

Самоилови војници (релјеф), 2008, мермер, 20 х 40 х 2 см
Samoil’s Wariors (relief), marble
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Девојка со гитара, 1983, мермер, 20 х 13 х 9,5 см
сопственост: Климент Мишески
Girl with guitar, marble
property of Kliment Misheski

Самоилови војници, 1983, мермер, 30 x 45 x 19 см
сопственост: СОЗР при Влада на РМ
Samoil’s Wariors, marble
Property of Government of the Republic of Macedonia 
(General Affair Service)
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Кирил и Методиј, 1971, бронза, 50 х 20 х 15 см
сопственост: Македонска академија на науките и уметностите
Cyril and Methodius, bronze
property of Macedonian Academy of Sciences and Arts

Св. Климент Охридски, 1999, мермер, 36,5 х 15,5 х 23 см
сопственост: Македонска академија на науките и уметностите
St. Clement of Ohrid, marble
property of Macedonian Academy of Sciences and Arts
Фотографија / Photography: Иван Блажев / Ivan Blazhev
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103

Цртеж, 1974, графит на хартија, 41,5 х 30 см
Drawing, graphite on paper

Самоилов војник, 1974, молив на хартија, 58 х 40 см
Samoil’s Warior, pencil on paper
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Цртеж, 1998, туш на хартија, 35 х 50 см
Drawing, indian ink on paper
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Цртеж, 1975, графит на хартија, 44,5 х 56 см
Drawing, graphite on paper
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Цртеж, 1974, графит на хартија, 38,5 х 54,5 см
Drawing, graphite on paper
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Цртеж, 1974, графит на хартија, 42 х 59,5 см
Drawing, graphite on paper
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Цртеж, 1980, графит на хартија, 34,5 х 43,2 см
Drawing, graphite on paper



109

Цртеж, 1985, графит на хартија, 60 х 84,5 см
Drawing, graphite on paper
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Цртеж, 1963, туш на хартија, 34 х 24,6 см
Drawing, indian ink on paper

Композиција, 1966, комбинирана техника на хартија, 56 х 90 см
Composition, mixed media on paper
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Записи, 1979, бакропис 1/30, 31 х 21 см (54,3 х 43,5 см)
Records, etching

Самоилови војници, 1977, бакропис, 24 х 24 см
сопственост: Музеј на Македонија
Samoil’s Warrior, etching
property of Museum of Macedonia
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Населби, 1980, графит на хартија, 42 х 59,5 см
Settlements, graphite on paper

Цртеж, 1980, графит на хартија, 43 х 35,4 см
Drawing, graphite on paper
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Цртеж, 1980, графит на хартија, 43 х 35,4 см
Drawing, graphite on paper
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Исцелување, 1981, комбинирана техника на хартија, 35,7 х 43 см
Healing, mixed media on paper
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Шетачи, ок. 1990, комбинирана техника на хартија, 59,5 х 84,3 см
Walkers, mixed media on paper
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Цртеж, 2016, комбинирана техника на хартија, 71,4 х 50 см
Drawing, mixed media on paper
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Цртеж, 2016, комбинирана техника на хартија, 71,4 х 50 см
Drawing, mixed media on paper
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Исцелување, 1981, бакропис, 43,4 х 30 см
Healing, etching

Цртеж, 2016, комбинирана техника на хартија, 71,4 х 50 см
Drawing, mixed media on paper



122

Бескрајна вертикала, 1987, бронза, 750 х 120 х 120 см
Франкфурт, Германија
Endless vertical, bronze
Frankfurt, Germany
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Скулптура, 1988, мермер, 190 х 140 х 58 см
приватна сопственост
Sculpture, 1988, marble, 190 x 140 x 58 cm
private property
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Тутуноберачка, 1963, мермер, 200 х 80 х 45 см
Парк „Жена борец“, Прилеп
Tobacco Picker Woman, marble
“Woman Fighter” Park, Prilep

Март 1941 година, споменик на студентските демонстации, 1975, 
бронза, 230 х 135 х 140 cm
Скопје, Младински културен центар
March 1941, Monument of the Student’s Demonstration, bronze
Skopje, Youth Cultural Centre
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126

Човек и хуманизам, 1971, мермер, 380 х 112 х 90 см
Воена болница (ГОБ „8 Септември), Скопје
Man and Humanism, marble
Military Hospital (City Hospital “8th September”), Skopje
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Човек и хуманизам, 1971, мермер, 380 х 112 х 90 см
Воена болница (ГОБ „8 Септември), Скопје
Man and Humanism, marble
Military Hospital (City Hospital “8th September”), Skopje

Композиција, 1977, Пиран, Словенија
Composition, Piran, Slovenia
Фотографија / Photography: Јака Јераша / Jaka Erasha
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Композиција, 1990/91, Пиран, Словенија
Composition, Piran, Slovenia
Фотографија / Photography: Јака Јераша / Jaka Erasha
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130 Братство - единство, релјеф, 1971, мермер
Дом на АРМ, Скопје
Brotherhood-Unity, relief, marble 
Macedonian Army Cultural Center, Skopje



131Братство - единство, релјеф, 1971, мермер
Дом на АРМ, Скопје
Brotherhood-Unity, relief, marble 
Macedonian Army Cultural Center, Skopje
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Споменик на Б. Талески и Л. Филипоски, 1971, мермер, 120 х 150 х 70 см
Плетвар, Прилеп
Monument of B. Taleski and L. Filiposki, marble
Pletvar, Prilep
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Споменик на загинатите борци од Илинден и НОВ, 2004, бронза, Битола
Monument to the killed fighters from Ilinden and NLW, bronze, Bitola
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Гоце Делчев, 2013, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип
Goce Delchev, University “Goce Delchev”, Shtip
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Методија Андонов Ченто, Прилеп, 2002
Metodija Andonov Chento, Prilep, 2002
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Драган Попоски – ДАДА

Роден во Прилеп 1933 година. Академија за ликовни уметности (1961) и 
постдипломски студии (1964) завршил во Белград, во класата на проф. Јован 
Кратохвил. Студиски патувања остварил во Грција, Италија, Англија, Франција, 
Германија, Полска, САД.

САМОСТОЈНИ ИЗЛОЖБИ:

1965  Скопје, Центар за култура и информации
1969  Скопје, Уметничка галерија-Скопје
          Единбург, Цртежи, City Gallery
1973  Скопје, Уметничка галерија-Скопје
1974  Херогејт, Скулптури, цртежи, Sands Gallery
1975  Скопје, Цртежи и графики, Центар за култура и информации
1976  Копар, Галерија Медуза
1977  Копар, Галерија Медуза (со Луиз Лопез Лоза и Вили Боси)
 Трст, Галерија La Lanterna
 Херогејт, Norther Artist’s Gallery
1978  Франкфурт на Мајна, Galerie LHB
1979  Ашафенбург, Galerie am Nachmittag
1980  Франкфурт на Мајна, Kronberger Kulturkreis
1981 Скопје, Музеј на современата уметност-Скопје
1991  Скопје, Уметничка галерија-Скопје
1999  Скопје, Македонска академија на науките и уметностите, Ликовен салон
2018  Скопје, НУ Национална галерија на Македонија, објект Даут пашин амам 
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ГРУПНИ ИЗЛОЖБИ

1963 
Белград, XXXV изложба на УЛУС, Изложбен павиљон 
“Цвијета Зузориќ”
Белград, IV  Октомвриски салон, Изложбен павиљон 
во Масарикова 4
Прилеп, Симпозиум во мермер

1964 
Белград, V октомвриски салон, Изложбен павиљон 
во Масарикова 4

1965 
Скопје, ДЛУМ - Современа македонска уметност, 
Собрание на СРМ

1966 
Скопје, Пролетна изложба на ДЛУМ, Уметничка 
галерија-Скопје
Скопје, Изложба на парковска скулптура, Градски 
парк
Скопје, Есенска изложба на ДЛУМ, Уметничка 
галерија-Скопје

1967 
Скопје, Современа македонска скулптура - млада 
генерација, Музеј на современа уметност-Скопје
Скопје, Современи македонски уметници - Актуелни 
тенденции, Работнички дом
Скопје, Современи македонски скулптори, 
Уметничка галерија-Скопје
Скопје, XXII изложба на ДЛУМ, Уметничка галерија-
Скопје
Скопје, Аспекти на цртежот во Македонија, Музеј на 
современа уметност-Скопје

1968 
Скопје, Наше минато - Илинден 1903 -1944 -1968, 
Уметничка галерија-Скопје
Александрија, VII Медитеранско биенале, Musée des 
beaux-arts
1969 
Скопје, Изложба по повод премиерата на драмата 
“Пештера”, Фоаје на Драмскиот театар
Скопје, ДЛУМ - цртежи, гвашеви, акварели, Музеј на 

современата уметност-Скопје
Ферара, Современа македонска уметност, Ex Chiesa 
di San Romano
Скопје, Есенска изложба на ДЛУМ, Уметничка 
галерија-Скопје
Скопје, 25 години АСНОМ, Уметничка галерија-Скопје
Аранѓеловац, Симпозиум во мермер
1970  
Скопје, Моето сакано дело, Уметничка галерија-
Скопје
Скопје, XXV јубилејна изложба на ДЛУМ, Уметничка 
галерија-Скопје

1971 
Скопје, Дела на македонските уметници од 
колекцијата на Музејот на  
современата уметност, Музеј на современаta 
уметност-Скопје
Белград, Загреб, НОБ во делата на ликовните 
уметници на Југославија, Галерија Дома ЈНА; 
Moderna galerija JAZU
Прилеп, Меѓународно студио за пластика во дрво, 
Д.И. Црн бор

1971/72 
Скопје, Нашето историско минато во делата 
на македонските ликовни уметници, Музеј на 
современата уметност-Скопје

1972 
Скопје, Тенденции во македонската скулптура 72, 
Изложбен салон на ДЛУМ
Јаши, Пиатра Неамц, Современа македонска 
уметност, Централен изложбен салон

1973 
Скопје, Современи македонски скулптури (од 
колекцијата на Музејот на современата уметност, 
Скопје), Национална библиотека “Св. Климент 
Охридски”
Оронско, Меѓународен симпозиум во мермер

1974 
Скопје, НОБ во делата на ликовните уметници на 
Југославија, Музеј на современа уметност-Скопје
Иликли, Групна изложба на цртежи и графики, Janus 
Gallery
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1975 
Скопје, VI графичка изложба на ДЛУМ, 
НУБ “Климент Охридски”
Бања Лука, Интернационален есенски салон

1976 
Загреб, Македонски ликовни уметници (во рамките 
на Неделата на македонската култура), 
Галерија Forum
Белград, НОБ во делата на ликовните уметници на 
Југославија, Галерија Дома ЈНА
Скопје, Продажна изложба на дела од македонски 
уметници, Центар за култура и информации
Трст, Избор на југословенска и италијанска 
уметност, Галерија La Lanterna

1977 
Скопје, Откупени уметнички дела од СИЗ за култура 
(1974-1976), Музеј на современата уметност-Скопје
Скопје, VIII графичка изложба на ДЛУМ, 
НУБ “Св. Климент Охридски”
Атина, Современа југословенска уметност, Ethniki 
Pinakhotiki
Скопје, Македонски пејзаж - изложба на делата од 
конкурсот на Извршниот совет за просториите на 
СИВ во Белград
Скопје, Тито и револуцијата во делата на 
македонските ликовни уметници, Дом на ЈНА
Скопје, XXXII изложба на ДЛУМ, Музеј на 
современата уметност-Скопје
Мурска Собота, Југословенско биенале на ситна 
пластика, Razstavni paviljon arh. Novaka

1978
Скопје, Современа македонска уметност, Музеј на 
современaта уметност-Скопје

1979 
Трст, I Меѓународна средба во бронза, Galleria 
Rettori - Tribbior
Скопје, X графичка изложба на ДЛУМ, НУБ ”Св.
Климент Охридски”
Скопје, 20 македонски ликовни уметници, 
Републичка комисија за културни врски со странство
Дубровник, Сараево, Љубљана, 15 современи 
македонски ликовни уметници, Umetnička galerija; 
Collegium Artisticum; Moderna Galerija

Скопје, Ситна пластика, Ликовен салон на ДЛУМ
Брадфорд, 10 современи македонски ликовни 
уметници, Cartwright Hall
Скопје, XXXIV годишна изложба на ДЛУМ, Музеј на 
современата уметност-Скопје
Скопје, Историско минато, Градски музеј

1980 
Приштина, Белград, Скопје, 15 современи 
македонски ликовни уметници, Дом на младите 
“Боро и Рамиз”; Уметнички павиљон “Цвијета 
Зузориќ”; Музеј на современата уметност-Скопје
Ваљево, Ликовни уметници од Прилеп, 
Дом на културата
Рим, 15 современи македонски ликовни уметници
Скопје, Современа македонска графика од 
колекцијата на МСУ, Скопје, Музеј на современата 
уметност-Скопје
Скопје, Ситна пластика, Ликовен салон на ДЛУМ
Скопје, ДЛУМ 35 (XXXV годишна изложба на ДЛУМ), 
Музеј на современата уметност-Скопје
Скопје, ДЛУМ цртеж 80, НУБ ”Св. Климент Охридски”

1981 
Скопје, Современа македонска графика и современ 
македонски цртеж, (од збирката на НУБ ”Св. Климент 
Охридски”), Ликовен салон на ДЛУМ

1985/86 
Панчево, Современа југословенска скулптура

1988 
Панчево, Современа југословенска скулптура
Њујорк, Изложба на светска уметност
Волос, Меѓународен симпозиум во мермер

1990 
Мелбурн, Македонска современа уметност
Скопје, ДЛУМ - цртеж 90, НУБ ”Св. Климент 
Охридски”

2014 
Скопје, Солидарноста - незавршен проект?, Музеј на 
современата уметност - Скопје
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МОНУМЕНТАЛНИ ДЕЛА:

1963  Прилеп, „Жена борец”, прилепски мермер   
 „сивец“, 200х80х45 см
1967  Скопје, Релјеф на аеродромот Петровец,   
 бакар, 800х250 см
1969  Скопје, биста на Мито Хаџи Василев,   
 бронза, 75х55х30 см, Собрание на РМ
 Аранѓеловац, Србија, “Космонаути”,     
 110x100x80 см
1971 Скопје, “Човек и хуманизам”, прилепски   
 мермер „сивец“, 380х112х90 см,    
 Воена болница
 Скопје, “Братство-единство”, прилепски   
 мермер „сивец“, 120х45 см, 
 релјеф пред Домот на ЈНА
 Прилеп, Плетвар, споменик на Б.Талески   
 и Л.Филиповски, прилепски мермер „сивец“,  
 120х150х70 см
1974 Пуста Река, Крушево, Споменик на загинати  
 борци, прилепски мермер „сивец“,   
 150х90х45 см
1975 Скопје, “Март 1941 година”, споменик на   
 студентските демонстации, бронза,   
 230х135х140 см
1977 Пиран, Словенија, скулптура
1988 Скопје, Споменик ”40 години на КПМ”,   
 мермер, 193х140х55 см
 Мелбурн, Споменик на Гоце Делчев, 
 бронза,  199х100х40 см
 Франкуфурт, монументална скулптура   
 ”Бескрајна вертикала”, бронза, 
 750х120х120 см
 Волос, Грција, мермерна скулптура во   
 простор
1991 Пиран, Словенија, скулптура
1999 Охрид, Билјана, скулптура, 180x41x46
2002 Прилеп, Споменик на 
 Методија Андонов Ченто
2004 Битола, Споменик на загинатите борци од   
 Илинден и НОБ
2013 Штип, Споменик на Гоце Делчев, 
 Штипски универзитет

НАГРАДА:

1959 Белград, I награда за скулптура на   
 изложбата на Сојузот на студентите на   
 Југославија
1963 Прилеп, I награда за споменикот    
 “Жена борец”
1967 Скопје, I награда за релјефот на    
 аеродромот  Петровец
1968 II награда за скулптурата ”Самоилов војник”  
 на изложбата “Нашето минато”
1969 Скопје, Откупна награда за споменикот   
 “Илинденско востание” во Крушево
 Скопје, I награда за бистата на 
 Мито Хаџи Василев
1970 Скопје, I награда за споменикот 
 ”Човек и хуманизам”
 Скопје, I награда за релјефот 
 “Братство и единство”
1972 Скопје, II награда за скулптурата 
 ”Кирил и Методиј”
1975 Скопје, I награда за споменикот 
 ”Март 1941 година”
 Струга, II награда за споменикот на 
 жртвите  во НОВ
1977 Дебар, II награда за споменикот на   
 револуцијата (прва не е доделена)
1979/80 Скопје, II награда за скулптурата    
 “Самулиови воини”
1980 Кочани, II награда за споменикот на НОВ
1987 Франкфурт, I награда на конкурсот за   
 скулптура во простор
1988 Мелбурн, I награда на конкурсот за   
 споменик на Гоце Делчев
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DRAGAN POPOSKI – DADA

Born in Prilep 1933. Graduated from the Academy of Fine Arts in Belgrade (1961). 
Postgraduated studies in Belgrade (1964) under prof. Jovan Kratohvil. Study travels: 
Greece, Italy, England, France, Germany, Poland and U.S.A.

INDIVIDUAL EXHIBITIONS:

1965  Skopje, Cultural and Information Center
1969 Skopje, Art Gallery-Skopje
 Edinburgh, Drawings, City Gallery
1973 Skopje, Art Gallery-Skopje
1974 Harrogate, Sculptures and Drawing, Sands Gallery
1975 Skopje, Drawings and Graphics, Cultural and Information Center
1976 Kopar, Meduza Gallery (together with Louis Lopez Losa and Villi Bossi);
 Trieste, Gallery La Lanterna
 Harrogate, Northern Artists Gallery
1978 Frankfurt a.Main, Gallery LHB
1979 Aschaffenburg, Galerie am Nachmittag
1980 Frankfurt a.Main, Kronberger Kulturkreis
1981 Skopje, Museum of Contemporary Art-Skopje
1991  Skopje, Art Gallery-Skopje
1999  Skopje, Macedonian Academy of Sciences and Arts, Fine Art Salon
2018  Skopje, NI National Gallery of Macedonia, object Daut Pasha Hamam

Космонаути, 1969, мермер, 110 х 100 х 80 см
Венчац, Аранѓеловац, Србија
Cosmonauts, marble
Vencac, Arandjelovac, Serbia
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GROUP EXHIBITIONS:

1963 
Belgrade, XXXV exhibition of ULUS, Cvijeta Zuzorić 
Art Pavilion
Belgrade, IV October Salon, Art Pavilion at 
Masarikova 4
Prilep, Marble Symposium

1964 
Belgrade, IV October Salon, Art Pavilion at 
Masarikova 4

1965 
Skopje, DLUM (Macedonian Artists’ Society)- 
Contemporary Macedonian Art, Assembly of SRM

1966
Skopje, DLUM Spring Exhibition, Art Gallery-Skopje
Skopje, Park Sculpture Exhibition, City Park
Skopje, DLUM Autumn Exhibition, Art Gallery-Skopje

1967
Skopje, Contemporary Macedonian Sculpture - Young 
Generation, Museum of Contemporary Art-Skopje
Skopje, Contemporary Macedonian artists - Current 
trends, Worker’s University
Skopje, Contemporary Macedonian Sculptors, Art 
Gallery-Skopje
Skopje, XXII exhibition of DLUM, Art Gallery-Skopje
Skopje, Aspects of the Drawing in Macedonia, Museum 
of Contemporary Art-Skopje

1968
Skopje, Our Past - Ilinden 1903 -1944 -1968, Art 
Gallery-Skopje
Alexandria, VII Mediterranean Biennale, Musée des 
beaux-arts

1969
Skopje, Exhibition on the occasion of the premiere of 
the play “Cave”, Lobby at the Drama Theater
Skopje, DLUM - Drawings, Gouaches, Watercolors, 
Museum of Contemporary Art- Skopje
Ferrara, Contemporary Macedonian Art, Ex Chiesa di 
San Romano

Skopje, DLUM Autumn Exhibition, Art Gallery-Skopje
Skopje, 25 Years of ASNOM, Art Gallery-Skopje
Aranđelovac, Marble Symposium

1970
Skopje, My Beloved Work, Art Gallery-Skopje
Skopje, XXV Jubilee exhibition of DLUM, Art Gallery-
Skopje

1971
Skopje, Works by Macedonian artists from the 
Collection of the Museum of Contemporary Art, 
Museum of Contemporary Art-Skopje
Belgrade, Zagreb, NLW in the works of the fine artists 
of Yugoslavia, the House of the JNA Gallery; Moderna 
galerija JAZU
Prilep, International Plastic Studio in Wood, D.I. 
“Crn bor” 

1971/72
Skopje, Our historical past in the work of Macedonian 
artists, Museum of Contemporary Art-Skopje

1972
Skopje, Tendencies in the Macedonian Sculpture 72, 
Exhibition Hall of DLUM
Jashi and Piatra Neamt, Contemporary Macedonian 
Art, Central Exhibition Hall

1973
Skopje, Contemporary Macedonian Sculptures (from 
the collection of the Museum of Contemporary Art-
Skopje), National Library “St. Kliment Ohridski “
Oronsko, International Symposium in Marble

1974
Skopje, NLW in the works of art artists of Yugoslavia, 
Museum of Contemporary Art-Skopje
Ilkley, Group exhibition on drawings and graphics, 
Janus Gallery

1975
Skopje, VI graphic exhibition of DLUM, NUL “St. 
Kliment Ohridski”
Banja Luka, International Autumn Salon
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1976 
Zagreb, Macedonian Artists (within the Macedonian 
Culture Week), Galerija Forum 
Belgrade, NLW in the works of artists of Yugoslavia, 
the House of the JNA Gallery 
Skopje, Sales exhibition of works by Macedonian 
artists, Center for Culture and Information 
Trieste, Selection of Yugoslav and Italian Art, La 
Lanterna Gallery

1977
Skopje, Purchased works by SIZ for culture (1974-
1976), Museum of Contemporary Art-Skopje
Skopje, VIII DLUM Graphic Exhibition, NUL “St. Kliment 
Ohridski “
Athens, Contemporary Yugoslav Art, Ethniki 
Pinakhotiki
Skopje, Macedonian Landscape - exhibition of the 
work of the Executive Council for the SIV premises in 
Belgrade
Skopje, Tito and the Revolution in the work of the 
Macedonian artists, the House of the JNA
Skopje, XXXII exhibition of DLUM, Museum of 
Contemporary Art-Skopje
Murska Sobota, Yugoslav Biennial for Fine Plastic, 
Exhibition pavilion of arch. Novak

1978
Skopje, Contemporary Macedonian Art, Museum of 
Contemporary Art-Skopje

1979
Trieste, I International Meeting in Bronze, Galleria 
Rettori - Tribbior
Skopje, X DLUM Graphic Exhibition, NUL “St. Kliment 
Ohridski”
Skopje, 20 Macedonian Artists, the Republic 
Commission for Cultural Relations with Foreign 
Countries
Dubrovnik, Sarajevo, Ljubljana, 15 Contemporary 
Macedonian Artists, Art Gallery; Collegium Artisticum; 
Modern Gallery
Skopje, Small Plastic, DLUM Art Salon
Bradford, 10 Contemporary Macedonian artists, 
Cartwright Hall
Skopje, XXXIV Annual Exhibition of DLUM, Museum of 
Contemporary Art-Skopje
Skopje, Historical Past, City Museum

1980
Prishtina, Belgrade, Skopje, 15 Contemporary 
Macedonian Artists, Youth Center “Boro and 
Ramiz”; Art Pavilion “Cvijeta Zuzorić”; Museum of 
Contemporary Art-Skopje
Valjevo, Artists from Prilep, House of Culture
Rome, 15 Contemporary Macedonian artists
Skopje, Contemporary Macedonian Graphics from the 
collection of MSU, Skopje, Museum of Contemporary 
Art-Skopje
Skopje, Small format, DLUM Art Salon
Skopje, DLUM 35 (XXXV Annual Exhibition of DLUM), 
Museum of Contemporary Art-Skopje
Skopje, DLUM Drawing 80, NUL “St. Kliment Ohridski”

1981
Skopje, Contemporary Macedonian Graphics and 
Contemporary Macedonian drawing, (from the 
Collection of NUL “St. Clement of Ohrid”), Art Salon of 
DLUM

1985/86
Pančevo, Contemporary Yugoslav Sculpture

1988
Pančevo, Contemporary Yugoslav Sculpture
New York, World Art Exhibition
Volos, International Marble Symposium

1990
Melbourne, Macedonian Contemporary Art
Skopje, DLUM - Drawing 90, NUL “St. Kliment Ohridski”

2014
Skopje, Solidarity - Unfinished Project, Museum of 
Contemporary Art - Skopje
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MONUMENTAL WORKS:

1963 Prilep, “Woman Fighter”, Prilep marble,   
 200x80x45 cm
1967 Skopje, Relief at Petrovac airport, copper,   
 800x250 cm
1969 Skopje, Bust of Mito Hadzi Vasilev, Assembly   
 Republic of Macedonia, bronze, 77x55x30 cm
 Arangjelovac, Serbia, “Cosmonauts”,   
 110x100x80 cm
1971 Skopje, “Man and Humanism”, Prilep marble,  
 380x112x90 cm, Military Hospital Skopje,   
 “Brotherhood-Unity”, Prilep marble,   
 120x45 cm, relief in front of the Macedonian  
 Army Cultural Center;
 Prilep, Pletvar, monument of B.Taleski and   
 L.Filipovski, Prilep marble,  120x150x70 cm
1974 Pusta Reka, (Krushevo surroundings)   
 Monument to the Fallen Fighters, Prilep 
 marble, 150x90x45 cm
1975 Skopje, “March 1941”, Monument of the   
 Student’s Demonstrations, bronze,    
 230x135x140 cm 
1977 Piran, Slovenia, Sculpture
1988 Skopje, the Monument “Forty Years of the   
 Macedonian Communist Party”, 
 Prilep marble, 193x140x55 cm;
 Melbourne (Australia), Monument to Goce   
 Delchev, bronze, 200x100x100 cm;
 Frankfurt, monumental sculpture ”Endless   
 vertical”, bronze, 750x120x120 cm;
 Volos, Greece, Marble Sculpture in Space
1991 Piran, Slovenia, Sculpture
1999 Ohrid, Biljana, Sculpture, 180x41x46
2002 Prilep, Metodija Andonov Chento, Sculpture
2004 Bitola, Monument to fallen fighters from   
 Ilinden and NLW
2013  Shtip, Monument to Goce Delčev, Shtipski   
 University 

AWARDS:

1959 Belgrade, I-st Prize for sculpture at the   
 Exhibition of the Yugoslav Students Society
1963 Prilep, I-st Prize for the monument ”Woman   
 Fighter”
1967 Skopje, I-st Prize for the Relief at Petrovac   
 Airport
1968 II-nd Prize for the Sculpture “Samuil’s Soldier”  
 at the Exhibition “Our Past”
1969 Skopje, Purchase Prize for the Monument   
 “Ilinden Uprising” in Krushevo
 Skopje, I-st Prize for the Bust of Mito Hadzi   
 Vasilev 
1970 Skopje, I-st Prize for the Monument “Man and  
 Humanism”
 Skopje, I-st Prize for the Relief “Brotherhood- 
 Unity”
1972 Skopje, II-nd Prize for the Sculpture “Cyril and  
 Methodius”
1975 Skopje, I-st Prize for the Monument “March   
 1941”
 Struga, II-nd Prize for the Monument   
 dedicated to the Victims of the National 
 and Liberation War
1977 Debar, II-nd Prize for the Monument of the   
 Revolution (the first was not given)
1979/80 Skopje, II-nd Prize for the Sculpture “Samuil’s  
 Soldiers”
1980 Kochani, II-nd Prize for the Monument to the  
 National and Liberation War
1987 Frankfurt, I-st Prize at the Open Competition  
 for the Sculpture in Space
1988 Melbourne, I-st Prize at the Open Competition  
 for the Monument of Goce Delchev
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КАТАЛОГ НА 
ЕВИДЕНТИРАНИ ДЕЛА 
CATALOG OF RECORDED 
WORKS

Акт, 1949
молив на хартија, 74 х 45,5 
см
Nude, 1949
Pencil on paper, 74 x 45,5 
cm

Цртеж, 1963
туш на хартија, 34 х 24,6 
см
Drawing, 1963
Ink on paper, 34 x 24,6 cm

Самоилов војник, 1963-65
боен гипс, 104 х 26 х 20 см
сопственост Музеј на 
современата уметност - 
Скопје
Samoil’s Warrior, 1963-65
painted plaster, 
104 х 26 х 20 cm
property of Museum of 
Contemporary Art - Skopje

Самоилов војник, 1965
дрво, 120 х 25 х 20 см
сопственост Национална 
галерија на Македонија
Samoil’s Warrior, 1965
wood, 120 x 25 x 20 cm
property of National 
Gallery of Macedonia

Композиција (скулптура), 
1965
дрво, 98 х 14 х 14 см
сопственост Музеј на 
современата уметност - 
Скопје
Composition (Sculpture), 
1965
wood, 98 x 14 x 14 cm
property of Museum of 
Contemporary Art - Skopje

Сон, 1965
комбинирана техника на 
хартија, 29 х 41 см
Dream, 1965
mixed media on paper, 
29 x 41 cm

Скулптура II, 1967
дрво, 84,7 х 18 х 9,5 см
сопственост Национална 
галерија на Македонија

Sculpture II, 1967
wood, 84,7 x 18 x 9,5 cm
property of National 
Gallery of Macedonia

Скулптура, ок. 1967
дрво, 37,5 х 8 х 18 см
сопственост Мице 
Јанкулоски
Sculpture, approx. 1967
wood, 37,5 x 8 x 18 cm
property of Mice Jankuloski

Самоилов војник, 1968
бронза, 200 х 48,5 х 42 см
сопственост Музеј на 
Македонија
Samoil’s Warrior, 1968
bronze, 200 x 48,5 x 42 cm
property of Museum of 
Macedonia

Космонаути, 1968
туш на хартија, 40 х 29 см
Cosmonauts, 1968
ink on paper, 40 x 29 cm

Тутуни (низи), 1969
дрво, 70 х 50 х 22 см 
сопственост Музеј на 
современата уметност - 
Скопје
Tobacco (Strings), 1969
wood, 70 x 50 x 22 cm
property of Museum of 
Contemporary Art - Skopje

Низа, 1969
дрво, 54 х 22 х 10 см
приватна сопственост
String, 1969
wood, 54 x 22 x 10 cm
private property

Биста на Мито Хаџи 
Василев, 1969
бронза, 75 х 55 х 30 см
сопственост Собрание на 
Република Македонија
Bust of Mito Hadzi Vasilev, 
1969
bronze, 75 x 55 x 30 cm
property of Assembly of 
the Republic of Macedonia

Записи, 1979
бакропис 1/30, 54,3 х 43,5 
см (31 х 21 см)
Records, 1979
etching 1/30, 54,3 x 43,5 
cm (31 x 21 cm)

Астронаут, ок. 1969
дрво, 49 х 19,5 х 9 см
Astronaut, approx. 1969
wood, 49 x 19,5 x 9 cm

Прилепски тутуноберачи, 
по 1970
бронза, 29,5 х 29,5 х 23 см
Tobacco pickers from 
Prilep, after 1970
bronze, 29,5 x 29,5 x 23 cm

Хоризонтала, 1971
мермер, 26 х 61 х 12 см 
сопственост Музеј на 
современата уметност - 
Скопје
Horizontal, 1971
marble, 26 x 61 x 12 cm
property of Museum of 
Contemporary Art - Skopje

Кирил и Методиј, 1971
бронза, 45 х 19 х 12 см
сопственост Музеј на 
Македонија
Cyril and Methodius, 1971
bronze, 45 x 19 x 12 cm
property of Museum of 
Macedonia

Кирил и Методиј, 1971
бронза, 50 х 20 х 15 см
сопственост Македонска 
академија на науките и 
уметностите
Cyril and Methodius, 1971
bronze, 50 x 20 x 15 cm
property of Macedonian 
Academy of Sciences and 
Arts

Класична форма, 1972
мермер, 27 х 30 х 40 см
сопственост Музеј на 
современата уметност - 
Скопје
Classical Form, 1972
marble, 27 x 30 x 40 cm
property of Museum of 
Contemporary Art - Skopje

Растеж во вертикала, 1972
мермер, 45,5 х 10 х 8 см
сопственост Национална 
галерија на Македонија
Vertical Rising, 1972
marble, 45,5 x 10 x 8 cm
property of National 
Gallery of Macedonia

Дрвена каријатида, 1972
дрво, 88 х 31 х 17 см

Wooden Caryatid, 1972
Wood, 88 x 31 x 17 cm

Работник, 1973
бронза, 45 х 20,5 х 19 см
Worker, 1973
bronze, 45 x 20,5 x 19 cm

Лежечка фигура, 1973
гипс, 5,3 х 25,8 х 7 см
Lying figure, 1973
plaster, 5,3 x 25,8 x 7 cm

Работник, 1973
графит на хартија, 
59,5 х 42 см
Worker, 1973
Graphite on paper, 
59,5 x 42 cm
Цртеж, 1973
графит на хартија, 
42,5 х 59,5 см
Drawing, 1973
graphite on paper, 
42,5 x 59,5 cm

Цртеж, 1973
графит на хартија, 
41,7 х 29,9 см
Drawing, 1973
graphite on paper, 
41,7 х 29,9 cm

Атлетичари, 1973
графит на хартија, 
41,7 х 29,8 см
Athletics, 1973
graphite on paper, 
41,7 x 29,8 cm

Цртеж, 1973
графит на хартија, 
25 х 35 см
Drawing, 1973
graphite on paper, 
25 х 35 cm

Цртеж, 1973
графит на хартија, 33 х 
24 см
Drawing, 1973
graphite on paper, 33 х 24 
cm

Женско торзо, 1973/74
дрво, 60 х 20 х 14,5 см
приватна сопственост
Female torso, 1973/74
wood, 60 х 20 х 14,5 cm
private property

Торзо, 1973/74
дрво, 69 х 24 х 18 см
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Torso, 1973/74
wood, 69 x 24 x 18 cm

Графика, 1974
сито-печат 4/25, 38 х 28 см 
сопственост Музеј на 
современата уметност - 
Скопје
Graphics, 1974
silkscreen 4/25, 38 х 28 cm
property of Museum of 
Contemporary Art - Skopje

Самоилов војник, 1974
графит на хартија, 60 х 42 
см
Samoil’s Warrior, 1974
graphite on paper, 60 х 42 
cm

Цртеж, 1974
графит на хартија, 
59,5 х 42 см
Drawing, 1974
graphite on paper, 
59,5 x 42 cm
Цртеж, 1974
графит на хартија, 
42 х 59,5 см
Drawing, 1974
graphite on paper, 42 x 59,5 
cm

Цртеж, 1974
графит на хартија, 
38 х 54,5 см
Drawing, 1974
graphite on paper, 
38 x 54,5 cm

Цртеж, 1974
графит на хартија, 60 х 42 
см
Drawing, 1974
graphite on paper, 60 x 42 
cm

Самоилов војник, 1974
молив на хартија, 58 х 40 
см
Samoil’s Warrior, 1974
paper pencil, 58 x 40 cm

Цртеж, 1974
графит на хартија, 60 х 
42 см
Drawing, 1974
graphite on paper, 60 x 42 
cm

Цртеж, 1974
графит на хартија, 
42 х 60 см

Drawing, 1974
graphite on paper, 42 x 60 
cm

Цртеж, 1974
графит на хартија, 60 х 42 
см
Drawing, 1974
graphite on paper, 60 x 42 
cm

Цртеж, 1974
графит на хартија, 
41,5 х 30 см
Drawing, 1974
graphite on paper, 
41,5 x 30 cm

Цртеж, 1975
графит на хартија, 
69,5 х 47,7 см
Drawing, 1975
graphite on paper, 
69,5 x 47,7 cm

Цртеж, 1975
графит на хартија, 
56,5 х 44,5 см
Drawing, 1975
graphite on paper, 
56,5 x 44,5 cm

Цртеж, 1975
графит на хартија, 
44,5 х 56 см
Drawing, 1975
graphite on paper, 
44,5 x 56 cm

Цртеж, 1975
графит на хартија, 33 х 24 
см
Drawing, 1975
graphite on paper, 33 x 24 
cm
Цртеж, 1975
графит на хартија, 
44 х 54,3 см
Drawing, 1975
graphite on paper, 
44 x 54,3 cm

Цртеж, 1975
графит на хартија, 
44,5 х 56 см
Drawing, 1975
graphite on paper, 
44,5 x 56 cm

Цртеж, 1975
графит на хартија, 
71,2 х 48 см

Drawing, 1975
graphite on paper, 
71,2 x 48 cm

Цртеж, 1975
графит на хартија, 
69,7 х 50 см
Drawing, 1975
graphite on paper, 
69,7 x 50 cm

Ртење, 1977
мермер, 25 х 23 х 11 см
сопственост Национална 
галерија на Македонија
Sprouting, 1977
Marble, 25 x 23 x 11 cm
property of National 
Gallery of Macedonia

Самоилови војници, 1977
бакропис, 24 х 24 см
сопственост Музеј на 
Македонија
Samoil’s Warriors, 1977
Etching, 24 x 24 cm
property of Museum of 
Macedonia

Скулптура XII, 1977
мермер, 18 х 28 х 20 см
сопственост Музеј на 
современата уметност - 
Скопје
Sculpture XII, 1977
marble, 18 x 28 x 20 cm
property of Museum of 
Contemporary Art - Skopje

Раѓање на формата, 1977
мермер, 18 х 18 х 18 см 
сопственост Музеј на 
современата уметност - 
Скопје
Birth of the form, 1977
marble, 18 x 18 x 18 cm
property of Museum of 
Contemporary Art - Skopje

Варијации, 1977
бронза, 31,5 х 47 х 18 см
Variations, 1977
bronze, 31,5 x 47 x 18 cm

Варијации, 1977
бронза, 26 х 27 х 19,5 см
Variations, 1977
bronze, 26 x 27 x 19,5 cm

Композиција, 1978
дрво, 46,7 х 20 х 20,5 см
Composition, 1978
wood, 46,7 х 20 х 20,5 cm

Бабрење, 1978
бронза, 8 х 15 х 13 см
Swilling, 1978
bronze, 8 x 15 x 13 cm

Скулптура, 1978
оникс, 11 х 31,6 х 10,5 см
Sculpture, 1978
onyx, 11 x 31,6 x 10,5 cm

Скулптура II, 1979 
бронза, 7,5 х 8,5 х 5,5 см 
сопственост Музеј на 
современата уметност - 
Скопје
Sculpture II, 1979
bronze, 7,5 x 8,5 x 5,5cm
property of Museum of 
Contemporary Art - Skopje

Разлевање IV, 1980
мермер, 18 х 18 х 18 см
сопственост Музеј на 
современата уметност - 
Скопје
Spilling IV, 1980
marble, 18 x 18 x 18 cm
property of Museum of 
Contemporary Art - Skopje

Бабрење II, 1980
мермер, 25 х 14 х 13 см
приватна сопственост
Swilling II, 1980
marble, 25 x 14 x 13 cm
private property

Растопување, 1980
мермер, 28 х 19,5 х 20,5 см
Melting, 1990/91
marble, 28 x 19,5 x 20,5cm

Растопување, 1980
мермер, 20 х 18 х 20 см
Melting, 1990/91
marble, 28 x 19,5 x 20cm

Промена на формата, 
1980
мермер, 14 х 18 х 7 см
сопственост Соња 
Абаџиева
Change of form, 1980
marble, 14 x 18 x 7 cm
own: Sonja Abadzieva

Спој, 1980
бронза, 7,5 х 8,5 х 5,5 см
Connection, 1980
bronze, 7,5 x 8,5 x 5,5cm

Макета за споменикот на 
НОВ (Кочани), 1980
гипс, 42 х 16 х 16 см
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Model for the monument of 
the NLW (Kochani), 1980
plaster, 42 x 16 x 16 cm

Концерт, 1980
комбинирана техника на 
хартија, 36 х 43 см
Concert, 1980
mixed media on paper, 
36 x 43 cm

Населби, 1980
графит на хартија, 
42 х 59,5 см
Settlements, 1980
graphite on paper, 
42 x 59.5 cm

Цртеж, 1980
графит на хартија, 
34,5 х 49,5 см
Drawing, 1980
graphite on paper, 
34,5 x 49,5 cm

Цртеж, 1980
графит на хартија, 
35,5 х 43 см
Drawing, 1980
graphite on paper, 
35,5 x 43 cm

Цртеж, 1980
графит на хартија, 
34 х 49,5 см
Drawing, 1980
graphite on paper, 
34 x 49, cm

Питу Гули, ок. 1980
мермер, 29 х 11 х 9 см
Pitu Guli, approx. 1980
marble, 29 x 11 x 9 cm

Дуче барабанџијата, 
ок. 1980
мермер, 35,5 х 20 х 16 см
Duce drummer, approx. 
1980
marble, 35,5 x 20 x 16 cm

Св. Климент, ок. 1980
мермер, 50 х 20 х 17 см
St. Clement, approx. 1980
marble, 50 x 20 x 17 cm

Мојот дедо поп Јован, ок. 
1980
мермер, 40 х 12 х 10 см
My grandfather pries John, 
approx. 1980
marble, 40 x 12 x 10 cm

Св. Кирил и Методиј, 
ок. 1980
бронза, 46,5 х 20,7 х 10,9 
см
St. Cyril and Methodius, 
approx. 1980
bronze, 46,5 x 20,7 x 10,9 
cm

Срамна поза, ок. 1980
мермер, 10,7 х 22,3 х 14 см
Shameful pose, approx. 
1980
marble, 10,7 x 22,3 x 14 cm

Легната фигура, ок. 1980
мермер, 10 х 46 х 13 см
Lying figure, approx. 1980
marble, 10 х 46 х 13 cm

Човек птица, ок. 1980
бронза, 37 х 15,5 х 6 см
Bird man, approx. 1980
bronze, 37 x 15,5 x 6 cm

Девојка со книга на 
плажа, ок. 1980
оникс, 12,5 х 30,5 х 10,5 см
Girl with a book on the 
beach, approx. 1980
onyx, 12,5 x 30,5 x 10,5cm

Итар Пејо, ок. 1980
боен гипс, 38,5 х 36 х 20,5 
см
Itar Pejo, approx. 1980
painted plaster, 
38,5 x 36 x 20,5 cm

Фудбалер, ок. 1980
боен гипс, 43,5 х 16 х 23 
см
Football player, approx. 
1980
painted plaster, 
43,5 x 16 x 23 cm

Астронаути, ок. 1980
боен гипс, 17 х 25 х 12 см
Astronauts, approx. 1980
painted plaster, 
17 x 25 x 12 cm

Демонстранти, ок. 1980
бронза, 40 х 28 х 21 см
Protesters, approx. 1980
bronze, 40 x 28 x 21 cm

Цилиндрична форма, 1981
мермер, 60 х 14 х 13,5 см
сопственост Национална 
галерија на Македонија

Cylindrical shape, 1981
marble, 60 х 14 х 13,5 cm
property of National 
Gallery of Macedonia

Плодност, 1981
мермер, 21 х 29 х 27 см
сопственост Музеј на 
современата уметност - 
Скопје
Fertility, 1981
marble, 21 x 29 x 27 cm
property of Museum of 
Contemporary Art - Skopje

Исцелување, 1981
комбинирана техника на 
хартија, 35,7 х 43 см
Healing, 1981
mixed media on paper, 
35,7 x 43 cm 

Исцелување, 1981
бакропис, 
43,4 х 30 см (28 x 16,8 см)
Healing, 1981
etching, 43,4 x 30 cm (28 x 
16,8 cm)

Продавачка, 1983
мермер, 30 х 15 х 13 см
сопственост Музеј на 
современата уметност - 
Скопје
Saleswoman, 1983
marble, 30 x 15 x 13 cm
Property of Museum of 
Contemporary Art - Skopje

Самоилови војници, 1983 
мермер, 30 x 45 x 19 см
сопственост СОЗР при 
Влада на РМ
Samoil’s Wariors, 1983
Marble, 30 x 45 x 19 cm
Property of Government of 
the Republic of Macedonia 
(General Affair Service)

Девојка со гитара, 1983
мермер, 20 х 13 х 9,5 см
приватна сопственост
Girl with Guitar, 1983
marble, 20 x 13 x 9,5 cm
private property

Скулптура, 1985
мермер, 35 х 9 х 12,5 см 
сопственост Мемед 
Нурединоски
Sculpture, 1985
marble, 35 x 9 x 12,5 cm

property of Memed 
Nuredinoski

Цртеж, 1985
графит на хартија, 
60 х 84,5 см
Drawing, 1985
graphite on paper, 
60 х 84,5 cm

Цртеж, 1986
графит на хартија, 
84 х 60 см
Drawing, 1986
graphite on paper, 
84 х 60 cm

Цртеж, 1986
графит на хартија, 
60 х 84,5 см
Drawing, 1986
graphite on paper, 
60 х 84,5 cm

Бескрајна вертикала, 1987
боен гипс, 125 х 17 см
Infinite vertical, 1987
painted plaster, 
125 x 17 cm

Бескрајна вертикала, 1987
бронза, 19,6 х 4 х 4 см
Infinite vertical, 1987
bronze, 19,6 x 4 x 4 cm

Без наслов, 1988
сито-печат, 7/50, 
35 х 50 см 
сопственост Музеј на 
современата уметност - 
Скопје
Untitled, 1988
silkscreen, 7/50, 35 х 50 cm
property of Museum of 
Contemporary Art - Skopje

Скулптура, 1988
мермер, 190 х 140 х 58 см
приватна сопственост
Sculpture, 1988
marble, 190 х 140 х 58 cm
private property

Шетачи, 1990
комбинирана техника на 
хартија, 59,5 х 84,3 см
Walkers, 1990
mixed media on paper, 
59,5 x 84,3 cm

Фигура, ок. 1990
мермер, 34 х 9,5 х 8,5 см
приватна сопственост
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Figure, approx. 1990
marble, 34 x 9,5 x 8,5cm
private property

Женска фигура, ок. 1990
мермер, 33 х 9,5 х 7 см
приватна сопственост
Female figure, approx. 1990
marble, 33 x 9,5 x 7 cm
private property

Композиција, ок. 1990
мермер, 20 х 54 х 17 см
приватна сопственост
Composition, approx. 1990
marble, 20 x 54 x 17 cm
private property
Торзо, ок. 1990
мермер, 14,5 х 47,5 х 14 см
Torso, approx. 1990
marble, 14,5 x 47,5 x 14 cm

Св. Климент со учениците, 
ок.1990
мермер, 20,2 х 36 х 25 см
St. Clement with the 
students, approx.1990
marble, 20,2 x 36 x 25 cm

Вреќа со песок, ок. 1990
оникс, 10 х 28 х 18,5 см
Sandy sack, approx. 1990
ony x , 10 x 28 x 18,5 cm

Манекенка, ок. 1990
бронза, 32 х 7,5 х 5,5 см
Model, approx. 1990
bronze, 32 x 7,5 x 5,5cm

Скулптура I, 1990
мермер, 20 х 19,7 х 19,3 см
Sculpture I, 1990
marble, 20 x 19,7 x 19,3 cm

Скулптура II, 1990/91
мермер, 7 х 8 х 14,5 см
Sculpture II, 1990/91
marble, 7 х 8 х 14,5 cm

Скулптура III, 1990/91
мермер, 34 х 15 х 19 см
Sculpture III, 1990/91
marble, 34 x 15 x 19 cm

Скулптура IV, 1990/91
мермер, 
(37,2 х 21 х 15 см)  х 2
Sculpture IV, 1990/91
marble, 
(37,2 x 21 x 15 cm)  x 2

Скулптура V, 1990/91
мермер, 44 х 13,7 х 15,3 см

Sculpture V, 1990/91
marble, 44 x 13,7 x 15,3cm

Скулптура VI, 1990/91
мермер, 14 х 18 х 20,4 см
Sculpture VI, 1990/91
marble, 14 х 18 х 20,4 cm

Скулптура VII, 1990/91
мермер, 40 х 19 х 19,5 см
Sculpture VII, 1990/91
marble, 40 x 19 x 19,5 cm

Скулптура XIII, 1990/91
мермер, 40 х 37,5 х 15 см
Sculpture XIII, 1990/91
marble, 40 х 37,5 х 15 cm

Скулптура XI, 1990/91
мермер, 21 х 75 х 20 см
Sculpture XI, 1990/91
marble, 21 x 75 x 20 cm
Композиција, 1990/91
мермер, 14 х 15 х 9,3 см
Composition, 1990/91
marble, 14 х 15 х 9,3 cm

Стара книга, 1990/91
мермер, 21 х 20 х 12 см
Old book, 1990/91
marble, 21 x 20 x 12 cm

Торзо, 1990/91
мермер, 31,9 х 24,6 х 9 см
Torso, 1990/91
marble, 31,9 x 24,6 x 9 cm

Женска фигура, 1990/91
мермер, 9,6 х 39 х 6,4 см
Female figure, 1990/91
marble, 9,6 х 39 х 6,4 cm

Композиција, 1990/91
мермер, 25,5 х 39 х 15 см
Composition, 1990/91
marble, 25,5 х 39 х 15 cm

Композиција, 1990/91
мермер, 16 х 13 х 10,2 см
Composition, 1990/91
marble, 16 x 13 x 10,2 cm

Композиција, 1990/91
мермер, 10,5 х 15,8 х 12,2 
см
Composition, 1990/91
marble, 10,5 x 15,8 x 12,2 
cm

Композиција, 1990/91
мермер, 28,5 х 31 х 18,5 
см; 28 х 31 х 18,5 см 
(28 х 63,5 х 18,5 см)

Composition, 1990/91
marble, 28,5 х 31 х 18,5 cm; 
28 x 31 x 18,5cm 
(28 x 63,5 x 18,5cm)

Композиција, 1990/91
мермер, 56 х 20 х 12 см
Composition, 1990/91
marble, 56 x 20 x 12 cm

Композиција, 1990/91
мермер, 23 х 27 х 12 см
Composition, 1990/91
marble, 23 x 27 x 12 cm

Композиција, 1990/91
мермер, 10 х 20 х 20 см
Composition, 1990/91
marble, 10 x 20 x 20 cm

Лежечка фигура, 1990/91
бронза, 6,4 х 22 х 6 см
Lying figure, 1990/91
bronze, 6,4 x 22 x 6 cm

Млада девојка, 1990/91
бронза, 22 х 10,5 х 5 см
Young girl, 1990/91
bronze, 22 x 10.5 x 5 cm
Седечка фигура, 1990/91
мермер, 20 х 11 х 12 см
Sitting figure, 1990/91
marble, 20 x 11 x 12 cm

Разрушена зграда 
(Скулптура XIX), 1990/91
мермер, 55 х 12 х 12 см
Destroyed Building 
(Sculpture XIX), 1990/91
marble, 55 x 12 x 12 cm

Релјеф, 1990/91
мермер, 9 х 35 х 27 см
Relief, 1990/91
marble, 9 x 35 x 27 cm

Композиција, 1991
мермер, 53,5 х 15 х 10 см
Composition, 1991
marble, 53,5 x 15 x 10 cm

Лиснати форми, 1991
мермер, 57 х 16 х 17 см
сопственост Национална 
галерија на Македонија
Leaf forms, 1991
marble, 57 x 16 x 17 cm
property of National 
Gallery of Macedonia

Цртеж, 1991
графит на хартија, 
43 х 35,5 см

Drawing, 1991
graphite on paper, 
43 х 35,5 cm

Композиција, 1994
мермер (7 елементи)
сопственост Центар 
за современа ликовна 
уметност - Прилеп
Composition, 1994
marble (7 items)
property of Center for 
Contemporary Fine Arts - 
Prilep

Цртеж, 1998
туш на хартија, 35 х 50 см
Drawing, 1998
Ink on paper, 35 x 50 cm

Св. Климент Охридски, 
1999
мермер, 36,5 х 15,5 х 23 см
сопственост Македонска 
академија на науките и 
уметностите
St. Kliment Ohridski, 1999
marble, 36,5 x 15,5 x 23 cm
property of Macedonian 
Academy of Sciences and 
Arts

Андреја Дамјанов, 1999
бронза, 57 х 64 х 40 см
сопственост Македонска 
академија на науките и 
уметностите
Andreja Damjanov, 1999
bronze, 57 х 64 х 40 cm
property of Macedonian 
Academy of Sciences and 
Arts

Бик, ок. 1999
мермер, 10 х 23 х 8 см
сопственост Мице 
Јанкулоски
Taurus, approx. 1999
marble, 10 x 23 x 8 cm
property of Mice Jankuloski

Фигура на жена, ок. 1999
мермер, 35 х 16 х 11 см
сопственост Мице 
Јанкулоски
Woman Figure, approx. 
1999
marble, 35 x 16 x 11 cm
property of Mice Jankuloski

Жена што лежи, ок. 1999
мермер, 13 х 9 х 30 см
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сопственост Мице 
Јанкулоски
Lying woman, approx. 1999
marble, 13 x 9 x 30 cm
property of Mice Jankuloski

Пируета, 1999
мермер, 59 х 20 х 20 см
сопственост: Галерија 
„Ел Греко“
Pirueta, 1999
marble, 59 х 20 х 20 cm
Property of “El Greco” 
Gallery 

Св. Кирил и Методиј, 
ок. 1999
мермер, 38 х 32 х 16см
приватна сопственост
St. Cyril and Methodius, 
approx. 1999
marble, 38 х 32 х 16см
private property

Замислен старец, ок. 1999
мермер, 25,5 х 17 х 15см
приватна сопственост
Тhoughtful old man, 
approx. 1999
marble, 25,5 x 17 x 15cm
private property

Стоечка фигура, ок. 1999
мермер, 36 х 10 х 9,5см
приватна сопственост
Standing figure, approx. 
1999
marble, 36 х 10 х 9,5см
private property

Расцветаност, ок. 1999
мермер, 27,8 х 13 х 10 см
Blooming, approx. 1999
marble, 27,8 x 13 x 10 cm

Св. Климент, ок. 1999
гипс, 60 х 24 х 15,5 см
St. Clement, approx. 1999
plaster, 60 х 24 х 15,5 cm

Три грации, 2000
мермер, 20,3 х 17,7 х 17,5 
см
Three Graces, 2000
marble, 20,3 x 17,7 x 17,5 
cm

Св. Климент, 2000
гипс, 51,5 х 20,8 х 13 см
St. Kliment, 2000
plaster, 51,5 x 20,8 x 13 cm

Св. Климент, 2000
мермер со златна боја, 
63,5 х 12,5 х 12,2 см
St. Clement, 2000
marble with golden paint, 
63,5 х 12,5 х 12,2 cm

Ангел (макета), 2000
гипс, 60 х 50 х 23 см
Angel (model), 2000
plaster, 60 x 50 x 23 cm

Пред огледало, ок. 2000
мермер и огледало, 24,8 х 
13,4 х 20,3 см
In front of the mirror, 
approx. 2000
marble and mirror, 24,8 х 
13,4 х 20,3 cm

Релјеф, ок. 2000
бронза, 12,4 х 23,9 х 2 см
Relief, approx. 2000
bronze, 12,4 х 23,9 х 2 cm

Гете со музите, ок. 2000
бронза, 13,3 х 16,2 х 9 см
Goethe with muses, 
approx. 2000
bronze, 13,3 x 16,2 x 9 cm

Едиција Марко Цепенков, 
ок. 2000
мермер, 31 х 20 х 21,5см
приватна сопственост
Marco Cepenkov Edition, 
approx. 2000
marble, 31 x 20 x 21,5cm
private property

Јустинијан, ок. 2000
мермер, 38 х 10 х 11,5см
приватна сопственост
Justinian, approx. 2000
marble, 38 x 10 x 11,5cm
private property

Женска фигура, ок. 2000
бронза, 15,5 х 7,5 х 4 см
Female figure, approx. 2000
bronze, 15,5 x 7,5 x 4 cm

Пешачки премин, ок. 2000
бронза, 21,5 х 31,3 х 1 см
Pedestrian crossing, 
approx. 2000
bronze, 21,5 x 31,3 x 1 cm

Три грации, ок. 2000
бронза, 23,5 х 18,5 х 7 см
Three graces, approx. 2000
bronze, 23,5 x 18,5 x 7 cm

Гоце Делчев, пред 2000 
бронза, 41 х 19,5 х 14 см
Goce Delchev, before 2000
bronze, 41 x 19,5 x 14 cm

Војдан Чернодрински, 
пред 2000
бронза, 30,4 х 9,5 х 8,1 см
Vojdan Chernodrinski, 
before 2000
bronze, 30,4 х 9,5 х 8,1 cm

Панко Брашнаров, 
пред 2000
бронза, 31,5 х 11,7 х 12,6 
см
Panko Brasnarov, before 
2000
bronze, 31,5 x 11,7 x 12,6 
cm

Легната фигура, пред 
2000
бронза, 8 х 21 х 6 см
The right figure before 
2000
bronze, 8 x 21 x 6 cm

Маж и жена во када, 
пред 2000
мермер, 16,5 х 24,7 х 12 см
Man and woman in the 
bathtub, before 2000
marble, 16,5 x 24,7 x 12 cm

Женска фигура, по 2000
мермер, 37 х 10 х 9,5 см
приватна сопственост
Female figure, after 2000
marble, 37 x 10 x 9,5 cm
private property

Машка фигура, по 2000
мермер, 36 х 9,5 х 10 см
приватна сопственост
Male figure, after 2000
marble, 36 х 9,5 х 10 cm
private property

Женски акт, по 2000
мермер, 48 х 11,5 х 10,5 см
приватна сопственост
Women’s Nude, after 2000
marble, 48 x 11,5 x 10,5cm
private property

Во лифт, 2001
мермер, 29,5 х 12 х 6 см
In the elevator, 2001
marble, 29,5 x 12 x 6 cm

Во лифт, 2001
мермер, 19 х 13 х 11,6 см

In the elevator, 2001
marble, 19 x 13 x 11,6 cm

Кошаркари, 2003
мермер, 15 х 8,5 х 3,5 см
Basketball players, 2003
marble, 15 x 8,5 x 3,5 cm

Споменик на НОБ и 
Илинден, Битола, 2003
(макета во 2 дела), боен 
гипс, 36,4 х 14,7 х 6,3 см, 
15 х 15 х 8 см
Monument of the NLW and 
Ilinden, Bitola, 2003
(model in 2 parts), painted 
plaster, 36,4 x 14,7 x 6,3cm, 
15 x 15 x 8 cm

Панко Брашнаров, 2004
гипс, 42 х 13 х 14 см
Panko Brasnarov, 2004
plaster, 42 x 13 x 14 cm

Макета за споменик на 
Круме Кепевски, 2004
гипс, 51,4 х 17 х 18,5 см
Model for the monument 
of Krume Kepevski, 2004
plaster, 51,4 x 17 x 18,5 cm

Пеце Атанасоски, 2004
боен гипс, 24 х 8 х 6,5 см
Pece Atanasoski, 2004
painted plaster, 
24 x 8 x 6,5cm

Панко Брашнаров, 2004
мермер, 45,6 х 14 х 15 см
Panko Brasnarov, 2004
marble, 45,6 x 14 x 15 cm

Диригент, 2005
мермер, 36,8 х 15 х 15 см
Conductor, 2005
marble, 36,8 x 15 x 15 cm

Самоилови војници, 2008
мермер, 20 х 19 х 20 см
Samoil’s Warriors, 2008
marble, 20 x 19 x 20 cm

Самоилов војник, 2008
мермер, 30 х 9,4 х 7,5 см
Samoil’s Warrior, 2008
marble, 30 x 9,4 x 7,5 cm

Самоилови војници, 2008
мермер, 20 х 40 х 2 см
Samoil’s Warriors, 2008
marble, 20 х 40 х 2 cm
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Самоилов војник, 2008
боен гипс, 
16,3 х 5,5 х 4,5 см
Samoil’s Warrior, 2008
painted plaster, 
16.3 x 5.5 x 4.5cm

Самоилов војник, 2008
дрво, 68 х 12 х 16 см
Samoil’s Warrior, 2008
wood, 68 x 12 x 16 cm

Кирил и Методиј, 2008
бронза, 46,5 х 20 х 10 см
Cyril and Methodius, 2008
bronze, 46,5 x 20 x 10 cm

Самоилов војник, 2008
мермер и боја, 
21,5 х 7 х 4,5 см
Samoil’s Warrior, 2008
marble and paint, 
21,5 х 7 х 4,5 cm

Болничарка, 2008-2010
мермер, 21,5 х 10,5 х 7 см
Nurse, 2008-2010
marble, 21,5 x 10,5 x 7 cm

Самоилови војници, 
2008-2010
мермер, 11 х 15,2 х 12,8 см
Samoil’s Warriors, 2008-
2010
marble, 11 х 15,2 х 12,8 cm

Модел за Марко Цепенков, 
2010
мермер, 25 х 22,5 х 19,5 см
Model for Marko Cepenkov, 
2010
marble, 25 х 22,5 х 19,5 cm

Цртеж, 2010
комбинирана техника на 
хартија, 36 х 50 см
Drawing, 2010
mixed media on paper, 
36 x 50 cm

Блаже Конески, 2012-13
бронза, 43 х 13 х 15 см
Blaze Koneski, 2012-13
bronze, 43 x 13 x 15 cm

Цар Самоил, 2013
гипс, 28 х 17 х 14 см
Tsar Samoil, 2013
plaster, 28 x 17 x 14 cm

Цар Самоил, 2013
мермер, 32,5 х 12,5 х 21,1 
см

Tsar Samoil, 2013
marble, 32,5 x 12,5 x 21,1 
cm

Крале Марко, 2013
гипс, 51,8 х 22 х 20,6 см
King Marko, 2013
plaster, 51,8 х 22 х 20,6 cm

Андреа (братот на Крале 
Марко), 2013
гипс и метал, 
50 х 16 х 10,5 см
Andrea (brother of King 
Marko), 2013
plaster and metal, 
50 x 16 x 10,5 cm

Композиција, 2013
мермер, 16 х 14,1 х 7,5 см
Composition, 2013
marble, 16 х 14,1 х 7,5 cm

Цртеж, 2014
графит на хартија, 
50,5 х 71,5 см
Drawing, 2014
graphite on paper, 
50,5 х 71,5 cm

Цртеж, 2014
графит на хартија, 
71,5 х 50 см
Drawing, 2014
graphite on paper, 
71,5 х 50 cm

Цртеж, 2014
графит на хартија, 
30,5 х 23 см
Drawing, 2014
graphite on paper, 
30,5 х 23 cm

Шума (Од циклусот 
„Дрвја“), 2014
графит на хартија, 
70,5 х 50 см
Forest (From the “Tree” 
cycle), 2014
graphite on paper, 
70,5 x 50 cm

Шума (Од циклусот 
„Дрвја“), 2014
графит на хартија, 
70,6 х 50,6 см
Forest (From the “Tree” 
cycle), 2014
graphite on paper, 
70,6 x 50,6 cm

Вљубени, 2015
мермер, 29 х 11,5 х 9 см

In love, 2015
marble, 29 x 11,5 x 9 cm

Свирачка на харфа, 2015
мермер, 48,7 х 16 х 12,5 см
Harp playing, 2015
marble, 48,7 х 16 х 12,5 cm
Поетеса, 2015
мермер, 38,5 х 10 х 10 см
Poetess, 2015
marble, 38,5 x 10 x 10 cm
Крсте Петков Мисирков, 
2015
гипс, 34,5 х 21,4 х 10,5 см
Krste Petkov Misirkov, 2015
plaster, 34,5 х 21,4 х 10,5 
cm

Економска криза, 2015
мермер, 12 х 20 х 12,5 см
Economic crisis, 2015
marble, 12 x 20 x 12,5 cm

Старо купувам, 2015
мермер и метал, 
25 х 14,5 х 31 см
Buying old, 2015
marble and metal, 
25 х 14,5 х 31 cm

Самоил, 2015
бронза и мермер, 
29,5 х 10,5 х 7,5 см
Samoil, 2015
bronze and marble, 
29,5 х 10,5 х 7,5 cm

Поетеса, 2015
мермер и златна боја, 
23 х 12,5 х 10,5 см
Poetess, 2015
marble and golden paint, 
23 х 12,5 х 10,5 cm

Хамлет, пред 2015
мермер, 20,5 х 11 х 12 см
Hamlet, before 2015
marble, 20,5 x 11 x 12 cm

Макета со книга на Круме 
Кепески, 2015-16
гипс, 47 х 17 х 17,8 см
Model with a book by 
Krume Kepeski, 2015-16
plaster, 47 x 17 x 17,8 cm

Цртеж, 2016
комбинирана техника на 
хартија, 71,4 х 50 см
Drawing, 2016
mixed media on paper, 
71,4 x 50 cm

Цртеж, 2016
комбинирана техника на 
хартија, 71,4 х 50 см
Drawing, 2016
mixed media on paper, 
71,4 x 50 cm

Цртеж, 2016
комбинирана техника на 
хартија, 71,4 х 50 см
Drawing, 2016
mixed media on paper, 71,4 
x 50 cm

Бик, 2017
бронза, 9,5 х 8 х 13,5 см
Bull, 2017
bronze, 9,5 x 8 x 13,5 cm

Бик, 2017
мермер, 15,5 х 26 х 10 см
Taurus, 2017
marble, 15.5 x 26 x 10 cm

Бескрајна вертикала, 2018
мермер, в. 170 см
Infinite vertical, 2018
marble, h. 170 cm

Делата кај кои не е 
одбележана сопственост, 
му припаѓаат на авторот.
The rest of the work belong 
to the author.
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Југословенска уметност во Атина”, 
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живот, 6.1979
Величковски, Владимир, „Во 
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28.03.1979 
Ширилов, Ташко, „Поповски 
– Дада на биеналето во Трст”, 
Скопје: Вечер, 28.3.1979
Ширилов, Ташко, „Изложба 
‘Дваесет македонски ликовни 
уметници’”, Скопје: Вечер, 
12.7.1979
Ћуза, Петар, „Савремени 
токови македонске уметности“, 

Приштина: Јединство, 23.11.1979
Ћуриħ, М, „Прве ласте нове 
сезоне”, Београд: Политика, 
19.9.1979, 23691, 12
„15 македонски ликовни 
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Mesensel, Janez, “Spopadanja 
i spoznavanja”, Ljubljana: Delo, 
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