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ХОРИЗОНТОТ - ПОЧЕТОК И КРАЈ

Маја Неделкоска Брзанова, виш кустос

„Човекот..., живее во симболички 
универзум. Јазикот, митот, уметноста и 
религијата се делови од овој универзум. 
Тоа се шарени конци од кои е исткаена 
мрежата на симболи, замрсена плетенка 
на човечкото искуство. Сиот човечки 
напредок во мислењето и искуството ја 
прочистува и зајакнува оваа мрежа“.

Ернест Касирер 
„Есеј за човекот“

Танас Луловски e автор со исклучителен 
ликовен сензибилитет, со контемплативен дух 
и суптилен интелект. Неговото сликарство уште 
од почетокoт, а особено во активниот творечки 
период предизвикуваше особен интерес, не 
само за македонската, туку и за југословенската 
ликовна критика. Денес, постхумно, кога пред 
нас ја имаме на увид речиси целосната творечка 
слика на неговиот сликарско-цртачки опус 
уште поинтензивно го предизвикува нашето 
внимание. Оттука  нѝ се наметнуваат низа пра-
шања за животниот пат, за неговото детство, за 
бројните провокации со кои се судирал, но и 
за доживувањата при создавањето на неговата 
индивидуална сликарска вистина. Во еден миг 
самиот ќе забeлежи дека верува „во уметноста 
која се црпи од потсвеста, а се обликува во 
свеста... во неподигнатиот крст над гробовите 
на претците... во дамнешниот (в)рез  на старите 
од селото Витолиште кои ги видов вкаменети, 
со очите вперени кон земјата, а со мислите кон 
небото“. (Конча Пиркоска, „Омаж на Малевич“, 
Скопје, 1998). 

За големината на неговиот сликарски 
гениј, за богатството на контемплативната 
природа и постојаната потрага по нов ликовен 
предзвик, зборува и фактот дека „ (...) тој, како 
и сите големи сликари не дозволил животните 
премрежја директно да влијаат врз неговото 
тво  рештво, туку ги преобразил во суптилни 
сим  болични или знаковни форми и содржини. 
Во неговиот уметнички став е содржана мо-
рал ната димензија на целосната посветеност и 
внесување на хумани содржини кои имаат уни-
вер зален карактер“.1  

1 Владимир Величковски, Танас Луловски Тане, Музеј 
на современа уметност, Скопје, 2006    

THE HORIZON – THE BEGINNING AND 
THE END 

Maja Nedelkovska Brzanova, senior curator 

„A man….lives in a symbolic universe. 
Language, myth, art and religion are 
parts of this universe. They are varied 
threads that weave this symbolic net, 
the tanked web of human experience. 
All human progress in thoughts and 
experience refines upon and strengthens 
this net”

Ernst Cassirer 
“An essay of man” 

Tanas Lulovski is an artist with an exceptional 
artistic sensibility, contemplative spirit and 
subtle intellect. Since the very beginning and 
especially during his active stage of creativity, his 
work was very intriguing for the Macedonian but 
also Yugoslavian art critics. He has posthumously 
managed to intrigue us even more, especially 
now when we have his entire creative impression 
of his artistic opus at our disposal. Consequently, 
a series of questions have surfaced about his 
journey through life, his childhood, numerous 
provocations and challenges that he had 
encountered, but also about his experiences 
during the creation of his individual artistic truth. 
At one point, he did observe that he believes “in 
art that originates from the subconscious and 
is subsequently shaped in the consciousness...
in the cross yet to be raised above the graves 
of ancestors... carved out on the locals from 
Vitoliste who I saw standing petrified, their eyes 
pointing to the ground and their thoughts to the 
sky” (Konca Pirkoska, “Homage to Malevich”, Skopje 
1998). We see the greatness of his artistic genius, 
the luxurious contemplative nature and constant 
quest for a new artistic challenge in the fact that 
“(...) He, alike all the great painters, did not allow 
his tribulations to impact his creativity; instead 
he transformed them into subtle symbolic forms 
and substances. His artistic stance reflects a 
moral dimension of utter dedication and human 
substance that have a universal character.”1  

1 Vladimir Velickovski, Tanas Lulovski Tane, Contemporary 
Arts Museum, Skopje 2006
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Кој е всушност Танас Луловски Тане?
Автор, чие творештво и денес е покриено 

со превезот на необјаснива провокација, тај на 
која нѐ предизвикува одново да му се на вра-
тиме, да го доживееме речиси исто, но сепак 
раз лично. Со секој наш поглед, има нешто ново 
што претходно не сме го виделе, не сме го ка-
жале. Како необична и исклучителна личност, 
тој е автор чија појава била втемелена врз тра-
гични животни искуства, од кои, неговата фи-
лозофска природа изградила посебен однос 
кон најдлабоките вистини на човечката ег зис-
тен ција. Кај него е испреплетена играта на 
животот и смртта, на радоста и тагата, на рас-
тењето и созревањето, на болката, на на деж та и 
сеќавањето. 

Во една прилика ќе изјави: „ (…) знаете јас 
го сликам само она што сум го видел или до-
жи веал. Не ги разбирам оние кои сликаат врз 
основа на сонот. Ништо не може да се из-
мис ли, сè е видено, па и она што се сонува... 
Кога тоа виденото ќе созрее во мене, ќе почне 
да се буди, (да) копнее и (да) бара излез, јас 
почнувам да работам. Тука многу е поважен 
периодот пред сликањето, отколку самиот чин 
на поставување боја на платното“.2

Оттука, создавајќи корелација меѓу неговите 
ак туелни интереси и начинот на кој ја доживува 
стварноста, тој гради сопствена ликовна 
естетика во која истовремено ги синтетизира 
искуствата со сеќавањата, етапно стилски 
ево луирајќи од „лирската и експресивна ап-
стракција, преку лирскиот хипер - реализам до 
сли ките во форма на писмо-текст и предметниот 
иреа лизам или концептуализам“.3  

* * *
По потекло од Егејскиот дел на Македонија, 

роден во 1940 год. во сeло Желево, Леринско, 
Луловски е еден од многуте деца бегалци кои 
ги преживеаа кошмарите на Граѓанската вој-
на во Грција од 1947-48 година кога многу 
ма  кедонски семејства принудно ги напуштија 
сво  ите домови и се упатија во незивесност, 
разделени и раселени по светот. Неговото дет-
ство продолжило во Бела Црква (Војводина), 
ка де го завршил основното образование, за 
потоа школувањето да го продолжи во Јаши 
- Романска Молдавија, каде посетувал гим-
на зија и уметничко училиште. Благодарејќи 

2 Миливоје Павловиќ, Прави пут је онај тежи, Рад, 
Београд, 01.04.1977

3 Владимир Величковски, исто , стр. 3

Who was Tanas Lulovski Tane really?! He was 
an artist whose creativity even today is covered 
by a veil of inexplicable provocation, a secret that 
challenges us to return to it anew and experience 
it in almost the same manner, but somehow 
differently. Our every glance uncovers something 
new that we somehow missed the first time 
round. He was an exceptional and unconventional 
person, an artist whose appearance was marked 
by tragic events, from which his philosophical 
nature managed to develop a special relationship 
with the deepest of truths about human 
existence. He intertwined the game of life and 
death, joy and sorrow, growth and maturity, pain, 
and hope and memory. He once stated “(…) you 
see, I paint only what I have seen or experienced. 
I cannot understand those artists who paint what 
they have dreamt. We cannot invent things; we 
have seen everything, even the things we have 
dreamt of. When the things I have seen actually 
penetrate the surface, when they awaken, when 
they yearn and look for a way into the light, that’s 
when I start to create. At this point, the time 
before I actually begin to paint is much more 
important that the act of painting....”2 Therefore, 
by creating a correlation between his current 
interests and the manner in which he views 
reality, he developed his own artistic aesthetic 
that simultaneously synthesises experiences with 
memory, gradually evolving in style from a “lyrical 
and expressive abstraction, through lyrical 
hyperrealism, to the images shaped like letter-
text and figurative realism or conceptualism.”3  

* * *
He was born in 1940, in the village of Zelevo 

in the Florina region of the Aegean part of 
Mace donia. Lulovski is just one of the many 
refugee children that survived the horrors of the 
Greek civil war in 1947/48, during which many 
Macedonian families forcefully left their homes 
and walked into uncertainty, separated and 
displaced all over the world. Lulovski spent the 
remainder of his childhood days in Bela Crkva 
(Vojvodina), where he completed his elementary 
education and then continued his high school 
and art school education in Iași – a city in eastern 

2 Milivoje Pavlovic, The right way is the hardest, Rad, 
Belgrade, 01.04.1977

3 Vladimir Velickovski, ibid page 3
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на поддршката од неговата тетка од Канада, 
која му пратила блок и боички, кај него ќе се 
развие посебен интерес за сликарството. Во 
1961 година се запишува на ФЛУ во Букурешт 
каде што дипломирал во 1967 година. Своето 
прво претставување го имал уште во текот на 
студиите на една групна изложба, органзирана 
во Царскиот музеј во Букурешт по повод 100 
- годишнината од основањето на факултетот, 
а истата година самостојно се претставил и 
во галеријата на факултетот „Календару“ во 
Букурешт. Спомените, мирисите и сеќавањата 
на родното огниште ќе бидат причина во 1968 
година да се врати во Македонија или како што 
самиот ќе рече кон „она на кое исконски му 
припаѓам“. 

 
* * *

По враќањето во Македонија, Луловски 
активно се вклучува во ликовниот живот во 
Скопје учествувајќи на бројни групни и са-
мо  стојни изложби, како во земјата, така и во 
странство. Неговиот карактеристичен ли ко -
вен сензибилитет и сликарски пристап се-
когаш позитивно бил оценуван од  кри ти ката. 
Таа, истата критика, секогаш го из дво ју вала 
како особен автор, посветувајќи му по себно 
внимание и вклучувајќи го во нај ре пре зен та-
тивните изложби на современото ма кедонско 
сликарство во земјата и странство. Во врска 
со тоа, Абаџиева ќе нагласи дека Луловски: 
„(...) е пример за творец со консензуален 
статус во светот на ликовната кри тика. 
Повеќето од најголемите критичарски  ими-
ња во Македонија, но и некои од Загреб, 
Ду бровник, Белград, Сараево, Зрењанин, 
Сомбор, едногласно високо ја оценуваат не-
говата уметност. Тоа најнагласено се слу чу ва 
во средината на седумдесетите и првата по ло-
вина на осумдесетите години на минатиот век, 
период кога Луловски учествува во опре де-
лу вањето на тонот на обновата на сликата во 
клуч ните ликовни сцени на дел од Балканскиот 
полуостров“.4

Вистинското инаугурирање на Луловски во 
светот на ликовната уметност започнува во 
1970 година со втората самостојна изложба, но 
прва пред македонската публика. Во салонот 
на МСУ ќе изложи околу 30 масла на платно, 
ра ботени од 1965 до 1970 година. Според Бо-
рис Петковски ќе биде евидентна развојната 
ли нија која почнува со „посткубистичко-гео-
мет риска апстракција, со темен  и ограничен 

4 Соња Абаџиева, предговор во кат. Омаж на Танас 
Луловски, КИЦ, Скопје, 2006 

Romania. His aunt from Canada had sent him 
coloured pencils and a drawing pad, and with 
that, his special interest in art was awakened. 
In 1961 he enrolled at the Fine Arts Faculty in 
Bucharest, graduating in 1967. He had his first 
presentation as a student, as part of a group 
exhibit that was organised at the Imperial 
Museum in Bucharest to celebrate 100 years of 
the Faculty. That same year his first independent 
exhibition took place at the Gallery within the 
Kalendaru faculty in Bucharest. The scent and 
memories of his birth place were considered as 
the reason as to why he returned to Macedonia 
in 1968, or as he said “that to which I primordially 
belong”. 

 
* * *

After his return to Macedonia, Llulovski 
becomes actively involved on the art scene in 
Skopje, and had participated in numerous group 
and independent exhibitions, in the country and 
abroad as well. His typical artistic sensibility and 
artistic approach was always well received by the 
critics. The critics always separated him from 
the rest, calling him a special artist and included 
him in the most representative exhibitions of 
contemporary Macedonian art in the country and 
abroad. Abadzieva had underlined that Lulovski 
“is one of those artists who enjoys a status of 
consensus among art critics. Some of the most 
prominent critics in Macedonia, but also from 
Zagreb, Dubrovnik, Belgrade, Sarajevo, Zrenjanin 
and Sombor have spoken in unison of how highly 
they regard his art. This is very much underscored 
during the middle of the 1970s and the first half 
of the 1980s, a time when Lulovski contributed 
to the definition of the tone at which painting 
would be rebuilt in the crucial artistic circles in 
part of the Balkans.”4

The true inauguration of Lulovski on the art 
scene began in 1970 after his second in de pen-
dent exhibition, however his first before the 
Macedonian public.  In the CAM salon, he exhi-
bited approximately 30 paintings oil on canvas, 
developed between 1965 and 1970. According 
to Boris Petkovski, the line that began with a 
“post-cubist geometric abstraction, with a dark 
and limited range of colour” is quite clear and 
evident. Furthermore, the movement gradually 
become more temperamental, the stroke fast 

4 Sonja Abadzieva, foreword in catalogue: Homage to 
Tanas Lulovski, CIC, Skopje, 2006 
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колористички дијапазон на бои“. При тоа, 
гес тот постепено станува потемпераментен, 
по     тегот брз и силен со нагласена линеарна 
и лирски обоена експресија. Присуството на 
разнообразни „амбивалентни форми со не фи-
гуративен дискурс“ (Абаџиева) во вид на мре-
жи или јазли, укажува на посредното влијание 
од лирската апстракција и т.н. ап страк тен 
пеј сажизам.  Некои критичари ќе за бележат 
дека неговите дела се проник на ти пред сè со 
одре ден  медитерански сен зи билитет.  Преку 
сво јата карактеристична ли ков на експресија, 
во делата ќе ја рефлектира соп ствената пси-
хо  лошка состојба, возбудата од сен за ци ите 
на природата, од реминисценциите на ми на-
тото, коишто ќе бидат потенцирани низ „алу-
зивните сугестии“ на  насловите на сликите: 
Заборавениот крст, Тропика, Црно во жолто 
поле, Немир, Над нивата и др.  Бојата е но-
сеч ка компонента која ја обликува неговата 
„апстрактно-асоцијативна евоактивна лексика“ 
(Величковски) и ги нотира главните лирски бе ле-
зи на делата. 

Авторот и самиот ќе забележи: „Тематската 
разновидност ми овозможува потрага по ли-
ков  на експресија, односно во пластиката и ек-
спре сијата на ликовните елементи (боја, линија, 
валери). Самата инспирација потекнува од 
сеќавањето на некои доживувања и од истата 
ликовна експресија која истовремено е израз на 
мојот внатрешен живот“.5    

Студискиот престој во Италија (1971-1972) и 
спе цијализацијата на познатата Академија за 
ликовни уметност во Рим претставува клучен 
момент во дефинирањето на неговата ликовна 
естетика. Допирот со познатите примери на 
кла сичната и модерна уметност за Луловски ќе 
значи потврда на сопствениот актуелен ликовен 
став и поттик за нови ликовни истражувања и 
преиспитувања. 

Петковски ќе забележи: „Уметничката атмо-
сфе ра на Рим го поттикна Луловски кон нови 
уметнички потраги. Неговите асптрактни де ла 
зачнати во Италија, а посебно оние напра ве-
ни потоа во Македонија се совпаѓаат со итал -
јанската нова, минимална или аналитичка ап-
страк  ција која се темели на импликации од кон-
цептуалната уметност“.6    

Она што станува евидентно во неговиот нов 
ликовен пристап е смирувањето на гестот и 

5 Олга Спироска, Изразот доаѓа сам од себе, Нова 
Македонија, Скопје, 2.07.1977

6 Борис Петковски, Студии за современата македонска 
уметност, Македонска цивилизација, Скопје, 2001, 
стр. 176

and powerful with a highlighted linear and 
lyrically coloured expression. The presence 
of varying forms i.e. “ambivalent forms with 
a negative discourse” (Abadzieva) in sort of 
nets or knots, indicates to a direct influence 
of lyrical abstraction or the so-called abstract 
landscape. Some critics observed that his pieces 
originate primarily from a certain Mediterranean 
sensibility. Using his typical artistic expression, 
Lulovski uses his pieces to reflect his own 
psychological state, the excitement caused by 
nature’s sensations, reminiscence from a time 
passed that are highlighted through “allusive 
suggestions” in the titles of the pieces: The 
forgotten cross, Tropika, Black in a yellow field, 
Restlessness, Above the field, etc. Colour is a key 
component that actually shapes his “abstractly-
associative vocabulary” (Velickovski) and notes 
the principal lyrical imprints of the pieces. The 
artist himself observes that: “The variations in 
the themes have enabled me to explore artistic 
expression, or in the plastic and expression 
of artistic elements (colour, line, rollers). My 
inspiration originates from the memories of some 
events or experiences and artistic expression 
itself which is also an expression of my intimate 
life.”5    

His study trip to Italy (1971/1972) and 
specialisation at the renowned Fine Arts 
Academy in Rome is a crucial time for the 
definition of his artistic aesthetic. Lulovski’s 
exposure to some famous examples of classic 
and modern art meant an affirmation of his 
artistic orientation and encouraged him to 
explore and re-examine new artistic fields. 
Pektovski noted that “the artistic atmosphere in 
Rome encouraged Lulvoski to seek new artistic 
endeavours. The abstract pieces that he began 
to work on in Italy and especially those that he 
created later in Macedonia correspond to the 
new, minimal and analytic Italian abstraction 
that is based on the implications of conceptual 
art.”6    

His new artistic approach gave way to the 
appeasement of gestures and purification of 
colour. The seemingly imaginary landscape 
continues to follow his initial preoccupation with 

5 Olga Spiroska, Expression comes from within, Nova 
Makedonija, Skopje, 2.07.1977

6 Boris Petkovski, Studies about the contemporary 
Macedonian art, Makedonska civilizacija, Skopje, 2001, 
pg. 176
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прочистувањето на колористичкиот пристап. 
Пејзажот, само навидум имагинарен и натаму 
е во согласност со неговата првобитна прео-
купација - природата, но сега сфатена ка ко 
единство на духовното и конкретното, из-
ра  зена со еден нов ликовен говор кој се ба-
зи  ра на „јазикот на веризмот, натурализмот 
или „trompe l’oeil“. Станува збор за еден ка-
рактериситичен концепт кој во себе ги син-
те тизира геометриските и хоризонтално по-
ста вени полиња и линиите, како и линеарно 
рас поредените колористички елементи кои 
всуш ност имаат многу повеќе улога на знак, 
ка ко хармонично усогласена и лирски обоена 
целина.7  

Сликата ја карактеризира суптилна мазна 
фактура на рамни и чисти површини, со бела, 
неж но сива, сина, жолта или црна основа врз 
која ја гради цврстата композиција на пре-
делот. Композициската структура е кон ци пи-
рана од разграничени и омеѓени површини 
врз кои се лелеат присутни траги од некоја 
кон кретна форма или од птици, пердувчиња, 
цветни ливчиња, разни семиња, глуварки и сл. 
Имено, првичните суптилни и само навестени 
треперења на летната жега, на меѓата, гра-
ни  цата, постепено ги збогатува со ситни 
пло  дови, семки кои летаат низ просторот и 
вре  мето преку далечните хоризонти и бледи 
по лиња, коишто кулминираат во извонредно 
минуциозна обработка на нежните глуварчиња. 
Мо тивите со биолошки форми од флоралниот 
и животинскиот свет се одраз на авторовата 
сплотеност со природата. „Преку поставување 
на антиподите: раѓање –  умирање, цутење – 
венеење, летање – мирување, го проследува 
дијалектичкиот баланс во биолошката и 
духовната состојба на нештата и се застапува за 
хармонија меѓу светот на природата и оној на 
уметноста“.8  

Истовремено во истите дела, Луловски ус-
ловно преку омеѓените површини и раз гра-
ни чените хоризонтални полиња го наметнува 
пра шањето за хоризонтот, кој во неговото тво-
реш тво добива речиси митолошка конотација 
на мета фора за еден копнеж по безграничното 
или вечното: „Хоризонтот на Танас Луловски е 
по тресна вистина на огледалото на потсвеста и 
совеста, едно симболични резиме на соп стве-
ниот живот“.9  

7 Владимир Величковски, исто, стр. 5-6

8 Соња Абаџиева, исто

9 Викторија Васева Димеска, предговор 
во кат. Во слава на белото, МГС, Скопје, 2000

nature, however now it is considered as a unity 
between the spiritual and specific, expressed 
with a new artistic language that is based on 
“the language of verism, naturalism or „trompe 
l’oeil”. This is a typical concept that internally 
synthesises the horizontally arranged geometric 
fields and lines and linear arrangement of 
colouristic elements that in fact are more like 
signs and a harmonically reconciled and lyrically 
coloured whole.7 The image is characterised 
by a subtle and smooth facture of even and 
pure surfaces, with a white, gentle grey, blue, 
yellow or black foundation on which the robust 
composition of the area is built. The concept 
of the composition’s structure consists of 
surfaces that have been divided and marked with 
borderlines; on these surfaces, there are hints 
of some specific forms or birds, feathers, petals, 
various seeds, dandelions etc. Furthermore, he 
gradually adds to the initial subtle trembling 
of summer heat, borderlines and borders and 
enhances them with small fruits, seeds flying 
through time and space and far off horizons 
and faded fields that culminate in an incredibly 
meticulous presentation of gentle dandelions. 
The motifs of biological forms of flora and fauna 
are a reflection of the harmony between the 
artist and nature. “By arranging the antipodes of 
birth-death, blossom – wither, flight – immobility 
is followed by the dialectic balance within the 
biological and spiritual state of things and strives 
to achieve harmony between the world of nature 
and that of art”.8 At the same time, Lulovski in 
these same pieces, using the divided surfaces 
and horizontal fields, posed the question of the 
horizon that within his creativity, assumes an 
almost mythical connotation of a metaphor 
for a yearning about infinity and eternity: 
“Tanas Lulovski’s horizon is the shocking truth 
depicting the mirror of the subconscious and 
consciousness; it is a symbolic summary of his 
own life.”9 Finally, the depicted seed, insects, 
petals and other biological forms, veristic in 
the spirit of far-eastern calligraphic dexterity, 
transform the surroundings into an infinite space 
and go beyond the traditional meaning of space 
and time. Consequently, the oeuvres Traces I, 

7 Vladimir Velickovski, ibid, page. 5-6

8 Sonja Abadzieva, ibid

9 Viktorija Vaseva Dimeska, foreword in the catalogue In 
celebration of white, Museum of Skopje, Skopje, 2000
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Traces II, Borderlines I, Borderlines II from 1972, 
Through the meadow, Summer trembling, They 
are flying, They flew away, from 1973 and “From 
somewhere to nowhere” from 1974 go beyond 
the conventional artistic expression. Lulovski 
observed that: “...now in 1973 I present to you 
Borderline, Furrows, Field, Horizon. Some of my 
friends have called me a conceptualist because 
of these pieces. In fact this is the beginning of an 
autobiographical phase. Its godfather is Rome. 
The search for expression began in Ancient Rome 
that now leads me to search for my own identity. 
And I look for my inspiration in other motifs, for 
example in my grandfather’s fields.”10

  Towards the end of 1974, Lulovski 
produced the piece A page from a notebook; the 
critics claimed that this piece marked a turning 
point in his creativity and emphasised this piece 
as crucial for his future artistic orientation and 
motifs. The object appears on the canvas in a 
typically gentle, subtly bordered and divided 
simple surface, realistically represented as a 
type of sign. A page from a notebook not only 
represents a step towards a new image aesthetic, 
it also promotes and discusses its textualisation.” 
(Sonja Abadzieva, ibid). Subsequently, through 
the introduction of specific visual elements 
(substance) in the image’s field, the artist using 
poetic realism gradually moves into hyperrealism. 
During the next several years, the object in 
his pieces becomes ever more visible and it is 
emphasised as the primary actor of the image’s 
substance. The following pieces, preceded by 
the lyrically abstract connotation, continue to 
imply a geometrically pure and clear approach 
in the presentation of pastel and pale surfaces 
of the canvas, developed with a very subtle 
colour. He used them to gradually build his 
new vision of modernised, refined and subtle 
objectivity, derived from the artist’s creative 
environment – the studio that is actually an 
inherent part of his creative energy and being. 
Velickovski talked about the 1970s as the time 
when the new aspects of Lulovski’s painting 
emerged and additionally observed that the 
images and drawings in which the veristically 
treated motifs of notebook writings, letters, 
prescriptions, warnings etc. are indeed a special 
topic of discussion:  A page from a notebook 
from 1974; In honour of the imaginary doctor, 
from 1975, Warning before a lawsuit from 1975, 

10 Quote: Vladimir Velickovski, page. 6-7

На крајот, веристички во духот на да ле ку-
источната калиграфска вештина -доловените 
семиња, инсекти, цветови и други биолошки 
форми го трансформираат просторот во 
бесконечен, надминувајќи ги поимите про-
стор и време. Во овој контекст  делата Траги I, 
Траги II , Меѓи I, Меѓи II, од 1972, Низ ливадата,  
Летно треперење,  Летаат, Одлетаа, од 
1973 и  Од некаде кон никаде од 1974 година 
ја надминуваат конвенционалната ли ковна 
исказност. Самиот автор ќе забележи: „...
сега во 1973 се претставувам со темите Меѓа, 
Бразда, Нива, Хоризонт. Некои од пријателите 
ме нарекуваат поради тоа концептуалец. А 
ова е всушност по че ток на автобиографската 
фаза. Нејзин кум е Рим. Во стариот Рим почна 
потрагата по изразот кој ме води кон трагата 
на мојот идентитет. А ин спи рацијата ја барам 
во други мотиви, во нивите на дедо ми на 
пример“.10

 Кон крајот на 1974 година, Луловски го сли-
ка делото Лист од тетратка кое критиката 
го смета за извесна пресвртница во неговото 
тво  рештво и го издвојува како клучен момент 
во неговите натамошни ликовни определби и 
сликарски преокупации. Врз платното со ка рак-
теристична нежна, суптилно омеѓена и раз гра-
ничена, едноставна површина, се по ја вува пред-
метот,  реалистично доловен како свое виден 
знак. 

Листот од тетратка освен што станува ис-
чекор кон нова естетика на сликата, промовира 
и расправа за нејзината текстуализација“. (Соња 
Абаџиева, исто).

Оттука, постепено, преку воведување на кон-
кретни визуелни елементи (содржини) во полето 
на сликата, авторот постапно од лирската 
апстракција, преку поетскиот реализам влегува 
во полето на хипер-реализмот. Имено, во на ре-
дниот период, во неговите дела предметот ста-
нува сè поприсутен и понагласен како носител 
на содржината на сликата. Како своевиден 
логичен след на делата со лирско апстрактна 
ко нотација од претходната фаза, во новите  де-
ла и понатаму се насетува геометриски чистиот 
и јасен пристап во третирањето на пастелно 
бле дите површини на платното, работени со 
мош  не суптилен колорит. Врз нив постапно 
ја гради својата нова визија на осовременета, 
ра фи  нирана и суптилна предметност, про и-
зле зена од авторовиот творечки амбиент-ател-
јето, кој е нераскинлив дел од неговата креа-
тив на енергија и егзистенција. Зборувајќи за 
периодот на 70-те години и новите аспекти 

10 Цитирано кај: Владимир Величковски, стр. 6-7
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Open letter from 1976, etc. The drawing – text 
is done in pencil on paper and on a canvas that 
transforms into a writing surface, a drawing 
paper or a written page. The textual drawing 
is frontally presented with an emphasised 
horizontal arrangement of the motif as a flat 
form on a flat surface with a birds-eye view: 
“Although the horizontal movement is presented 
with the craftsmanship of illusion – immanent 
to academic realism, it appears as corrosive in 
terms of that „trompe l’oeil“, because it becomes 
- linguistic, lettric, everyday message, far from 
the high ideals of modernism.”11 The image – text 
can be interpreted on two fundamental levels: as 
an image or as a text, and every object within the 
image is suitable to the text that actually is “the 
central point of the action” and through which, 
the artist communicates directly with the public, 
confiding in it the most intimate moments of his 
life and a type of testimony or confession of his 
existential truth. 

During the second half of the 1970s, 
(specifically between 1975 and 1978) he worked 
on a new cycle of pieces Contradictions I, 
Wanderer, A Box of trinkets, Sprouted potatoes, 
Dried pomegranates, etc. He referred to this 
cycle as “My companions” or “Trinkets”. The artist 
brings forward these seemingly insignificant 
objects like brush, tubes of colour, scissors, 
ashtrays, burnt out cigarettes, waste bins, worn 
out shoes etc. and their presentation is brought 
to perfection, in other words much like an illusion 
of reality. Moreover, the white colour of the 
surface or the warm colour of the ungrounded 
canvas is emphasised by the artist’s lyrical 
observation in the foundation of the painting. 
What is important here in the case of Lulovski 
and what we have to emphasise is the fact that 
this isn’t typical hyperrealism. In the case of 
Lulovski, hyperrealism is only used to portray a 
personal observation and spiritual manifestation 
of his surroundings. The pictorial content of the 
objects in his immediate surroundings as well as 
their specific structure maintain his focus of his 
interest. They become a part of a compact whole 
and are actively involved as elements in the 
construction of a new and unusual conception. 
Dandelions, dead insects, rotted fruits, sandals, 
bus tickets, letters, recipes, glasses, bins...
these come together to depict Lulovski’s story 
about a lone traveller, his lamentations, dreams 

11 Sonja Abadzieva, ibid

во сликарството на Луловски, Величковски во 
својот осврт, ќе забележи дека посебна тема 
претставуваат сликите и цртежите каде како 
мотив се јавуваат веристички третираните 
мотиви на текстови од тетратки, писма, белешки, 
лекарски рецепт, опомени:  Лист од тетратка 
од 1974 г.,  Во чест на измисленот лекар 
од 1975 г.,  Опомена пред тужба од 1975 г.,  
Отворено писмо од 1976 г., итн. 

Цртежот - текст е испишан со молив на 
хартија и на платно кое станува подлога за 
пишување, односно лист за цртање или пак 
напишана страница.  Текстуалниот цртеж е 
фронтално изведен со нагласена хоризонтална 
поставеност на мотивот како рамна форма врз 
рамна површина, виден  од птичја перспектива: 
„Иако хоризонтализацијата е изведена со 
мајсторството на илузијата – иманентна на 
акдемскиот реализам, таа делува корозивно 
на тој „trompe l’oeil“, бидејќи станува - јазична, 
летричка, секојдневна порака, далеку од 
високите идеали на модернизмот“.11 Сликата–
текст може да се толкува на две основни 
нивоа, како слика и како текст, при тоа секој 
предмет на сликата е сообразен со текстот кој 
е „носител на дејствието“ и преку кој авторот 
непосредно остварува комуникација со 
публиката, доверувајќи ѝ ги интимните моменти 
од животот како своевидна исповед или 
сведоштво за неговата егзистенцијална вистина. 

Во втората половина на 70-те години (меѓу 
1975 и 1978 г.) работи на нов циклус дела: 
Спротивности I,  Скитник,  Кошница на 
ништожности,  Прортени компири, Пресушени 
калинки, именуван како „Моите сопатници” 
или „Ништожности”. Авторот во прв план ги 
поставува навидум безначајните предмети како 
што се: четка, туби со боја, ножици, пепелници, 
недогорени цигари, корпи со отпадоци, скинати 
чевли и слично, чија изведба  е доведена до 
перфекција, т.е. како излузија на стварноста. 
Воедно, белата боја на површината или 
топлата боја на негрундираното платно, во 
основата на сликата ја нагласуваат лирската 
опсервација на авторот. Она што е важно во 
случајот на Луловски и што треба да се нагласи 
е дека не станува збор за типичен хипер- 
реалистички манир. Во случајот на Луловски,  
хипер-реализмот е само во функција на една 
лична опсервација и духовна манифестација 
на сопственото опкружување. Предметите од 
непосредната околина со своите пиктурални 
содржини и со специфичната архитектоника 
го задржуваат фокусот на неговиот интерес. 

11 Соња Абаџиева, исто
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and mediations about far off journeys or...“an 
intimate diary of his prosaic existence.” In her 
piece about the Trinkets cycle exhibit in the CAM 
Belgrade salon, Vaseva Dimeska12 observed that 
despite their conditioned simplicity, the oeuvres 
carry a profound message about the limitations 
of the world in which we live, engulfed by rules 
that we ourselves invent and how we gradually 
and unwittingly become the world’s serfs, thus 
giving the pieces an actual role and engagement. 
Despite the rawness and ugliness of the 
portrayed objects, Lulovski’s paintings “are not 
repulsive or dirty” because in their essence, they 
conceal a profound truth about the purity of the 
idea and belief of a contemplative spirit”(...) The 
cigarette butt became a new conductor that was 
mercilessly tossed on the floor or in the empty 
match box, a can, and as a rebel against life’s 
mould, ends up on the bottom and joins its other 
companions in the Waste bin – trinkets; and they 
vow not to rot, but to sing: about a point in time, 
about a certain space, about this freedom...”13    

From 1976, Lulovski began working on a 
series of canvases in which the veristically 
meticulous details reflected the internal impulse 
and spiritual exaltation that resulted from the 
relationship between artistic and everyday 
dilemmas. The pieces Untitled 1976, Untitled III 
1976; Untitled III 1977; Untitled IV, 1978; Image 
79, 1979; Untitled 1984 and the conceptual 
drawing The painting is exhibited, are symbolic 
presentations  of images – objects, wrapped and 
ready to be shipped, as opposed to the figurative 
text typical for previous paintings. These 
paintings seem like a torn cloth material, not 
fully framed or insufficiently stretched canvases; 
some seem as if they are the flipside or wrapped 
in white transparent material that in Velickovski’s 
view are reminiscent of silence or iconoclasm, 
but in any case are typical examples of a “specific 
figurative art that has an iconic meaning or 
message.”

However,  the most provocative element in 
these paintings as well as in the images created 
in the next few years is the grip on colour and 
skilled development of monochromic surfaces 
that in the end were touched by very modest 
colour. The colour white is the principal element 

12 Viktorija Vaseva Dimeska, Subtle canvases, Nova 
Makedonija, Skopje, 1.4.1977

13 M.C., My companions or..., Politika ekspres, Belgrade, 
24.02.1977

Тие стануваат дел од една компактна целина, 
активни елементи во градењето на новата 
невообичаена концепција. Глуварките, мртвите 
инсекти, листовите, гни лите плодови, сандалите, 
автобуските биле ти, писмата, рецептите, 
чашите, корпите за от падоци, сите заедно, 
ја претставуваат при каз на та на Луловски за 
патникот-самотник, за не го вите тагувања, 
за сонувањата и медитациите за далечните 
патувања или „интимен дневник на неговата 
прозаична егзистенција“. 

Васева Димеска12 во својот осврт за излож-
бата на циклусот  „Ништожности“ во салонот 
на МСУ во Белград ќе забележи дека и покрај 
својата условна симплифицираност, делата 
носат длабока порака за ограничувањата на 
светот во кој живееме, задушен со правила кои 
самите ги измислуваме и чии робови несвесно 
стануваме, давајќи им со тоа тон на своевидна 
ангажирана тематика.

Сликите на Луловски и покрај грубоста и 
грдотијата на прикажаните премети „не изгле-
даат ниту одбивно ниту извалкано“, зашто во 
својата основа содржат една подлабока вис-
тина за чистотата на идејата и мислата на еден 
контемплативен дух „(...) Отпушокот стана нов 
диригент, кој фрлен без милост на подот, во 
истрошената кутија чкорчиња, во кон зер вата, 
како бунтовник на „вкалупеноста“ на жи во-
тот завршува на крајот во друштво на други 
сопатници - во корпата за отпадоци – ништо-
жности и наместо да гнијат, тие пеат за едно 
време, за еден простор, за една слобода...“.13    

Почнувајќи од 1976 година, Луловски работи 
и на серија платна каде деталите изведени 
со веристичка минуциозност се одраз на вна-
треш ниот порив и духовна егзалтација која 
про излегува од содејството меѓу ликовните 
дилеми и дилемите на секојдневието. Без 
наслов, 1976; Без наслов III, 1977; Без наслов 
IV, 1978; Сликата 79, 1979; Без наслов, 1984; и 
концептуалниот цртеж Сликата е на изложба, 
наместо предметната текстуалност, како 
во претходните слики, наведениве, со др-
жат симболични претстави на слики-објекти, 
завиткани и спремни за испраќање. Тие се како 
искинато платно, неврамени до крај или не-
до растегнати сликарски платна, некои како 
слика видена од опачина или завиткана во бело 
проѕирно платно, коишто според Величковски 

12 Викторија Васева Димеска, Суптилни платна, Нова 
Македонија, Скопје, 1.4.1977

13 М.Ч., Моји сапутници или..., Политика експрес, 
Београд, 24.02.1977
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in these images as well as the play of lightness, 
at times in partnership with dark monochromic 
surfaces. It is exactly the relationship between 
these coloured rhythms and their metaphoric 
and psychological significance that in fact sends 
the desired message: “Lulovski’s canvases are 
overtaken by the colour white. I believe that 
this moment not only signifies the random 
relationship with colour, but it also is an 
expression of a more profound meaning – an 
expression of his viewpoint towards life and 
his transformation through time, as a release 
from trivial objectivity,..., a strive towards 
purity of creation, towards the infinite planes of 
contemplation and feelings”.14 Only an elevated 
cultural and artistic sensitivity can overpower the 
colour white; and critics are in agreement that 
Tanas Lulovski is indeed an artist who projects 
that sophisticated level of cultural and artistic 
sensitivity. The colour white, the play of lightness 
and shadows, silence and emptiness represent 
a constitutive part of an image’s completeness 
and it is the initial point of interest in the artist’s 
mind: “The light is an enormous challenge for me. 
And light doesn’t exist without its shadow that 
simultaneously separates and joins the object on 
the canvas.”15  With the help of the colour white 
and lightness, he managed to create a specific 
relationship between the line of the drawing 
and the whiteness of the surface, and this fact 
guided him to use paper as a medium that at a 
certain point of his creativity, would prove as a 
much more suitable option to help him reach his 
desired artistic images. In that sense, he used 
that same interview with Sazdova to proclaim 
that the white piece of paper is more challenging 
for him and thus “a dialogue begins between me 
and that piece of paper. Considering rational and 
irrational moments within the drawing, you make 
a small note that consists of an intervention 
that leaves behind some sort of imprint or sign. 
In contrast to the drawing, the intervention on 
canvas expands but that relationship with the 

14 Quote: V. Velickovski, Viktorija Vaseva Dimeska, Four 
hour exhibition by Tanas Lulvoski,  Cultural life, KPZ 
Macedonia, Skopje, No. 6, June 1982, 
page 46-47

15 Quote: V. Sazdova, Dialogue with the whiteness, Vecer, 
Skopje, 05.01.1983

сугерираат на молк, на иконоборството, но во 
секој случај се карктеристични примери на 
едно „специфично предметно сликарство со 
аиконично значење и порака“.  

Она што претставува посебна провокација во 
овие, но и во серија други слики кои ќе настанат 
во наредните години е односот кон бојата и 
вештата обработка на монохромните површини 
кои се сведени на скромен колорит. Во нив, 
главната улога ја има белата боја и играта на 
светлината напати во содејство со темните 
монохромни површини. Токму соодносот на 
овие обоени ритми и нивното метафоричко и 
психолошко значење ја имаат функцијата на 
знак кој праќа соодветна порака: „Белата боја 
на платната на Луловски зазема и окупира сè 
поголем простор. Верувам дека овој момент не 
го означува само случајниот однос кон бојата, 
туку е израз на едно подлабоко значење – 
израз на неговиот став кон животот и неговата 
трансформација во времето, како ослободување 
од баналната предметност..., стремеж кон 
чистотата на творештвото, кон бесконечните 
пространства на мислите и чувствата“.14  

Да се совлада белото, всушност подразбира 
да се има висок културен и ликовен 
сензибилитет за кој критичарите се согласуваат 
дека на Танас Луловски не му недостасува. 
Белото, играта на светлото и сенката, тишината 
и празнината претставуваат конститутивен 
дел од целината на сликата и појдовна точка 
на интерес во замислата на уметникот: „За 
мене голем предизвик е светлината. А таа не 
постои без нејзината сенка која истовремено го 
одвојува и го спојува предметот на платното...“.15  

Белото и светлината му помагаат да создаде 
специфичен однос меѓу линијата на цртежот 
и белата боја на подлогата, факт кој ќе го 
упати кон хартијата како медиум којшто во 
одреден момент во неговото творештво ќе се 
покаже како повеќе прифатлив за создавање на 
посакуваните ликовни целини. Во овој контекст, 
во истото интервју со Саздова, тој ќе изјави дека 
белиот лист хартија повеќе го предизвикува, 
велејќи:

 „Започнува дијалогот меѓу мене и тој бел 
лист хартија. Вклучувајќи ги рационалните и 
ирационалните моменти на цртежот правиш 
една мала забелешка која се состои од 

14 Цитирано кај: В. Величковски, Викторија Васева 
Димеска, Четиричасовна изложба на Танас Луловски, 
Културен живот, КПЗ на Македонија, Скопје, бр. 6, јуни 
1982, стр.  46-47

15 Цитирано кај: В.Саздова, Дијалог со белината, Вечер, 
Скопје, 05.01.1983
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white must be preserved”.16 There was immense 
public and interest by critics in the “Intervention 
in white” exhibition in 1982 that lasted several 
hours, staged at the then Art Gallery Daut-
Pashin Hammam, primarily due to his “engaged 
manner of presentation.” The drawing as a 
medium provides him with specific expressional 
possibilities and that fully correspond to his 
conceptual and problematic preoccupations. The 
paintings and drawings where rope, wrapping 
paper, postal message, family tree, a net of 
ropes etc. is the central motif are characterised 
by his typical subtlety and lyricism in the use 
of black-white rollers. And here the object that 
has been extracted from its mundane everyday 
use assumes a new reality and gives the pieces a 
type of “figurative proto-conceptualism”: “With 
every piece, the lightness becomes an element 
of the highest significance in the composition 
of objects. In the drawings titled: Chained 
wings, Contradictions, In the name of what and 
Devastation, there is immense emphasis on the 
psychological dimension that is connected to 
the experience of distancing – individual and 
collective”.17 Lulovski, in addition to the drawings 
presented two canvases of combined technique: 
Don’t touch with dirty hands, 1980 and Triptych In 
celebration of white, 1981, in which the extensive 
reduction of the objects had created a type of 
metaphysical atmosphere that compels us to 
view the world in a more nihilistic manner and it 
is indicative of suprematism and Malevich’s work.  
     “The compositions 79,  Intervention, Don’t touch 
with dirty hands, Untitled, In celebration of white 
– they all touch upon the emotional spheres of 
nihilism that is familiar with the impressions 
of Malevich’s compositions. In the triptych In 
Celebration of White, Lulovski started off with a 
white rectangle, and used the following white 
surface to intervene with a diametrical black 
line that perforates the whiteness and brings 
some dynamics to the composition. The third 
part is completely black. Lulovski thus expresses 
absolute negation to all things material in favour 
of the spiritual. The latter in essence was one 
of the fundamental impressions of Malevich’s 

16 Quote: V. Sazdova, ibid

17  Konca Pirkoska, Intervention in white, for the 
four hour exhibition by Tanas Lulovski, held on the 
19th of March, Art Gallery Skopje, 
Mlad Borec, 1982 

интервенција на пикадо кое остава некоја тра га 
и знак зад себе. За разлика од цртежот, ин тер-
венцијата на платното се проширува, но мора да 
остане тој однос на белото“.16 

Неколкучасовната изложба „Интервенција 
во бело“, отворена во 1982 година во тогашната 
Уметничка галерија (во Даут пашиниот-амам) 
ќе побуди исклучително голем интерес кај 
публи ката и критиката пред сè заради сво јот 
„ангажиран начин на презентација на дела-
та“. Специфичните изразни можности кои 
цр теж от како медиум му ги отвора, наполно 
со одветствуваат со неговите концепциски и 
про блемски преокупации. Сликите и цртежите 
на тема: јаже, план карта, хартија за амбалажа, 
пош тенска порака, фамилијарно стебло, мрежа 
со јажиња и сл. се карактеризираат со нему 
по знатата суптилност и лиризам во третманот 
на црно-белите валери. Тука, предметот из-
вле  чен од неговото банално секојдневие до-
бива карактер на нова реалност, што на де лата 
им дава своевиден „фигуративен прото кон-
цептуализам“.

 „Од дело до дело светлината станува нај-
битен елемент во компонирањето на пред-
ме тите. Во цртежите: Оковани крилја, Спро-
тивност, Во име на што и Пустош на гла сена 
е психичката димензија која се поврзува со 
ис кус твата на отуѓеноста – индивидуалната и 
колективната“.17  

Покрај цртежите, Луловски презентирал и 
две платна во комбинирана техника: Не чепкај 
со валкани раце, 1980 г. и триптихот Во сла ва 
на белото, 1981 г., кај кои максималната ре -
дук ција на предметот создава своевидна ме-
та  физичка атмосфера која нè доближува до 
ни  хи листичкото сфаќање за светот и упатува 
на ре минисценции од супрематизмот и делата 
на Малевич.„Композициите 79, Интервенција, 
Не чеп кај со валкани раце, Без наслов, Во слава 
на белото – сите допираат до емоционалните 
сфери на нихилизмот со што се доближуваат до 
искуствата на супрематистичките композиции 
на Малевич. Во трипитхот  Во слава на белото, 
Лу ловски започнува со бел правоаголник, за 
да во следната бела површина интервенира 
со дијаметрално поставена црна лента која ја 
раз бива белината и ја создава динамичноста 

16 Цитирано кај: В. Саздова, исто

17 Конча Пиркоска, Интервенција во бело, кон 
четиричасовната изложба на Танас Луловски, одржана 
на 19 март во Уметничката галерија во Скопје, 
координати, Млад Борец, 1982 
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abstraction,...But what is visible in Lulovski’s 
drawings is actually the refined luminous beauty 
of everyday objects that in his pieces live an 
isolated and intimate life without their typical 
and intended function”.18 Undoubtedly though, 
the very first impression leads us to the idea 
of suprematism and reduction of reality, in the 
sense of reaching the ultimate instances of the 
metaphysical and absolute. But in the essence 
of the formulation of these pieces, we can say 
without inhibitions that it’s not really a reduction 
of reality, but it is the absence of objective 
textuality that aims to create pure conceptual art 
whereby the pieces “(...) are indicative of, without 
a hint of irony and provocation, some essential 
problems of structure, thought, meaning and the 
place of the art piece in today’s world”. 19

We shall emphasise the composition 79 as the 
piece that among others, marked this period 
for Lulovski and had a significant role in the 
affirmation of certain conceptual viewpoints 
in terms of how one should approach an art 
piece. This is a piece that according to the artist 
is based on the concept of the anti-image and 
deep within it conceals the actual image. The 
artist thought about an exhibit that would 
have a conceptual foundation of conceptually 
inspired pieces – anti-images. The pieces should 
have been arranged in the exhibiting area to 
follow the point of observation and thus form an 
equilateral triangle that was supposed to entice 
the recipient deep into the piece and at the same 
time, challenge the observer to become an active 
participant in the creative process. But it wasn’t 
meant to be; the artist failed to find the perfect 
space to execute his intentions. The unrealised 
exhibition and the idea to create the so-called 
anti-image tormented the artist’s subconscious; 
finally in 1983 in a twist of fate and by reassessing 
the relationship between human needs, art and 
contemporary society, he asked a single yet 
fundamental question: Does art, as the most 
evident trace of human existence, represent a 
social necessity or is it an exclusive need of the 
artist? He resolved this dilemma by forming an 
object in which he placed a gift of three flowers 
and a survey that contained a single question: 

18 Konca Pirkoska, Homage to Malevich by Tanas Lulovski, 
in: Macedonian-Russion linguistic, literary and cultural 
connections, University „St. Cyril and Methodius “ Faculty 
of Philology” Blaze Koneski, Skopje, 1998

19 Vladimir Velickovski ibid. page 23

на композицијата. Третиот дел е наполно црн. 
Со ваквиот третман, Луловски доаѓа до ап со-
лутна негација на сè материјалното во пол-
за на духовното. Тоа всушност беше едно од 
основните искуства на апстракцијата на Ма ле-
вич... Но, она што се забележува во цртежите 
на Луловски е префинетата луминозна убавина 
на секојдневните предмети кои во неговите 
твор би живеат изолиран, внатрешен живот без 
препознатлива функција“.18   

Несоменено, првиот впечаток не води кон 
иде јата на супрематизмот и редуцирање на 
стварноста во смисла на допирање до крајните 
инстанци на метафизичкото, на апсолутното. 
Но, во својата суштина при формулацијата 
на споменатите дела можеме слободно да 
забележиме дека не станува збор за редуци-
ра ње на стварноста, туку за отсуство на пред-
мет ната текстуалност која е во функција на 
создавање на чиста концептуална ликовност, 
при што делата „(...) укажуваат, не без иронија 
и провокација на некои суштински проблеми за 
структурата, смислата, значењето и местото на 
умет ничкото дело денес“. 19

Меѓу делата кои ќе го обележат овој период 
на Луловски, а ќе одиграат значајна улога во 
афир  мирањето на одредени концептуални 
ста    вови во однос на приодот кон уметничкото 
дело, посебно ќе ја издвоиме композицијата 
79. Ста нува збор за дело, кое според авторот, 
се базира на концептот на антислика, којашто 
дла бо ко во себе ја крие всушност самата слика.  
Ав торот размислувал за изложба која ќе има 
концептуална база составена од концептуално 
инспирирани дела-антислики. Со своите димен-
зии и поставеност, тие во изложбениот простор, 
следејќи ја точката на набљудување, требало 
да формираат рамностран триаголник, кој во 
сво јата утроба ќе го вовлече реципиентот во 
умет ничкото дело и истовремено ќе го направи 
ак тивен учесник во творечкиот процес. Но, до 
реализација не дошло затоа што авторот не 
успеал да обезбеди соодветен простор за реа-
ли зација. Нереализираната изложба и идеја та 
за создавање на т.н. антислика ќе гребе по пот-
свеста на уметникот, за конечно во 1983 год ина 
во сплетот од околности, преиспитувајќи го 
со односот меѓу човечките потреби, уметноста 
и современото општество, допре до едно фун-
да  мен тално прашање: „Дали уметноста која е 

18 Конча Пиркоска, Омаж на Малевич од Танас Луловски, 
во: Македонско - руски јазични, литературни и културни 
врски, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филолошки 
факултет „Блаже Конески“, Скопје, 1998

19 Владимир Величковски, исто. стр. 23
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Would you like to be the patron of the formation 
of an art work? He received a negative answer 
from the MAA Secretariat, explaining that a wider 
consensus was necessary or approval by the 
executive board, management and the artistic 
council of the association. He subsequently 
concluded that art is in fact an exclusive need 
of the artist. He concluded the survey when a 
street flower seller gave him several flowers from 
her stall. But the idea prevailed and the need 
for the anti-image 79 to obtain its anticipated 
form and natural dimension of an image became 
even more overpowering. Gradually, the artist 
developed his vision for an exhibition of anti-
images where the equilateral triangle would be 
transformed into orbit thus making the observer 
an active participant in the image, and the image 
becomes a horizon of unlimited number of visible 
spots. The image 79 became a fragment of that 
horizon. The concept opened new questions:

1. Can the empty space (of a museum, 
gallery, church etc.) be regarded as an art piece?

2. Can that empty space covered in fabric 
material also be considered as an art piece?

3. Can a covered image or the bare blind 
frame also be considered as an art piece?

In December 1983, Lulovski asked the 
Contemporary Arts Museum in Belgrade, the J.D. 
Belgrade Salon, A3 Gallery also from Belgrade to 
participate in this project, yet he did not receive 
an answer to his question.... In the summer of 
2002, the new exhibition space at Cifte-Hammam 
– Space 2 was opened within the Art Gallery 
Skopje. Lulovski used his conceptual project to 
revitalize the idea about the history of anti-image 
79. The concept consisted of a questionnaire:

1. Can the empty space (of a museum, 
gallery, church etc.) be regarded as an art piece?

2. Can the presence of a person in the room 
be considered as an art piece?

3. At what point the participation in the art 
piece becomes a joint creation? 

This questionnaire summarised the artist’s 
dilemmas and quests that continued to gnaw at 
his subconscious and could be traced back to 
1979. 

In the chaos of the continuous reassessment 
of the relationship between whiteness and 
brightness, Lulovski uses the horizon from the 
1980s that represented a reflection of the 
consciousness and the subconscious and the 
thin line between memory and daydreaming and 
began working on a series of drawings to which 
he returned in the 1990s as a motif and which he 

најевидентна трага на човечкото постоење прет-
ставува општествена потреба или тоа е потреба 
исклучиво на авторот?“ Дилемата ја разрешил 
преку формирање на објект во кој симболично 
би стоеле три подарени цвета и анкета која се 
состоела од едно единствено прашање: „Дали 
сакате да бидете покровител на оформувањето 
на уметничко дело?“. Негативниот одговор од 
секретаријатот на ДЛУМ бил со образложение 
дека е потребен поширок консензус или одо-
бре ние од претседателството, управата и умет-
ничкиот совет на здружението. 

Разбирајќи го одговорот, авторот констати-
рал дека уметноста му е потребна единствено 
на човекот, т.е. на авторот. Анкетата ја стопирал 
кога една улична продавачка на цвеќе му пода-
рила неколку цветови. Но, тука идејата не 
замира, а потребата антисликата 79 да го добие 
замислениот облик и природната ди мензија на 
слика станува сè подлабока. Авто рот постепено 
создава визија за изложба на ан тислики, каде 
рамностраниот триаголник се трансформира во 
орбита во која гледачот стан ува активен учесник 
во сликата, а сликата - хоризонт со неграничен 
број точки на визура. Сликата 79 пак добива 
место на отсечка од споменатиот хоризонт. 
Ваквиот концепт ќе отвори и нови прашања:

1. Дали празниот простор (на музеј, гале-
рии, цркви итн.) може да претставува умет ничко 
дело?

2. Дали тој ист празен простор обложен со 
ткаенина може да претставува уметничко дело?

3. Дали прикриената слика или оголената 
до блинд рамка може да претставува уметничко 
дело?

Во декември 1983 година, Луловски ќе по ба-
ра од МСУ во Белград, од белградскиот са лон 
Ј.Д., од Галеријата А3, исто така од Бел град да се 
вклучат во реализацијата на овој проект, но нема 
да добие одговор на не го вото прашање... Летото, 
2002 година, со отворањето, т.е. промовирањето 
на новиот изложбен простор „Чифте-амам“ 
(Про стор 2 на Уметничката галерија Скопје), Лу-
ловски преку својот концептуалистички проект 
повторно ја актуелизираше идејата за историјата 
на антисликата 79. Концептот беше составен од 
прашалник:

1. Дали празниот простор (на музеј, гале-
рии, цркви итн.) може да претставува уметничко 
дело?

2. Дали присуството на човекот во про-
сторот може да претставува уметничко дело?

3. Кога учеството во уметничкото дело се 
трансформира во сотворештво? 

Прашалникот ги сублимираше дилемите 
и потрагите на авторот кои и понатаму се 
продлабочуваа во неговата потсвест, тргнувајќи 
од далечната 79-та година. 
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craftily used to intertwine his masterful veristic 
drawing tissue with the traces of memories of 
the forgotten childhood: “I would like to draw a 
cycle of forgotten children’s games of which the 
civilised child of today is deprived. Perhaps I am 
sentimental, but I would once again like to return 
to that world that took hold of us so powerfully, 
and still does through those games.”20 The set of 
drawings titled “Children’s games” represent and 
inventive, remarkable and nostalgic return to the 
earliest of experiences and memories from the 
most innocent time – the childhood. In Lulovsi’s 
drawings, the joy found in innocent children’s 
games liken to a creative and primordial need to 
discover nature and the world, has an emphasised 
mythological dimensions which the artist directly 
draws from the sources of his own experience: 
“We see the mythological dimension in Lulovski’s 
games and we also find that dimension in the 
Macedonian ethnographic and folklore tradition 
(in the Cepenkov, Sapkarev and Miladinovci 
collections). Lulovski sees that bond with 
tradition as some kind of return “infinitum” that 
hints at the push towards identification and 
differentiation, similar to the discovery of the 
abundantly specific historical and ethnographic 
horizon.”21 The feeling of absence in the actual 
presence is dominant. The central characters of 
the game are absent and the void is filled with 
the game’s props that the artist “plants” for the 
observer, in this case the interpreter of the game: 
“There is one element that is missing...absence 
is very important. The description is missing 
and that becomes a sign.”22 In a very subtle 
manner and by exerting remarkable control over 
the narrative structure and “subtly developed 
tactile and acoustic network”, Lulovski manages 
to lead the object in the drawing whose space 
is organised in a manner that emphasises the 
whiteness and brightness on the surface: „...the 
idea is generated from its own brightness and the 
brightness is used to develop and form the idea. 
This unity of the idea and brightness instigate the 
affirmation of joy of the game, the yearning for 

20 Quote: V. Sazdova, ibid

21 Konca Pirkoska, foreward to the catalogue for the 
exhibit In celebration of white, Museum of Skopje, Skopje 
2000

22 Quote from: Viktor Kanzurov, White symbolises hope, an 
interview with the artist Tanas Lulovski, Delo, Skopje 7th 
April 2000

Во метежот од по сто јано преиспитување 
за соодносот на бели ната и светлината, на 
хоризонтот како одраз на потсвеста и совеста, 
одејќи по тенката линија на сеќавањето и 
мечтаењето во 80-те години од минатиот век, 
Луловски почнува да работи серија цртежи кои 
во 90-те години повторно ќе ги актуелизира како 
тема и во кои мошне умешно ќе го испреплете 
своето мајсторско веристичко цртачко ткиво 
со траги од спомените на заборавеното 
детство: „Би сакал да нацртам еден циклус 
на заборавени детски игри кои денес на 
цивилизираното дете му се ускратени. Можеби 
сум сентиментален, но би сакал уште еднаш 
да се навратам кон тој детски свет, кој изразен 
преку играта толку силно нè обземаше и нè 
обзема“.20

 Серијата цртежи на тема „Детски игри“ прет-
ставуваат инвентивно и впечатливо носталгично 
навраќање на дамнешните доживувања од 
најневиниот период на човечкото опстојување - 
детството. Радоста на невината детска игра како 
креативна и исконска потреба за разоткривање 
на природата и светот, во цртежите на Луловски 
има нагласена митолошка димензија која ав-
то рот најнепосредно ја црпи од изворите на 
соп ственото национално искуство: „Митската 
димензија присутна во игрите на Луловски ја 
пронаоѓаме во македонската етно графска 
и фолклорна традиција (во збирките на 
Цепенков, Шапкарев и Миладиновци). Врска-
та со традицијата за Луловски претставува 
не кој вид враќање „in finitum“, при што про-
ве јува стремежот кон идентификација и ди-
фе   ренцијација, како и кон разоткривање на 
богатиот специфичен историски т.е. ет но-
граф ски хоризонт“.21 Доминатно е чувството на 
отсуство во присутното. Отсуствуваат играчите 
кои се главни  актери во играта, а празнината 
е надополнета со реквизитите на играта кои 
му се „подметнати“ на набљудувачот од страна 
на авторот, во овој случај интерпретаторот 
на играта: „Отсуствува еден елемент од 
реквизитите ... Отсуството е многу битно. 
Отсуствува описот и тоа станува знак“.22  

Мошне суптилно, Луловски, преку извонредна 
контрола на наративната структура и „суптилно 
исткаената тактилна и аудитивна мрежа“ го 

20 Цитирано кај: В. Саздова, исто

21 Конча Пиркоска, предговор во каталог од изложба, 
Во слава на белото, Музеј на град Скопје, 
2000

22 Цитирано кај: Виктор Канзуров, Белото ја 
симболизира надежта, разговор со сликарот Танас 
Луловски, Дело, Скопје, 7 април 2000
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purity, innocence and sacredness of existence.”23 
The drawings illustrating the forgotten 

children’s games Klenza, Marbles, Dzamija, States 
Don’t get mad, Lastik... follow the whiteness as a 
horizon and as a vertical line and in the Poliptych 
In Celebration of White, they become  metaphors 
for the beginning and the end of a life in a very 
spontaneous manner, in other words a conclusion 
of the journey; and somewhere along its final 
stages, there is a glimmer of hope and faith.

Apart from the “Children’s games“ cycle, at 
the last exhibit in Skopje in 2000 and Bitola 
in 2002, Lulovski also exhibited the ambient 
installations Poliptych In Celebration of White 
and thus he again turned towards his typical 
homage to Malevich in 3D. They are conceptually 
presented and in essence have a multifaceted 
complex structure that really depends on the 
area in which they are exhibited. The installations 
consist of tall black and white canvases, 
paintings, objects and veristic drawings. The 
balance between the objects’ realism and verism, 
in other words the hyperrealism of the drawings 
is based on the fundamental idea to unite his 
own spiritual purity with the original feelings 
and creative artistic approach. The artist had 
observed that, within that complex conceptual 
structure of these installations, music also has a 
role. In that sense, he used the very typical and 
specific vocals of Vanja Lazarova to enhance 
the spiritual exaltation that the installation is 
expected to inculcate in the audience. The vocals 
fully corresponded to the profoundness of his 
thoughts and contemplations about the piece: 
“I called Dusko Dimitrovski and asked his wife 
Vanja Lazarova to provide some music for me. 
She played some music over the phone and there 
was nothing to say really, there was this depth...In 
essence, singing is a game, regardless of whether 
is a crescendo, high or low. The atmosphere is a 
very delicate thing”.24 

The conceptual arrangement of the object 
(corroded) Wheel (of a barrel), or Ball – yarn of 
rugs of monumental dimensions, that connect 
us directly to the memories of the artist’s games, 
through which with his contemplative spirit, he 
tells us his own thoughts on life and death. In his 
view, every observer can subjectively experience 
these pieces: “You can interpret it as you like 
because the problem is not in the pessimism-

23 Konca Pirkoska, ibid

24 Quote: Viktor Kanzurov, ibid  

воведува предметот во цртежот чиј простор е 
организиран на начин кој ја нагласува белина -
та и светлината на површината: „...Идејата 
се генерира од сопствената светлина и со 
све т лината се слика-обликува идејата. Ова 
со дејство, поточно единството на идејата и 
свет лината ја поттикнуваат афирмацијата на 
радоста на играта на светот, копнежот по чис-
тотата, невиноста и сакралноста на постое-
њето“.23 

Цртежите на заборавените детски игри Кле-
нѕа, Џамлии, Џамија, Држави, Не лути се човече, 
Ластик ... следејќи ја белината како хоризонт 
и како вертикала во Полиптихонот во слава на 
белото стануваат сосема спонатно метафори 
на почетокот и крајот на еден живо тен процес, 
заокружување на патот во кој таму некаде на 
крајот сепак се насетува светлината на надежта 
и вербата.

Oсвен серијата „Детски игри“, на последната 
изложба во Скопје, во 2000 година и во Бито-
ла, во 2002 година, Луловски ќе ги изложи и 
ам биенталните инсталации Полиптихон во 
слава на белото со кои повторно ќе го акту-
елизира во 3Д, нему специфичниот омаж на 
Ма левич. Концептуално решени, во суштина 
имаат повеќезначна сложена структура, која 
за  виси од изложбениот простор. Инсталациите 
се составени од неколкуметарски бели и црни 
платна, слики, објекти и веристички цртежи. 
Балан сот меѓу реализмот на објектите и вери-
змот или хипер - реализмот на цртежите се ба-
зи ра врз основната идеја за обединување на 
соп ствената духовна прочистеност со изворните 
чувства и креативниот ликовен пристап. Во таа 
сложена концептуална структура на овие ам-
биентални инсталации,  авторот заблежува де-
ка и музиката има своја улога. Во тој контекст 
ќе го искористи карактеристичниот вокал на 
Ва ња Лазарова за да ја надополни духовната 
егзалтација којашто инсталацијата треба да ја 
предизвика кај публиката. Вокалот сосема ќе 
кореспондира со длабочината на неговата мис-
ла и рефлексија на делото: 

„Се јавив кај Душко Димитровски и побарав 
музика од жена му, Вања Лазарова. Таа ми 
пушти музика по телефон и тука немаше што 
да кажам, имаше една длабина... Пеењето 
во основа е игра без разлика дали ќе биде 
крешчендо, високо или ниско. Атмосферата е 
мошне деликатна работа“.24 

Концептуалното поставување на објектот 

23 Конча Пиркоска, исто

24 Цитирано кај: Виктор Канзуров, исто  



21

optimism, but more in the birth, life and death. 
You are born and therefore have to die, it cannot 
be otherwise. A single circle, a spinning wheel 
and a ball within the circle. There is a road 
somewhere, depicted by the white lane and that 
road is now dirty. And you see that’s my road. You 
begin with your childhood and then you return 
and cover everything...”25    

The triptych In Celebration of White from 
2000 represents an image – object that was 
conceptualised in three squares – three types of 
illusions with which he returns to the relationship 
between light-shadow, absolute monochrome 
and complete colouristic negation that is 
reminiscent of Malevich’s suprematism, but only 
insofar as to the artistic approach, as opposed 
to the actual idea. The first square is a cross-
like blind frame that is divided into four smaller 
squares. In blind frame and dark foundation of 
the middle square are covered with a painted 
rhombus shape on a white canvas pleated at the 
ends. The third square is fully coloured in white 
as a type of an allusion to infinity. In actual fact, 
in Lulovski’s conceptual approach, the cross 
assumes a mythological significance of symbolic 
crucifixion that has more of an artistic meaning 
rather than a religious one.  “The crucifixion 
of the canvas” contains the initial moment in 
Lulovski’s creativity. Since the very beginning 
until his final work, the cross-point between 
the horizontal and vertical lines signifies the 
figurative and the spiritual. Lulovski said “The 
horizontal line signifies the materialistic and the 
vertical signifies the spiritual. I use white and 
black horizon. The materialistic is lifeless...And 
the spiritual remains white that is supposed to 
reflect the vertical line”.26   

The self-portraits hold a special place in 
his opus as a point of ultimate exaltation 
and a type of autobiographical and above all 
spiritual confession. These self-portraits were 
created in a manner typical for the artist with 
an exceptionally meticulous craftsmanship; 
and what became especially intriguing for us 
was the profound imprint of the marvellously 
reflected intellectuality that hints at the artist’s 
tribulations. Whether in en face or half-profile, 
rich in colour or almost monochrome, as a 
painting on a canvas or pencil on paper, as a 
Torn semi sarcastic self-portrait, or resembling a 

25 Quotation: Viktor Kanzurov, ibid

26 Quotation: Viktor Kanzurov, ibid

(рѓосно) Тркало (од буре),  или Топка – клопче 
од черги со монументални димензии, посредно 
нѐ води кон сеќавањата на игрите на авторот, 
преку кои со неговиот контемплативен дух ги 
искажува сопствените видувања за животот и 
смртта. Според него, секој набљудувач може 
субјективно да ги восприема овие дела: 

„Ти толкувај си како сакаш, проблемот не е 
во тоа, песимизам-оптимизам, туку во раѓањето, 
животот и смртта. Не може да се родиш, а да не 
умреш. Еден круг, тркалото се  врти и топката е 
во кругот. Има таму еден пат, прикажан преку 
белата лента, којшто сега е извалкан. Е тоа е 
мојот пат. Почнуваш од детството, потоа се 
враќаш, покриваш сѐ...“.25    

Триптихот Во слава на белото, од 2000 г., пак 
претставува слика – објект, концепиран од три 
квадрати - три вида илузии, во која повторно го 
актуелизира соодносот меѓу светло-сенката, 
апсолутната монохромност и потполната 
коло ристичка негација која претставува реми-
нис ценција на супрематизмот на Малевич, но 
само во поглед на сликарскиот пристап, а не 
и како идеја. Првиот квадрат е крстовидна 
блинд рамка која го дели на четири помали 
ква драти. Кај средниот централен квадрат 
блинд-рамот и темната основа се покриени со 
на сликана ромбоидна форма на бело платно 
насобрано на краевите. Третиот квадрат пак,  
целиот е обоен во бело, како своевидна алу-
зи ја на бесконечното. Всушност, крстот во 
кон цептуалниот пристап на Луловски добива 
митолошка тежина на симболично распетие, 
но не со религиозно, туку со ликовно значение.  
„Распетието на платното“ го содржи иници-
јалниот момент во творештвото на Луловски. Од 
почетокот па сѐ до последните ликовни дела,  
вкрстувањето на хоризонталата и вертикалата 
го означува предметното и духовното. За 
Луловски „Хоризонталата го означува матери-
јалното, а вертикалата духовното. Користам 
бел и црн хоризонт. Материјалното е безживот-
ното... А духовното си останува белото (кое) 
треба да биде вертикала“.26   

Во неговото творештво посебно место за-
зе ма ат неговите автопортрети како момент 
на крајна егзалтација и своевидна авто-
биографска, пред сѐ  духовна исповед. 
Изведени во неговиот манир, со извонредна 
цртачка минуциозност, она што посебно го пре-
дизвикува нашето внимание е длабокиот печат 
на извонредно доловената продуховеност во 
која се насетуваат животните премрежја на 

25 Цитирано кај  истиот 

26 Цитирано кај истиот
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авторот. Во анфас или во полупрофил, богато 
колористички решени или речиси монохромно, 
како слика на платно или молив на хартија, ка-
ко искинат автосаркастичен автопортрет или 
пак, налик на неракотворениот Христов лик на 
парче хартија, со загадочна насмевка и поглед 
кој носи речиси пророчка длабочина, неговите 
автопортрети стануваат синтагма за големината 
на неговата изморена душа која никогаш не се 
откажа од надежта. И покрај  личните трагедии 
кои ќе го следат неговиот животен пат, од дет-
ството па сѐ до крајот, никогаш експлицитно 
нема да се прелеат во неговите дела. 

„Она што е базично во сите концепти на 
Танас Луловски е тоа што создава цел, којашто, 
воедно, ја изразува и слободата на авторот. 
Концептот го развива според архитектурата, не 
отстапувајќи од целта. Така се раѓа градбата 
како исказ на единствениот облик на дух“.27  

Патот на себеоткровението во творештвото 
на Луловски е долг и полн со преиспитување, 
повеќе духовно отколку ликовно. Процесот во 
кој созрева ликовното дело е долг и полн со 
креативна тишина во внимателното градење на 
една концептуална архитектура како парадигма 
на чувствувањето, осознавањето, вдишувањето, 
откривањето, толкувањето и издигнувањето 
на сопствениот ликовен сензибилитет кој се 
базира пред сѐ на човечкото. Низ лирски опе-
аниот пејзажизам во раните дела, преку кон-
цеп тулниот хипер-реализам со кој ги толкува 
искуствата од природата и природните про-
цеси на раѓањето и умирањето и преку ком би-
нацијата на слика-текст и едноставните ниш-
тожни предмети од урбаното секојдневие во 
ре  компониран сооднос со полето на сликата, па 
сѐ до концептот на т.н. анти-слика каде акцентот 
е ставен на белото и распоредот на елементите 
во композицијата (квадрат, правоаглник, ромб, 
триптих) гледаме настојување за концептуали-
зирање на содржината во која „хоризонтот“ 
ста нува препознатлива константа. Хоризонтот 
е почеток и крај. „Сонот и мислата ги насочив 
како да го прелетам хоризонтот, меѓата, правата 
линија. И знам дека во тоа успеав...“.28  Тој е 
меѓупросторот на мачното соочување со себеси 
и себеспознанието во меѓупросторот во кој 

27 Викторија Васева Димеска, предговор во кат. за 
изложбата Во слава на белото, Музеј на град Скопје, 
2000 

28 Цитирано кај: Јасминка Марковска, Од Желево 
преку моливчињата до детството, разговор со Танас 
Луловски, Македонско сонце, Скопје, год. VII, бр. 326, 
22.9.2000, стр. 30, 31

divine Christ like image on a piece of paper with 
a mysterious smile and a look with an almost 
like prophetic depth, his self-portraits became a 
syntagma of his immense tired soul that never 
relinquished hope. And despite the fact that his 
journey in life was filled with personal tragedies, 
from his earliest days as a child until the very end, 
they never explicitly translated into his oeuvres. 

“The most fundamental element of all 
his concepts is the fact that Tanas Lulovski 
has created a purpose, and that purpose 
simultaneously expresses his freedom. He 
developed the concept based on the architecture 
but without deviating from the purpose”.27  The 
path to self-revelation in Lulovski’s creation 
is long and filled with spiritual re-evaluation 
rather than artistic re-evaluation. The process 
during which the piece matures is extensive and 
filled with creative silence within the creative 
development of a conceptual architecture like 
a paradigm of feeling, familiarising, breathing, 
uncovering, interpreting and elevating his 
own artistic sensibility that is above all based 
on a human element. The lyrically portrayed 
landscapes; the conceptual hyperrealism that 
he uses to interpret nature’s experiences and 
the natural process of birth and death; the 
combination of image-text and the simple 
everyday bits and pieces, his trinkets depicted 
in a recomposed correlation with the field of 
the image; the concept of the so-called anti-
image in which the concept is positioned on 
the white surface and from the arrangement of 
the composition’s elements (square, rectangle, 
rhombus, triptych) we can see a sort of insistence 
to conceptualise the concept of the substance 
in which the “horizon” becomes a familiar 
presence. The horizon is the beginning and 
the end. “I focused my thoughts and dreams 
on how to fly over the horizon, borderline, the 
straight line. And I think I succeeded”...28 He is 
the interspace of the difficult self- confrontation 
and self-awareness in the interspace in which 
the props of the forgotten children’s games 

27 Viktorija Vaseva Dimeska, foreword in the catalogue for 
the In celebration of white exhibition Museum of Skopje, 
2000

28 Quotation: Jasmina Markovska, From Zelevo via the 
childhood pencils, an interview with Tanas Lulovski, 
Makedonsko sonce, Skopje, VII, No. 326, 22.9.2000, page. 
30, 31



23

реквизитите од заборавените детски игри ја 
пеат последната балада за единствената и 
најдлабока животна вистина за настанувањето и 
исчезнувањето, доаѓањето и заминувањето.  

„Хоризонтот е резиме на неговиот досегашен 
творечки опус и оттука тој претставува одредена 
стабилност по експерименталните бранувања. 
Тоа концизно инсистирање да се раскаже 
една животна сторија во секвенци и од неа да 
се постигне едно цело ја кажува вистината за 
човекот во целината на траењето“.29   

29 Викторија Васева Димеска, исто

resonate the last ballad about the unique and 
the most profound truth about occurrence 
and disappearance, coming and leaving.  “The 
horizon is the abridgement of his opus thus far, 
and consequently it represents certain stability 
after the experimental turbulence. The concise 
insistence to tell a life story divided in sequences 
and make a whole from those sequences, tells 
the truth about the man within the entirety of 
perpetuity”.29   

29 Viktorija Vaseva Dimeska, ibid
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Ја чекам ноќта, го чекам сонот 
не сакам стварност да гледам, 
сакам да спијам, да сум мртов 
светлината ја нејќам, очите ми гасат
уморот ми тежи, фантазија безни.
Дојде ноќта, дојде сонот 
глуварката лебди, ветерот ја носи 
ја косат, прекосуваат. 
Зошто толку гнев, 
ноќу не голтај ми светлина. 
Нејќум да спијам, 
сакам да гледам, 
глуварка да штитам 
сон да пресонам. 

Таму некаде
било пусто.
Огнот прошетал.
Сонцето тревки напекло
и само
цветни солзи,
модри солзи,
останале.
Попрскани,
низ тој пустош
како очи жедни за вид,
сум жеден
скитам по извори.
Ене ги,
прскаат капки.
Сакам да се опијам.
Скрпив в’дланка
и видов
дека тоа биле
цветни солзи,
модри солзи,
жедни за вид.
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Заборавениот крст, 1970, масло на платно, 60х65 см
сопст.: приватна
The Forgotten Cross, 1970, Oil on canvas, 60х65 cm
Privately owned
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модри солзи,
останале.
Попрскани,
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како очи жедни за вид,
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жедни за вид.
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Град - ноќе, 1968, масло на платно, 58х46 см
сопст.: Стефан Шашков
City – By Night, 1968, Oil on canvas, 58х46 cm
Owned by: Stefan Saskov
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Град - дење, 1968, масло на платно, 55х46,5 см
сопст.: Стефан Шашков
City – By Day, 1968, Oil on canvas, 55х46,5 cm
Owned by: Stefan Saskov
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Ливада, 1968, масло на платно, 100х120 см
сопст.: приватна
Meadows, 1968, Oil on canvas, 100х120 cm
Privately owned

Островот на сонот, 1969, масло на платно, 116х75,5, см
сопст.: Здравко Николовски
The Island of Dreams, 1969, Oil on canvas, 116х75.5, cm
Owned by: Zdravko Nikolovski
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Црно виножито, 1969, масло на платно, 135х110 см
сопст.: МСУ, Скопје
Black Rainbow, 1969, Oil on canvas, 135х110 cm
Owned by: Museum of Contemporary Art, Skopje

Слика, 1971, масло на платно, 133х90,5 см
сопст.: Драган Младеновски
Painting, 1971, Oil on canvas, 133х90,5cm
Owned by: Dragan Mladenovski
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Тишина, Мир, 1968, масло на платно, 118х98 см
сопст.: Др. Марјан Бошевски
Silence, Tranquility, 1968, Oil on canvas, 118х98 cm
Owned by: Dr. Marijan Boševski
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СВЕТОСТА НА БАНАЛНИОТ 
ПРЕДМЕТ

Кон еден сегмент од творештвото на Танас 
Луловски – Тане

М-р Ана Фраговска, виш кустос

„Основата на едно празно платно до би ва 
димензии на мир, тишина и воздух во про-
сторот само тогаш кога трагата – фор мата 
ста нуваат активен дел од композицијата. 
Растојанијата помеѓу облиците во про сто рот 
создаваат ритмички патеки во неа. Вна треш-
носта на формите во однос на про сторот 
претставуваат пулсирања во ком позицијата. 
Детаљот не би имал зна че ње, доколку органски 
не учествува во фор мирањето на ритмичките 
патеки и пулси ра њата во композицијата. 
Навлегувањето во детали би било непотребно, 
ако тие не учествуваат во оживувањето на 
облиците – просторот, бидејќи тогаш не би по-
стоела ниту линија, ниту валери, ниту пак бои... 
Тоа би бил само опис“. (Танас Луловски, Пред-
говор во каталог, разговор со Ирина Су ботиќ, 
Музеј на современата уметност, Бел град, 1977)

Танас Луловски е еден од загадочните 
македонски ликовни уметници, чија личност 
и физички изглед се во чиста спротивност од 
неговата идејност, концептуалност и ли ков-
ност. Конфузијата, боемскиот живот и нередот 
во земскиот свет наспроти хармонијата, чис-
то тата и редот во неговиот уметнички свет 
се суштински онтологии кои го отсликуваат 
неговиот лик и дело.

Педагошкиот пристап на Танас Луловски 
како доцент на Факултетот за ликовна уметност 
во Скопје бележи однос кон ликовната нао-
браз  ба на ниво на ликовна филозофија и 
ре ла  ција професор-студент која е сведена 
на пречистена суштина, на концептуално – 
мета физичка теорија на ликовни елементи и 
прин ципи и која има уникатна, авторска кон-
цеп туалност и минимализам, чистина и про-
стор ност -  параметри кои егзистираат и во 
неговите дела.

Всушност, овие карактеристики го пост-
авуваат и темелот на ликовниот опус на Танас 
Луловски, кој во својот животен век (роден 
1940 година, починал 2006 година) ми нал 
низ малку ликовни фази, од кои најголем от-
клон претставува дивергентноста помеѓу ап-
стракцијата, која низ еден преоден период на 

THE SACREDNESS OF THE TRIVIAL 
OBJECT

About a segment of Tanas Lulovski – Tane’s 
creativity

Ana Frangovska MA, senior curator 

“The foundation of an empty canvas assumes 
dimensions of peace, tranquillity, air in the 
room only when the trace – form becomes an 
active part of the composition. The distances 
between the shapes in the room create 
rhythmical pathways within the composition. 
The interior of the forms in terms of the space 
represent pulsations in the compositions. That 
detail would be insignificant if its contribution 
in the formation of rhythmical pathways and 
pulses in the composition isn’t organic. That in 
depth look at the details would be unnecessary 
if they do not contribute towards the awakening 
of the forms – space because then there wouldn’t 
be any lines or colours…it would only be a 
description” (Tanas Lulovski, foreword in a 
cata logue, A Conversation with Irina Subotic, 
Contemporary Arts Museum, Belgrade 1977).

Tanas Lulovski is one of the more enigmatic 
Macedonian artists whose personality and 
physical appearance were in complete contrast 
to his ideas, conceptuality and painting. The 
confusion, bohemianism and disarray of his 
earthly world as opposed to the harmony, purity 
and order of his artistic world are the essential 
ontology that perfectly reflects Tanas Lulovski.  

On the other hand, his pedagogical approach 
as a lecturer at the Fine Arts Faculty in Skopje 
reflects a relationship towards his artistic 
education on a different level, a level of artistic 
philosophy and his relationship with the 
students has a filtered essence of sorts, and 
a conceptual – metaphysic theory of artistic 
elements and principles that has a unique, 
creative conceptuality and minimalism, purity 
and spaciousness, parameters that exist in his 
oeuvres.

In actual fact, these properties have laid the 
foundations of Tanas Lulovski’s artistic opus 
who in his lifetime (he was born in 1940 and 
died in 2006) underwent many artistic phases, 
the most significant of which was the deviation 
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синтетизирана – концептуална апстракција со 
примеси на фигуративна појавност ја транс-
формира во прочистена фигурација или 
предметност. 

Со своите различни фази станува пре-
поз натлив автор во југословенски рамки и 
чест претставник на Југославија на значајни 
ме   ѓународни претставувања, како еден од 
не колкумината македонски автори кои се 
сме тале за клучни двигатели во периодот на 
70-те години. Тој оставил неизбришлива тра-
га врз физиономијата на југословенската ли-
ковна сцена. Суштината на неговиот от клон 
од апстрактен експресионизам кон пред мет-
но сликарство се случува по неговата спе-
ци јализација во Италија во 1970 година во 
класата на професорот Луиџи Монтанарини, 
период кога во Италија се негува про чис-
те ниот, плакатски и ликовен пристап.  Во 
Италија, а уште понагласено по враќањето 
од Рим, Луловски започнува да ја смирува 
акцијата и експресијата во апстракцијата и да 
го организира структурно платното, од нос-
но да го дели на полиња, да го смирува хро-
матскиот репертоар, да го симплифицира и 
постепено да создава еден прочистен мета фи-
зич ки простор. 

Токму интересот или отклонот од фигу-
ра цијата од друг вид или позната како нова 
фи гурација во историско - уметничкиот лек-
си кон е онаа идентификациска точка која  што 
го дефинира Танас Луловски како клуч на 
фи гура во македонската современа умет-
ност. Неговото постепено одвојување од ап-
стракцијата и насочувањето кон прет ста вната 
уметност не завршува со фетиш кон чис та та 
фигурација (како претстава на човечка или 
животинска фигура) туку со предметна умет-
ност, со поставување на предметот во цен та-
рот на вниманието со своето онтолошко, но и 
социолошко значење. 

Поимот предметност дозволува и под раз-
бира најширока референтна врска помеѓу 
претставата и предметниот свет и го третира 
свртувањето кон актуелната егзистенцијална 
реалност. Предметната уметност на Луловски 
во себе има карактеристики на различни 
препоз натливи стилови како на пример поп-
артот. Карактеристичен е неговиот издво ју-
вачки однос на баналните предмети кои ги 
поставува на пиедестал, како и хипер-реа-
ли змот со неговата тенденција колку што 
е можно поверистички, но и изведбено по-
точ но да го претстави дадениот објект или 
не која секојдневна „дребулија“, сметка, пис  -
мо и слично. Некои, неговиот реализам го 
карактеризираат дури и како поетски или 
ра дикален (Владимир Величковски или Бо-

of divergence between abstraction – which 
was synthesized during a period of transition 
– and conceptual abstraction with elements 
of figurative appearance in purified figuration 
or non-objectivity. He became recognisable 
for his variable phases in Yugoslavia and a 
represented the country on many occasions 
at the more significant international events, 
as one of the few artists from Macedonia that 
were considered as the key leaders during the 
70s who imprinted an everlasting mark on the 
physiognomy of the Yugoslavian art scene. 
The essence of his deviation from abstract 
expressionism towards non-objective painting 
occurred after he completed his specialisation 
in Italy in 1970 under the guidance of Professor 
Luigi Montanarini. This was a time when a 
more polished artistic approach to posters was 
popular in Italy. In Italy and especially after his 
return from Rome, Lulovski began to appease 
the action and expression in the abstraction 
and he began to organise the canvas in a more 
structural manner, to divide it into sections and 
mollify his chromatic repertoire, to simplify it 
and gradually create clean metaphysical space. 

It is precisely that interest or inclination 
towards a different type of figuration or better 
known in the historical artistic lexicon as the 
new figuration that like a point of identification 
defines Tanas Lulovski as a key figure in 
Macedonian contemporary art. His gradual 
separation from abstract art and move towards 
figurative art does not end with an obsession to 
depict pure figuration (for example a depiction 
of a human or animal figure), but more towards 
objective art, by positioning the object at the 
centre of attention with its own ontological and 
sociological significance. 

The term objectivity allows for and signifies 
a comprehensive referential relationship 
between representation and objective world 
and deals with the focus towards current 
existential reality. Lulovski’s objective art has 
its characteristics of various recognisable 
styles such as pop-art and distinctive conduct 
towards trivial objects that it positions on a 
pedestal, or for example hyperrealism with 
its tendency to present the given object or 
everyday trinkets, bills, letters etc. in a more 
veristic and accurate manner. Some even refer 
to his realism as poetic or radical (Vladimir 
Velickovski or Boris Petkovski); however not 
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рис Петковски), но ниту една концепциска 
це  л ина на Луловски не може да се смести 
во одреден „стилски регистар“, бидејќи тој 
вешто успева да создаде еден свој и уникатен 
стил во кој се преплетуваат и чистината на 
минимализмот и метафизиката и хипер – 
реализмот, како и геометриската апстракција и 
концептуализмот. Од секој од нив употребува 
по нешто, но притоа не е хипер – реалистичен, 
бидејќи неговото сликарство не се потпира 
врз фотографијата како предлошка и 
не создава студен и замрзнат кадар од 
секојдневниот живот кој нема друга намера 
освен што поверно да го пренесе имиџот на 
предлошката.1 

Во делата на Луловски нема актуелна и 
реална позадина во која се поставени или 
пак егзистираат предметите. Таа е на другата 
крајност од стилската скала - апстрактна, мо-
но хроматска, чиста, стерилна, неповредена. 
Единствено предметот и неговата сенка 
успеваат да му дадат динамика на мирот и 
тишината која опстојува во неа. Тој не е ра-
ди кален, бидејќи со терминот радикален реа-
ли зам применлив најчесто во литературата 
се дефинираат натуралистичкиот реализам 
и постмодернизмот со реалистични догми. 
Овие догми пак, исто така не се директно 
применливи врз творештвото на Луловски, 
бидејќи колку и да се неговите сфаќања во 
согласност со постмодернистичките сфаќања, 
сепак Луловски во основа е модернист. 
Поетски исто така не е, бидејќи него пак, го 
одредуваат лирскиот пристап и мрачниот 
тон. Сето ова во одредена доза опстојува во 
неговите дела, но не е предоминантнo. Но, 
каде е тука концептот? Оттука, конце пту-
алниот реа лизам можеби е оној специфичен 
тип реализам кој го идентификува стилот на 
Лу лов ски -  кованица која се состои од две нај-
блис ки струи кои го потцртуваат творечкиот 
пристап на Луловски. Зошто? Бидејќи во 
неговото сликарство тој употребува стилски 
реализам со кој ја создава претставата (репре-
зентацијата) и со неа го прикажува светот 
точно онака како што тој изгледа. Но, кон цеп-
ту алното осмислување на неговото дело му 
да ва метајазична димензија (т.е. говориме за 

1 „Фотографијата никогаш не може да го даде она што 
јас можам. Сликите имаат душа, фотографијата не. 
Сликата има  и невидливи димензии. Фотографијата 
е завршено дело, сликата не е. Кога би била сосема 
готова, би била мртва. На фотографијата е секогаш 
исто, а на сликата, човек со поинаков темперамент 
секогаш гледа нешто друго.“ - Танас Луловски (објавено 
во: Миливоје Павловиќ, Прави пут је онај тежи, Рад, 
Београд, 01.04.1977)

one of Lulovski’s concepts can be strictly 
assigned to a single “style register” because 
he cleverly manages to create his own unique 
style in which the purity of minimalism and 
metaphysics and hyperrealism, geometric 
abstract and conceptualism are intertwined. 
He uses various aspects from each of these 
styles because his craft does not rely of the 
photograph as a model and does not create an 
aloof and still image from everyday life with no 
other intention except to reflect the image of 
the model more realistically.1 Lulovski’s oeuvres 
do not reflect a current, real background in 
which the objects exist. It is on the other side 
of the stylistic scale, abstract, monochromatic, 
pure, sterile, unscathed, and only the object 
and its shadow manage to make the tranquillity 
and silence that exist in it dynamic. He is 
not radical; the term radical realism is often 
used in literature and defines the naturalistic 
realism and post-modernism with realistic 
dogmas that are also not directly applicable 
to Lulovski’s creativity, because regardless of 
the extent to which he fits post-modernistic 
tendencies, in essence he is a modernist. He 
also isn’t poetic because he is defined by the 
lyrical approach and dark nuance that to a 
certain degree does exist in his pieces but it 
isn’t the most dominant element. So where is 
the concept? Consequently then, conceptual 
realism is perhaps the specific type of realism 
that identifies Lulovski’s style, a compound 
that consists of two of the closest currents 
that underline his creative approach. Why 
is that? Because in his painting, he applies 
stylistic realism which he uses to create the 
representation and thus depict the world 
exactly as it is, but the conceptual formation 
of his piece gives it a meta-linguistic dimension 
(i.e. we are talking about an idea in an idea, 
a depiction in a depiction, an image behind 
the image) because with the help of artistic 
accessories, he speaks of the ontology of the 
piece, painting and art.

1 “Photographs can never give you what I ac tu al ly can. 
Paintings have a soul, a photograph doesn’t. A pain-
ting also has hidden dimensions. A photograph is so 
final, whereas a painting isn’t. If a painting was ever to 
be completed, it would be dead. The expression of the 
photo graph is always the same, whereas there’s always so-
mething new to discover every time we look at a pai nting.“ – 
Tanas Lulovski (published in: Milivoje Pavlovic, The right path 
is always the hardest, Rad, Belgrade, 01.04.1977)
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идеја во идеја, претстава во претстава, слика 
зад слика), бидејќи со помош на сликарски 
сред ства, тој говори за онтологијата на делото, 
сликарството и уметноста. 

Период на преод од апстрактното кон 
предметното
Во периодот помеѓу 1971 година (т.е. по 

специјализацијата во Рим) односно до 1973 
година Луловски ја рафинира својата апстрак-
ција, создавајќи еден стерилен, прочистен 
простор, во најголем број случаи со светли 
и најчесто бели хроматски системи со блага 
валерска интервенција во зоните кои ги кре-
ира со помош на линии, точки, цртки, со по-
мош на молив или акрилик. Сè е осмислено 
кон цепциски, некогаш сосема студено, како 
да нема никакво влијание, ниту пак до пир 
со реалноста, туку едноставно - како ап-
стракт  ниот експресионизам да преминал во 
геометриски организирана апстракција, при 
што постепено почнува да се чувствува тре-
пе рење, ветер, движење, ритам, дефокус, 
дина мика или како сосема незадолжително да 
навле гува „етер“ и „мирис“ од надворешниот 
свет во платната. Такви дела се: Меѓи, 1972; Низ 
ширината, 1972; Траги, 1972; Низ ливада, 1973;  
Од да ле чување, 1972; Роеви, 1973; Летно тре-
перење, 1973; Сочувани глуварки, 1975 и многу 
други. 

„Сликарство скоро нематеријално во ли не-
арна точност и колористички „супре ма тизам“, 
виртуозно во изведбата и ретко инвен тивно“. 
(Н.Н. Традиција и дух нове фигурације, Борба, 
1975)

Во многубројните оставени записи или ин-
тервјуа коишто Луловски не ги правел со го-
ле мо задоволство, навел дека инспирацијата 
за ова прочистување на апстракцијата и сис-
те  мското организирање ја видел во лист од 
те тратка со линии која понатаму се развила во 
една цела серија слики...

За предметното во уметноста на Луловски 
или за предметното сликарство
Ненаметливо и сосема природно во сис те-

мат ското монохромно поле се појавува еден 
нов знак – како директна спона со реалноста 
и со надворешниот свет – глуварчето. Тоа така 
фра гилно и лесно, така детално и веристички 
предадено, како штотуку да се кренало од 
ве те рот и како да е вистинско, а залепено на 
површината на платното, левитира, лета, се 
дефрагментира и разложува на поситни еди-
ни ци. Движењето и воздушноста на празниот 
простор добиваат свои реални параметри, 
иако сè е апстрактно, празно, метафизичко и 
чис то. Дали оттука, т.е. и малку претходно, во 

The transition from abstract to objective 
Between 1971 and 1973, the time he spent in 

Rome during his specialisation, Lulovski refined 
his abstraction and he created a sterile and 
purified space, and for most of his pieces using 
bright – mostly white chromatic systems with 
a soft rolling interventions in the areas that 
he created with the help of lines, dots, dashes, 
with the help of a pencil or acrylic. Everything 
is conceptually thought out, as if it is out of 
touch or not influenced at all by reality; it’s as 
if the abstract conceptualism has crossed to 
geometrically organised abstraction and has 
gradually started to feel trembling, the wind, 
movement, rhythm, defocus, dynamics or as if 
“the space” and “smell” of the outside world 
quite willingly pervades the canvases. The latter 
can be seen in pieces such as: Borderlines 1972; 
Through the planes, 1972; Traces 1972; Through 
the meadows 1973; Universe 1973; Detachment, 
1972; Swarms, 1973; Summer trembling 1973; 
Kept Dendalions 1975 and many other. 

„Painting, almost immaterial in terms of 
linear accuracy and colouristic “suprematism”, 
virtuously in its performace and rarely 
inventively” (N. N. Tradition and spirit of new 
configurations, Borba, 1975)

There are many recordings and interviews 
with a reluctant Lulovski, in which he has 
stated that the inspiration for this cleansing 
of the abstraction and systemic organisation 
were derived from a lined notebook page 
that he later developed into a whole series of 
paintings...

The objective within Lulovski’s art or 
objective art
A new sign appears in the systematic 

monochromic field in a very natural and 
unassuming manner – as a direct link to 
reality and the outside world – the dandelion. 
The dandelion is very fragile and light; it is 
represented genuinely and in great detail, as if it 
was just lifted by the wind, as if it is really there, 
but affixed on the canvas, it levitates, flies, it 
defragments to smaller pieces. The movement 
and buoyancy in the empty space assume 
their own realistic parameters, even though 
everything is abstract, empty, metaphysic 
and pure. So then does conceptuality at this 
point and in fact even at the earlier stage of 
transition make its stand? Is the dandelion 
only a symbol or perhaps its presence aims 
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пре одната фаза, концептуалноста започнала 
да зазема свој замав? Дали глуварчето е са-
мо знак или пак неговото присуство има цел 
да асоцира на суштина, ентитет, онто ло-
гија, егзистенција. По глуварчето и не го вите 
дефрагментирани елементи низ праз ни те 
хо ри зонти и меѓи, прелетува и по не  кое ису-
шеното семе на липа, кое како аеро  динамична 
и „воздушеста“ форма ја про дол жува идејата 
за слободата, патувањето, оп лодувањето, осо-
знавањето... Тука се вбро ју ваат сликите ка ко 
што се: Летање, 1973; Глуварки, 1973; Летаат, 
1974 итн.

„Сликата ја одгатнува природата на пред-
метното (миметичко) сликарство кое илу зио-
нис  тички ја поистоветува сликата на предметот 
и предметот којшто го прикажува. Тие слики 
„зборуваат“ со визуелен јазик за семантичките 
и онтолошките граници на прикажување во 
сли карството“.2 

До такво концептуално сликарство допира 
и Танас Луловски. Тоа е концептуално сли кар-
ство – метајазично, бидејќи тој со сли кар ски 
средства „зборува“ за сликата и сликарството. 
Овој концептуален приод уште повеќе доаѓа 
до израз во следните дела со кои дефинитивно 
се враќа на претставната уметност, а тоа го 
прави преку летризмот или јазикот и неговата 
графичка игра, во облик на страна од тетратка, 
рецепт, писмо, судска опомена, натпис и 
слично, кои се мошне верно пренесени и прет-
ставуваат своевидна тавтологија на сликата 
како предмет со предметот кој се прикажува. 

Односот на Луловски кон буквата - зборот 
е егзалтиран. Тој е „натрапникот“ кој ги пре-
мо с ту ва празните простори помеѓу меѓите 
во белите листови хартија со линии, тој е 
„ак терот“ кој го анимира монохромниот пра -
зен простор, пренесувајќи ја притоа пора-
ка та директно, односно тој е елементот кој 
ја поставува во дискурзивна позиција ре ла-
цијата на наративната фигурација (и ре ми-
нисценциите на фотографијата, јавните ме-
диуми, весниците), концептуалната уметност 
и хипер-реалноста во делата на Тане, тој пра-
шу ва и констатира, тој едуцира и известува, 
афирмира, негира, создава концепти. 
Всушност, станува збор за чист графизам кој 
има импликации на транс-медиум преку кој се 
пренесува пораката, која пак е пресликување 
на оригиналниот предмет. И овде како да 
станува збор за колаж, за вистински „тексту-
ален“ носител на хартија фиксирана за плат но-

2 Miško Šuvaković, Pojmovnik modern I postmoderne likovne 
umetnosti I teorije posle 1950, Srpska akademija nauka I 
umetnosti, Beograd, 1999, 152

to point towards essence, entity, ontology or 
existence? There we have the dandelion with 
its defragmented elements, floating through 
empty horizons and borderlines, and it is 
followed by some dried linden seeds in their 
aerodynamic and “feathery” form that continue 
the idea of freedom, journey, fruitfulness, 
discovery... The pieces include: Flight, 1973; 
Dandelions, 1973; Flying, 1974 etc.

„The image deciphers the nature of the 
figurative (mimetic) painting that as an illusion, 
it identifies the image of the object and the 
object that it depicts. Those images “speak to 
us” in a visual language about the semantic 
and ontological borders of depiction in 
painting”.2 Tanas Lulovski too touches upon this 
conceptual painting; conceptual painting that 
is meta-lingual because he uses the instruments 
of painting to “tell us” about the image and 
painting. This conceptual approach is further 
emphasised in his future pieces with which he 
definitely returns to figurative art, and the use 
of lettrism or language and its graphic play in 
the shape of a notebook page, a recipe, court 
warning, a text etc. that are genuinely depicted 
and are a type of logic of the image as an object 
with the depicted object.  

Lulovski’s relationship with letters/words is 
exalting. He is the “intruder” who overcomes 
the empty space between the borderlines on 
the white sheets of lined paper, he is the actor 
who entertains the monochromic empty space 
and directly transmits the message, he is the 
element that arranges relation of narrative 
figuration in discursive position (as well as the 
reminiscences of photograph, public media, 
newspapers), conceptual art and hyper-reality 
in Tane’s work, he asks, concludes, educates, 
reports, affirms, negates and creates concepts. 
Pure graphics that implicate a trans-medium 
through which a message is sent, a reflection 
of the original object, as if it is a collage, a real 
“textual” paper that is fixed on the canvas, 
and it actually isn’t. The foundation for its 
idealisation lies in the contextually intimate and 
sociological discourse that the author shares 
with us as a paradigm, experience, attitude, 
knowledge. A page from a notebook, 1974; In 

2 Miško Šuvaković, “Dictionary of modern and post-modern 
fine arts and theory after 1950, Serbian Academy of 
Sciences and Arts, Belgrade, 1999, 152
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то, а вушност не е. Основата за неговата идеа-
ли зација лежи во контекстуалниот, интимен 
и социолошки дискурс којшто авторот го 
споделува како парадигма, како искуство, како 
став и сознание. 

Лист од тетратка, 1974; Во чест на изми-
слениот лекар, 1975; Отворено писмо, 1976; 
Опомена пред тужба, 1975; Сликата е на 
изложба, 1975; Без наслов, 1974 се само некои 
од овие лексички инспирирани дела кои ја 
градат аналитичко-ангажираната фаза во 
неговиот творечки опус и кои го трансфор-
мираат ликовното дело од обли ку вен вид во 
дело со интелектуален и егзистенцијален 
карактер. 

Самата содржина и конзистентност, како и 
ста роста на хартијата се важни за Луловски и 
прет ставуваат суштинска база за зборовите, 
па оттука мирисот на хартија делува како да 
се шири низ просторот и ги иницира и другите 
сетила покрај визуелните. Секој преклоп, се-
ко ја интервенција од природен или вештачки 
вид, секој набор, секоја трага имаат своја 
клучна позиција - тенка хартија, картон, кутија, 
пакување. Извиен ребраст картон (Без наслов, 
1976), кутија цигари (стутканa или не), (Филтер 
Југо славија, 1975), индустриска кутија од про-
извод (П-78, 1978), кутија кибрит итн. се дел 
од предметниот репертоар кој се среќава ка-
ко главен актер во делата на Луловски. Такa 
поставени и композициски постирани од 
специфични агли на гледање, тие го струк ту-
ри раат имагинарниот метафизички простор 
ка ко последни сведоци и траги на одредено 
по стоење, живеење, делување. 

„Хартијата на Луловски е речиси опсесија, 
со сите конотации на современиот живот, 
што во неговата сензибилна природа создава 
отпо ри и револти. Со минуциозен ракопис, со 
бескрајно внимание и посветеност, тој ја слика 
хартијата, хартија на која се пишува, хартија 
како дел од интимен дневник, хартија како 
зака нувачки документ и конечно хартијата која 
ис чезнува, која гори, која се трансформира и 
станува своја спротивност“. 3

Отпушоците од цигари, (Цигара за цига-
ра, 1974), во пепелник, во корпа за ѓуб ре, 
во искористена кутија од цигари, во празна 
кон зерва - се дел од неговото секојдневно 
опкружување, па оттука и самиот се идентифи-
кува со нив и ги презентира во своите дела. 
Тие не се само попатен „декор“ кој треба да 
го исполни преостанатиот простор, туку мотив 

3 Ирина Суботиќ, Од авангарде до Аркадије, CLIO, 
Београд, 2000, осврт за 2 Jugoslavanski trienale, Ekologi-
ja in umetnost, Maribor, 1984

honour of the imaginary doctor, 1975; Open 
letter, 1976; Warning before a lawsuit, 1975; The 
painting is exhibited, 1975; Untitled, 1974 are just 
some of the lexically inspired pieces that build 
the analytically engaged phase in his creative 
opus and transform the artwork from a form 
type to a piece of intellectual and existential 
character. 

The substance and consistency as well as the 
age of the paper are very important to Lulovski; 
he sees it much like an essential foundation 
for the words, as if the smell of the paper 
can infuse the room and awaken the other 
senses, not just the visual. Every overlap, every 
intervention be it natural or artificial, every 
pleat, every trace has its own key position. Thin 
paper, cardboard, box, packaging. A ribbed 
cardboard (Untitled, 1976), cigarette pack 
(scrunched or normal), (Filter Yugoslavia, 1975), 
an industrial product packaging box (P-78, 1978), 
a match box etc. are only part of the objective 
repertoire that is seen as the chief actor in 
Lulovski’s pieces, arranged from specific viewing 
angles that structure the imaginary metaphysic 
space as the last witnesses and traces of a 
certain existence, life and being. 

For Lulovski, paper is almost like an 
obsession, with all the connotations of 
contemporary life that in his sensitive nature, 
has created resistance and revolt. With 
meticulous manuscript and infinite attention 
and dedication, he fills the paper, the paper 
that can be used for writing, or as part of an 
intimate diary, paper as a hostile document 
and finally paper that disappears, that burns, 
transforms and becomes its contradiction.3

Cigarette butts (Chain smoking 1974) in an 
ashtray, a bin, in a used cigarette pack, or an 
empty can are all part of his everyday life and 
thus he identifies with all these images and 
presents them in his pieces. These items are not 
just a fleeting “decoration” that are supposed 
to saturate the remaining space, but they are in 
fact the motif. This thematic repertoire along 
with other “already used” trinkets and objects, 
for example a bin (A box for trinkets, 1976), worn 
out shoes (Wanderer, 1976), fruit and vegetable 
leftovers (White apple, 1975, Seed, 1978, Dried 

3 Irina Subotic, From the avant-garde to Arcadia, CLIO, 
Belgrade, 2000, focus of the 2 Yugoslavian triennial, 
ecology in art, Maribor, 1984
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сам по себе. Овој тематски репертоар, заедно 
со некои други „веќе употребени“ дребулии од 
предмети и објекти, како на пример: корпа за 
отпадок (Корпа со ништарии, 1976), из но  сени 
чевли (Скитник, 1976), остатоци од зеленчук и 
овошје (Бело јаболко, 1975, Најдено семе, 1978, 
Исушени калинки, 1978) претставуваат неми 
сведоци за човековото присуство во негово 
отсуство со напати горчлив и критичен тон во 
својата порака, но сеј ќи длабоко антрополошки 
и социолошки размисли и концептуализирања, 
применливи и индивидуално и генерално врз 
состојбите и условите за живот во дадениот 
период. 

„Четки, бои, канчиња, чаши (со и без теч-
ност), туш, пенкало, молив, коноп, глобус, 
топ ка, јајце, мапи, возни билети се уште не -
кои од вообичаените експонати кои ги де-
фи   нираат композициите на Луловски. Секој  -
днев ни, навидум банални нешта, што го 
оп  кружуваат уметникот во неговиот интимен 
ам биент; потоа предмети преку чие привидно 
надворешно спокојство и едноставност 
всуш    ност може многу длабоко да се пробие 
во личниот интегритет на уметникот, разни 
„воз  немирувања“ од современата социјална 
или антрополошка ситуација – се објект на 
сликарството на Луловски. Изведени со нагла -
сена професионална вештина, коло рис тич-
ка деликатност, актуелност на мислата и со 
пиктурална култура, а во композиции со не-
обич ни агли на организирање на ракурси“. 4

Другата страна на нештата, другата страна 
на реализмот, опачината, спротивното, не-
идеал  ното, како концептуален дискурс го ско-
кот каат Луловски и „теоретски“, но и ликовно. 
Затоа, тој ни ја пласира задната страна од 
една слика: (Спротивност (Без наслов), 1976, 
Бело платно I, 1975, 79, 1979, Без наслов, 1978, 
Без наслов, 1984, Во слава на белото, 2000) 
(само блинд рам, во процес на распнување 
на платно, со олабавено платно, замотана во 
најлон и залепена со селотејп - подготвена 
за транспорт за некоја изложба), како да ста -
нува збор за објект - инсталација, а не за сли-
кар ство. Веризмот во сликарскиот пристап 
соз дава стимулаторско чувство на тактилност 
на текстуралноста на најлонот, на платното, 
на дрвото, на селотејпот.  Дел од овие дела и 
директно го третираат концептуалниот дијалог 
којшто Луловски го иницира со стручната фела 
од областа на ликовната уметност,  па сè до 
кус тосите и институциите. Тоа најдобро го 
илу стрира целиот склоп на случувања околу 
сли ката/анти-сликата 79 (концепт на слика која 

4 Борис Петковски, Современо македонско сликарство, 
Македонска ревија, Скопје, 1981

pomegranates, 1978) are silent witnesses of the 
human presence in his absence, often with a 
bitter and critical tone in his message, carrying 
deep anthropologic and sociological elements 
and conceptualisation that are applicable 
both individually and generally in terms of the 
conditions and living standards in the given 
period. 

Brushes, colours, cups (with or without liquid)  
Indian ink, pen, pencil, string, ball, egg, maps 
and travel tickets are some of the usual exhibits 
that define Lulovski’s compositions. These 
are everyday seemingly trivial things that are 
present in the artist’s intimate surroundings. 
Then, these objects that are seemingly still on 
the outside and with their simplicity actually 
penetrate the artist’s personal integrity and 
reflect some “disconcert”  in a contemporary 
social or a anthropologic situation, become 
the object of Lulovski’s paintings. They are 
represented with an emphasised professional 
skill, delicate use of colour, relevance of 
thought and pictorial culture; at the same time, 
they are arranged in the compositions from an 
unusual angle and recourses.4

In terms of a conceptual discourse, the other 
side of things, the other side of realism, the 
flipside, the contradiction, the flawed intrigue 
him theoretically as well but also artistically, 
and that’s why Lulovski shows us the back of 
the painting Contradiction (Untitled), 1976, 
White canvas I, 1975, 79, 1979, Untitled, 1978, 
Untitled, 1984, In celebration of white, 2000) 
(only blind frame, in the process stretching 
the canvas, a loose canvas, wrapped in nylon 
and adhesive tape, ready to be transported to 
an exhibit), as if it is a installation and not a 
painting. In painting, verism creates a feeling 
of stimulation of tact over the texture of 
nylon, canvas, wood, adhesive tape. Some of 
these pieces deal directly with the conceptual 
dialogue that Lulovski initiates with fine art 
experts, as well as curators and institutions. 
This is superbly illustrated by the events 
surrounding the image/anti-image 79 (a concept 
of an image that hides the actual image within 
it) and his question: Does art, as the most 
evident trace of human existence, represent a 
social necessity or is it an exclusive need of the 
artist? In the attempt to answer this question, 
Lulovski implemented a survey that he offered 

4 Boris Petkovski, Contemporary 
Macedonian Art, Skopje, 1981
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внатре ја крие самата слика) и  неговото пра -
шање: „Дали уметноста која е најевидентна 
трага на човечкото постоење претставува 
оп штествена потреба или тоа е потреба 
исклучиво на авторот?“ 

Во обидот да дојде до одговор на ова пра-
шање, Луловски ќе спроведе анкета којашто ја 
доставува до ДЛУМ, МСУ Скопје, Уметничката 
галерија - Скопје, Центарот за култура и ин-
фор  мации – Скопје, СИЗ за култура на СРМ, 
СИЗ за култура на Скопје, Комитетот за кул-
тур ни врски со странство, МСУ Белград, 
Белградскиот салон, Галеријата АЗ и други 
во која поставува прашање: „Дали сакате 
да бидете покровител на оформувањето на 
уметничкото дело?“

 По добиените одговори кои само ја потвр -
дуваат констатацијата дека уметноста е по-
треба само на авторот, Луловски во 1983 
година и ќе ја изведе оваа слика (и трип ти хот 
ХВ 79) која ги содржи неговите кон цеп ту-
алистичко-супрематистички раз мис лувања 
за нихилизмот (празното) и за ме та фи зи ката 
(скри еното, надземното). 

Композициите: 79, Интервенција, Не чепкај со 
валкани раце, Без наслов, Трип ти хон во слава 
на белото - сите допираат до емоционалните 
сфери на нихилизмот со што се доближуваат 
до искуствата на супре ма тич ките композиции 
на Малевич. Тука се и Црн квадрат на бела 
позадина и Бел квадрат на бела позадина, кои 
своевремено биле ме та физички ѕид,  зад кој не 
можело да се оди понатаму“.5

Во периоди на молк и тишина, со продлабо-
чени размисли за сликарството, чо вештво то 
и постоењето, Луловски сликата ја замо ту ва 
во завој, како ранет објект (ра не та ин ди ви-
дуалност) која треба да го „од ле  жи“ бремето. 
Тоа се слика и цртеж (Без наслов, 1976, МСУ 
Скопје) во кои како и го респоменатиот пристап 
со платната и со анти сли ките го доведува во 
врска конкретното со апстрактното, матери јал-
ното со духовното. 

Почнувајќи од 1981 па сè до 1999 година, 
Луловски ќе разработува еден поведар и по-
оп  тимистички циклус слики и цртежи наречен 
„Детски игри“ во кои третира разновидни ар-
тефакти, спомени, игри од неговото детство, 
подзаборавени детски фетиши и начини на 
забавување. Не може да се каже дека и во 
овие дела не провејува една критичка нота за 
оту ѓеноста и за изгубената комуникација во 
со времениот свет, за заборавените безгрижни 

5 Конча Пирковска, Интервенција во бело, кон 
четиричасовната изложба на Танас Луловски, одржана 
на 19 март во Уметничката галерија во Скопје, 
Координати, Млад Борец, 1982

to the DLUM, CAM Skopje, Art Gallery – Skopje, 
Cultural and Information Centre – Skopje, SIZ 
for culture of SRM, Foreign Cultural Liaison 
Committee, CAM Belgrade, Belgrade Salon, 
A3 Gallery and other institutions in which 
he asked the question: Would you like to be 
the patron of the formation of an art work? 
The answers he received only confirmed the 
conclusion that art is a need only of the artist 
and subsequently in 1983, Lulovski created 
this image (and the triptych HV 79) that 
contained all of his conceptual and suprematic 
contemplations about nihilism (the empty 
space) and metaphysics (the concealed). The 
compositions: 79, Interventions, Don’t touch with 
dirty hands, Untitled, Triptych in celebration of 
white – all touch upon the emotional spheres 
of nihilism, with which they become familiar 
with the experiences of Malevich’s suprematic 
compositions, Black square on white ground and 
White on white, that at the time were considered 
as a metaphysical wall that could not be 
penetrated.“5

During the period of stillness and silence 
and profound contemplation about painting, 
humanity and existence, Lulovski wraps the 
painting in a bandage, almost like a wounded 
object (wounded personality) that is supposed 
to “bear” the burden. This is reflected in an 
image and drawing (Untitled 1976, CAM Skopje) 
with which similar to the above mentioned 
approach to canvases and anti-ima ges, 
correlates the concrete with the abstract, and 
material with the spiritual. 

Beginning from 1981 until 1999, the artist 
works on a brighter and more optimistic cycle 
of paintings and drawings called “Children’s 
games” that treats various artefacts, childhood 
memories, and forgotten children’s crazes 
and ways they used to have fun. We cannot 
conclusively say that these pieces do not 
carry a critical shade of withdrawal and lost 
communication with the contemporary world, 
the forgotten careless walks and games in the 
street that are no longer part of the “modern” 
panopticon, the nostalgia for his native Zelevo 
and the unrealised careless childhood, the 
grandfather he never met... His approach is 

5 Konca Pirkoska, Interventions in white, for the 
four-hour exhibition by Tanas Lulovski on the 19th of 
March at the Art Gallery in Skopje, Koordinati, Mlad 
Borec, 1982
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талкања и играња по сокаците кои повеќе не 
се дел од „модерниот“ паноптикум, носталгија 
по неговото родно Желево, по недоживеаното 
безгрижно детство, по дедото кој никогаш не 
го видел... 

Пристапот му е ист, реалистичен, вери сти-
чен, а изолираните објекти и предметните кон-
гло мерации со специфични агли на гледање 
се како навидум постирани на чист – бел 
апстрактно изолиран лист хартија. Цртежот 
е изведен со молив, молив во боја и ретко 
со акрил, точен, деталистички префинет, ос-
тро   умно организиран. Во него дури има и 
нешто што претставува своевиден доказ за 
из минатото време, како реликвија, фолклорен 
траг или дел од етнографската локална тра-
диција.

Донекаде сродно, Луловски прави и свое-
видни „инсектариуми“ претставувајќи пе пе-
рут ки, муви, пчели, бумбари и слично, „живи“ 
или мртви или пак балсамирани со иглички 
по телото, како реминисценции на летот и 
дви жењето, на заробената или одземена 
сло  бода, на трагата, на егзистирањето, на 
па тувањата, на досегнатите цели или не от-
со нуваните илузии (Мртви пеперутки, 1975, 
Спротивности, 1980).

Во контекст на концептот „слика во слика“, 
или претстава зад привидот се и композициите 
со прозорци: Прозорец, 1976 и Прозорец-
Желево, 2001, каде прозорецот е првиот план 
од најблиското опкружување со сите негови 
елементи и објекти оставени на рамот (шише со 
полуиспиено вино, молив, чаша со вода, гума 
за бришење, кибрит), а во втор план е црната 
темница или пак познатиот пејзаж од детството 
– снежното Желево, кон кој пристапил со тен-
денциозно поинфантилен пристап од во оби-
ча ениот, дури и наивистички. Ова е една од 
последните негови слики. 

Присуство на фигурата во нејзино отсуство
Фигуративното сликарство, т.е. предметното 

сликарство на Луловски иако ја игнорира чо-
вековата фигура во целост со исклучок на 
не кол куте автопортретни и портретни ре ше-
нија, кои можат да се третираат како сосема 
изо лиран творечки циклус, сепак во неговите 
дела провејува човековото присуство, како 
човекот штотуку да излегол од кадарот, а зад 
себе оставил траги и знаци. Тие се неми све-
доци на неговиот социо-општествен статус, 
една интимна автобиографска белешка во која 
не споделува само лични ставови и прашања, 
туку и глобални, теоретски, филозофски, обра-
ботува дискурси за уметноста, за животот, за 
метафизиката, за концептуалноста и идејата 
зад или над видливото. 

unchanged, it is realistic, veristic; and the 
isolated objects and figurative conglomerates 
with specific viewing angels appear as if spread 
on a seemingly clean – white abstractly isolated 
piece of paper. The drawing is done by pencil, 
coloured pencil and on occasion acrylic; it is 
accurate and refined in its details, astutely 
organised and it even contains something 
resembling evidence to the past, a relic, a hint 
of folklore or an ethnographic local tradition.

To a certain extent, Lulovski makes a type of 
insectariums that include butterflies, flies, bees, 
bumblebees etc. “alive” or dead or embalmed 
with a needle in the middle of the body, as a 
reminiscence of the flight and movement, of 
the freedom robbed or taken away, the trace 
of existence, the journeys, targets achieved 
or illusions that are yet to be dreamt (Dead 
butterflies, 1975, Contradictions, 1980).

The compositions Window, 1976 and Window-
Zelevo, 2001 are in the context of the concept 
image within an image, or representation 
behind the vision in which the window is at the 
centre of the immediate surroundings with all 
its elements and objects placed in the frame 
(a half-empty bottle of wine, pencil, glass of 
water, eraser, matches), and the second point 
of focus is the pitch darkness or the ever 
familiar childhood landscape – wintry Zelevo, 
and he has approached it with a tendentious 
infantilism, almost naive like. This is one of his 
last paintings. 

The hint of a figure in its absence
Lulovski’s figurative art i.e. objective art 

completely ignores the human figure; none-
theless, with the few exceptions of self portraits 
and portraits that can be considered as a 
completely isolated creative cycle, his pieces 
touch upon human presence, as if a person 
has just left the canvas and has left behind 
traces and signs of his presence. These are 
silent witnesses to his social status, a type of 
intimate autobiographical note that shares 
not only personal opinions and questions, but 
also global, theoretical, philosophical stances, 
and deals with discussions about art, life, 
metaphysics, concepts and the idea behind and 
above visual elements. The person within these 
pieces is the author himself; he is the inexistent 
impetus, a stage designer who has left behind 
and has formed the stage of his images by the 
mere fact of his existence. That is the reasons 
why they are so “alive”, so realistic, existential, 
bitter and nostalgic.
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Човекот во нив е самиот автор, тој е не по-
сто  ечкиот двигател, тој е сценографот кој 
жи веејќи и делувајќи зад себе ја остава, т.е. 
фор мира „сценографијата“ на своите слики. 
За тоа се тие толку „живи“, толку реални, толку 
жи вотни, горки, носталгични.

Портретите како засебен циклус
Како што е веќе погоре назначено, един стве-

ни фигуративни решенија се неколку портети 
на блиски луѓе од фамилијата и соп  ствени ав-
то портрети кои опфаќаат за себ на тематика во 
творештвото на Лу лов ски, тематика која има 
многу голема ре фе рен цијалност, бидејќи овие 
автопортрети го прикажуваат отсутниот актер 
во сите други циклуси и дела. Кон дел од нив 
приоѓа пореалистички, а кон некои покласично 
како што се случајот во Автопортрет од 1975 
година. Во трети, пак, автопортретот е обра-
ботен во форма на кроки цртеж со молив, од-
нос но тој не е обработен до крај и во целост 
ја има функцијата на концептуално поставен 
су бјект, то ест предмет поставен во неговите 
метафизички и апстрактно монохроматски 
сре  дини - како да е лист којшто не е искинат 
од блокчето за цртање (Автопортрет од блок, 
1983) или пак како лист хартија кој се расцепил 
на средината и истиот е залепен со селотејп 
за имагинарната и недефинирана позадина во 
Авто портрет од 1983.  

Еден од портретите во кој, иако го нема не-
го  виот специфичен и прецизен реализам, но 
ус пешно го претставува неговиот карактер и 
индивидуалност преку вообичаената и широка 
насмевка, со циничен призвук е  токму пор тре-
тот со наслов Автопортретот исто од 1983 
го дина, изведен со акрилик и восочни бои 
и предаден како комбинација на брз цртеж, 
т.е. подготовка, поставена врз нецелосно 
на   сликана монохроматска сиво-кафена по-
за    дина. Видлива и јасна е недовршеноста на 
оваа слика, но суштината во истата (која от-
после веројатно е тенденциозно оставена не-
до    вршена) лежи во успешната презентација 
на природата на авторот и неговата ин ди ви-
дуалност. 

  
За просторот, за перспективата, за сенката 
и за времето (минливоста)
Покрај предметот кој добива специјално 

и уникатно значење (без оглед на неговата 
баналност) и просторот и перспективата имаат 
исклучително важна улога во синтетичкиот 
корпус на делата на Луловски. Просторот е 
апстрактен, нереален, метафизички, а објек ти-
те/предметите се предадени од високи агли на 
гледање, од некоја птичја перспектива. 

Portraits as a separate cycle
As we have already mentioned above, the 

several portraits of close family members are 
considered as the only figurative solutions 
as well as his self-portraits that encompass a 
separate motif in Lulovski’s creativity, namely 
motifs that have a great referential value since 
these self-portraits depict the absence of the 
central figure in all other cycles and pieces. 
He has approached some portraits in a more 
realistic manner, and some in a more classic 
manner, such as Self-portrait from 1975; other 
portraits, specifically the self-portrait created 
in the form of a drawing with pencil that was 
left unfinished, conceptually arranges the 
subject or object in his metaphysic and abstract 
monochromatic surrounding, like a page from a 
sketch book still attached to the sketch book in 
Self-portrait from a sketchbook in 1983 or a piece 
of paper torn in the middle and stitched back 
again with a adhesive tape to the imaginary 
and undefined background, as depicted in Self-
portrait from 1983. The Self-portrait from 1983 
is one of these portraits that were created 
without his specifically accurate realism, 
but nonetheless it manages to successfully 
depict his character and individuality through 
the unusual and broad smile with a touch 
of cynicism. The portrait was created with 
acrylic and wax colours and was presented as 
a quick drawing i.e. preparation, arranged on 
an incompletely painted monochromatic grey-
brown background. The fact that this image is 
incomplete is quite visible and clear, but the 
essence of the image that was subsequently 
left incomplete probably tendentiously is in the 
successful presentation of the artist’s nature 
and his personality.   

About the space, perspective, shadow and 
time (fleetingness)
The subject obtains a special and unique 

significance (regardless of its triviality), as 
do space and the perspective that have an 
exceptionally important role in the synthetic 
corpus of Lulovski’s pieces. Space is abstract, 
unreal, metaphysic and objects/subjects are 
presented from a bird’s eye view. 

The canvas has been brought down to a 
monochromic stage, an absolute negation of 
colour and suprematism. There are shades of 
discreet colourful interventions and instances 
of a more bold use of very delicate roller 
systems of neutral, mainly umbers in grey-blue 
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„Платното е доведено до состојба на 
монохромност, до апсолутна колористичка 
негација и суперматизам. Некаде наѕирнуваат 
дискретни колористички интервенции, а се 
забележува и посмело користење на мошне 
деликатни валерски системи на неутрални, 
главно умбри во сиво-сини комбинации. Вли-
ја  нието на источната цивилизација и рам ноте-
жата на духот, како и јапонската ра фи ни ра-
ност на бојата во творештвото на Лу лов ски 
наоѓа свое длабоко оправдување“.6

Сенката е присутна во делата на Луловски, 
таа е елементот кој ги „материјализира“ и 
„оживува“ (како што велел и самиот Лу лов ски) 
предадените предмети и објекти на мо но хро-
матски и чисти позадини, а сепак ап страк тни и 
неде финирани позадини.

Високите и специфични агли на орга ни зи-
ра ње на композициите ја дообјаснуваат кон-
цеп   туалната звучност на претставите, бидејќи 
тие уште еднаш ја нагласуваат природата 
на овие дела која треба да зборува не само 
за привидот, туку и за суштината на сликата, 
умет носта и за автономијата на делото. Спе-
ци  фичните агли, светлосните илуминации кои 
не доаѓаат во сноп и најчесто самата позадина 
(пре  тежно во светли тонови и нијанси) кој ашто 
е светлина или осветлување по себе, се неш-
та та коишто ги дефинираат сенките кои пак, ја 
одредуваат целата компизициска струк ту ра и 
природата на делото.

Баналните и дотрајани предмети стануваат 
све доци на едно време. Тие се бележници 
на една состојба, лична и пошироко – оп ште-
ствена, која ќе сведочи за внатрешната вистина 
и за подлабоката социјална стварност, емани-
рај ќи ги од сликите  аспектите на трајноста, 
мин ливоста и опстојувањето, како клучен дис-
курс на временоста.

За белата позадина и негрундираното 
платно
Со бојата во уметноста, најчесто се ре ша-

ваат пластичните проблеми, за да подоцна се 
бара нејзиното семантичко, симболично или 
психолошко значење. Белата боја пак, која не 
е боја, доминира во сликарството на Луловски. 
Таа од една страна претставува СЀ, а од друга 
ништо, нихилизам. Може да биде полнота,  но 
и празнина која треба да се материјализира и 
на која треба да ѝ се даде смисла. Таа е чиста, 

6 Соња Абаџиева Димитрова, Танас Луловски-Тане, 
Разгледи бр.4, Скопје, 1977

mixtures. The impact of eastern civilisations 
and spiritual balance as well Japanese 
refinement of colour are deeply justified in 
Lulovski’s creativity.6

Shadow is also present in Lulovski’s pieces 
and it is the element that “materialises” 
and “awakens” (as Lulovski himself has 
said) the presented objects and subjects of 
monochromic, pure but abstract and undefined 
backgrounds.

The high and specific angles at which the 
compositions are organised additionally 
elaborate on the conceptual acoustics in the 
representations because once more, they 
emphasise the nature of these pieces that is 
supposed to speak not only of the vision, but 
also on the essence of the piece, the art and 
autonomy of the oeuvre. The specific angles 
and bright illuminations that do not originate 
from a bundle, but instead from the background 
itself (that is mostly covered in bright shades 
and nuances) represents the brightness and 
illumination and define the shadows that 
determine the entire al structure and the 
piece’s nature.

The trivial and obsolete objects then become 
witnesses of a time and they have turned into 
symbols of a personal and social condition that 
bears witness to the internal truth and a more 
profound social reality, emanating from the 
images the aspects of perpetuity, fleetingness 
and existence, as a key discourse of time.  

The white background and ungrounded 
canvas
In art, colour is usually used to resolve 

plastic problems and we later search to find 
its semantic, symbolic and psychological 
significance. The colour white for example, that 
isn’t a colour at all is dominant in Lulovski’s 
pieces. On the one hand, it can signify 
EVERYTHING and on the other hand absolutely 
nothing, nihilism. It can represent abundance 
and emptiness that should be materialised and 
given sense. It is pure and entices us to think, 
embody and define metaphysic planes of a 
spirit that lives while dreaming or daydreams. It 
is a colour that brings and emanates brightness 
and enables the realisation of the entire story of 
an image in terms of the relationships that mark 

6 Sonja Abadzieva Dimitrova, Tanas Lulovski - Tane, 
Razgledi No.4, Skopje, 1977
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мами за осмислување, за отелотворување и 
за дефинирање на метафизичките ширини на 
еден дух кој живеејќи сонува или сонувајќи 
жи вее. Таа е бојата која ја донесува и еманира 
светлоста и која овозможува целата приказна 
на една слика да се реализира во односите кои 
го бележат нејзиниот карактер. 

Во делата на Луловски, белата боја е 
при  сутна дури и тогаш кога тие се потемно 
монохроматски обоени, зрачи од подлогата 
и го илуминира „оживеаниот“ предметен кор-
пус. Нејзината улога, покрај онаа светлосна та 
се дефинира и во екстрахирањето и ем фа -
зирањето на знаењата и просторните корела-
ции на баналноста на секојдневието, како вре-
менска трага на егзистенцијата.

„Белата боја на платната на Луловски за-
зе ма и окупира сѐ поголем простор. Овој мо-
мент не го означува само случајниот однос 
кон бојата, туку е израз на едно подлабоко 
зна чење-израз на неговиот став кон животот 
и неговата трансформација во времето, како 
осло бодување од баналната предметност (на 
која ѝ е вдахната нова смисла на битисување), 
стремеж кон чистота на творештвото, кон 
бес конечните пространства на мислите и 
чувствата“. (Викторија Васева, Четиричасовна 
изложба на Танас Луловски, Културен живот, 
Културно-Просветна заедница на Македонија, 
бр.6, Јуни 1982)

„Од друга страна пак, негрундираното 
платно, оставено во натурален облик и колор 
(покрај белата боја)  е уште една инспиративна 
алатка и медиум за Луловски“.7 

Иако натуралната фактура не е светлосно 
илу ми нирачка, сепак таа еманира со една чи-
стота и примарност, говори за  фрагилноста, за 
временоста и за сликарската пурифација. Кај 
неа нема можност за корекција, нема загатки, 
нема „празнотија“. Самата структура и фактура 
на платното оддишуваат со својата природа 
и живот, врз која се „накалемува“ уште една 
реалност, онаа на животот на дотрајаните и 
ве ќе нефункционални секојдневни предмети 
на Луловски.

7 Тој секако дека го обработува платното и го 
подготвува за сликарска постапка, но не на 
традиционален начин со бел грунд. 

its character. In Lulovski’s pieces, the colour 
white is present even when they are covered in 
darker hues; the colour white shines from the 
foundation and illuminates the “awakened” 
subject. Its role is in the brightness but also 
to extract and emphasise the knowledge and 
spatial correlations of everyday triviality, almost 
like a time stamp on existence.

“The colour white on Lulovski’s canvases 
settles in and absorbs an increasing amount of 
the space. This moment does not only signify 
the random conduct towards the colour, but 
it also is an expression of a more profound 
meaning – expression of his attitude towards 
life and his transformation through time, as a 
release from trivial objectiveness (on which a 
new sense of life has been dropped), and strive 
towards purity of creation, infinite planes of 
thoughts and feelings”. (Viktorija Vaseva, Four-
hour exhibition by Tanas Lulovski, Cultural Life, 
Cultural Association of Macedonia, No.6, June 
1982)

On the other hand, the colour white and the 
ungrounded canvas that has been left in its 
natural form and colour are another source of 
inspiration and medium for Lulovski.7 Although 
the natural state isn’t brightly illuminating, it 
nonetheless shines with a form of purity and 
prime, and speaks of fragility, time and painting 
purification. It cannot be corrected and does 
not contain any enigmas or “emptiness” and 
the structure itself and canvas emanate their 
natural state and life on which another reality 
is “imposed”, a reality of Lulovksi’s obsolete and 
non-functional everyday objects.

7 He of course treats the canvas and prepares it for 
painting, but not in the traditional sense using white 
ground. 



45

Заклучок
Танас Луловски е отворен критичар, остро-

умен аналитичар, мислител и толкувач. 
Математиката и бројките, системите и ком би-
на ториките од спортските кладилници (нешто 
што никогаш не го практикувал, ниту се кладел) 
го интригираат како графичка игра, како ва-
ри јација, но и како концепт кој продуцира 
структурна игра, поставува проблем, равенство 
без едноставно и един ств ено решение. И 
игрите кои дефинираат одредени животни 
потези се честопати присутни во неговите 
кроки цртежи, како и во секојдневните шкр та ња 
во кои се развива мислата и се тре ни ра умот, 
се смирува духот. Животните ис ку  шенија и 
патувањата на немирниот дух, незадоволен од 
прифатеноста во општеството и недобивањето 
на заслуженото место, од една страна се во 
склоп со суетната природа на творецот, но 
од друга страна го дефинираат творечко 
-концептуалниот пристап на Лулов ски. 

Луловски е циничен во прашањата. Тој е 
темелно и проблематизирачки настроен кон 
суштинските аспекти за самата природа на 
уметноста, видлива низ специфичниот про фе-
сионален однос со Ирина Суботиќ со која во 
форма на интервју како предговор во одредени 
каталози проблематизираат дискурси кои се 
суштински и концептуални, но не се клучни 
за неговиот творечки опус, а сепак се важни 
за творештвото гле да но обопштено,  како и 
за критиката, за де фи нирањето и читањето 
на едно уметничко дело. Тука е и неговата 
полемика со Викторија Васев Димеска во врска 
со отварањето на га ле рискиот простор „Чифте 
амам“ во склоп на Националната галерија на 
Македонија, односно прашањето: „Дали празен 
простор може да биде уметничко дело?“, како 
и неговата комуникација со  Соња Абаџиева 
Димитрова, кога била директорка на Музејот 
на современата уметност во Скопје, и сосема 
на крајот од својот живот, долгите интервјуа и 
разговори со Владимир Величковски.

Луловски исто така бил грижлив и посветен 
едукатор кој се обидувал да ги воведе, во 
вис тинска смисла на зборот, своите сту ден-
ти во големите причинско-последични раз-
ми  сли и преокупации на уметноста. Не го вите 
пре давања се длабоко промислени, кон -
цептуално осмислени и организирани. Тие 
не се темелат на веќе познатите теории за 
умет носта и нејзините основи. Едноставно, 
тие не претставуваат класично резонирање 
и пренесување на сфаќањата за ликовните 
еле   менти и принципи, како и за сликарските 
техно  логии и стилски естетизации, туку самите 
по себе се подготовки за неговите предавања 
како концептуални воведи. Тие го осмислуваат 

Conclusion
Tanas Lulovski is an open critic, a brilliant 

analyst, thinker and interpreter. He said that 
he was intrigued by maths and numbers, the 
systems and combinations of betting shops 
(although he never had the urge to go into 
betting shops or place bets), they fascinated 
him like a graphic play, a variation but also like 
a concept that produces a structural game, sets 
a problem, an equation without a simple or a 
single solution. The games that define certain 
life decisions are frequently present in his 
surroundings, as well as in his everyday scribbles 
in which he develops thoughts, trains the mind 
and pacifies the spirit. The temptations and 
journeys of the restless spirit, dissatisfied with 
society’s recognition and its place in it are on 
the one hand in concord with the vain nature 
of the artist, but on the other hand, define 
Lulovski’s artistic and conceptual approach. 
Cynical in his questions, he approached the 
essential aspects of the nature of art with an 
analytical mind that is visible in his specific 
professional relationship with Irina Subotic. 
Together in interviews that were actually 
presented as forewords for certain catalogues, 
they problematically expounded discourses 
that were essentially conceptual not so much 
for his creative opus, but for his creativity 
in general, and the critique, definition and 
interpretation of a piece of art; then there is 
the example at the opening of the Gallery in 
Cifte Hammam within the National Gallery 
of Macedonia, and together with Victoria 
Vasev Dimeska they discussed: „Can an empty 
space be considered as a piece of art?“, or 
with Sonja Abadzieva Dimitrova who was the 
director of the Contemporary Arts Museum in 
Skopje and finally at the end of his life, in the 
long interviews and discussions with Vladimir 
Velickovski. 

Lulovski was also a thoughtful and dedicated 
educator who in the real sense of the word, 
attempted to introduce his students to the 
great reasoning of thoughts and consequences 
and preoccupations of art. His lectures had 
profound meaning; they were conceptual and 
organised and did not fall back on the already 
known theories of art and its foundations. The 
lectures did not focus on classical reasoning 
and teaching the meaning of artistic elements 
and principles and painting techniques and 
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на поинаков начин концептот на линија, боја, 
простор, волумен, композиција, баланс, бело-
црно итн, проблемски дискурси кои и за него 
самиот, како автор се мошне суштински. Сепак, 
тој никогаш не дозволувал неговите студенти 
да личат на него. Таквите, кои се обидувале да 
му се додворуваат ги игнорирал и критикувал.

Луловски бил всушност неверојатно емо ти-
вен човек, нешто што се гледа и по неговиот 
по етски призвук во делата. Големите креативни 
паузи се, секако, резултат на животната сила 
и на таа чувствителност. Тој не можел да се 
помири со неправдите (предизвикани заради 
судбинската предодреденост или заради чо-
веч ката глупост и пакост) и за истите гласно 
говорел и се бунтувал, необидувајќи се да го 
прикрие својот гнев и револт. Оттука, заради 
неговата отвореност и гласноговорност често-
пати и ги губел „пријателите“, па затоа имал 
мал круг на блиски пријатели со кои можел да 
ги сподели своите „немири“. 

Сепак, овој гласен критичар и егзи стен-
ци јалист, создавал тивок уметнички свет, кој 
со пречистена и мека ангажираност го на-
гла сувал и го чинел духовен, баналниот ко-
ре лат на објекти од секојдневниот живот 
од кои е „исцеден“ функционалниот сок. 
Пи едесталната позиција на предметот во не-
го вите дела ја нагласува неговата на кло не-
тост кон реалистичката естетика, додека пак 
метафизиката и „скриениот“ немир во стерилно 
организираниот ред и во апстрактно- неде-
фи нираната, како и обезличена позадина од-
дишуваат со многубројни меѓуслоеви за чи та ње 
и разбирање на делото и уметноста, кое како 
дискурс му го нуди на реципиентот, а дали 
истиот ќе ја прими пораката е веќе прашање 
на различните нивоа на индивидуална 
рецептивност и свесност при конзумацијата на 
делото. 

stylistic aesthetics. The preparation of Lulovski’s 
lectures had its own conceptual input. They 
provided a fresh and different approach to lines, 
colour, space, volume, composition, balance, 
black-white etc, discourses about problems 
that were important to him as an artist as well. 
Nonetheless, he never allowed his students 
to even try and resemble him, and those who 
attempted to flatter him were simply ignored 
and criticised.

In actual fact, he was an incredibly emotional 
man, something that is reflected in the poetic 
shades of his pieces. The creative intermissions 
are of course the result of a life saga and 
that sensitivity. He couldn’t tolerate injustice 
(brought on by fate or human stupidity and 
wickedness) and spoke of it and rebelled against 
it loudly, without any attempt to conceal his 
rage or contempt. He therefore frequently lost 
his “friends” due to his candour and opinionated 
nature and had a small circle of close friends 
with whom he could share his “apprehension”. 

Nevertheless this boisterous critic and 
existentialist created a quiet artistic world 
that with a purified and mild engagement 
emphasised and spiritualised the trivial 
correlation of objects in everyday from which 
the functional juice has been “sucked away”. 
The elevated position given to the object of 
his pieces emphasises his inclination towards a 
realistic aesthetic, metaphysics and “hidden” 
anxiety in the sterile and organised order 
and the abstract, undefined and misshapen 
background reflect numerous layers for reading 
and understanding the piece and art that 
it is offered to the recipient as a discourse. 
And whether the recipient will receive the 
message is a question of different levels of 
individual receptiveness and awareness in the 
interpretation of the piece. 
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Една вечер
гледав еден лист од тетратка
ми заличи 
на пустина,
со монотони прави линии
како бразди,
кои орачот ги изорал,
ги повлекол,
да утре дента ги запосее. 
И така се решив на тој лист од тетратка
да нацртам семе,
божем ќе никне некоја тревка 
цртајќи ми падна цигарата на листот.
Долетал и еден комарец.
И така уште таа
вечер,
станав орач – сеач 
и на тој лист од тетратка
почнав да цртам семе. 

Вино,
вино
и пак вино.
Гласните жици треперат.
Вино,
трепет,
вино,
дим,
прашината и димот
се грлат
вино
.....
тишина
сакам мир
сакам мир
…..
мир 
сега
а потоа
мир и немир. 

Цемент, цемент, цемент
воздух без воздух
се гушам, задушувам
успевам очи да подигнам
дождени стрелки доаѓаат.
Цементот занеме,
зазвучеа капкените фонтани
луѓе како мравки се разбегаа
се слуша глас.
Сокриј сé
се правам наглув,
лека, полека појдов во друштво на капките,
во учество на нејзиниот празник.
Пробивање на бездушниот простор
преоблекување на цементот
во расцветана ливада. 
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„Се прашувам себеси“
Каде ли се наоѓам
помеѓу мирот и немирот,
помеѓу смртта и раѓањето.
Што ли ми означуваат
овие прави линии,
овие равни површини?
Израз на тишина
или ограничен животен простор?
Што ли се овие знаци- црти,
последниот пулс од животот,
или пак знаци со почеток на раѓањето?
Си го ограничил просторот.
Ниви, ниви,
бразди, бразди
си посеал
р’ти,
зрее си ожнеал поради твојот глад,
пустош,
стеблички венеат.
Среќен сум.
Во сето тоа ограничување
понекаде сум оставил да лебдат
меѓи – тревки,
ветрот да ги ниша,
сонцето и водата да ги оживува,
сечилото на ножот го отупив
да не може да ја загрозува
нејзината крепкост
и со тоа тие слободно да растат,
да ја оживуваат онаа мртва тишина
составена од прави линии и равни површини.
Јата птици нек летаат, барајќи ги залутаните 
зрна,
пчелните ројеви, селејќи се од цвет на цвет
нек го збират нежниот полен.
Ако пак
крилјата и
чекорите на патникот
се заморат,
разбивајќи го оној ограничен простор
нек овие меѓи кои лебдат
им послужат за
одмор,
песна,
нов полет,
бидејќи во нив постои внатрешен немир
кој се спротивставува
на таа ограниченост.

Венеат, 
р’тат,
умираат,
се раѓаат,
и пак мир
и пак немир.
Одговарам некому:
илузија и само илузија.
Те имам тебе гледачу,
нема никаде
нива,
граница,
меѓа,
птица,
трага од патник.
Ако пак илузијата се остварува
и некаде пронајдеш од овие знаци
тоа е пак само илузија,
тие се само 
линија,
вечер,
боја,
простор,
тоа е само слика за око,
не стаклено, нит конзервирано,
туку поврзано со срце и ум.
Гледачу,
читајќи ме 
ако пронајдеш големи
зборови,
идеи,
извини и отстрани ги
погледни ги само сликите,
и ако од нив извира 
љубов,
искреност
и ќе пробуди во тебе
радост,
заборави сè што со зборови
сум напишал. 
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Апстрактен пејзаж, 1969/70, масло на платно, 65х100
сопст.: приватна
Abstract Landscape, 1969/70, Oil on canvas, 65х100
Privately owned
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Пејзаж, 1969, масло на платно, 60х64,3 см
сопст.: Вера Јанева
Landscape, 1969, Oil on canvas, 60х64,3 cm
Owned by: Vera Janeva
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Апстракција, 1970, масло на платно, 65х100
приватна сопст.
Abstraction, 1970, Oil on canvas, 65х100
Privately owned
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Зима, 1978, масло на платно, 38х57 см
сопст.: фамилија Јамовски
Winter, 1978, Oil on canvas, 38x57
Owned by: Jamovski family

На бело и црно, 1970, акрилик на платно, 40х35 см
сопст.: Емилија Димитрова
On Black and White, 1970, Acrylic on canvas, 40х35cm
Owned by: Emilija Dimitrova
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На бело и црно, 1970, акрилик на платно, 40х35 см
сопст.: Емилија Димитрова
On Black and White, 1970, Acrylic on canvas, 40х35cm
Owned by: Emilija Dimitrova
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Дрво, 1970 , масло на платно, 60х65 см
сопст.: приватна
Tree, 1970, Oil on canvas, 60x65 cm
Privately owned
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Диптих, 1970, масло на платно, 200х200 см 
сопст.: Меѓународна струмичка ликовна колонија
Diptych, 1970, Oil on canvas, 200х200cm
Owned by: The Strumica International Art Colony 
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Во црно бело, 1970 , масло на платно (диптих), 60х65х2 см
сопст.: приватна
In Black White, 1970, Oil on canvas (diptych), 60х65х2 cm
Privately owned
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ИНКЛУЗИЈА НА ЗЕМНОТО ВО 
ДУХОВНОТО 

Соња Абаџиева 

„Рамнината е чувство од кое растеме” 
(Рилке)

Бидејќи во автобиографски означениот ли-
ковен корпус на уметникот Танас Лу лов ски 
веќе се поставувани содржинско - стил ски те 
ко ординати од експресионизмот, геометризмот, 
фото-реализмот па сè до ле три змот, мојот текст 
цели кон аксиолошко – онтолошката инклузија 
на хоризонталното во вертикалното, гледано 
од визуелен и метафизички аспект. Нарацијата 
се одви ва во поле на спротивставеностите, но 
и во приближувањата на категориите ши ро ко 
- тесно, внатре – надвор, мало (микро скоп ско) – 
големо (телескопско), внатрешно – надворешно, 
високо – ниско, интимно – заедничко. Луловски, 
во неговото, не тол ку обемно колку раскошно, 
сликарство, рас ка жу ва за  БЕСКРАЈНОСТА 
и во космосот, и во смртта и во раѓањето, во 
калта и во цутењето, во р’тењето и во цветот, во 
отпадот...

ЛЕГНУВАЊЕ НА СЛИКАТА
Зигмунд Фројд во „Трите есеи за теоријата 

на сексуалноста“ преку позицијата на телото ја 
утврдува основната дистинкција меѓу човечкиот 
и животинскиот свет. Првиот го поврзува со 
хоризонталата на земјата, а вториот со вер-
ти калата на  формата на исправениот чо век. 
Де финирајќи ја оваа поставеност како субли -
мација, ставот на Фројд е на колосекот на 
Гешталт – психологијата (визуелната форма 
ка ко апсолутен баланс, симетрија, цврстина и 
интегритет). Подоцна, Жак Лакан, фаличната 
поставеност на човечкото суштество ја вкрстува 
со несвесното и имагинарното за да го  про мо-
вира својот „master signifier” – фалусот – кој за 
него е „когнитивно единство”, односно има зна-
чење на егзистенција.

Паралелноста на човекот со фронталноста 
на претставата е вертикала којашто ја сече 
хо    ризонталата на земјата, положба која со ве  -
кови го дефинира односот на сликарот кон 
сликарството. Еден од првите актери во мо   дер-
низмот кој ја крши оваа парадигма е Пол Сезан 
(Пластичниот Купидон, 1892 г.), по   тоа сле дува 
Пикасо (Мртва природа со сто ли ца, 1912 г.), а 
кај нас Никола Мартиноски (Ша хис ти, 1928), 

THE INCLUSION OF EARTHLY 
VALUES INTO THE SPIRITUAL

Sonja Abadzieva

“A vast plain is a feeling from which 
we grow” (Rilke)

There are abundant analyses on the 
autobiographical artistic contribution of 
Tanas Lulovski, in terms of its content and 
style from the expressionist movement, 
as well as geometry, photo-realism to the 
lettrism movement. My endeavour will focus 
on axiological and ontological inclusion in the 
horizontal and vertical elements, from a visual 
and metaphysical viewpoint. The narrative 
takes place in the field of opposing sides but 
also in approximation of the categories broad 
– narrow, inside – outside, small (microscopic) 
– large (telescopic), internal – external, high – 
low, intimate - common. Lulovski’s collection is 
not as extensive as it is splendid, and it depicts 
ENDLESSNESS in terms of the universe, death, 
birth, mud, blossom, growth, flowers, waste...

CANVAS ON THE FLOOR
In the “Theory of sexuality”, Sigmund Freud 

determines the basic distinction between 
the human and animal world using the body’s 
position. He connects the former with the earth’s 
horizontal line and the latter with the vertical 
line of an erect human form. Freud defined this 
arrangement as a sublimation which puts it right 
on the path of gestalt psychology (visual form as 
an absolute balance, symmetry, robustness and 
integrity). Jacque Lacan would later make a cross 
connection of the faulty human arrangement 
with the unconscious and imaginary, mainly to 
promote his “master signifier” which for him 
represents a “cognitive unity”, that signifies 
existence.

The human parallel with the frontal re pre-
sentation is the earth’s vertical line cutting 
through the horizontal line, a position that 
has for centuries defined the conduct, the 
relationship between the painter towards his 
work. One of the first actors in modernism who 
has managed to break through this paradigm is 
Paul Cézanne (Still life with Plaster Cupid, 1892), 



58

Димитар Кондовски (Ша хов  ска та бла, 1960) и 
други - постапки со кои пре вртувањето на хо-
ри зонталните позиции во вертикални станува 
општо место кај кубистите. Третирањето на сли-
ката како маса на која се пишува или чита – како 
текст -  ја анулира перспективата во корист на 
другите елементи на делото.  

Егземпларен е случајот со сликарот Танас 
Лу ловски: платното буквално станува страница 
од тетратка (Лист од тетратка, 1974; Опомена 
пред тужба, Во чест на измислениот лекар, 
1975; Отворено писмо, 1976) и за разлика од 
кубистите и  дадаистите, не само што не ги 
деформира/деконструира  предметите, туку ја 
нагласува нивната веристичка, супер реа лис-
тичка природа. Го менува аголот на гледање 
(од  перспектива на авион, птица или дрон). 
Но, дефинитивно  Луловски нема блискост 
со жестоката трансформација на актот на 
сли   кање карактеристичен за Џексон Полок: 
крај ната точка на хоризонтализацијата на сли-
ка та, нејзино сведување на земја, на кал, на 
нечистотија (Жорж Батај), на подлога по која 
се гази. Приземјувањето на сликарството, де -
градирањето на неговото довчерашно до с то ин-
ство (прскање, течење, мачкање на сликарски 
и несликарски материјали), ка ко иновативен 
интелектуален гест, кое ја следи гравитацијата, 
а ја уништува формата претставува насилен че-
кор на менување на сликата, подоцна земено ка-
ко парадигма кај многу уметници ширум све тот. 

Уништувањето на лонгитудиналниот за сметка 
на трансверзалниот пресек е всушност акт на 
жртвување на Гешталт формата во полза на 
не-формата. Меѓутоа, на крајот на краиштата 
хоризонтално осмислените и насликани слики 
сепак се поставуваат на ѕидна вертикала во 
изложбените сали и си ја заземаат фројдовска-
та положба („Сите  претстави дали се видени во 
хоризонтален или во вертикален план, влегуваат 
во просторот на човековата имагинација како 
исправени: на иста линија со вертикалноста 
на телото на гледачот – фронто – паралелна” 
(Rosalind Krauss. In: Yve Аlain Bois/Rosalind Krauss, 
Formless, Zone Book, New York 1997, p. 90). 

Кон крајот на седумдесеттите, Луловски 
дури се откажува од неговите познати, веќе 
цитирани текстуални подлоги, од летристичките 
„авантури” на сликите и преминува само кон 
перспективите со вертикални визури во кои 
се поместени крајно реалистички сублимати 
на „изгубени” предмети во широките и пра зни 
простори на задните планови (Бело ја бол ко, 
1975; Скитник, 1976; Пресушени калинки, 1978; 
П-78, 1978; Желево, 1979; Спротивности, 1980).

then Picasso (Still life with chair caning, 1912), 
and locally Nikola Martinovski (The Chess Players, 
1928), Dimitar Kondovski (The Chess Table, 1960) 
and other artists, whose moves have overturned 
the horizontal positions into vertical, thereby 
making way for cubists. Seeing and using the 
painting as a table for reading and writing – as a 
text – annuls the perspective in favour of other 
elements of the piece.  

The case of the painter Tanas Lulovski can be 
used as an example: the canvas literally becomes 
a page out of a notebook (Page out of a notebook, 
1974; Warning then claim, In honour of the 
imaginary doctor, 1975; Open letter, 1976) and as 
opposed to the Cubists and Dadaists, he doesn’t 
deform or deconstruct the objects; instead he 
emphasises their true and super realistic nature. 
He changes the perception, the angle at which 
the piece is viewed (a view from a plane, a bird’s-
eye view or drone). But it is definitely evident 
that Lulovski does not partake in the extreme 
transformation of the act of painting like 
Jackson Pollock: the end point of the horizontal 
line of the painting, canvas on the floor in dirt 
and mud (Georges Bataille), the ground on which 
it moves. Laying the painting on the floor, the 
degradation of its dignity (dripping, flowing, 
smudging on professional and non-professional 
materials), as an innovative and intellectual 
gesture that follows gravity but destroys shape 
and it is a violent move that changes painting 
and is later used as a paradigm for many artists 
worldwide. 

The destruction of the longitudinal at the 
expense of the transverse cross-section is 
actually an act of sacrificing the Gestalt form 
in favor of non-form. However, after all, the 
horizontally designed and painted images are 
placed vertically on the wall in the exhibition 
halls and assume the Freudian position “We are 
able to behold things in a plane perpendicular to 
the direction of our gaze,” “i.e., in the plane of 
fronto-parallel and of transparent distance.’” The 
“beheld” image will thus be vertically oriented 
within the visual field, since it will be experienced 
as “fronto-parallel” to the viewer’s upright body” 
(Rosalind Krauss. In: Yve Аlain Bois/Rosalind 
Krauss, Formless, Zone Book, New York 1997, 
page. 90). 

Towards the end of the 1970s, Lulovski 
moves away from his familiar and already 
mentioned textual surfaces, his lettrist painting 
“adventures” and moves towards vertical 
visual perspectives that put extremely realistic 
sublimates of objects that are “lost” in wide 
open spaces and backgrounds (White apple, 1975; 
Vagrant, 1976; Dry up pomegranates ,1978; p-78, 
1978; Zelevo, 1979; Opposites, 1980).
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Оттука, дали  е залудна желбата да се легне 
ликовната визура на рамниште на земјата 
израмнета со калта? Колку и да сакал Полок 
тоа да го стори, бидејќи неговото „фрлање” 
на сликата врз подот не го примал како отпор 
кон културата (иако го тврдел спротивното), 
ликовните дела во натамошната дијалектика 
на сликарството во 20 век, сепак, легнуваат на 
земјата и како такви се дефинитивно презенти-
рани пред јавноста (уметниците на ленд арт-от, 
особено, но и многуте примери во инсталациите 
и перформансите). Јасно е дека е загрзено 
Бeнјаминовото тврдење: „Треба да зборуваме 
за два пресеци на светот на супстанцијалното, 
односно за лонгитудиналниот пресек на сли ка-
та и трансверзалниот пресек на некои графички 
продукти. Првиот се однесува на репрезентаци-
јата и ги oпфаќа стварите, а вториот е симбо-
лички и ги опфаќа знаците” (Walter Benjamin, 
Peinture et graphisme, La part de l’oeil, no 6, 1990, 
p. 13). Луловски го надминува овој концепт (како 
и Полоковиот „tête à tête“  поглед на сликата) 
и во неговиот последен проект „Полиптихон 
во слава на белото” (МГС, 2000) збогатен со 
метафори, конечно, наспроти исправениот 
црно-бел триптих „à la Малјевич“ ја распостила 
на подот невината белина на платното  на која 
се тркала топката од универзумот на неговото 
детство. На крај сè станува едно, сите димензии 
го дишат воздухот на духовното воздигнување 
во висина.

Луловски не сака да го презентира отсуството 
на реалноста  како „траума” (Лакан). Наспроти 
Ворхофилите, приврзаниците на поп - артот, 
на враќањето кон реалното и надреализмот, 
тој не го девалвира до таа точка отпадокот, 
туку го пројавува во неговата расцутена, цветна 
варијанта: ѓубрето, дното, скинатите сандали, 
пра зни те кутии, отпушоците и смачканите 
опаковки од цигари се претставени во нивната 
естетска варијанта. Хоризонталата, почвата за 
него е земја која е отворена за нов живот, таа 
е мајка која раѓа. За разлика од поп - артот и 
хиперреализмот ги негира лумпен формите во 
нивната експлицитна појавност (непожелни, 
нечисти, распарталени, распаднати), а матери-
јализмот сепак го сфаќа во одредена смисла, 
како психолошка и социјална категорија (Батај).

Таа љубов кон предметите, особено кон 
оние дребулии користени во циклусот цртежи 
„Детски игри” (копчиња, џамлии, стрели, полжа-
ви, тркала, прачки, камчиња...) го симболизира 
исчезнатиот дом на среќата, што сега настојува 
да го врати како „голема слика на загубените 
интимности” и ваквата „мондијализација” на 

Is then the desire to flatten the artistic view 
on the floor useless? As much as Pollock wished 
to achieve that, because he did not consider 
his “throwing” of the painting on the floor as 
cultural resistance (even though he claimed the 
opposite), in terms of future dialectics of 20th 
Century painting, the artwork is still laid on the 
floor and as such is presented to the public (the 
land art artists in particular, but also many other 
examples in installations and performances).

The threat to Benjamin’s claim that “we have 
to talk about two section of the substantive 
world, longitudinal section of the painting and 
the transverse section of some graphic works” 
is clear. The former seems representational 
insofar as it appears to contain things, whereas 
the latter seems symbolic insofar as it appears 
to contain signs” (Walter Benjamin, Peinture et 
graphisme, La part de l’oeil, no 6, 1990, p. 13).

Lulovski also surpasses this concept (much like 
he does Pollock’s tête-à-tête view of paintings) 
and in his last project rich in metaphor titled 
“Polyptych in celebration of white” (MGS, 2000), 
in contrast to the erect black-white triptych à la 
Malevich, he finally lays down the bare innocence 
of the canvas on the floor on which the universe 
of his childhood unravels. In the end, everything 
comes together and all those dimensions 
breathe in the spiritual elevation.

Lulovski does not wish to project the absence 
of reality as a trauma” (Lacan). He doesn’t 
undervalue waste to that extent, unlike the 
Warholphiliacs, pop-art followers, the return of 
realism and surrealism, but instead he presents 
it as a budding floral image: waste, bottom, 
worn out sandals, empty boxes, cigarette butts, 
crushed cigarette packs are all represented in 
their more aesthetic edition, pleasing to the 
eye. For him, the horizontal line or the soil is 
the earth, ready to generate new life, viewed 
as a mother that bears children. In contrast to 
pop art and hyperrealism, he negates lumpen 
forms in terms of their explicit appearance 
(superfluous, dirty, ripped, and putrefying) and he 
nonetheless views materialism in a psychological 
and social sense (Bataille).

That affinity towards objects, especially 
those bits and bobs seen in the set of drawings 
“Children’s games” (buttons, marbles, arrows, 
snails, sticks, stones...) symbolises the absence 
of a house of happiness that he now is so 
intent on bringing back like a “great image of 
intimacy lost” and such “globalisation” of the 
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куќата станува фокус на неговиот опус, на не-
го виот живот. Бoрис Пастернак  (Во: Cahiers, 
G.L.M., есен 1954, стр. 3) зборува за „инстинкт со 
чија помош, како ластовицата, ние го градиме 
светот – огромно гнездо, агломерат од земја и 
од небо, од смрт и од живот, од две времиња, 
едно коешто е на располагање и она другото 
коешто недостига”). 

СЕМЧЕ
Во „Детските игри” авторот нè вовлекува во 

дија  лектиката на големото (високо, вертикала, 
кар ти, пеперутки, вилини коњчиња, семки од 
глу варчиња или од липа, сé што лета) и на 
малото (дребулии, играчки, топки, мртви ин-
секти, шпенагли, моливи), на скриеното (семки 
од јаболко, семе од липа, затворена ку тија, 
бело јаболко) и видливото (згмечени кутии од 
цигари, отпушоци, отворено писмо, сметки); 
на спокојното (ѕвезди, небо) и на офанзивното 
(скинато платно, црна дупка, опачина на сли-
ка; на мекото (топка) и на силното (стрела). 
Луловски, како полжавот, молкум излегува од 
својата куќичка за да го види светот од мина-
тото, но и за да ни го покаже, затоа што  „има-
ги нацијата сочувствува со суштеството кое го 
населува заштитениот простор. Имагинацијата 
ја доживува заштитата во сите нијанси на без-
бед ност, почнувајќи од животот во најмате ри-
јалните раковини сè до најсуптилните прикри-
вања во простата мимикрија на површините” 
(Noël Aрnaud, L’Etat d’ébauche, Paris, 1950). 
Преку визурите од детството кое фактички го 
повредило севкупното битие на авторот, тој ја 
открива суштината на животот, големата сли-
ка на универзумот. Кога на сликарите би им 
недостасувала инспирација пред природата,  
Леонардо да Винчи  им советувал да се за гле-
даат во пукнатините на некој стар ѕид. „Нема ли 
надвор од тие линии што ги исцртало времето 
на стариот ѕид некаков план на универ зумот?“  
Кој ја нема видено во неколкуте линии што се 
појавуваат на некој плафон картата на новиот 
континент?” (Во: Гастон Башлар, Пое ти ката на 
просторот, Табернакул, 2002, стр. 195). Луловски 
во овие пукнатини го пронаоѓа и внатрешниот 
и надворешниот универзум, се вовлекува во тие 
отвори и како Рилке гла са за интимниот про-
стор, за теснотијата на внатрешното „во која сè 
е по мерка на интим но то битие”.

Луловски слика цело јаболко (Бело јаболко, 
1975), но најчесто ни ги прикажува неговите 
минијатурни семчиња (Трица, Дама, Не лути 
се човече, 1999). „Ова јаболко е еден мал 

house becomes the focus of his opus and in 
fact, his life. Boris Pasternak (“Cahiers”, G.L.M., 
autumn 1954, page 3) talks about the “instinct 
that helps us build the world – a vast nest, an 
agglomeration stretching from the earth to the 
sky, from death to life and the time available to 
us, and the time that isn’t”). 

SEEDS
In the “Children’s games”, the author draws 

us into the dialectic of the great (tall, vertical, 
cards, butterflies, dragon flies, dandelion or 
linden seeds, anything that can fly) and the small 
(bits and pieces, toys, balls, dead insects, pins, 
pencils), hidden objects (apple seeds, linden 
seeds, closed box, white apple) and visible 
things (crushed cigarette packs, cigarette butts, 
opened letters, bills); tranquillity (stars, the sky) 
and elements on the offensive (torn canvas, 
black hole, flipside of the painting); softness 
(ball) and strength (arrow). Much like a snail, 
Lulovski stealthily retreats from his house to 
see the world from the past, and also show it 
to us because “the imagination empathises 
with the creature that occupies the sanctuary. 
The imagination experiences this shelter in all 
of its levels of safety, starting from life in its 
utmost materialistic depiction on one end to the 
subtlest concealment of simple surface mimicry” 
(Noël Aрnaud, L’Etat d’ébauche. Paris, 1950). 

From the images from his childhood that has 
in fact caused so much pain to his entire person, 
the author reveals the essence of life, the great 
image of the universe. When painters would be 
left uninspired by what fruits nature has to offer, 
Leonardo da Vinci would advised them to look 
carefully at the fractures of an old wall.

 “Is there no plan for the universe beyond 
those lines drawn by age of time on the old 
wall? Who has failed to see the map of the new 
continent in those several lines that appear on 
the ceiling?” (In: Bachelard, Gaston – Poetics of 
space, Tabernakul, 2002, page. 195). In these 
fractures, Lulovski would find the internal and 
external universe weaving in those cracks, 
reflecting the view of Rilke of intimate space and 
narrowness of the internal “where everything is 
made to measure for the intimate existence”.

Lulovski paints the apple as a whole (White 
apple, 1975), but frequently he depicts its 
miniature seeds (Trica, Dama, Don’t get Mad 1999). 
“For an Apple is in itself a little Universe; the 
Seed, hotter than the other parts thereof, is its 
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универзум за себе, чија семка е потопла од 
останатите делови. Таа ја шири околу себе 
топлината што го чува  нејзиниот глобус; а тој 
никулец, според ваквото мислење прет ста-
вува мало сонце од овој мал свет, кој ја за грева 
и храни вегетативната сол на таа мала маса” 
(Сирано де Бержерак). Неза вис но, Луловски во 
таа минијатура, во таа микроскопска  проекција, 
ја визуелизира космичката димензија со теле-
скоп, едно големо врело и светло сонце, како 
онтологија на животот. Од хоризонталата на 
семчето тој ја следи патеката на вертикалниот 
подем на суштината - „минијатурата како едно 
од престојувалиштата на големината”. Никулецот 
е срцевина, витален, дијалектички центар на 
животот. Малечкото од земјата на Луловски ја 
освојува вселената (Универзум, 1973; Летно 
треперење, 1973; Предел, 1974). Семката од 
јаболко, од липа, од глуварче се микроскопски 
метафори на големите теми. „Искачувањето, 
коешто е премногу високо и слегувањето, кое-
што е премногу длабоко му се дозволени на 
поетот кој го поврзува земното со воздушното”. 
(Башлар, стр. 209). Писателот Херман Хесе ја 
раска жува приказната за еден затвореник кој 
пред да го однесат чуварите замолил да при че-
каат да влезе во возот на сликата што прет ход-
но ја нацртал на ѕидот на ќелијата. Иако тие се 
шегувале со неговата идеја, тогаш тој се смалил 
и влегол во возот и низ насликаниот ту нел се 
загубил во темнината, оставајќи зад себе трага од 
чад, а насликаната претстава ис па  рила. „Колку 
пати  поетот сликар, во својот затвор ги пробил 
ѕидовите со тунел! Колку пати насликувајќи го 
својот сон тој побегнал преку не која пукнатина 
во ѕидот! За да се  излезе од за  твор сите средства 
се добри. По потреба, апсурдноста сама по себе 
ослободува”. ( Види: Херман Хесе во ревијата 
Fontaine, N0 57, стр. 725).

Луловски влегува во сопствениот тунел на 
црно то (à lа Малјевич) платно, насловено ка ко: 
79 (1979), во насликаниот партал на ле не ното 
платно (Без наслов, 1978; Без наслов, 1984), 
се протнува низ подотворениот про зорец 
(Прозорец, 1976) за да излезе од сопственото 
заточеништво, да се соочи со себе си и да се 
претстави во светот, да ја освои сло бодата – ДА 
СООПШТИ ДЕКА НЕ Е ВЕЌЕ ОТСУТЕН  (сликата 
Прозорец 2 – Желево, 2001 и во триптихот Во 
слава на белото, 2000 како дел од инсталацијата 
со „Детските игри”). Кога авторот, според 
неговите искажувања, ре шава да ги фрли 
четките, да се откаже од умет носта, токму во тој 
момент гледаме ка ко неговиот воз излегува  од 

Sun, which diffuses about itself that natural Heat 
which preserves its Globe: And in the Onion, the 
Germ is the little Sun of that little World, which 
vivifies and nourishes the vegetative Salt of that 
little mass.” (Cyrano de Bergerac). Nonetheless, 
in that small mass and microscopic projection, 
Lulovski has visualised the cosmic dimension 
with a telescope, a huge hot and bright sun, like 
ontology to life. Using the horizontal line of the 
seed, the artist follows the path of the vertical 
rise of essence. (“miniature as one of the stops 
of greatness”). The sprout is the core, the most 
vital and dialectic centre of life. The microscopic 
elements of Lulovski’s sphere have conquered 
the universe (Universe, 1973; Summer quivering, 
1973; Area 1974). The apple, linden and dandelion 
seeds are used as the microscopic metaphors for 
great themes. “The poet who connects earthly 
and heavenly things is allowed to ascend too high 
and descend into great depth.” (Bachelard, page. 
209). The writer Hermann Hesse tells the story of 
a prisoner who, before being taken away by the 
guards, had asked them to wait while he enters 
the train in the painting that he had painted on 
the cell wall. The guards laughed at the prisoner 
but were left stunned when he shrank in size, 
got on the train and into the painted tunnel and 
darkness, leaving behind him a trail of smoke and 
an evaporated painting. “How many times has the 
poet and painter crushed the walls in his prison 
with a tunnel! How many times has he escaped 
through a fractured wall by painting his dream! All 
the means are allowed in jailbreak. If necessary, 
absurdity by itself can be liberating” (See: 
Hermann Hesse, Fontaine, No. 57, page. 725).

Lulovski enters into his own tunnel of darkness 
(similar to Malevich), titled 79 (1979), and through 
the painted scrap on the linen canvas (Untitled, 
1978 ; Untitled, 1984), he manages to sneak 
through the slightly opened window (Window, 
1976), leave his own imprisonment and face 
himself and announce his presence to the world 
– THAT HE IS NO LONGER ABSENT (Window 2 – 
Zelevo, 2001 and the triptych “Celebrating white”, 
2000 as part of the installation titled “Children’s 
games”). The author’s recollection tells us that 
when he decides that it is time to put aside 
the brushes and step away from art, at that 
particular moment it is evident that he steps out 
of the tunnel and darkness suddenly gives way to 
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тунелот и таа тем нина станува бела светлина: 
се раѓа неговата ќерка Јана. Хоризонталната 
линија на патувањето трансцендира во вер-
тикала на среќно враќање на детските игри. 
Наеднаш се спојуваат нереализираните мечти 
од детството без играчки, со весел инвентар на 
нацртаните игр(ачк)и”. 

„До ден денешен се прашувам дали самиот 
извор на животот е белото” (Тане).

 
ОМЕЃУВАЊА – ГРАНИЦИ – ШИРИНА - 
НЕИЗМЕРЛИВОСТ
Во делата Оддалечување, Низ ширината, 

Траги, Меѓи 1, сите од 1972 година, во таа 
префинета тантела од куси потези и дол ги пот-
тцр тувања на хоризонталите се скрила мета-
фо рата на болката, траумите од пресел бите. 
Нејзината тишина деликатно ја раскинува летот 
на семињата на глуварчето и на пеперутките 
че сто пати слетани врз текстови, зборови / ре-
че ници, како на отскочна штица што ќе го ово-
змо жи скокот преку меѓите. Во големината на 
би тието се соединети транс цендентноста на она 
што се гледа и трансцендентноста на она што се 
слуша… „Слушав како си ги затворам и повторно 
си ги отворам очите” ( Loys Mаsson, Icare or le 
voyageur, ed. Seghers, стр. 15). Веројатно најнеж-
ната слика, најнеконзистентната слика може да 
открие длабоки вибрации... за да се ослободи 
мета физиката на сите „отаде” на нашиот сетилен 
живот... а да се  каже како тишината деј ствува 
врз човековото време, врз човековиот говор, врз 
човековото битие.

„Онаму каде што се прекрстуваат високото и 
ни ското, на таа точка се случува неизмерноста, 
таа е знакот на бескрајот. Со анализа на сли ките 
на незмерноста ние во себе би го оствариле чис-
тото битие на чистата имагинација. Тогаш јасно 
би увиделе дека уметничките дела се остатоци 
на тој егзистенцијализам на имагинарното битие.  
Вистинскиот продукт во текот на тоа мечтаење 
за неизмерното е токму свеста за зголемување. 
Ние се чувствуваме из ди гнати до достоинството 
на битието кое се вос хитува (Оддалечување, Низ 
ширината, Траги, Меѓи 1, сите од 1972). (Башлар, 
стр. 254).

„Неизмерноста е во нас”. Луловски 
ја изразува преку своите метафори 
скриената големина, онаа длабочина која ја 
претчувствуваме кога вле  гуваме во шума или во 
пустина. Секогаш тоа чувство на неизмерливост, 
на ширина и го лемина на просторот, чувство на 
кое не мо жеме да му ги измериме границите, ди-

light: signified by the birth of his daughter Jana. 
The horizontal line of the journey transcends 
into a vertical line of a delighted return to 
childhood play. The unrealised childhood desires 
without toys merge all of a sudden with that 
charming collection of the drawings of toys.” I 
keep asking myself to this very day, whether it is 
actually the source of life - white” (Tane).

 
FRAMES– BORDERS– PLAINS– 
IMMEASURABILITY 
Within the pieces Detachment, Through the 

plains, Traces, Borders 1, all produced in 1972, 
the refined short strokes and long horizontal 
underlining hide the metaphor for pain and 
the trauma caused by migration. Its quietness 
delicately disintegrates the floating of dandelion 
seeds and butterflies, frequently settled on 
letters/sentences like a spring board that 
will facilitate the jump over the lines. The 
transcendence of what can be heard and the 
transcendence of what can be seen are united 
in the greatness of existence… “I heard myself 
closing and opening my eyes” (Loys Mаsson, Icare 
or le voyageur, ed. Seghers, page 15). The gentlest 
of images, the most inconsistent of images can 
probably uncover deep vibrations...to release the 
metaphysics of all those that find themselves 
“on the other side” of our sensory world... and 
express how the silence impacts the human time, 
on human speech and human existence.

“Immeasurability occurs where the high 
and low points cross; it signifies perpetuity. By 
analysing the images of immeasurability, we 
would, deep in ourselves achieve pure existence 
of pure imagination. We would then be able to 
understand that art works are by-products of 
the existentialism of imaginary existence. The 
true result during that reverie of immeasurability 
is the awareness of amplification. We feel 
elevated to the admired dignity of existence” 
(Detachment, Through the plains, Traces, Borders 1, 
all produced in 1972). (“Bachelard, page. 254).

“Immeasurability is within us”. Lulovski 
expresses immeasurability using his metaphors 
of hidden greatness, that depth that overcomes 
us upon entering a forest or a desert. It is always 
that feeling of immeasurability of plains and 
greatness of space which we cannot quantify, 
either its borders or dimensions. Consequently, 
we feel as though the forest and desert are as 
great as the universe.
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мен зи ите. И шумата и пустината тогаш за нас ја 
имаат величината на универзумот.

„Длабоката шума се вика исто така и тивка 
земја, поради својата чудесна тишина” (Пјер 
Геген , Pierre Gueguen, La Bretagne, стр. 71). 
Сликарот нè повикува во еден трансцендентен 
мир или тишина, бидејќи шумата шумоли, а 
акумулираната тишина вибрира и опстојува на 
различни начини, кои не го попречуваат спокојот 
во шумата. Мирот во шумата за него е мир во 
душата. Шумата е една душевна состојба… 
Прадедовата шума е слика за детски книги, чиј 
извор е во бескрајот на поминатото време. „Тој 
простор за егзалтации нема граници….Паднете 
меѓи што немате љубов за хоризонти, појавете се 
вистински далечини”.

Психолошкиот портрет на Луловски 
најсуптилно се исчитува низ нарацијата на 
платната со нежните траги и мултиплицираните 
хоризонти во чија длабочина едновремено 
бдејат детството и иднината. Болка и мачнина 
поставени врз белината и свежината на 
подлогата. 

Широк е збор на Бодлер кој го означува 
бескрајниот простор на интимата. „Некои 
соништа се потпираат на „широкото платно на 
меморијата”, широк свет, широки мисли, широки 
контемплации, широк како ноќта и светлината, 
како универзумот, како душата, болката… 
„Во извесни речиси натприродни состојби на 
душата, длабочината на животот целосно се 
открива во глетката што ни е пред очи, колку 
и да е таа обична. Таа станува нејзин симбол”. 
Надворешната глетка помага да се раздипли 
интимната големина. Неизмерливоста во 
однос на интимното е интензитет, интензитет 
на битието, интензитет на едно битие кое 
се развива во една широка перспектива на 
интимна бескрајност”. (Charles Baudelaire, Les 
paradis artificiels, 29).

ТОПКА
Поимот на ширината ги интегрира 

внатрешното и надворешното. Ако некои слики 
на Луловски нè затвораат во една минијатура, 
во едно зрно, веднаш стануваме свесни дека 
таа навидум клаустрофобична  формација е 
лоцирана во најширокиот можен простор на 
монохромната подлога. И што тогаш? Тогаш 
излегуваме во агората на битисувањето, 
престојуваме за да се вратиме во затворот 
на интимата кога ќе посакаме. Тоа бескрајно 
внатре - надвор е движење во круг. Големиот 
Анри Мишо ги анулира тие граници кои ги 

“The deep forest is also called quiet earth, 
because of its magical silence” (Pierre Gueguen, 
La Bretagne, pg. 71). The painter has invited 
us to enter transcendent tranquillity or 
silence, because the forest rustles, because 
the accumulated quiet trembles and survives 
in various ways that do not interfere in the 
tranquillity of the forest. For him, the forest 
peace is inner peace. The forest is inner state...
the ancestral forest is an image for children’s 
book, its source the endlessness of the past..” 
That exaltation goes beyond any frontiers. Away 
with boundaries, those enemies of horizons! Let 
genuine distances appear”.

The psychological portrait of Lulovski is 
perhaps most subtly reflected through the 
narration of canvases with soft traces and 
multiplied horizons in the depths of which 
childhood and the future are observed. The 
pain and agony are laid on the blank and fresh 
canvass. 

Vast is a term used by Baudelaire to signify the 
infinite nature of intimacy. ”Some dreams rely 
on the “vast canvas of memory”, vast world, vast 
thoughts, vast contemplations, vast as the night 
and light, as the universe, the soul, the pain...” 
in certain, almost supernatural conditions of the 
souls, the depth of life is fully uncovered in what 
we see in front of us, regardless of how ordinary 
the sight is. It becomes its symbol”. The external 
sight helps us to unfold the intimate size.  The 
immeasurability in terms of the intimate is 
intensity, the intensity of existence, the intensity 
of an existence that is developed in a wider 
perspective of intimate endlessness”. (Charles 
Baudelaire, Les paradis artificiels, 29).

BALL
The concept of plain integrates the internal 

and external. However, if some of Lulovski’s 
paintings confine us in a miniature grain-like 
scale, we immediately become aware that this 
seemingly claustrophobic formation is placed in 
the widest possible space of the monochrome 
foundation, and then what? We then move 
away from the agora of existence, we persevere 
and await our return to the claws of intimacy 
whenever we feel like it. This infinite in-out is a 
movement in a circle. The great Henri Michaux 
wiped away those borders that obstructed 
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спречуваат психата, мислата, срцето. Двата 
простори ја прифатија осмозата меѓу интимниот 
и неопределениот простор бидејќи во суштина 
тие се синоними на битието и небитието. 
Вртоглавицата што ни се случува во тој круг на 
отворено - затворени прошетки доведува во 
извесна смисла до онаа мудра изрека на Ван 
Гог дека „животот е, веројатно, тркалезен”. 
Тркалезниот крик на тркалезното битие го 
засводува небото во купола. А во засводениот 
предел изгледа како сè да мирува. Тркалезното 
битие ја шири околу себе својата заобленост, 
го шири спокојството на секаква тркалезност” 
(Башлар, стр. 323). Ова е пледоаје за последното 
дело „Во слава на  белото” на Танас Луловски: 
на белата платнена лента, поставената топка 
(лумпен топка) не зборува дека животот е убав, 
туку дека ЖИВОТОТ Е ТРКАЛЕЗЕН (парафраза 
на Жое Буске) Joë Bousquet.

the psyche, train of thought and the heart. 
Both these spaces have accepted the osmosis 
between the intimate and undetermined space, 
because in essence they reflect existence and 
inexistence.  Our light-headedness due to the 
open and closed strides leads us to Van Gogh’s 
famous words “life too is probably round”. The 
round cry of the round existence arches the sky 
into a dome. Everything is seemingly still in that 
arched section. The round existence spreads its 
bluntness around, spreads the peacefulness of 
the roundness” (Bashlar, page. 323). This is the 
plea of Tanas Lulovski’s last piece. “Celebrating 
white”: the ball resting (lumen ball) on the 
white canvas track not only implies that life is 
beautiful, but that LIFE IS ROUND (rewording Joë 
Bousquet).

Три простори, 1971, акрилик на платно, 195х175 см
сопст.: Меѓународна струмичка ликовна колонија
Three Spaces, 1971, Acrylic on canvas, 195х175 cm, 
Owned by: The Strumica International Art Colony
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Три простори, 1971, акрилик на платно, 195х175 см
сопст.: Меѓународна струмичка ликовна колонија
Three Spaces, 1971, Acrylic on canvas, 195х175 cm, 
Owned by: The Strumica International Art Colony
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Триптих, 1970, комбинирана техника, 70х100 см
сопст.: Меѓународна струмичка ликовна колонија
Тriptych, 1970, Combined technique, 70х100 cm
Owned by: The Strumica International Art Colony
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Три простори, 1971, акрилик на платно, 195х175 см
сопст.: Меѓународна струмичка ликовна колонија
Three Spaces, 1971, Acrylic on canvas, 195х175 cm
Owned by: The Strumica International Art Colony
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Летно треперење, 1973, акрилик на платно, 198x153 см
сопст.: Музеј на современата уметност, Скопје
Summer Trembling, 1973, Acrylic on canvas, 198x153 cm
Owned by: Museum of Contemporary Arts, Skopje

Траги, 1972, акрилик на платно, 153х90 см
приватна сопст.: Владимир Здравев
Traces, 1972, Acrylic on canvas, 153х90 cm
Privately owned by: Vladimir Zdravev
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Меѓи I, 1972, акрилик на платно, 153х90 см
сопст.: приватна
Borderlines I, 1972, Acrylic on canvas, 153х90 cm
Privately owned

Траги, 1972, акрилик на платно, 153х90 см
сопст.: приватна
Traces II, 1972, Acrylic on canvas, 153x90 cm
Privately owned



Траги, 1972, акрилик на платно, 153х90 см
сопст.: приватна
Traces II, 1972, Acrylic on canvas, 153x90 cm
Privately owned
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Низ ширината, 1972, акрилик на платно, 145х145 см
сопст.: приватна, изложено во Национална галерија на Македонија, Скопје
Through the Planes, 1972, Acrylic on canvas, 145х145cm
Owned by: exhibited at The National Gallery of Macedonia, Skopje



73

ИГРАТА – ЕСТЕТСКА СОСТОЈБА 
НА ДУХОТ

Конча Пиркоска  

ТЕСТАМЕНТ
Како да се пишува  текст за еден едноставен, 

скромен, високо морален, автентичен, неконвен-
ционален, бескомпромисен, и како дете невин, 
чист уметник, каков што беше Танас Луловски? 
Нашите мисли за личноста и делото на овој 
автор, постојано се ројат, осцилираат од еден 
крај до другиот, т. е. од почетокот на неговото 
творештво, па сѐ до крајот. Од тоа линеарно 
реверзибилно флуктуирање, помеѓу почетокот и 
крајот, крајот и почетокот, сепак ќе ги изминеме 
старите Траги, неговиот опсесивен Хоризонт 
или Лет преку  длабоко врежаните Меѓи и 
ќе сопреме на граничните автобиографски 
творечки  линии на Луловски.  Последиците 
од острите егзистенцијални резови коишто ја 
фрагментираа целоста на неговата/нашата 
гео-мапа и го разделија почетокот од неговиот 
генеративен крај ќе го препознаеме во 
милитантната метафора на цртежот под наслов 
Држави, за кој ќе стане збор во натамошниот тек 
на текстот. 

Не сметајќи го последниот кон цеп туалистич-
ки проект на Луловски, под наслов:  „Дали 
празен простор (во музеј, галерија, црква...) 
може да претставува уметничко дело?“1, на-
ше то шпекулирање за крајот на почетокот 
или за почетокот на крајот ќе се однесува на 
циклусот „ Детските игри“ од последната из-
лож ба „Во слава на белото“. На изложбата 
беа инкорпорирани два сосема различни кон-
цеп ти, два стилски различно конципирани 
дискурзивни модели, артикулирани во слики, 
цртежи и објекти. Едниот од нив, поделен и 
презентиран низ слики и објекти го претставува 
не само неговиот нерепрезентативен,  беспред-
метен свет, туку и своевидниот омаж на 
транс цеденталните икони на Малевич. Под 
по вршината на тој „иконостас“ на Луловски, 
во тие исти црно-бели икони се втиснати та-
ин  ствените автореференцијални знаци со 
раз  лично кондензирани значења. Во другиот 
кон  цепт, којшто е стилски репрезентативен 
и артикулиран низ серија цртежи и објекти, 
посветен им е на неговите индивидуални 

1 Со овој концептуалистички проект на Луловски, на 
29.08.2002 година се промовираше официјалното 
отворање на „Чифте амамот“ во рамките на НУ 
Национална галерија на Македонија

PLAY – AESTHETIC CONDITION 
OF THE SOUL

Konca Pirkoska

 
TESTIMONY
How does one begin to write about the simple, 

modest, highly moral, authentic, unconventional, 
uncompromising Tanas Lulovski, an artist with 
a childlike innocence, an artist with purity? Our 
opinions of him and his work are ongoing and 
vacillate from one end to the other, from his 
beginnings as an artist to the very end. That 
reversible fluctuation between the beginning 
and the end, and again from the end to the 
beginning will lead us to focus on Lulovski’s 
marginal autobiographical artistic lines and leave 
aside for the time being the old Traces, the artist’s 
obsessive Horizon or Flight through the deeply 
embedded Borders.  

The consequences of the sharp existential 
cuts that fragmented the whole of his and 
ours geo-map and have therefore managed to 
divide the beginning from its generative end, 
are recognisable in the militant metaphor of the 
drawing titled States to which we will return later 
on.

If we disregard for the moment Lulovski’s last 
conceptual project titled “Can an empty space (in 
a museum, gallery or a church) be considered as 
art work?”1, our supposition about the end of the 
beginning or the beginning of the end will pertain 
to the cycle of “Children’s games” from the last 
exhibition titled “In celebration of white”.

The exhibition incorporated two very different 
concepts, two stylistically different models of 
discourse articulated through the paintings, 
drawings and objects. One of these concepts was 
divided and depicted through images and objects, 
and it not only represents its divergent and 
baseless world, it is also considered as a particular 
homage to Malevich’s transcendent icons. If we 
scratch the surface of Lulovski’s “iconostasis” 
we can see impressions in those black-white 
icons of mysterious auto referential signs that 
project different condensed meanings. The other 
concept which is stylistically representative and 
articulated through a series of drawings and 
objects is dedicated to his individual archaic 
children’s games. Apart from the paintings, 

1 This conceptual project by Lulovski was promoted on 
29.08.2002 at the opening of “Chifte Hammam”
within the National Gallery 
of Macedonia
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архаични детски игри.  Освен сликите, цртежите 
и објектите, Луловски нѝ остави и еден ма нус-
крипт „писмо“ - своевидна исповест за неговата 
професионална и интимна, емо тив но  обоена, 
лапидарна историја. Од содржи ната  на јавно 
објавениот  „Тестамент“,2  го регистрираме 
авторовото „откровение“,  но виот таинствен 
почеток.  Во него го читаме следново: 

„Во 1979 година, со триптихот „Не чепкај 
со валкани раце“, мислев (дека) го завршив 
автобиографскиот циклус, но третата слика од 
трптихот со наслов „79“, иако го означуваше 
крајот, во самата себе како да криеше тајна 
покриена со црно платно. Потоа сликата „79“ 
се издвои  од триптихот и се распна меѓу 
хори зонтот и вертикалата носејќи ја со себе 
и тајната. Во таков склоп се оформи објектот 
„ХВ 79“ за да го добие знаковниот центар, во 
ко нцептот под наслов „Пепел и Тестамент“... 
На дојде молкот, сакав да ме нема, ги фрлив 
четките. Во 1986 заплака - се роди Јана, ми ја 
згреа душата, но молкот продолжи сѐ  до овој 
ден кој го посветувам на моето детство и на 
мојата Јана. До ден денешен се прашувам дали 
скриената тајна била самото детство или самиот 
извор на животот - Белото (?!!)... 16.3.2000 
година.“

P. S.
..............................
Наместо пост скриптумот на Луловски 

во којшто тој го дообјаснува концептот на  
полиптихот Во слава на белото, ќе ги про ко мен-
тираме погоре испишаните дилеми околу  тај-
ната на неговиот животен пат, која беше дол го 
скриена под црното платно. 

Во 1986 година, раѓањето на светлината си-
му лтано ја покри мракот. Новородениот реален 
плач во реално време го одрази бинарното 
значење.3  Повлекувањето од јавната сцена 
не го означи и творечкото апстинирање. Лу-
ловски сликаше и без четки! Твореше и кога 
молчеше! Неговиот извор на Белото не пре-
суши. По три на есетгодишното длабоко вна-
трешно по ни рање, ритамот на неговиот 
луди стички нагон повторно ја генерираше  
светлината. Новите детски игри, поинакви од 
претходните, конечно му ја епифанизираа 

2 Се мисли на „Записи од авторот“, објавени во 
каталогот од  изложбата „Во слава на белото“ 
организирана во Музеј на град Скопје, Скопје, 2000 
година.

3 Бинарното значење на плачот го подразбира 
истовременото раѓање на ќерката Јана, и смртта на 
сопругата на уметникот.

drawings and objects, Lulovski has left us a 
manuscript, a “letter” that can be considered 
as a testimony to his professional, intimate 
and emotional history. We can see the author’s 
“revelation” from the content of the published 
Testimony,2 that signifies a mysterious new 
beginning, reading the following: 

“In 1979, I thought that the triptych “Don’t 
touch with dirty hands” would mean closure 
of the autobiographical cycle, but although 
the third painting from the triptych titled “79” 
signified the end, it nonetheless carried a secret 
in itself, covered by a black canvas. The “79” 
painting then separated itself from the triptych 
and stretched itself between the vertical line 
and the horizon, carrying its secret. Within that 
framework, the object “HV 79” was formed 
aiming to obtain the core of the signs in the 
concept titled “Ashes and Testimony...”

The silence was overwhelming, I wished to be 
gone, I threw away the brushes. In 1986 I heard 
a cry – Jana was born and she took over my soul, 
but the silence resisted until this very day, day 
that I am dedicating to my childhood and my 
Jana. To this day I can’t help but wonder whether 
childhood was the well kept secret or the source 
of life itself – the White (?!!)...16.03.2000.”

P.S.
..............................
Instead of Lulovski’s post scriptum which he 

uses to additionally elaborate on the concept 
of the polyptych In celebration of white, we will 
focus on the above outlined dilemmas regarding 
the secret of his life + that was long hidden 
under the black canvas.  

In 1986, the birth of light was simultaneously 
covered by darkness. The sound of the actual 
newborn cry reflected the binary meaning in real 
time.3 The fact that he withdrew from the public 
eye did not mean that he stopped creating. 
He painted without using brushes. He was 
artistically creative even in his silence. His source 
of white did not dry up. After thirteen years of 
internal descend into obscurity, the rhythm of 
his ludic urge generated light once again. The 
new and overhauled children’s games, different 
than before had finally shone through the secret. 

2 Here we are referring to „Notes by the author“, 
published in the catalogue for the „In celebration of 
white” exhibition that was displayed in the Museum of 
Skopje, in Skopje in 2000

3 Binary meaning of cry signifies two simultaneous events, 
the birth of his daughter Jana and the death of the 
artist’s wife.
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скриената тајна.  Детството, детските игри му 
ја разгатнаа загатката на белината - изворот 
на новиот жи вот. Неколку години подоцна, 
Луловски го затвори сопствениот круг, пред-
време го отво ри рамништето на другиот, оно-
стран и трансцедентален живот. Нам нѝ остана 
„Тес таментот“, творечкиот аргумент којшто 
за секогаш се втемели во антологијата на ма ке-
донското сликарство. 

Феноменот на естетската игра 
Играта како феномен во историјата на чо-

вештвото веројатно е стара колку што е стар и 
самиот човек.  Таа му е вродена и иманентна 
на духот на човечкото битие. Како унивезална 
категорија, несомнено претставува никулец, 
есенција која е постара од поимот на историјата 
на културите и цивилизациите. И покрај сите 
на пори, невозможно е да се протолкува фе-
номенот на играта со една сеопфатна дефи-
ни ција, така што бројните промислувачи фраг-
ментарно ќе ја надополнуваат и збогатуваат 
нејзината суштина. 

Уште од предмитолошките времиња, освен 
сликовните пораки, човекот низ изведувањето 
на различните колективни ритуални и култни 
обредни игри се обидувал да си ги објасни 
овоземните и небесните мистерии, принесувајќи 
им ги на божествата како залог, како жртва за 
спас на светот.  Синхронизирано со телесните 
движења, човекот успеал од рудиментарните 
звуци на природата да го развие говорот, како 
би можел, да ги пренесе комплексните пораки 
и да ја воспостави комуникацијата. Во клучната 
книга  „Homo ludens“ од германскиот филозоф 
Хејзинг читаме дека  „говорот како најсовршено 
орудие коешто човекот го создал за себе е да 
може да соопштува, поучува, заповеда, говор со 
кој тој разликува, одредува, утврдува, накусо: 
именува, што значи го воздигнува предметот 
во подрачјето на духот. Играјќи се, дух-творец 
на говорот, секогаш одново преминува од 
создаденото кон мисловното. Зад секој израз 
на нешто апстрактно се наоѓа некоја метафора, 
a во секоја метафора се крие играта на 
зборовите“.4  

Оттука, можеме да констатираме дека усни-
от говор, мислата, т. е. фантазијата ја артику-
лирала примордијалната вербална игра. Таа се 
пренесувала низ генерациите, сѐ до појавата на 
втиснатите, врежаните знаци (писмо), така што 
уште од примитивниот период на човештвото, 

4 Johan Huizingа,  Homo ludens, O podrijetlu kulture u igri , 
Naprijed,  Zagreb, 1992, стр. 12      

The childhood and children’s games had solved 
the puzzle of whiteness – the source of new 
life. Some years later, Lulovski closed his own 
circle, and he prematurely stepped over to the 
other transcendental world. He left us with the 
Testimony, an artistic argument that has forever 
been instilled into the anthology of Macedonian 
art. 

The phenomenon of aesthetic play
The phenomenon of play or game in terms of 

history of mankind is probably as old as time. It is 
inherent, essential even to the human soul. As a 
universal category, it undoubtedly represents the 
root, essence, probably going back even beyond 
the history of cultures and civilizations. Try as we 
might, it is impossible to define the phenomenon 
of play with a single comprehensive definition 
and that’s why numerous thinkers have provided 
fragmented definitions of the term and have 
added to its essence over time.  

Even going back to pre-mythological times, 
men used imagery and other collective ritual 
and cultic games, thereby attempting to explain 
earthly and celestial mysteries, offering them as 
sacrifice for the salvation of the world. In sync 
with bodily movements, men have succeeded 
to filter the rudimentary sounds of nature and 
develop speech so that they could transmit the 
complex messages and communicate. In the 
crucially significant “Homo ludens”, a book by 
the German philosopher Huizinga it is stated 
that “Take language, for instance that first 
and supreme instrument which man shapes in 
order to communicate, to teach, to command. 
Language allows him to distinguish, to establish, 
to state things; in short, to name them and by 
naming them to raise them into the domain 
of the spirit. In the making of speech and 
language the spirit is continually “sparking” 
between matter and mind, as it were, playing 
with this wondrous nominative faculty” Behind 
every abstract expression there lie the boldest 
of metaphors, and every metaphor is a play 
upon words.”4 Consequently we can conclude 
primordial verbal play was articulated through 
verbal language, thought and fantasy. This verbal 
play was passed on through generations until the 
inception of imprinted signs and later letters. 
Therefore since the primitive beginnings of 
mankind, play, art and divine beliefs coexisted in 
a synergy. 

4 Johan Huizingа,  Homo ludens, A study of the play-element 
in culture, Naprijed,  Zagreb, 1992, page 12      



76

играта, уметноста и верувањата во божествата, 
опстојувале во една синергија. 

Подоцна, во пишаните историски извори 
оставени нѝ се во наследство бројни филозоф-
ски, антрополошки, научни и теориски промис-
лувања кои се поврзани со комплексниот 
фе но мен на толкувањето на играта, но и на 
играчот, односно homo ludens. Поинтензивното 
тре тирање на оваа проблематика особено ќе 
се актуелизира при крајот на XIX и  ХХ век, 
која во филозофијата ќе биде толкувана како 
неза обиколна за човечката егзистенција. 
Широкиот дијапазон на играта и на нејзината 
улога што ја има во севкупниот живот на чо ве-
кот нема да биде предмет на нашиот ин те рес.  
Ќе се ограничиме само на нејзината ес тетска 
улога и ќе ја проследиме низ еден па  но рамски 
филозофско-антрополошки ра курс. Како  
есенцијална естетска категорија на човечкиот 
дух, само бегло ќе ги наведеме тол кувањата на 
различните мислители кои низ ис торијата, секој 
поединечно,  фрагментарно ќе го надополнуваат 
комплексниот феномен на играта.  

Тргнувајќи од Аристотел и Платон, преку Има-
нуел Кант, Фридрих Шилер, Јохан Хејзинг, Еуген 
Финк, па сѐ до Ханс Георг Гадамер, Жак Дерида 
и други современи промислувачи,  ес тет ската 
игра, воглавно ќе ја толкуваат како  суш тин ски 
слободоумен творечки феномен, како лак-
мус на уметничката креација. Иако двајцата 
ан тич ки мислители, попатно го третирале овој 
проблем, сепак ќе наведеме дека Аристотел со 
строгото диференцирање на играта од умет-
носта, ќе ја банализира играта и ќе ја сведе 
на рекреација, на починка по тешкиот труд. 
Наспроти Аристотел, Платон ќе смета дека чо-
ве кот целиот живот треба да го помине во игра, 
па оттука и филозофијата за него ќе биде една 
„напорна игра која треба да биде до крај оди-
гра на“ (Parm. 137b). Шилер во неговиот есеј за  
Естетското воспитание 5 ќе се надоврзе на 
Пла тон, така што нагонот за играта, слободата 
и пред сѐ убавината, за него ќе бидат суштина 
на човечкото битие, бидејќи за него човекот е 
човек само кога си игра и само низ игра може 

5 Friedrich Schiller, O estetskom odgoju covjeka u nizu 
pisama, Zagreb, Scarabeus, 2006,  стр. 43. Шилер смета 
дека е можна естетска држава, која го подразбира 
естетското воспитание на човекот. Разликува два 
нагони, нагон за материја и нагон за форма, т.е. за 
уметност.  Нагоните ги споредува со сетилноста 
и разумот. За да се развие човекот потребна му е 
хармонизација на нагоните. Третиот е, нагонот за игра 
кој ги обединува  другите два. Во играта човекот се 
наоѓа во нулта состојба, т.е. во состојба  на слобода за 
естетско творење. 

Later on, the written historical sources 
have produced for us numerous philosophical, 
anthropologic, scientific and theoretical thinking 
that are closely connected to the complex 
phenomenon of interpretation of play, but also 
interpretation of the player – homo ludens. 
This complex issue gained more prominence 
towards the end of the 19th and the beginning 
of the 20th century and in the field of philosophy 
was treated as an unavoidable aspect of human 
existence. We shall not talk about the extensive 
elements and aspects of play and its role in the 
life of human beings. Instead, we shall focus 
only on its aesthetic role and view it from a 
panoramic, philosophic and anthropological 
angle. As an essential aesthetic category of 
the human spirit, we shall briefly outline the 
interpretations of various thinkers that have 
throughout the years offered their individual 
viewpoint and in fragments have added to the 
complex phenomenon of play.

 Starting with Aristotle and Plato, then 
to Emmanuel Kant, Friedrich Schiller, Johan 
Huizinga, Eugen Fink and Hans-Georg Gadamer, 
Jacque Derrida and other contemporary thinkers 
have mainly interpreted play as an essentially 
freethinking artistic phenomenon, like litmus 
of artistic creation. Even though two ancient 
thinkers have treated this issue superficially, we 
shall nonetheless state that Aristotle trivialised 
play with the rigorous differentiation between 
play and art, thus making it no more than a 
recreation, a respite even. On the other hand, 
Plato had stated that a man should spend his 
whole life in a state of play, thus stating that for 
him philosophy should be “an arduous game that 
should be played until the very end”. 

Schiller’s Aesthetic Education5 adds to Plato’s 
thinking, so that the impulse to play, freedom 
and above all beauty for him are the essence 
of the human being, because for him, a man 
can only be human when he is a state of play 
and only through play, a man can build the 
architecture of beauty and aesthetic play. „Play 
and beauty not only correspond ontically and 

5 Friedrich Schiller, Letters on the aesthetic education of 
man, Zagreb, Scarabeus, 2006, page. 43.  In Schiller’s 
opinion, an aesthetic state that will propagate aesthetic 
education of man is a real possibility. He differentiates 
between two impulses, the impulse of matter and impulse 
of form i.e. art.  He compares these urges to senses and 
reason. Human development requires harmonization of 
impulses. The third impulse is one of play that unites 
the previous two. In a state of play, the human being is in 
a neutral position, i.e. in a state of free aesthetic 
creation. 
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да ја изгради архитектурата на убавината на 
естетскатa игра.  

„Играта и убавината не само што онтички и 
вредносно кореспондираат, туку самата игра ... 
се толкува како супериорна духовна инстанца“.6  

Обликувањето и произведувањето на 
естетскиот предмет и учествувањето во играта, 
несомнено имплицира на слобода, односно на 
слободоумност на уметникот. Со играта тој ја 
трансцедира постоечката стварност во некоја 
нова, друга естетско - етичка реалност.  

Според Хајзинг: „Во играта се сугерира 
нешто што го надминува непосредниот по рив 
за потврдување на животот и што во ... деј-
ству вањето ја внесува смислата. Секоја игра 
значи нешто,... на играта ѝ се дарува нејзината 
суштина –духот ... во самата суштина на игра та 
секогаш се одразува еден елемент на нествар-
но то“.7 Од антрополoшки аспект,  Финк ќе 
смета дека играта, иако ги проткајува сите 
сфери на човечкото дејствување без моќта на 
фантазијата, која како есенцијална категорија 
на играта, човечкото постоење би останало без 
никакво творештво, непоимлива беда на духот.  
Филозофското толкување на играта, особено 
во Кантовата естетика претставува  централна 
категорија. Играта за него е ослободување од 
целта, од одговорноста и од последиците, таа 
е целесообразност без цел.   Нејзината смисла 
е двојна, како игра помеѓу имагинацијата и 
ра зумот, а потоа и како слободна игра која 
би сакала вечно да трае. За Гадамеровата 
херменевтика, пред сѐ играта претставува 
„иде ално царство“ кое е автономно, лишено 
од ограничувања, особено од туторството на 
оп штеството, на државата, зашто таа над сѐ 
е самопретставувачка.  Нејзините импулси се 
слободни: „Играта ја наоѓаме и таму каде от сус-
твува субјектот, таа ја има својата суштина, т. е. 
таа самата е Суштеството, а не субјект на игра-
чот“. (Istina i metod, 2011; 132).  

Филозофот посебно нѝ го потенцира Суштес-
твото на играта, зашто таа е независна од 
свес та на оние кои играат или симулираат, се 
однесуваат како да играат. Таа е начин на по-
сто ење на уметничкото дело или на светот кој 
се гради во текот на играта. За набљудувачот 
е истовремено отворена и затворена, но 
ка ко целост ги подразбира играчите и 
набљудувачите. 

6 Сретен Петровић, во: Традиционална естетска 
култура: Игра,  Центар за научна истраживања САНУ и 
Универзитета у Нишу, Ниш, 2011, стр. 23

7 Johan Huizingа,  cit. delo,  стр. 9

in value, but play by itself...is interpreted as a 
superior spiritual instance.“6 The shaping and 
creation of an aesthetic object and partaking in 
play will undoubtedly indicate to the freedom 
and the freethinking of the artist. Using play, 
the artist transcends the existing reality in a 
new reality of different and aesthetic quality. 
According to Huizinga “In play there is something 
“at play” which transcends the immediate needs 
of life and imparts meaning to the action. All 
play means something. The play is given its 
essence – spirit...and in the very essence of 
the play an element of the unreal is always 
reflected”7. From an anthropological viewpoint, 
Fink thinks that play, even though it is spread 
through in all the spheres of human life, without 
the power of fantasy and imagination that as 
an essential category of play, human existence 
would become meagre without creativity, and 
the spirit would suffer unimaginable misery. The 
philosophic interpretation of play, particularly 
in terms of Kant’s aesthetic represents a central 
category. For him, play represents a release from 
the objective, responsibility and consequences. 
It has a dual meaning, like a play between 
imagination and reason, like free play wishing to 
last forever. 

For Gadamer’s hermeneutics, play above 
all represents an “ideal kingdom” that is 
autonomous, devoid of restrictions, especially 
from the tutelage of society, of the state, beca-
use it is primarily self-introducing. Its impulses 
are free, “we find play even in the absence of 
the subject, it has its own essence, i.e. it is a 
creature, and not the object of the player” 
(Istina i metod, 2011; 132). The philosopher puts 
particular emphasis on the Creature of the play, 
because it is independent of consciousness of 
those partaking or simulating play, or pretending 
to play. An art piece lives through it as does the 
world built during play. For the casual observer, 
it is opened and closed at the same time but as 
a whole, it extends to the players and observers. 
“The objective of the play can be found in the 
shaping of its movement and it is consequently 
manifested as self-representation; it depicts 
factuality because the depiction exudes the true 
essence of play and with that, the art work: the 
termination of this reality, the exposure of what 
always seems to slip away, remains hidden; the 

6 Sreten Petrovic: Traditional aesthetic culture: Play, 
Centre for scientific research SANU and Nis University, 
Nis, 2011, page 23

7 Johan Huizingа,  quote,  page 9
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„Целта на играта е во обликувањето на 
нејзиното движење, па поради тоа се манифес-
тира како самоприкажување; во неа се пока-
жува она што е, зашто во прикажувањето е 
вис тинската суштина на играта, a со тоа и на 
уметничкото дело: укинувањето на оваа ствар-
ност, изнесувањето на виделина на она што 
постојано се измолкнува, останува скриено; 
така  играта се опредметува, станува суштество, 
станува  уметност...“ (Ibid, 2011; 138).

Последиците од игрите на Homo politicus
Наспроти безгрижните, радосни игри, 

Луловски нѝ остави и неколку цртежи чии 
ре  кви зити имаат рудиментарен милитантен 
карак тер. Такви се Стрела и Прачка. Тие како 
орудија се појавиле уште во доцниот па-
леолит, во ловечката фаза на човештвото. Се  
користеле пред сѐ од егзистенцијални причини, 
но подоцна и како воено оружје кое се смета 
за најстаро во човечката историја. Освен 
наве дените цртежи, од наш особен интерес 
ќе биде уште едно дело кое ќе го приопштиме 
кон претходните две бидејќи според  својата 
концепциска матрица се пресликува на мо дер-
ни те и постмодерните демонолошки „игри“ на  
homo politicus,  што сѐ уште се практикуваат 
насекаде, но и во современиот македонски 
контекст. 

Благодарение на технологијата, некогашните 
детски едукативни воспитни игри денес се 
замрени.  Заменети се со виртуелните, заводли-
ви дигитални игри, во чија заднина суптилно се 
кријат последиците од глобалната перфидна 
политичка намера. Во нив е концентриран 
сека ков вид агресивен набој и енергија која е 
претежно деструктивно програмирана. Целта е, 
од најраната возраст, да се потисне креативниот 
детски ум, агресивно да се програмира идното 
ново битие кое подоцна лесно може да се ма ни-
пулира и  инструментализира за воено-поли тич-
ки цели. Тоа се всушност последиците од игрите 
во современата стварност. 

Но, Луловски,  како и ние ќе се навратиме 
наназад во времето. Меѓу неговите архаични 
детски игри, вметнал и една поинаква, геостра-
тегиска игра, која не е имагинарна, туку реална, 
ин спирирана од историската стварност, од по-
сле диците на игрите на homo politicus. Не само 
во цртежот Држави, во кој јасно се исцртани по-
следиците, туку и во нашата објективна  ствар-
ност продолжуваат ваквите деструктивни игри 
кои можеби ќе бидат побрутални од прет ход-
ните. 

Многумина истражувачи сметаат дека 
поимот стварност е клучен за разбирање на 
умет нич кото дело. Така и невообичаениот 

play is realised, it becomes a creature, a piece of 
art...(Ibid, 2011, 138).    

 
The consequences from the play of Homo 
politicus
 Lulovski, in contrast to carefree play, has 

left us several drawings that depict props with 
rudimentary militant character, such as Arrow 
and Stick. These props or items first appeared 
as weapons in the late Paleolithic period, when 
mankind was getting to grips with hunting. 
These objects were primarily used for existential 
reasons, but were later also used as a military 
weapon, considered as the oldest weapon in 
human history. Apart from the afore mentioned 
drawings, we shall focus our attention on 
another piece adding to the previous two 
drawings, because based on its conceptual 
matrix, it is reflected in modern and post-
modern demonological “play” of homo politicus 
which is still practiced everywhere, and it is also 
applicable in the contemporary Macedonian 
context. 

With the help of technology, old educational 
children’s games have long been forgotten. They 
have been replaced by the appeal of virtual and 
digital games. But behind these games, lurk the 
consequences of the global perfidious political 
intent in a surreptitious manner. These games 
are full of aggression, an energy that is mostly 
destructive. The objective is to oppress the 
creative children’s spirit and mind from a very 
early age and aggressively programme the child 
who later can very easily be manipulated for 
military and political purposes. These are in fact 
the consequences of the games played in our 
contemporary reality. 

But we together with Lulovski will go back 
in time. Within his archaic children’s games, he 
has managed to insert a geostrategic game, a 
quite realistic game that has been inspired by 
historical events and the consequences of the 
games played by the homo politicus. These 
destructive games are spilled over not only in 
the drawing titled States that clearly depicts the 
consequences, but also of our objective reality 
in which these games may become more brutal 
than even before.

Many analysts think that the term reality is 
crucially important to understand a piece of 
art. This is also true for Lulovski’s “cartographic” 
drawing that portrays for us the former reality 
and its consequences. The style and binary 
treatment of the drawing leads us to see that 
the artist has presented the world of art in a 
synchronised manner as well as the world of 
post-war political games that are articulated 
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„картографски“ цртеж на Луловски нѝ ре-
фе рира на некогашната стварност и на 
нејзините последици. Во стилски, бинарно 
третираниот цртеж, авторот синхронизирано 
ќе го презентира светот на уметноста и светот 
на историските поствоени политички игри, 
aрти  кулирани низ четири графеми,  линии и 
нож, затворени во деформиран круг8. Во него 
ја препознаваме објективната стварност и су-
бјек  тивниот однос на уметникот, емотивниот 
дијалог со неговиот невидлив, но присутен 
генеративен genius loci. Под тој окупиран 
и протеран спомен, над тој архивиран ли-
ко в ен артефакт, врз таа картографија на 
тло то,  врежани се траги од резовите на 
мноштво исчезнати траорни настани коишто 
нѝ реферираат на дел од балканската 
тополошка разградба.  Неговиот цртеж, освен 
што претставува артефакт, тој е и своевиден 
историски цитат бидејќи со асиметричниот 
пресек на кругот, во една Бењаминовска 
смисла ќе нѝ ја презентира замрзнатата аура 
од конкретната и постмилитантно разградената 
територија. Оригиналот од демаркационите 
линии на историски компактната мапа на 
целоста е заменет со фрагментирана копија по 
едновековна стварност. Под неа се притаени 
колективната и индивидуалната меморија 
на авторот, како и последиците од игрите на 
моќните воено-политички играчи. Луловски 
синхронизирано низ еден моќен знак (ножот) 
поткрепен од граничните линии, јасно и 
жестоко ќе нѝ ја акцентира апропријацијата, 
поништувањето на оригиналот. Низ 
рекомпонирањето на историскиот оригинал 
и политичкото верификување на тапијата, на 
копијата како оригинал, апропријациските зони 
подарени од други за другите ја поседуваат 
својата сеопфатна институционализирана 
тополошка легитимност. Но, фундаменталната 
идеја на цртежот, на оригиналот на Луловски, 
којашто индицира на 1913 година9, а датира од 

8 Во цртежот гледаме деформиран круг, поделен на 
четири дијагонални линии со асиметричен обем  на 
површините. Во трите бели зони јасно се видливи 
графемите Г, Б, С, додека буквата М е сместена под  
сечилото на издигнатиот нож и е речиси невидлива. 
Наспроти трите истоветно фрагментирани зони, 
четвртата е најмала, стеснета помеѓу првата и четвртата 
линија. Од темно обоената површина се издига 
хипер - реалистички тетиран нож, чија сенка паѓа врз 
површината означена со буквата С.

9 Се мисли на Букурешкиот мировен договор и поделба 
на гео-политичката и етно-историската карта на 
Македонија.

through four graphemes, lines and a knife, closed 
off by a deformed circle.8  Here, we recognise 
the objective reality and the subjective conduct 
of the artist, the emotional dialogue with his 
invisible but ever present generative genius loci. 
This occupied and ousted memory, the archived 
artistic artefact and cartography of the ground 
depict the embedded traces of the majority of 
tragic events that tell the story of the Balkan 
topologic destruction. His drawing is an artefact, 
but it also is a form of historical reference. The 
asymmetric line that cuts the circle presents to 
us, in a Benjamin sort of sense, the frozen aura 
of the specific and post-militant divided territory.

 After a full century of a reality, the original 
copy of the demarcation of the historically 
compact map of the whole has been replaced 
by a fragmented copy. Here lies the collective 
and individual memory of the artist as well 
as the consequences from the games played 
by the powerful military and political players. 
Lulovski uses a single powerful symbol (a 
knife) supported by the borders to clearly 
and resolutely emphasise the appropriation, 
and the obliteration of the original copy. The 
revision of the historic original copy and the 
political validation of the replaced document 
instead of the original copy, the appropriated 
zones gifted by Others to Others have their 
own comprehensive institutionalised topologic 
legitimacy. But the fundamental idea of 
Lulovski’s original drawing, that indicates to 
the year 19139, and dates back to 1986 perhaps 
anticipates the repetition of the territorial 
restructure, since the games played by the 
powerful players are still ongoing, they have not 
come to an end and are still applicable today in 
the Macedonian context. 

As we have already said, in contrast to the 
other children’s games where the dominant 
element is the principle of homo ludens, this 
drawing circumvents that element and replaces 

8  In the drawing, we can see a deformed circle, divided 
into four diagonal lines by an asymmetric scope of the 
surfaces. Within the three white zones, we can clearly 
see the graphemes G, B, C whereas the letter M is placed 
below the blade the erected knife and it is almost 
invisible. In contrast to the three equally fragmented 
zones, the fourth is the smallest, tightly nestled between 
the first and fourth line. The hyper-realistically treated 
knife is elevated from the darkly covered surface and its 
shadow falls on the surface marked by the letter C.

9 Referring to the Bucharest peace treaty and the division 
of the geopolitical and ethno-historic map of Macedonia.
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1986 година можеби го антиципира повторното 
територијално рекомпонирање бидејќи игрите 
на моќните сѐ уште се отворени, недовршени и 
актуелени во сегашниот македонски контекст.  
Како што веќе посочивме, за разлика од другите 
детски игри во кои доминира принципот на 
homo ludens, во овој цртеж истиот е игнориран 
и заменет е со игрите на zoon politikon, но не во 
Аристотеловска, туку во буквална, бестијална, 
Кантовска смисла10.  Перманентните игри на 
моќта на моќните, отсекогаш се манифестирале 
низ ирационалната страст и низ агресијата, 
како и низ беспоштедната борба за територии 
и ресурси. Последиците од тие игри на 
најфлагрантен начин ги користеле различните 
механизми на инситуционализираното насилие, 
на теророт врз автономноста и сувереноста 
на другите, брутално не признавајќи никакви 
граници11. 

Светот на играта е еднаков на светот на 
уметноста
Знакот на равенство помеѓу поимите 

игра и уметност,  како што е наведено во 

10 Imanuel, Kant,   Um i sloboda, Beograd, Ideje, 1974, стр. 
34. „Човекот е животно кое живее помеѓу другите од 
својот вид... ја злоупотребува слободата во однос на 
другите... иако како разумно битие... сепак неговиот... 
животински инстинкт го наведува да се изземе од 
секаде каде што може. Значи потребен му е господар, 
кој ќе ја скрши неговата волја и ќе го натера да се 
покори на општоважечката волја, во која секој ќе биде 
слободен. Каде да го најде тој господар? Никаде, освен 
во човечкиот вид. Но и тој исто така ќе биде животно 
на кое му е потребен господар....Секој од нив ќе ја 
злоупотребува слободата ако над него нема некој кој ќе 
ја врши власта според законите.“

11 „Св. Августин има приказна за еден заробен пират од 
Александар Велики кој го прашал: „Како се осмелуваш 
да пустошиш по морињата?» „Како ти се осмелуваш да 
го пустошиш целиот свет?» одговорил пиратот. „Бидејќи 
јас тоа го правам со мал брод, ме нарекуваат крадец. Ти 
пак истото го правиш со голема флота, па те нарекуваат 
цар». Приказната речиси точно ги рефлектира 
денешните односи меѓу САД и различните помалку 
важни играчи на меѓународната сцена на тероризмот. 
Приказната во сржта ја погодува хистеријата околу 
внимателно избраните терористички дејства што се 
преземаат денес, крајно цинично, како покритие за 
насилството што го прави западот“. Noam Chomsky, Gu-
sari i carevi, stari i novi, međunarodni terorizam kakav doista 
jest, Zagreb, Izvori, 2004, стр. 7. 

 

is it with the play of zoon politikon, but not in 
the spirit of Aristotle, but in a literal brutal spirit 
of Kant.10 The permanent power games of the 
powerful players have always been projected 
through irrational passion, aggression and 
unforgiving struggle over territory and resources. 
The consequences of these games were used by 
various mechanisms of the institutional violence, 
the terror over the autonomy and sovereignty of 
the Others in the most flagrant of ways, brutally 
refusing to recognise any borders.11

The world of play equal to the world of art 
The symbol of the equation between the 

terms play and art, as outlined in the sub-title 
can be equalised on the condition, as Gadamer 
said, if we look at art as an act of play, and as 
such as an act of freedom, as an ontological 
foundation of an art work. Play and art are 
connected by cause and effect and within those 
subsequent relationships lies freedom, imagina-
tion and the autonomy of the existence of the 
art work. The aesthetic play makes sense within 
that spiritual unity only when its objective is not 

10  Imanuel, Kant, Mind and freedom, Belgrade, 
Ideje, 1974, page. 34. „A man is an animal that lives 
among his kin...he abuses the freedom to the 
detriment of others..even as a reasonable being... 
nonetheless his... animal instinct leads him to exempt 
himself from all that he can. So he requires a master 
who will break his will and induce him to submit to the 
general will in which he will be free. Where to look for 
this master? No place else but the human kind. 
But the master will also be an animal who will need a 
master…each abusing the freedom is there is no one 
above him to tell him otherwise and impose the rule of 
law “

11 “St. Augustine tells the story of a pirate captured by 
Alexander the Great, who asked him “how he dares molest 
the sea.” “How dare you molest the whole world?” the 
pirate replied: “Because I do it with a little ship only, I am 
called a thief; you, doing it with a great navy, are called an 
Emperor.” The pirate’s answer was “elegant and excellent,” 
St. Augustine relates. It captures with some accuracy the 
current relations between the United States and various 
minor actors on the stage of international terrorism: 
Libya, factions of the PLO, and others. More generally, St. 
Augustine’s tale illuminates the meaning of the concept 
of international terrorism in contemporary Western usage, 
and reaches to the heart of the frenzy over selected 
incidents of terrorism currently being orchestrated, with 
supreme cynicism, as a cover for Western violence.  “ Noam 
Chomsky, Pirates and Emperors, old and new, international 
terrorism in the real world, Zagreb, Izvori, 2004, page. 7. 
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подзаглавието може да се изедначи  под услов, 
како што велеше Гадамер, ако уметноста ја 
разбереме како чин на игра, и како таква, како 
чин на слобода, како начин на опстојување, 
односно како онтолошки темел на уметничкото 
дело. Играта и уметноста каузално се поврзани,  
во чии причинско - последователни односи 
опстојуваат слободата, имагинацијата и 
автономноста на опстојувањето на уметничкото 
дело.  Во тоа духовно единство, естетската   
игра има смисла ако нејзината цел не е утили-
тар на, туку самоприкажувачка, односно транс-
цедентна. Во спротивно, слободниот чин не 
ја дефинира играта како игра. Прашањето на 
сло бодата е непосредно поврзано со слободата 
на субјектот. Во случајов, нашиот уметник кој 
речиси две децении ја самообликувал и само-
остварувал сопствената егзистенција, односно 
играта еднаква на уметност, таа за него стана и 
остана знак на егзистенционална онтологија.

 Во неговите игри препознаваме некоја 
наследена митска нишка, нешто што нѝ говори  
дека таквите игри немаат потекло,  конкретен  
автор, тие се анонимни, колективни. Имаат само 
следбеници - епигони,  меѓу кои е и нашиот 
автор, но не во естетска смисла.  Нивната 
мани  фестација е архетипска, кодирана во 
колективната меморија на човекот. Оттука, 
во процесот на играње на игрите, некои од 
уметниците отсекогаш се повикувале на нивните 
архетипови кои непрекинато го проникнуваат 
животот. Со произведување на нивните игри, 
ја збогатувале историјата на игрите и низ 
генерациите ги надградувале и интерполирале 
своите симболи и новите значења.  Така 
во многуте култури, во рамките на нивните 
општествени контексти, игрите имаат сопствени 
етнографски  артефакти, различни од другите. 
Нивните симболи за секоја од заедниците по-
себно се препзонатливи и прифатливи, така што 
при трансферот на игрите и нивните архетипови 
низ генерации колективно се усвојувале, разби-
рале и практикувале. 

Така и детските игри на Луловски не се исклу-
чок. Тие во рамките на македонската традиција 
која е различна од другите хронотопски 
контексти си има сопствени симболи, разбир-
ли ви за неговата и за генерациите по него. Во 
игрите, ја забележуваме временската дистанца,  
чии играчки денес, стануваат проблематични, 
енигматични за современите детски играчи. 
Овие игри се однесуваат пред сѐ на последниот 
циклус во кој нѝ ги актуелизирал локалните 
архаични реквизити на играта. Од нив се навес-

utilitarian, but instead it is self-representative 
and transcendent. If not, then the act of freedom 
will not define play as play. The issue of freedom 
is closely and directly connected to the freedom 
of the entity. In this case, our artist has spent 
almost two decades self-shaping and achieving 
his own existence and the equation play = art for 
him has become and has remained existential 
ontology.

In his games, we can recognise an inherited 
mythological thread, something that tells us 
that those games don’t have an origin or were 
designed by a specific person; the games are 
anonymous as they are collective. They only 
have followers – epigones among which is our 
artist, but not in an aesthetic sense. Their 
manifestation is archetypical; it is embedded in 
the collective memory on people. Subsequently, 
during play, some artists have always referred 
to their archetypes that have continuously 
penetrated life. By producing and creating 
their games and play, they have enriched the 
history of games and throughout the years and 
many generations, they have improved their 
symbols and have added interpretations of new 
meanings. Therefore, in many different cultures 
and their social context, games have their own 
ethnographic artefacts that differ from other 
cultures. Their symbols are recognisable and 
acceptable for each individual community 
and when games were transferred, so too 
their archetypes were collectively accepted, 
interpreted and practiced throughout the years.

And Lulovski’s children’s games are not an 
exception. Within Macedonian tradition which 
differs from other chronotopic contexts, these 
games have their own symbols, familiar to 
him and future generations. In those games, 
we see the time distance and their toys have 
today become problematic and enigmatic for 
contemporary players of children’s games. 
These games principally refer to the last cycle 
in which the artist has approximated for us the 
local archaic props of play. We can see his ideal 
children’s world reflected in these games, a world 
enriched by mythology and stories. Even though 
the toys and play depicted in Lulovski’s drawings 
may seem imaginary, in his own children’s world, 
the games played in different playgrounds are 
realistic. He purposefully states in the above 
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тува и се рефлектира неговиот идеален детски 
свет, збогатен со митологијата и преданијата. 
Иако играчките, т. е. игрите, во цртежите на 
Лу ловски нѝ се чинат имагинарни, играњето на 
игрите во полето на различните игралишта, во 
неговиот детски свет се одвивале реално. Не 
случајно во погоре наведениот цитат од не-
говиот „Тестамент“ ќе напише дека севкупно то 
негово творештво е генерирано од ТАЈНАТА, 
т.е. од изворот на животот - детството, а ние ќе 
додадеме и од реално примамливата волшебна 
димензија на  неговиот дух.

Имињата  на секоја игра поединечно, 
индивидуална или групна (Џамија, Куц-камен, 
Кленѕа, Делта, Звура, Бишка, Бумбе, Полжав, 
Трица итн.) освен што се поткрепени со 
адекватно дизајнирани рекви зи ти, тие си имаат 
и сопствено симболичко зна  чење. Како и 
имињата, така и правилата за практикувањето 
на некои од игр(ачк)ите на Луловски, иако 
се екстериоризирани, транс па рентни, тие, 
како што веќе посочивме, за со времените 
играчи остануваат непознати, затво рени во 
својата автореференцијалност. Но, овие 
функционални алатки нацртани се во состојба 
на мирување, на исчекување и активирање 
бидејќи во нив отсуствуваат играчите-актерите 
во играта. Дејствувањето на игрите без играчи, 
на динамичноста без движење, го мамат и 
заведуваат виртуелниот играч да влезе во по-
лето на игралиштето и реално да ги активира 
рекви зитите. Трагите од игрите во празните 
игралишта,  Луловски синхронизирано  ги по-
полнува со шемите на игрите и со нивните 
реквизити. Отсуството на играчите, го заменува 
со публиката - набљудувачите, т. е. Со пасивните 
играчи на играта. Одвивањето на игрите 
без активни играчи во арената индицира на 
присуство на идејата за игрите, а отсуство на 
субјектот, кореспондира со Гадамеровата идеја 
за играта како Суштество, а не игра на субјектот,  
на играчот.   

Од друга страна пак, она што важи за користе-
њето на реалните алатки, важи и за играта, т. 
е. за уметничкото дело. Како набљудувачи и 
евен туални соиграчи, игрите на Луловски ги 
восприемаме како негова индивидуална ствар-
ност, како ведра страна на над-стварноста.  За 
мотивите на играта и за различните играчки во 
цр тежите, во една Кантовска смисла,  самиот тој 
ќе изјави дека игрите се раѓаат „помеѓу има ги-
нацијата и разумот“, така што во неговиот висо ко 
култивиран цртачки и сликарски дискурс, доа ѓаат 
до израз:  композициската економичност, фили-
гран ската обработка на предметите, светлината 
и топлината, контролата на нарацијата и емо-
цијата. 

outlined quote from his Testimony that his entire 
creative endeavour has been generated by the 
SECRET i.e. the source of life – childhood, and 
may we add, the realistically alluring magical 
dimension of his spirit.         

The name of each game, whether played indi-
vidually or in a group (Mosque, Kuc-Kamen, Klenza, 
Delta, Zvura, Bishka, Bumbe, Snail, Trica etc.) were 
not only supported by the adequately designed 
props, but they also have their own symbolic 
meaning. Similar to names, the rules too for 
playing with some of Lulovski’s toys, even though 
they may be marginalised and transparent, but 
as we have already mentioned have become 
unfamiliar for contemporary players, closed off 
in their auto-reference. But these functional 
tools have been drawn in their state of idleness, 
waiting to be activated because of the absence 
of the players – the actors in the play. When the 
games don’t have players and are left without 
the dynamic of movement, they tend to lure and 
seduce virtual players to enter the playground 
and realistically activate the props. Lulvoski, in 
a synchronised manner, fills up the traces of the 
games found in empty playgrounds with game 
plans and props. He has replaced the absence of 
players with the audience – the observers who 
are in fact the passive players of the game. The 
games without active players point towards the 
actual idea of the games and the absence of 
the entity corresponds to Gadamer’s idea that 
a game is a Creature, as opposed to something 
which the player plays.

 On the other hand, what we consider as the 
use of realistic tools is also applicable for the 
play in other words for the art work. As observers 
and potential players, we grasp Lulovski’s games 
as his individual reality as a bright aspect of the 
surreal. Regarding the motifs of play and various 
toys portrayed in the drawing, Lulovski, in the 
spirit of Kant, once stated that games originate 
“somewhere between imagination and reason”, 
and so his highly cultivated discourse of drawing 
and painting comes to light: compositional econ-
omy, filigree finesse in objects, light and warmth, 
control exerted over the narrative and emotion 
etc. 

As in every game, Lulovski’s games have their 
own properties and their own predetermined 
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Како  секоја игра, така и игрите на Луловски 
имаат општи својства, но и сопствени одна-
пред утврдени различни правила што ги дефи-
ни раат нивните специфики. Генерално, секоја 
од нив има сопствен простор и време, но и 
можност за нивно повторување, така што на-
ве дениот збир елементи станува есенцијален 
за нивно практично дејствување. Оттука, реа-
фир мирањето на играта на повторувањето 
и повторувањето на разликите12 на играта 
исто  времено го претставува и рационалното 
и сетилното јадро на Луловски, есенцијата 
на неговото творечко битие. Со суптилната, 
хипер - реалистички обликувана анатомија 
на играчките, со моќта на линиите,  со меките 
сенки и светлината, Луловски нѝ го пласира 
миме тичкото третирање кое е всушност неги-
рање на мимесисот, на предметното. Тој е 
деликатен мајстор на предметното, но и про тив 
предметноста, бидејќи од цртежите ја чув ству-
ваме само еманацијата на привидот, на заве-
дувањето на предметното. Тоа е суштината на 
играта на Луловски,  игра на отсутноста и при-
сутноста која треба да ја мислиме како игра на 
животот која се одвива на рабовите,  помеѓу 
стварноста и фикцијата, бидејќи само по таа 
тенка линија Луловски ја изживеал и ја живее 
најслободната и највозвишената смисла на 
човечкото духовно опстојување. 

12 Во 1982 година Луловски на изложбата во тогашната 
Уметничка галерија, во „Даут – пашиниот амам“ ги 
излагаше своите први „Детски игри“ посветени на 
игрите со разнобојни моливи. Изложбата траеше само 
четири часа според концептот на авторот. 

different rules that define their specific charac-
teristics. Each of these games has commonly its 
own space and time, but also the possibility for 
recurrence. Therefore, the outlined collection of 
elements becomes essential for their practical 
action. 

Consequently, the reaffirmation of the 
repetition game and the recurrence of the play’s 
differences12 presents Lulovski’s rational but at 
the same time his core of the senses, the essence 
of his creative existence. By subtly and hyper-
realistically shaping the toys’ anatomy using the 
power of strokes and lines and soft shadows and 
light, Lulovski has pushed forward the mimetic 
treatment which in actual fact is a negation 
of the mimesis. He is a delicate master of the 
subject matter and in the drawings we only feel 
the emanation of the manifestation. That is the 
essence of Lulovski’s play, a play of absence and 
presence that we should comprehend as a game 
of life played on the edges between reality and 
fiction, because Lulovski has lived his life on that 
thin line and has lived the most liberating, the 
most elevated and dignified sense of the human 
spiritual existence.

12 In 1982 at the exhibition in the Art Gallery Daut Pasha 
Hammam, Lulovski was showing his first Children’s games 
dedicated to the games with different coloured pencils. 
The exhibition lasted for only four hours, as per the 
artist’s concept. 
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ЗА АНТИСЛИКАТА ИЛИ ЗА  
ПОСЛЕДНОТО ПАТУВАЊЕ 

Викторија Васева Димеска

Кога ќе се запреш на нешто,
престануваш да бидеш насочен кон сѐ.
За да стасаш од сешто кон сѐ, 
мораш да се откажеш од сѐ во сешто.
А кога ќе го досегнеш тоа да имаш сѐ,   
престојувај тука без ништо да бараш.*

…Танас Луловски, таа кревка и силна, 
чувствителна и суптилна природа, имаше се 
и не бараше ништо. Низ тешката осаменичка 
борба уметноста ја разбра и ја освои како 
хоризонт на слобода на сопствените чекори, ја 
сочува личната пси холошка сигурност. Ја имаше 
искреноста, силната емоција, чесноста кон себе 
и кон делото и нескротената, вечна желба да ја 
најде вистината на и во делото, да ја создаде 
антисликата, да ја открие тајната, нултата точка 
меѓу животот и смртта, како што Малевич ја 
откри нултата форма на сликата. 

Како што од птичја перспектива најдобро 
можеше да го види и својот и нашиот свет, да 
пребира и да ги одбира нештата, да ги извлекува 
тајните, така, од таа височина, од таа глетка, во 
тој лет, го испишуваше своето сликовно писмо, 
го втиснуваше  својот  ракопис  со специфични 
карактеристики  што го прават опусот на 
Тане надвор од стриктното дефинирање со 
едноставни, едносмерни и еднозначни јазички 
и стилски обележја.  Тоа е личен израз на една 
нова поетика, нова уметничка пракса, на друга 
линија, без да ги негира визуелните вредности, 
но да ги вклучи во концепт со поинаков пристап 
кон формата. Во таа смисла ја покажа снагата 
на својата доследност, моралната и јазичката. Го 
негуваше емотивното, лирското, чувствителното 
и суптилно писмо, никогаш претенциозно, гласно 
и наметливо. Според автономните уметнички 
ис кази, меѓусебно блиски и различни, според 
ал тернативните јазички позиции и отстапувања 
од умерената уметничка продукција во дадената 
про сторно-временска поставеност, неговата 
про блемска комплексност, со нагласено отста-
пу вање од тогашните поетики, сепак е нај блиску 
до амбивалентниот и отворен кон цептуален 
дискурс. 

Со самото тоа, неговото творештво 
останува концептуалистичко во онолкава 
мерка во која дозволува уметничкото дело да 
се види, доживее, контемплира, разбере итн. 
како структура на феноменот и дискурсот од 
различна природа и функција. (М. Шуваковиќ)

Во неговата не толку долга, колку долговечна, 
творечка епопеја можат да се разликуваат две  
пресметувања на времето: пред и по слика 

OF THE ANTI-IMAGE OR OF THE  
LAST JOURNEY 

Viktorija Vaseva Dimeska

When you stop at something,
You clear your mind.
To get to everything 
You have to give up everything everywhere.
And when you reach to have everything,   
Stay here without looking for anything.*

…Tanas Lulovski was of fragile yet strong, 
sensitive and subtle nature; he had everything and 
asked for nothing. Throughout his difficult yet 
lonely struggle, he understood what art was and 
he dominated it like a horizon of freedom of his 
own steps. He managed to preserve his personal 
mental safety. He also managed to safeguard the 
sincerity, strong emotion and dignity towards his 
own person and the eternal quest for the truth of 
and in the oeuvre, to create the anti-image and 
uncover the truth and point zero between life and 
death, just as Malevich had found the zero degree 
of painting. 

He could best see his and our world from a 
bird’s-eye perspective; it gave him the opportunity 
to peruse and choose, uncover secrets, and that is 
exactly how he created his artistic letter, imprinted 
his manuscript with specific characteristics that 
became distinctive to Tane’s oeuvre that went 
beyond the borders demanded by strict definition 
of the use of simple and unequivocal stylistic 
symbols. This is a personal expression of a new 
type of poetics, new artistic practice, almost 
like another dimension without actually denying 
visual values, but essentially incorporate them 
in a concept that propagates a new approach to 
form. In that sense, he has shown his strength of 
his moral and linguistic loyalty. He nurtured the 
emotional, lyrical, sensitive and subtle letter but 
never in a pretentious, clamorous and intrusive 
manner. Consequent to the autonomous artistic 
expression that, based on the alternative linguistic 
positions and deviations from the moderate 
artistic production in that given time and space is 
mutually close yet different, his complexity with 
an emphasised departure from the then popular 
poetics, can nonetheless be affiliated with the 
ambivalent and open conceptual discourse. 

And with that, his creativity has remained 
conceptual to the degree to which it will allow 
the oeuvre to be seen, experienced, contemplated, 
understood etc. like a structure of a phenomenon and 
a discourse that of a different nature and function. 
(M.Suvakovic)

In his epic opus which is not as extensive as 
it is long lasting, we can differentiate between 
two ways in which time is perceived: before and 
after the image – anti-image 79.  Before the anti-
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- антислика 79. Пред антисликата е слика, по 
антисликата е ништо.

Сите претходни ликовни поеми на Тане се 
само куси преодни секвенци, стилски вежби, 
едно  загревање  пред длабоко да навлезе во 
сопствените просторно - временски димензии во 
кои, она што се обликуваше во неговата фра-
гил на и  раскошна емоционална аура, дојде до 
свеста.

*(Св. Иван од Крстот, Духовен спев, I 13, 11)

Фигуративните композиции од седумдесеттите 
години, кои најчесто се дефинираат како хи пер-
реалистички, немаат некои фун да мен тал  ни, битни 
допирни точки со овој пра вец. Тие се етапа на 
постапното чекорење до пре  ломната точка на 
не предметното, за по доц нежната фаза само да ги 
на дополни, ра зложи и повторно склопи цврстите 
про блем ски, суштински параметри и тежиштата 
на тој ракопис. Постоење на тие паралелни, но не 
и едновремени текови, создаваат критериуми по 
кои се прифатливи разликите во севкупниот негов 
опус.

Тоа би значелo дека овие постапни чекори на 
Тане, каде што присуството на предметот има 
симболично значење, а неговото отсуство е само 
знак, оди кон непредметното кое станува знак на 
(непредметни) чувства. Сликарот е само емоција 
во мигот на создавање на сликата. Кога мислата 
се одмора, сликата бдее. (Г. Башлар)

Во 1979 година настана слика под наслов 79 
тоа беше концепт за работа на антислика, 
која во себе би ја сокрила самата слика. Сите 
тие антислики требаше да бидат со такви 
димензии да во релација на точката на визурата 
(око) оформат рамностран триаголник, со тоа 
што сликата, опфаќајки ја севкупната визура, 
станува активна, а самиот гледач, влегувајки во 
делокругот на сликата, станува нејзин составен 
дел. (Т. Луловски)

Проблемот на антислика  се јавува како 
радикален избор во време кога размислувањата 
за крајот на сликарството и испитувањето на 
неговите  граници беа во жижата на  рас пра ви-
ите, кога ја достигнаа кулминацијата. Ма кар што 
ја подразбира и прифаќа концептуалната ес-
тетика, таа, исто така, ги претпоставува и ре а-
фирмира и основните постулати (премиси) на 
мо дeрнистичкиот формализам. Во конечницата, 
фор мализмот е надминат со потeнцирање на 
умот на уметникот, но не и на неговата рака. 
(Л. Липард)

Како редефиниција на слика без сликовност, 
таа едновремено го изразува и идентитетот на 
сликата како уметничко дело кое ги подразбира 
основните сликарски постулати. Во тој контекс, 

image, time is an image, after the anti-image, it is 
nothing.

All Tane’s previous artistic poems are only 
short transient sequences, exercise of style, a 
sort of warp-up before he ventures deeply into 
his own dimensions of space and time and what 
was actually shaped in his fragile and luxurious 
emotional aura came up to the surface of 
consciousness. 

*(St. Ivan Cross, spiritual verse, I 13, 11)

The figurative compositions of the 1970s 
that were frequently defined as hyperrealistic 
do not actually display any of the fundamental 
and essential properties of this movement. They 
represent a phase of the gradual movement 
towards the breaking point of the non-objective 
and the later phase only adds to, examines and 
puts back together the strong problem-based and 
essential parameters and cores of this manuscript. 
The existence of these parallels (not including 
simultaneous flows) has created criteria based 
on which the differences throughout his opus are 
acceptable.

That would essentially mean that Tane’s gradual 
steps in which the presence of the object has a 
symbolic meaning and its absence is only a sign, 
move towards the non-objective that becomes 
symbolic of non-objective feelings. The painter 
is only an emotion when the image is created. 
The image never rests, even when thought does.(G. 
Bachelard)

In 1979 the image titled 79 was born, and that 
was the working concept for the anti-image, that 
the painting itself had hidden. All those anti-images 
should have had similar dimensions and in relation 
to the eye, form a widespread triangle, but the image 
using the entire vision will become active and the 
observer himself will become an integral part of it by 
entering the vicinity of the image itself (T. Lulovski).

The problem of the anti-image appears as a 
radical choice during a time when he pondered 
whether to put an end to painting and tested 
his limits that actually reached a boiling 
point. Conceptual aesthetics not only signifies 
and accepts the fundamental postulates of 
modernistic formalism; it also assumes and 
reaffirms them as such. In the end, formalism is 
overpowered by the emphasis of the artist’s mind, but 
not his hand (L. Lippard).

The redefinition of an image without imagery 
also simultaneously expresses the identity of the 
image as a piece of art that pertains to the basic 
postulates of painting. In that sense, the idea of 
the anti-image is realised by Tane in an image of 
definitive shapes and strict relationship of black 
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идејата за антислика, Тане ја остварува во слика 
на дефинитивните облици и строги односи во 
обликот на црното и на белото, на вертикалното 
и на хоризонталното. Тоа би значело дека во 
самата редукција на сликата се раѓа формата 
на антислика или откривање на реалноста на 
сликата по себе, која повеќе не претставува 
ништо друго освен самата себе. Антислика е 
можна  исклучиво со помош на слика.

Претпоставката дека антисликата како форма 
е осудена на пермутација во која почетокот 
и крајот ги заменуваат местата, и нема некоја 
логика во однос на пред и после во рамките 
на временската поставеност, оди во прилог на 
искажувањата на Тане дека веќе ги има на-
правено последните слики, за разлика од пр-
ви те кои чекаат да бидат создадени. Со тоа го 
отвора поблемот на спротивности во рамките на 
различните  уметнички и филозофски контексти 
и го иницира  концептуалниот јазички дискурс 
во своето создавање, ја афирмира идејата за 
сликарството како одвнатре мотивиран процес, 
кој постои и одново се појавува. Во тие релации, 
антисликата ја пречекорува граничната состојба 
во чинот на свесна слобода  и прераснува во 
отворено дело без да ја изгуби поетиката и ви-
тал носта. Ликовниот говор на Тане и припаѓа 
на една специфична поетика што го допира 
кон цептуалното врзиво на новите уметнички 
прак си на шеесеттите, но и со идејните и мето до-
лошките подрачја. 

Сликата 79 , градена како слика - антислика, 
ја започна фазата која сеуште трае. Веројатно 
интимните, сеуште неизложени „Интервенции 
во бело“ и  „Заборавени детски игри“ ќе ја 
постават во центар антисликата „79“… (Т. 
Луловски). После „Интервенциите во бело“ и 
„Детските игри“, 1983. се враќа на антислика 
79 со дилема дали да ја разоткрие  или да ја 
закопа со нејзината при кри  ена слика. Оформува 
објект, преминува на текстуалното (анкета) 
дооформување на делото и на  илузионистичкото 
присуство на трите цвета со кои го дефинира 
непредметното, текс ту ал ното, и прогласува  дека 
делото е офор ме но.

Ослободен од дилемите со сознанието дека 
уметноста е единствено потребна на човекот, 
Тане ја разоткрива сликата, ја трансформира 
во хоризонт, во бесконечноста на нерешената 
ен игма во и по која талка човекот, но со која жи-
ве ат и уметникот и уметноста. 

Сите параметри од првичната замисла на 
сли ката 79, се трансформираат, се поместуваат 
во еден поинаков контекст, во хоризонтот на 
жи  вотот (човекот) и на уметноста (сликата), 
каде што антисликата 79 го добива својот од-

and white, vertical and horizontal lines within the 
shape. That would mean that the shape of the 
anti-image is born or it uncovers its true nature 
within the reduction of the image itself, and the 
latter does not depict anything else but itself. The 
anti-image is solely possible with the help of an 
image.

The assumption that an anti-image as a form is 
subjected to permutation in which the beginning 
and the end swap places and there is not much 
sense in analysing the before and after in terms 
of the time arrangement, only adds to Tane’s 
thoughts that he has already produced the last 
paintings and he is yet to begin creating the 
first paintings. This emphasises the problem of 
contradictions in terms of the different artistic 
and philosophical contexts and initiates the 
conceptual linguistic discourse in its creation; 
it also reinforces the idea that painting is an 
internally motivated process that exists and 
keeps reappearing. In those relations, the anti-
image oversteps the boundary in the act of a 
conscious freedom and becomes an open oeuvre 
without losing its poetics and vitality. Tane’s 
artistic language belongs to a specific poetics 
that touches the conceptual bond of new artistic 
practices from the 1960s and also the ideal and 
methodological fields. 

The image 79, developed as an image – anti-image 
was the beginning of a phase that is still ongoing. It’s 
very likely that the pieces “Interventions in white” 
and “Forgotten children’s games” that are yet to be 
shown will bring the anti-image “79” at the centre…
(T. Lulovski).  After the “Interventions in white” 
and “Children’s games” in 1983, he goes back to 
the anti-image 79; he finds himself in a dilemma 
whether to uncover or bury deep its veiled image. 
He forms an object, moves towards additionally 
forming the piece in a textual form (survey) as well 
as the hint of an illusion in those three flowers that 
define the non-objective and textual elements, and 
he proclaims that the piece has been completed.

His realisation that art is necessary only for the 
human being in essence solved the dilemma, and 
consequently Tane uncovered the image and it 
transformed it in the horizon and the perpetuity of 
the unresolved enigma in which a person wanders 
but in which the artist and art prevail. 

All the parameters from the initial concept 
of image 79 were transformed and moved in a 
different kind of context, that is to say the horizon 
of life (a man) and the art (the image), where the 
anti-image 79 received its cut and rightful place. 
The questions he then asked are a replacement of 
the thesis. The answers to those questions have 
already been given. He continuous this process 
of forming the piece textually with additional 
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ре  зок, своето место-простор. Прашањата што 
по тоа ги посочува се замена на тезата. За нив 
одговорите веќе беа дадени. Со дополнителните 
белешки  го продолжува процесот на мисловно-
текстуалното оформување на делото, каде што 
текстот или документот за генеологијата на 
сли ката 79 ја испишува нејзината историја и го 
ге нерира нејзиниот натамошен живот, не само во 
текстот како дело, туку и во чувството како дело. 
Како теориски објект, како дел од процесот на 
процедуралното создавање, ова дело е еден вид 
премин од  скица-текст на концептуализација 
на содржината, т.е. идејата се проектира во 
просторот и  со тоа  станува аспект на пре-
о  бразување на просторот. Станува збор за 
до  стигнување на нултиот (во меѓупросторот од 
ски  цата до визуализацијата)  дематеријализиран 
степен на делото кој и претходи на појавноста. 
На некој начин би можело да се каже дека ова 
де ло (и во сите негови натамошни дадености), 
во севкупниот  процес на настанување, на 
про  блематизирање на појавното, како дело на 
кон  цептуалното изразување, се инте гри ра во 
кон цептуална архитектура, т.е. ар хи тек ту рата 
ја реинтегрира во концептуално (транс цен ден-
тално) дело. 

Проблемот на сликарската композиција го 
има поместено во сферите на структурирањето 
или организирањето на просторот, иницирајќи 
дека делото не е само осликан сегмент, дека тоа 
не е веќе самата структура , туку меѓуодносите 
во просторот, вклучувајќи ги и сегментите што го 
прават просторот - ѕидовите, меѓупросторите. Со 
тоа, концептот станува  структурален однос на 
конкретниот простор ( на делото) и на реалниот 
простор (на дадената архитектура).

Концептуализација на ситуацијата искажана е 
со неговите концепти-нацрти за  реализирање во 
процес на слика-антислика 79, која подразбира 
инсталација во простор што ги активира и 
одре дува неговите значенски параметри, а 
по  натаму  нивното  случување продолжува во 
вре мето и во просторот. На другото ниво на 
примањето, т.е. на  проблемот на перцепцијата 
(во употреба): како се апсорбира делото, ка ко 
гледачот учествува или не, како станува со учес-
ник… се создава вкрстување на идејата и неј-
зи ната интерпретација (комуникацијата дело-
посматрач), каде што секој му ја додава својата 
сопствена димензија. 

Во опсесивното самоодредување на сли ка-
та-антислика и барање на нејзините гра ни ци, 
точ ното значење на антисликата е до некаде не-
јас но и неодредено бидејќи тука станува збор за 
изедначување на ма те ри јалните, кон цептуалните, 
искуствените и ег зи стен ци ја лните содржини.

Референцијалните точки во таа негативна 

notes and the text or the document regarding the 
genealogy of image 79 talks about its history and 
generates its future life, not only in the text as a 
piece, but also in the sense and feeling as a piece. 

This piece, as an object of theory and as part 
of the process of procedural creation is a type of 
transition from a draft - textual conceptualisation 
of content i.e. the idea is projected in space and 
it thus becomes an aspect of the transformation 
of that space. The focus is on achieving the zero 
(in the space between the draft and visualisation) 
dematerialised degree of the piece that precedes 
appearance. In some way we can say that this 
piece (and of its future reference) in terms of 
the entire creative process, the complexity of 
appearance and conceptual expression, has 
integrated in the conceptual architecture i.e. it 
has reintegrated the architecture in a conceptual 
(transcendental) piece. 

He moved the problem with the visual arts 
composition to the structuring or organisation 
of space, thereby indicating that the piece is not 
solely a painted segment and it is not the same 
structure anymore, but now it represents the 
interrelations in the space including the segments 
that make up the space – walls and the space in-
between. And with that, the concept becomes 
a structural relationship between the specific 
area (the piece) and the realistic area i.e. the 
architecture. The conceptualisation of the given 
moment is expressed by his concepts – ongoing 
drafts of the image – anti-image 79 that pertains 
to the installation in the given space that activates 
and determines the parameters of its significance 
which will continue in that space and time.   

The next level of observation i.e. the problem 
of perception (in use): the manner in which the 
oeuvre is absorbed, whether the observer is or 
isn’t an active participant, whether he becomes 
complicit etc. creates an interconnection of 
the idea and its perception (communication 
between the piece and the observer), where every 
person adds to the piece his own viewpoint and 
dimension.

In terms of the obsessive self-determination 
of the image – anti-image and the quest to find 
its limits, the precise meaning of the anti-image 
is to a certain extent imprecise and ambivalent 
because the attempt here is to reach equilibrium 
of the materials as well as the concept, experience 
and existential aspects. 

The reference points within that negative 
dynamic (anti) that is shaped by the reduction in 
circumstances when it is negated by its idea of the 
image are actually achieved by the anti-image in 
an image of definitive content such as for example 
black and white, horizontal and vertical, a cut-off, 
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ди намика (анти) што се обликува со помош на 
ре дукција, во услов на негирање кое ја по-
кре нува неговата идеја за сликата, сепак , 
ан ти  сликата ја  остварува во слика на де фи-
ни  тивните содржини, како што се црно и бело, 
хо ризонтала и вертикала, исечок, круг, крст, 
три  аголник. Тоа би значело дека во редукцијата 
на сликата, настанува форма на антислика, со 
што се открива енигмата на реалноста на сли-
ката. Антисликата кај Тане не е во судирот со 
традицијата и идејата за слика како илузија и 
метафора, ниту подразбира бришење на ис-
то риското подрачје на сликарството за да се 
створи слика без идентитет. Негацијата (анти) 
ја користи како продуктивно начело за да се 
ини  цира идентитетот на субјективното и на при-
паѓањето, на емотивната експресија, на осо бе ни-
от знак, како еден облик на слобода.

Антисликата 79 е отелотворување на идејата 
одвоена од привидниот простор, од буквалната 
содржина. Таа е оперативно поле на авторот, 
концепт со автономна реалност која  постои 
во, но и парарелно со светот, и има своја 
автономија. Чувствата наталожени во куќата на 
Тане мораат да излезат, да добијат свој облик, 
мора да ги смести, да ги соопшти: „Доколку 
авто  рот ја разголи својата душа и мисла, де-
ло то ќе ја поседува моќта кога-тогаш да допре 
до сетилата на набљудувачот…значи, кога 
авто рот го обмислил делото и концептуално 
го обликувал како една ликовна целина, тоа 
веќе вистински егзистира. И се препушта на 
публиката да навлегува во него или не. Нели в 
црква верникот влегува со секое свое битие?“       
(Т. Луловски)     

На сметка на обликувањето на вистината 
на предметното кое се наоѓа под површината 
на феноменолошкото (К. Пирковска), сликата-
антислика 79 со својата имагинарна, но можна 
поставеност, ја ослободува предметноста на 
сетилното искуство. Вистината на создавањето  
не е во чинот да се завладее со обликот, туку 
обликот да се прилагоди на содржината, не е 
во пластиката на   виденото, туку во пластика на 
создаденото.

Чинот на платното произлегува од обидот 
ми гот на спасување да се оживи во неговата 
ис торија, во митот за минато са мо пре поз-
на вање, но и обидот да се воведе нов мит во 
кој уметникот ја остварува севкупната своја 
личност - мит за идното самопрепознавање.     
(Х. Розенберг)

…Чувствувам дека треба да го покријам 
белото, не да го заштитам, бидејќи ниту можеш 
да го заштитиш. Затоа го оставам како тајна. 
Мислев дека тоа е детството… (Т. Луловски)

circle, cross, triangle etc. This essentially means 
that the form of the anti-image is derived within 
the reduction of the image, and consequently 
the image uncovers enigma of reality. Tane’s anti-
image does not clash with tradition or the idea 
of an image as a metaphor and an illusion, nor 
does it deny the historical aspect of visual arts so 
that it can produce an image without identity. He 
uses the negation (anti) as a productive principle 
to initiate the identity of the subjective and 
affiliation, emotional expression, a particular 
symbol such as the shape of freedom.    

The anti-image 79 is an embodiment of the idea 
that is separated from the apparent space and the 
literal content. It is the author’s operational field, 
his concept of autonomous reality that is also 
autonomous in the real world. The feelings piled 
in the Tane’s house have to emerge at some point 
and assume their shape; he has to arrange and 
announce them: “If the artist lays bare his soul and 
thoughts, the piece will be powerful enough and at 
some point it will penetrate the observer’s senses …
so when the artist has conceptualised the piece in a 
shape that resembles an artistic whole, the piece will 
truly shine and exist. It is released to the audience for 
them to absorb it. The believer goes to church with 
every fibre of his being, does he not?” (T. Lulovski)     

At the expense of shaping the truth of the 
objective that lies under the surface of the 
phenomenon (K.Pirkovska), the anti-image 79 
releases the objectivity of the senses’ experience 
through its imaginary and actual position. The 
truth of creation lies not in the attempt to rule 
over the shape, but more in the attempt for the 
shape to adjust to the substance of the plastic of 
that which has been created as opposed to the 
plastic of that which has been seen.

The canvas’s action stems from the attempt to 
awaken the moment of salvation in its history and 
in the myth of past self-recognition. However it also 
stems from the attempt to introduce a new myth 
in which the artist will attempt to unfold his entire 
person – the myth of future self-recognition. (H. 
Rosenberg)

…I feel that I have to cover the white, not to 
protect it because you can’t really protect it. Thus 
I’ll leave it as a secret. I thought that it was the 
childhood … (T. Lulovski)

If we talk about concealing and revealing the 
image, the spiritual and the material, the black 
and the white, and the parallel presence of formal 
figuration, one paradoxical concept emerges in 
which contradictions simultaneously prevail and 
operate in the mind.
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Оддалечување, 1972, акрилик, 145х145 см 
сопст.: Музеј на современата уметност, Скопје
Distancing, 1972, Acrylic on canvas, 145x145 cm
Owned by: Museum of Contemporary Arts, Skopje
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Предел, 1974, акрилик на платно, 98х48 см
сопст.: Мемед Нурединовски
Landscape, 1974, Acrylic of canvas, 98х48 cm
Owned by: Memed Nuredinovski
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Предел, 1974, акрилик на платно, 98х48 см
сопст.: Мемед Нурединовски
Landscape, 1974, Acrylic of canvas, 98х48 cm
Owned by: Memed Nuredinovski

Без наслов, 1974, молив на грундирано платно, 63,3х52,6 см
сопст.: Владимир Величковски
Untitled, 1974, Pencil on ungrounded canvas, 63,3х52,6 cm
Owned by: Vladimir Veličkovski
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Сочувани глуварки, 1975, акрилик на платно, 146х146 см
сопст.: приватна
Kept Dandelions, 1975, Acrylic on canvas, 146х146 cm
Privately owned
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Преку / низ ливадата, 1973, акрилик на платно, 145x145 см
сопст.: Музеј на современата уметност, Скопје
Over / Through the Field, 1973, Acrylic on canvas, 145x145 cm
Owned by: Museum of Contemporary Arts, Skopje
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Трње, 1975, акрилик на платно, 180х208 см
сопст.: приватна
Thorns, 1975, Acrylic on canvas, 180х208 cm
Privately owned
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Летаат II, 1974, акрилик на платно, 145х145 см
сопст.: приватна
They are Flying II, 1974, Acrylic on canvas, 145х145 cm
Privately owned 
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Ноќ и илузија, 1973, акрилик на платно, 198x145 см
сопст.: приватна
Night and Illusion, 1973, Acrylic on canvas, 198x145 cm
Privately owned
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Ако се зборува за покривање и откривање 
на сликата, за духовното и материјалното, за 
црното и белото и за паралелното присуство 
на формалната фигурација, може да се раз-
ми слува и за еден парадоксален концепт во 
кој двете спротивности постојат едновремено 
и функционираат во умот. Со помош на кон-
цеп туалното свртување со што донекаде се 
оддалечува од симболичната содржина, од 
проживеана и сликовна уметност, Тане ја 
помести својата мисла кон посложеното и  по-
комплексно сфаќање на уметноста, кон кон-
цептуалниот израз. За да го најде решението 
или сам да си одговори на прашањата што ги 
постави, Тане создаде свет на суштинските 
со стојби: црното и белото, хоризонталата 
и вертикалата, духовното и материјалното. 
Афинитетот кон дематеријализацијата, кон 
монохромијата, минимализмот, кон тишината 
(која му припаѓа на феноменот време и простор 
и е незаобиколна појавност со најмоќен и 
најкомплексен дијапазон на постоење), со 
антиципирање на менталните приоди како 
карактеристики на концептуалната уметност,  
иницираат одредена блискост во изразот на 
Луловски со духовноста на беспредметното на 
Малевич.

Мислам дека кај Тане до самиот крај постоеше 
некоја нелагода, некоја тивка немоќ, некое 
Ништо во борбата, во усилбите и филозовските 
енигми, дилеми, неизвесности и недоумици меѓу 
концептуалното (предметното) и непредметното 
(супрематистичкото), па и до адицискиот 
елемент, до прашањето да се биде или не…
додека не дојде до крајот на својот животен пат 
со прашањето кое лебдееше над неговиот бел 
болнички кревет: дали крстот што го создадов 
беше и мој крст?  Она што е карактеристично 
за замислата на  индивидуалните митологии 
е фактот дека прашањето за субјектот 
оста нува битно и по смртта на субјектот, 
бидејки прашањето за субјектот е прашање 
на праксата и нејзините дискурзивни по тен ци-
јалности во процепот на поединечното (по-
јав ното) и универзалното (концептуалното).        
(М. Шуваковиќ )

Таа тлеечка дилема (дали и како да се на-
пуш ти светот на волја и представа, во мигот на 
создавање на разрешницата на антислика 79), 
како да го доведе до преминот на граничната 
линија меѓу задоволство и среќа, и му ја отвори 
вратата кон хоризонтот. Во тој миг, во тој 
хоризонт-пустина каде што ништо не е вистина 
освен чувствата, тие станаа содржина на не-
го виот живот, а квадратот - (празниот квадрат)  
осло бодување на чувствата или чувство на 
непредметност. Годините во кои се дефинираше 
енигмата на антисликата 79, му беа потребни 
за да ги исчисти и разјасни мислите, да ги 

With the help of the conceptual closure which 
to a degree distances itself from the symbolic 
content and the experienced visual arts, Tane 
has managed to shift his thought towards the 
complex and more complex understanding of 
art and the conceptual expression. To find the 
solution and answers to his own questions, Tane 
has created a world of essential conditions: black 
and white, the horizontal and the vertical, the 
spiritual and material. The affinity towards the 
de-materialisation and monochrome, minimalism 
and silence (that is affiliated to the phenomenon 
of time and space and it is an unavoidable element 
with the most powerful and most complex extent 
of existence), and by anticipating the mental 
approaches liken to the properties of conceptual 
art, there is a certain approximation of Lulovski’s 
expression with the spirituality of Malevich’s non-
objective elements.

I think that Tane until the very end exuded 
some sort of discomfort, muted weakness, a void 
in the struggle, forcefulness and philosophical 
enigmas, dilemmas, suspense and hesitation 
between the conceptual (objective) and the non-
objective (suprematism), and perhaps including the 
additional element through which the following 
question is posed: to be or not to be…until he 
reached the end of the line so to speak still asking 
the question from his white hospital bed: was the 
cross that I created also my cross?  What’s typical 
about the idea of individual myths is the fact that 
the question about the subject remains significant 
even after the subject’s death, because the question 
about the subject is a question about the practice 
and its potential as a discourse within the process 
of the individual (as it appears) and universal (the 
conceptual). (M. Suvakovic).

It seemed that the never ending dilemma 
(whether and how can one leave the world of 
will and idea now during the final stages of anti-
image 79), took him to the borderline between 
satisfaction and happiness and thus opened the 
door towards the horizon. At that moment in time, 
within that desert like horizon where only feelings 
are sincere and nothing else, they took over his 
life and the square (that empty square) released 
his feelings and that sense of non-objectivity. He 
needed the years during which the enigma of the 
anti-image 79 was defined to cleanse and clarify 
his thoughts, get in touch with his feelings and 
separate the anti-image, to inscribe the square, 
paint the black and white and achieve the non-
objective and accentuate the plastic feeling 
into that space in time. It’s as if he didn’t want 
to uncover the secret and realise the invisible 
concept, because the idea that stretches beyond 
its margins cannot retain its original meaning. The 
piece should not be defined by its manifestation; 
it should be the idea that is independent of that 
manifestation. The concept of the anti-image 79, 
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осо знае чувствата, да ја издвои антисликата, 
да  го впише квадратот, да го ислика белото и 
црното, да го обеспредмети предметното и да 
го пренесе во простор пластичното чувство. 
Како да не сакаше да ја открие тајната, да 
го реализира невидливиот концепт, бидејќи 
идејата која со бележење излегува вон себе, 
веќе не е тоа. Делото не би смеело да биде она 
што ќе го забележи, туку идеја независна од 
бележењето. Концептот на антислика 79, како 
и поголем дел од содржините на неговите дела, 
поставени се во едно единствено медитативно 
енергетско поле на местата, на локациите во кои 
се кријат оние јадра што го прават лавиринтот 
на искривените сили кои се обидува да ги 
преструктуира во рамките на постоечкото 
изместено поле на светот. 

Дали во контекстот на прашањето Дали 
празен простор може да биде уметничко дело…
гледањето, видувањето може да се интерпретира 
како создавање? 

Ако некој верува дека тоа е уметност, тогаш 
тоа е уметност. Истото може да се примени и 
на слика-текст. Својството на концептуалната 
уметност е што уметничкото дело ја превзема 
улогата и на кандидатот и на делото, што значи 
дека се разликува обликот на интерпретација 
од објектот во  реалистичка смисла. Сепак, 
уметникот е првиот посматрач на своето дело.

Интерпретирањето на видување како со-
зда вање, подразбира дека интенциите се и на 
умет никот (кој со поставеното прашање како 
уметник го дефинира просторот како уметничко 
дело )и на рецепторот да го види просторот 
како објект-уметничко дело, т.е. да го види 
објектот во уметничкото создавање кое, во овој 
случај како концепт, може да биде и зборот 
на уметникот. Уметникот е и набљудувач кој ја 
открива веќе присутната уметност со са мото 
замислување, гледање, конципирање, вер бал  но-
визуелно представување на намерата про сторот 
да се обвитка со платно, сликата да се соголи до 
рамка… Значи дека уметноста е веќе присутна 
во прашањето на Тане, односно создадена во 
замислата да ја создаде, додека посматрачот 
ја открива, од носно верува дека може да 
биде и одлика на објектот, што иницира дека 
уметничкото е веќе при сутно. Доколку станува 
збор за музеј, црква…, по рано или подоцна на 
нив им е даден статусот на уметничко дело, и 
ако тој објект е создаден со свесна или несвесна 
интенција,  сепак тие интенции се сметаат за 
уметнички. 

Да ја парафразираме претпоставката на Шу-
ва ковиќ: ако самото прашање што се може да 
биде уметничко дело, во исто време потврдува 
де ка тоа нешто е уметничко дело, претпоставка 
е дека уметничкото дело е чин што уметникот 

as well as most of the content of his pieces has 
been arranged in a single meditative energetic 
field of the space, the places hiding the cores that 
make up the labyrinth of misshapen forces that 
he attempts to restructure within the existing 
deformed point of the world. 

Is it possible to interpret thoughts and 
observations as a creation in terms of the question 
Can an empty space be considered as a piece of art?

If a person believes it to be art, then it is art. 
This can also be applied to an image-text. The 
property of conceptual art lies in the fact that 
the oeuvre takes on the role of the candidate and 
the piece, which means that interpretation of the 
piece will essentially be different from the realistic 
shape of the object. Nonetheless, the artist is the 
primary observer of his piece.

If we apply the concept of thoughts as creation, 
then we can agree that the intentions of both the 
observer and the artist (who by asking the question 
as an artist has defined the given space as a piece 
of art) are to view the given space as a piece of art 
i.e. to view the object within the artistic creation 
(in this case as a concept) that can also be the 
artist’s words. The artist is also an observer that 
by observing, thinking, conceptualising, verbally 
and visually presenting the intention to cover 
the given space by a cloth, uncovers the already 
present artistic value. This means that art is 
already present in Tane’s question and art has 
been created in the very thought of its inception, 
whereas the observer uncovers it and believes that 
it can also be a characteristic of the object which 
again indicates to the notion that artistic value 
has already been created. Regardless of whether 
it’s a museum or a church, sooner or later they 
will be assigned with the status of an oeuvre and 
even if that object was created with a purposeful 
or inadvertent intention, those intentions will 
nonetheless be regarded as artistic. 

Let’s rephrase Suvakovic’s assumption: If by 
asking the question of what can be considered as 
art we actually confirm that an object is in fact 
art, the assumption then is that the oeuvre was 
defined as such when it was created by the artist, 
which would in turn mean that the definition 
and confirmation are preceded by a previously 
determined object. 

If we determine that art is already there then 
the only thing left for the artist to do is to uncover 
it. The concept of creativity is connected to the 
creation and/or revelation in order to confirm that 
something (be it an empty space, space covered in 
cloth, a bare image…) can be considered as an art 
piece. 

The existence of thought is a component of 
space, an awareness of the input of interpretation 
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му го дал  кога го именувал, а тоа би значело 
де ка потврдување и именување подразбира 
претходно пронајден објект. Доколку уметноста 
е веќе присутна, уметникот само ја открива. 
Концептот на креативноста е поврзан со созда-
ва њето и/или откривањето за да потврди дека 
нешто ( празен простор, простор обвиткан со 
платно, оголена слика…) може да биде умет нич-
ко дело. 

Постоењето на мислење е компонента на про-
сто рот, свест за уделот на интерпретативното 
во доживувањето и (под)разбирањето на   
материјалното. Делото се случило - создавањето 
се случило.

Одговорите на прашањата на Тане би се одне-
су вале на убедувањето: доколку веруваме дека 
тоа е уметничко дело,тогаш тоа е.

Дуализмот на знајно и незнајно  е дуа ли  зам 
на согледување на појавата и не со гледување 
на појавата, на присуство и от сус  тво. Тука, 
ра  з мислувањата стануваат ко м понента на 
про   сторот, стануваат реален про стор, ма ни фе -
стација на размислување за ма ни фес тација на 
размислување и свест за уде лот на ин тер пре-
та тивното во до жи ву ва ње то и раз би рањето на 
ма те ри јал но то. (М. Шуваковиќ)

…за конкретизација на идејата е потребна само 
добра техника и концентрација. Она пак што е 
суштествено се доживувањата кои претходат…
денови на борба со себе, денови на интензивни 
размислувања кога идејата го добива својот 
реален облик. А потоа наидува процес на сликање 
во кој доживувањето се судрува со рационални 
моменти. (…) За мене сликата постои само кога 
ја создавам. (Т. Луловски)

Во 1982 година, со прашањата (текстот) 
што и ги испрати на Ирина Суботиќ (автор на 
не го вата изложба во МСУ, Белград), (не)оче-
ку вај  ки одговор како дел од концептот, Танас 
ини   цира некои значајни карактеристики на 
кон цептуалното рамислување за статусот на 
умет никот и уметноста, за институцијата умет-
ник, реферирајќи на општествените  фун кции 
на уметноста и на функцијата на општеството 
во уметноста, проблематизирајќи ги нејзините 
можности и граници. Мислам дека овие прашања 
имаат референцијални значења во смисла на 
пре испитување на самиот себе и дека од го во-
рот се содржи во неговиот став кој што го има 
ини цирано со самите прашања, што би се свело 
на  основните постулати за статусот на умет нос-
та и уметникот, и за синтезата на мен тал ното и 
спи ритуалното.

Отворениот концепт или расправата за и со 
уметноста се однесува не толку на разликување 
на објектот на интерпретација од објектот во 
реа  листичка смисла, колку на поместувањето 

within the experience and understanding of 
material aspects. The piece has occurred – so has 
the creation.

The answers to Tane’s questions would pertain 
to the conviction that if we believe that something 
is a piece of art then that’s exactly what it is.

The dualism of what is significant and 
insignificant is reflected in the dualism of 
observation and non-observation of the event, 
in other words presence and absence. So here, 
thought becomes a component of space and 
realistic space, a manifestation of thoughts on 
manifestation of thought and awareness of the 
input of interpretation within the experience and 
comprehension of material aspects (M. Suvakovic). 

…you only need good technique and concentration 
if you want to specify an idea. Here what is 
essentially important is the preceding experience...
days of struggle with self, days of intensive thought 
processes when the idea actually assumes its realistic 
shape. And then comes the process of painting in 
which the experience clashes with rational moments. 
(…) For me, the image exists only when I create it.      
(T. Lulovski)

In 1982, he sent some questions (written 
questions) to Irina Subotic (the author of his 
exhibition in CAM Belgrade) and he did (not) 
expect answers to those questions as part of the 
concept; but his questions brought forward some 
very significant elements of conceptual thinking 
about the artist’s status and that of art, and also 
of the artist as an institution, thereby referring 
to the social functions of art and the role of 
society in art, thus complicating its possibilities 
and limitations. I think that these questions 
have referential meaning in the sense that they 
instigate a revaluation of oneself and that the 
answer can be found in his viewpoint sparked by 
those same questions, which would lead us to the 
fundamental postulates about the artist’s status 
and that of art as well as of the synthesis of the 
mental and spiritual.

The open concept or discussion about art refers 
to some extent to the differentiation of the object 
of interpretation from the realistic object, but 
more so on shifting the limits of time and space 
in a completely new arrangement. In that sense, 
the object provides artistic characteristics that 
are uncovered precisely in the connection of the 
differences in creativity, creation and uncovering.

The character of the conceptual elements in his 
piece is a mental hygiene which develops a special 
kind of conceptual expression that characterises 
the discipline and of mind and spirit.

Gradually, Tane opened the door to the non-
objective towards which his thoughts were 
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на границите на времето и просторот во една 
со сема нова поставеност. Во тој контекст, на об-
јектот му дава карактеристики на уметничко, кои 
се откриваат токму во поврзаноста на ра зли ки те 
во креативноста, создавањето и от кри ва њето.

Карактерот на концептуалното во неговото де-
ло е ментална хигиена каде што се развива еден 
особен вид концептуално изразување кое ги 
карактеризира дисциплината на умот и на духот.

Постапно, Тане ширум ја отвори вратата кон 
беспредметното кон кое секогаш тежнееше 
не говата мисла и со раскошното внатрешно 
бо  гатство се обидуваше преку Ништо да го 
из ра  зи Апсолутот, помина долг пат во ди ле ми, 
во недоумици, во пресметки со себе, во са мо-
дијалози, во војна со предметноста …и до дека 
таа полека бледеше, се гасеше и жи во тот на 
Тане. Во тркалото го впиша крстот, го пушти да 
се тркала низ темните ходници до Ра спе тието…
Дојде до метафизичкиот ѕид, допре до емо-
ционалните сфери на нихилизмот, а со тоа го 
освести својот сон за супрематизмот на Малевич. 

Со концептот Во слава на Белото, во 2000 
година, Тане конечно ја изоде својата патека, 
ги изора пустината и нивата, а сите животни 
дран  гулии ги впиша во Крстот. На тој стар сим -
бол на христијанскиот тоталитет кој Тане гo 
антиципира, прифаќа и респектира, нема што 
да му додаде, ниту да му одземе (Крстот си е 
крст), го исползува како симбол на крстот што 
го носи, како симбол на бесконечното ширење на 
не  бесната, духовната, интелектуалната, активна  
вер тикала, и земската, рационална, пасивна хо-
ри зонтала.

До ден денешен се прашувам дали скриената 
тајна била самото детство или самиот извор 
на животот- Белото. (Т. Л.) Дилемата дали да 
го бара одговорот и дали тој воопшто постои, 
го одложи завршувањето, оформувањето на ан-
тисликата, бидејќи, кога ја оформи, заедно дој-
доа до крајот на патот. Сликата има и невидливи 
димезии. Кога би била сосема готова, би била 
мртва. (Т. Л.) 

Во слава на белото  е резиме на севкупниот 
животен и творечки од на Тане. Во таа црква 
претворена во гробница, самиот на себе си ги 
даде одговорите на отворените, круцијални 
животни прашања што непосредно им ги по-
ставуваше на другите и посредно на самиот се бе. 
Детството - детските игри, топката од черги, 
почетокот, раѓањето, духовното одење, ду ховниот 
раст на хоризонтот на  белото, кое па ралелно 
го следи црното, се вкрстуваат, се сре ќаваат во 
Распетието. Тркалото на животот кое се врти, се 
враќа назад до Распетието, до крстот, до крајот, 
до црната хоризонтала. До кол  ку крстот е оската 
на кругот, таа е пет та та точка која во средиштето 
ја достигнува онаа форма која е блиска до 
божественото, просветленото. Кругот кој му 

always inclined and he attempted to express 
the Absolute using Nothing through his splendid 
internal treasure; he spent most of his journey 
locked in dilemmas, and ambivalence and internal 
arguments, self-dialogues and at war with the 
non-objective…and as it slowly faded, so did Tane’s 
life. He engraved the cross within the circle, he 
released it in his dark corridors to find its way 
to the Crucifixion...he faced the metaphysical 
wall, touched the emotional spheres of nihilism 
and with that he aroused his dream of Malevich’s 
suprematism.

With the concept of In celebration of white 
developed in 2000, Tane had finally persevered 
on his journey, he walked the deserts and fields 
and engraved all of life’s bits and pieces into the 
Cross. Tane conducts himself with anticipation, 
acceptance and deference towards that ancient 
symbol of Christian totality, and he has nothing to 
add to or take away from it (a cross is a cross), he 
utilises it as a symbol of the cross that he bears 
and a symbol of the infinite expansion of the 
heavenly, spiritual, intellectual, active vertical and 
earthly, rational, passive horizontal line. 

To this very day I wonder whether the concealed 
secret was childhood itself or the source of life itself 
– White (T. L.). The dilemma whether to look for the 
answer and if the answer at all exists had delayed 
the completion and the shaping of the anti-image 
because when he finally formed it, they both came 
to the end of the road. The image has hidden, 
invisible dimensions. “When it would be completed, 
then it would die” (T. L.).  

In Celebration of white is a summary and a 
reflection of Tane’s entire life and opus. The 
church turned into a tomb had been concealing 
all the answers to the open and crucial essential 
questions and he found them; he found the 
answers to the questions that he directly posed 
to others and to himself. Childhood – children’s 
games, ball made of carpets, beginning, birth, 
spiritual journey, spiritual growth of white’s 
horizon, that in parallel follows black, they cross, 
they meet at the Crucifixion. The spinning wheel 
of life turns back to the Crucifixion, the cross, 
the end and the black horizon. If the cross is the 
circle’s axis, then it is the fifth point that achieves 
in its core the shape that is the closest to the 
divine and enlightened. The circle belongs to the 
spiritual and immaterial, it symbolises entirety, 
existence and sky. 

The transformed open piece moves between the 
aesthetic and intellectual function and reflects the 
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припага на ду хов  ното и  нематеријалното, ги 
сим болизира це лоста, битието и небото. 

Отвореното дело кое се трансформира, 
по ставено меѓу естетската и инте лек ту алната 
функ ција, го носи духот на транс цен ден тал  -
на та симболика. Со оглед на тоа што ли ков-
ниот исказ на Тане се движеше по една хо ри -
зонтално-вертикална патека, постојано во една 
неизвесност во барањето на одговорот што се 
може да биде, а што е уметничко дело , тој го 
прифаќа и овој исто така противречен кон цепт 
насочен кон автореференцијалноста на ме ди-
умот со помош на идејата за уметноста како 
про цес и проект.

Неговата концептуална сторија во делата по-
сле седумдесеттите, со текст-слика-концепт, го 
во  ведува и го вовлекува  гледачот во сликата и 
го прави соучесник со чинот на самото читање 
на текстот , со разбирањето и размислувањето за 
неговата содржина. Дадениот  јазичен код пре-
поз нава два можни принципи: а.) текст кој, како 
предмет, е дел од неговиот дрангулариум, трага 
на хоризонтот, композиција која не е опис туку 
порака;  и б.) текст како расправа за животот, за 
состојбите, за проблематизирање на статусот на 
уметникот и уметноста, нешто како калиграфско 
бележење на чувствата, на дилемите и на за гат-
ките.

Ракописниот текст во неговите дела може да 
се согледа како факт , како појавност на сли ка/
цртеж со дискурзивно конструирани и се    мантички 
посредувани објекти во самиот текст. Во однос 
на просторот пресудни се одлуката и интенцијата 
на уметникот за прео бра зување на објектот 
од еден во друг статус, убе дувањето станува 
пресудно во до делувањето на статусот, односно 
во де фи нирањето на умет ничкото дело.  Во овој 
контекст,Тане се обидуваше да ги пронајде оние 
битни аспекти на уметничкото делување кои не 
се сведуваат исклучиво на естетското, туку се 
лоцират во оние аспекти на творењето кои под-
разбираат еден посложен, покомплексен систем: 
менталното, лингвистичкото, сознајното, кон-
цептуалното.

И покрај тоа што тука станува збор за кон-
кре тизирање во облик на слика, суш тест ве но-
то  значење е во менталните пропозиции врз 
кои делата се засновани, односно објектот на 
сли ката е користен како  медиум за  особено и 
специфично  експлицирање на духовните, мен-
тал ните и концептуалните процеси. Во основа, 
пре мисите на концептуалното ги изразува со 
оние компоненти кои ги носат визуелните, на-
дво решните карактеристики на сликата. Во таа 
смисла, делото го гради врз поврзани релации 
на визуелните дадености (факти) со оние мен-
тал ни претпоставки кои, всушност, доведоа до 
нивната употреба (на визуелните факти).

spirit of transcendental symbolism. Considering 
that Tane’s artistic expression has moved along 
a horizontal and vertical line, continuously in 
anticipation in search for the answers as to what 
can be regarded as a piece of art and what actually 
is a piece of art, he accepts this contradictory 
concept that is positioned towards the self-
reference of the media with the help of the idea 
that is a process and a project.

The conceptual story of his pieces, especially 
after the 1970s namely with text-image-text, he 
introduces and leads the observer into the image 
and makes him complicit by only reading the text, 
thinking about and understanding its concept. 
The given linguistic code recognises two possible 
principles: а.) Text that as a subject is part of his 
trinketry, a trace in the horizon, a composition 
that isn’t a description but more of a message; and 
b.) Text as a discussion about life, aspects of life, 
the complexity of the artist’s status and that of 
art, similar to a calligraphic jotting of feelings, the 
dilemmas and enigmas. 

The manuscript in his pieces can be considered 
as a fact, as an image/drawing in the shape of 
the discursively constructed and semantic objects 
in the text itself. In terms of space, the decision 
and the artist’s intention to transform the object 
and assign to it another status are of crucial 
significance as is the conviction and the definition 
of the oeuvre. In that sense, Tane has tried to find 
all those important aspects of the artistic impact 
that are not necessarily aesthetic; instead they 
can be found in those aspects of creation that 
are indicative of a more complex system: mental, 
linguistic, comprehension, conceptual.

Here, the attempt is to specify the image into 
a shape, but the essential significance is in the 
mental propositions based on which the pieces 
are founded and the object of the image is used as 
a medium for particularly and specifically reflect 
the spiritual, mental and conceptual processes. He 
essentially expresses the premises of conceptual 
elements with components of the visual and 
external properties of the image. In that sense, 
he expands the piece on the connected relations 
between the facts and those mental suppositions 
that actually resulted in their use (the use of visual 
facts).    

His quest to structure his own world and 
autobiographical scripts, traces that began in the 
fields – borderlines, deserts...weave the horizon, 
the path on which we walk. A surface emerges from 
a straight line set between two lines and that surface 
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По  ходот за структурирање на сопствениот свет, 
на автобиографските записи, траги,  за по ч  нати во 
нивите - меѓите, пустините…го ткаат хоризонтот, 
патеката по која одиме. Од една права линија 
поставена меѓу две линии се појавува површина 
која може да е поле или ни ва. А правата линија 
е меѓа или граница меѓу две држави. Дали тоа е 
чекор, дали лет, дали трев ка? До моментот пред 
мојата последна из ложба верував дека ја оборив 
хоризонталата, а всушност, таа ме обори 
мене. Нивата пред очите е права, само птицата 
може да ја обори хоризонталата. Таа е граница. 
Човекот од пам ти век војуваше со тој хоризонт. 
(Т. Л.) Во сета таа градина од  сеќавања, во тој 
опредметен сон, Тане ја исклучува баналната 
предметност ка ко таква, таа станува само симбол 
и знак - преносител, меѓа на хоризонтот во која се 
обидува да најде Апсолут и Ништо. 
Да вајќи му на дрангулариумот  од секојдневието 
една суптилна лирска нота и значај во ново зна-
че ње, на мигови, и навидум, создава разубавен 
свет кој нему му е потребен за да го  сопре 
пре владувањето на трагичното во својот живот. 
Се пак, тоа не беше разубавен свет граден врз 
илу  зии, туку слика под слика, тајна, чекори на 
скитникот по хоризонтот на молкот, за да пов тор-
но над мртвите нешта на кои им ја од зе де фун-
кцијата, засади семе на една нова зна ков ност.

Нештата од секојдневието, веќе не се пред-
ме ти што ги гледаме, тие ја немаат функцијата 
на сегашноста, тие се само појавни мисли, 
неми сеќавања, траги и меѓи, патеки на не го-
виот уште неизоден хоризонт. Со тоа што чув-
ствата се беспредметни, појавноста е само 
тра га, знак на чувствата, како што и уметникот е 
отсутен од сликата, а присутен со знак. Сепак, 
дематеријализацијата  не подразбира едно став но 
исчезнување на материјалното. Објектите се губaт 
поради битните промени во самата постапка, во 
структурата на континуумот. Како про цесуално 
создавање, делото е трага  на се она што во 
подсвеста е перципирано со по сред ство на 
сетилата, но не е забележено со свесниот ум:

Нешто што се обликува во мојот ум и еднаш
ќе дојде до свеста.
Нешто што е истражувачка форма, а јас сум и 
потребен за да се открие.
Нешто за што еднаш бев свесен, а сега го 
заборавив.
Нешто што ми е непознато, но делува на 
мене. (Р. Бери)

Со знаците што ги репродуцираат не пос-
ред ните чувства, но не и неговите  ре флек сии 
кои се вообличуваат, Тане не пос мат ра и не 
опи пува, тој, како и супре ма тистите, чувствува. 
Нашиот живот е те атар во кој предметни 

can be a field or a farm field. And the straight line is 
a borderline or a border between two countries. Is 
that a step, a flight, grass? Up until the moment of 
my last exhibition I believed that I had brought down 
the horizontal line but in fact it brought me down. 
The lines of the field before my eyes are straight and 
only the bird can bring down the horizontal line. 
And that’s the border. Men have fought that horizon 
for centuries. (T. L.)  Within that field of memories 
and that real dream, Tane has excluded the trivial 
objectivity and as such, it becomes only a symbol 
and sign – a carrier, borderline of the horizon 
in which he attempts to find the Absolute and 
Nothing. 
He gave every-day trinketry a subtle lyrical note 
and meaning in a new significance, moments and 
on the surface, he created a beautified world that 
he really has no need for in order to cease the 
overwhelming tragic element in his life. None-
theless, that was not a beautified world based on 
illusions, but more of an image under an image, a 
secret, the wonderer’s steps along the horizon of 
silence to plant the seed of a new symbolism on 
lifeless things without any function.    
Things from everyday life are no longer objects 
that we see, they do not have the function of the 
present and they are only emerging thoughts, 
silent memories, traces and borderlines, paths on 
his horizon that he is yet to conquer. The fact that 
feelings are non-objective make the appearance 
seem like only a trace, a sign of feelings just as the 
artist is absent from the image, and his presence 
is hinted at only by sign. However, dematerializa-
tion does not simply mean that material aspects 
have disappeared. The objects drift away due 
to significant changes in the procedure itself, in 
the structure of the continuum. As a process of 
creation, the oeuvre is a trace of everything that 
the subconscious perceives through the mediation 
of the senses, but has not been detected by the 
conscious mind:

Something that takes shape in my mind and will 
emerge in the consciousness.
Something that has to be discovered and i shall be 
the one that will discover it.
Something that I used to be aware of, but now I 
have forgotten it.
Something that is unfamiliar to me, but still 
impacts me. (R. Berry)

Using the signs reproduced by outward feelings, 
Tane does not observe or touch; instead, much like 
the suprematists, he feels.  Our life is a theatre in 
which the objective elements represent non-objective 
feelings. (K. Malevich) 
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појави представуваат непредметни чувства. (К. 
Малевич) 

Неговиот творечки концепт ја помина патеката 
од апстрактното, преку предметното (знак и 
сим бол) до  беспредметното (концептуалното). 
Ма левич дојде до супрематизмот со бес пред-
ме т ното,Тане до него дојде со предметното, 
не о птоварен со неговото бреме. Не ги гле да ше 
предметите, туку  од мрежата на се ќа ва ња та и 
спомените, интуитивно ги одбираше асо  цијациите 
и од нив создаваше нова сим бо лична визура, на 
обичните нешта им да ва  ше преносно значење, 
од непредметните чув ства создаваше симбол на 
едно време и ед ен простор, предметите кои веќе 
изгубиле своја функција ги поместуваше на едно 
друго ни во, ги обеспредметуваше, ги враќаше во 
чув ствата. Во таа црква на спомени, во тој иде ален 
архитектонски склоп на духовното, универзалното 
и божественото, го внесе гле да чот како верник, 
не како атеист. А Бог е апстрактен концепт, 
неопиплив, невидлив, но неприкосновен Спасител 
силно присутен во духот и душата на верникот.

Визуелизацијата на мислата чиј извор се 
беспредметните чувства, имаат единствена 
интенција да бидат значенско беспредметни. 
Неговиот копнеж да се достигне бес пред мет-
но то, концептот на Малевич,  создаде сопствен 
ликовен вокабулар во одот кон белото, кон 
духовното, кое постојано се вркрстуваше со цр -
ното. Единственото спасение го најде во крстот, 
во центарот на распнувањето, во кругот, и 
повторно во духовното. 

Само еден православен мистик, како Тане, 
мо  жеше да изгради куќа на спомени како свето 
место, како црква,  каде што во потполност е 
спро ведена идејата за идеален верски простор:  
впи шан крст во квадрат (основа) со круг (купола), 
и триаголник (светото тројство како симбол на 
единство.) Овие елементарни геометриски фор-
ми на кои Малевич ја сведе својата бес пред  мет-
но ст, се означители на скриеното бо жес тве  но, 
на метафизичката манифестација на Апсолутот.  

Со започнатиот процес на откривање на  оз-
на   чителот, со  енигмата-тајната под црното 
плат но како покров, како означител на крајот, ја 
рас пна на крст сликата 79 заедно со нејзината 
тајна, меѓу хоризонталата и вертикалата, меѓу 
цр но то и белото, меѓу детството и самиот извор 
на животот. (Во тој контекст е оформен  објектот 
ХВ 79 како знаковен центар во концептот „Пепел 
и Тестамент”.)

Последниот негов маестрален проект, т.е. 
по следната појавност на антисликата 79  (Дали 
пра зен простор може да биде уметничко дело, 
Скопје, Национална галерија на Македонија, 
Чифте амам, 2002), во амбиент во кој ечеше 
прашањето на кое Тане веќе имаше подготвен 

His creative concept has surpassed the abstract 
path through the objective (sign and symbol) to 
the non-objective (conceptual). Malevich moved 
towards and arrived to the point of suprematism 
through the non-objective and Tane paved his 
own path through the objective, unconcerned by 
its burden. He didn’t regard the objects; instead 
he intuitively selected from the network of his 
memories the associations and by using them, 
he created a new and symbolic vision and gave 
simple things a transferable meaning; he used 
non-objective feelings to create a symbol of a 
time and space, using mostly objects that have 
lost their function and raised them on a different 
level, he non-objectified them and gave them 
emotion. In the church of memories and that ideal 
architectural pond of spiritual, universal and divine 
elements, he helped the observer to enter the 
space as a believer as opposed to an atheist. And 
God is an abstract concept, imperceptible, invisible 
but absolute Saviour who is incredibly present in 
the spirit and soul of the believer.

The only intention of the visualisation of 
thought whose source is non-objective feelings 
is to be significantly non-objective. His hope to 
achieve Malevich’s concept of the non-objective 
had created his own artistic vocabulary in the 
journey towards the whiteness and the spiritual 
that always seemed to cross paths with the black. 
He found the only salvation in the cross, at the 
centre of the crucifixion, in the circle and again in 
the spiritual. 

Only an orthodox mystic like Tane could have 
built a house of memories that resembles a sacred 
place like a church where the idea of an ideal 
religious space has completely been implemented:  
the cross has been placed in a square (foundation) 
with a circle (dome), and triangle (holy trinity as 
a symbol of unity.) These elementary geometric 
forms which Malevich used for his non-objectivity 
are the signifiers of hidden divinity and the 
metaphysic manifestation of the Absolute.  

Using the ongoing process to uncover the 
signifier and the enigma (the secret beneath the 
black cloth as the signifier of the end), he spread 
the image 79 along with its secret on the cross, 
between the horizontal and vertical lines, between 
the black and white, between the childhood and 
the source of life itself. (In that context, the object 
HV 79 was formed as a symbolic centre within the 
concept “Ashes” and “Testimony”.) 

His last masterful project, the last appearance 
of the anti-image 79 (Can an empty space be 
considered as a work of art, Skopje, National Gallery 
of Macedonia, Chifte-hammam 2002) was set in 
atmosphere where the question to which Tane 
had already prepared an answer resonated, and 
thus resolved the dilemma with the sound of 
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одговор, ја разреши дилемата  со  звукот на 
тишината , низ која тал каше само неговиот 
дух. Го обеспредмети пред метното, го создаде 
соучесникот, ја ис пи  ша поетската ода за детство, 
за изгубениот про стор, за животот и за смртта, за 
религиозната пос ветеност на тајната вистина 
под сликата, со молчење и без надеж го подигна 
каменот, ја отво ри плочата на хоризонтот…

Таа, последна духовна визура во неговиот 
опус, слика-тестамент, е сведоштво за неговата 
супе риорна самосвест и за единството на еден 
уметнички свет кој ја изразуваше суштината на 
неговите настојувања:  сликарството секогаш 
да биде врвна духовна дејност, дејност во која 
- и покрај отсутноста или присутноста на 
при зорот - владеат законите на светот на 
сликата уреден според сопствената пластична 
структура, според регулаторите што ги одре-
дува и спроведува во дело градителот на слика-
та, самиот сликар. (Ј. Денегри)

Врз точките на искуството кои се проткајуваат, 
дополнуваат и усогласуваат, Тане гради еден 
уметнички свет на релација минато - сегашно, 
ја раскажува сликовитата сторија за поетиката 
на едно време која добива една повисока ди-
мен зија на хуманото. Под законите на сопстве-
ните императиви создава нова реалност како 
реминисценција, како процес на крајно интро-
вер тна медитација, еден исечок од неговиот 
свет, еден издвоен свет кој како единствено 
ва жечко ја прифаќа сопствената вредносна по-
став ка. 

Чинот на платното произлегува од оби дот 
мигот на спасување да се оживи во не го ва-
та историја, во митот за минато са мо пре-
познавање, но и обидот да се воведе нов мит во 
кој уметникот ја остварува севкупната своја 
личност - мит за идното самопрепознавање. (Х. 
Розенберг)       

Со треперлив, суптилен и поетичен ракопис, 
со длабока мисла и чувство, во хоризонтот вре-
жа една  метафорична и раскошна сторија за 
смислата и бесмислата, за болното трагање по 
вистината, за тајните на хоризонтот, за она што е 
под слојот, за одење по маките, за религиозната 
верба во вистината, во духовната и ментална 
слобода ….испиша една поема за која, пред да 
се прочита, треба да се облече фрак.

Последните денови од неговиот живот, 
ко га му беа одземени основните функции на 
физичкото достоинство на човекот, со ре зиг ни-
раност вплеткана во неговата творечка страст, 
сликовито ми го образложуваше следниот 
проект кој го наслови мелни-циклус. Тоа не беше 
подбивање со смртта, тоа беа чисти, недопрени, 
неизвалкани чувства распрострени на белото… 
последните чекори на хоризонтот. Неуморен 

silence through which only his spirit floated. This 
made the objective non-objective, he created 
the accomplice and wrote the poetic ode to his 
childhood, for the lost space, for life and death, for 
the religious dedication of the secret truth beneath 
the image, with silence or hope he raised the 
boulder and opened the door to the horizon...

That last spiritual vision of his opus, the image 
– testimony is a declaration of his superior self-
awareness and of the unity of an artistic world 
that expressed his own perseverance:  painting 
should always be the utmost spiritual act, an act in 
which – aside from the absence or presence of the 
vision – the laws of the image shall rule, arranged 
according to its own plastic structure, according to 
the regulatory bodies determined and implemented 
by the creator of the image, the painter himself. (J. 
Denegri)

Tane managed to build an artistic world that 
relied on the features of his experience that 
have penetrated throughout the years and came 
together graciously in the end. This artistic world 
that depicts the relationship of past and present, 
gives us an account of the artistic story of poetics 
about a time that has been designated with an 
elevated human dimension. Under the laws driven 
by his own imperatives, he had created a new 
reality of reminiscence; a process of tremendous 
introvert mediation, a peek into his world if you 
will, that only recognises his own values as the only 
valid and possible element. 

The canvas’s action stems from the attempt to 
awaken the moment of salvation in its history and 
in the myth of past self-recognition. However it also 
stems from the attempt to introduce a new myth 
in which the artist will attempt to unfold his entire 
person – the myth of future self-recognition. (H. 
Rosenberg)

With a patient, subtle and poetic manuscript 
and profound thought and feeling, he carved out 
on the horizon a metaphoric and splendid story 
about the sense and senseless, about the painful 
search for the truth, the secrets of the horizon, 
what lies beneath the surface, for facing life’s 
adversities, the religious belief in truth and he 
wrote a poem the in spiritual and mental freedom 
….before reading the poem, one should put on a 
tailcoat.

The last days of his life during which he was 
unable to perform even the most basic functions 
of human dignity, he vividly described to me the 
next project which he titled millstone – cycle, but 
with a sort of resignation in his creative passion. 
He wasn’t patronising death; he was expressing 
pristine, untouched and true feelings spread on 
the whiteness...the last steps on the horizon. He 
was tireless in his endeavour to lucidly confuse and 
seduce, to outsmart and outplay...how to redirect 
his feelings, to transport them to his thoughts and 
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беше во тоа како луцидно да збуни и  заведе, 
надмудри и надитри…како да ги пренасочи 
чувствата, како да ги проследи до мислата, како 
од ништо да направи нешто што во конечницата 
пак ќе стане ништо, како да и се насмее и да 
ја исмее црната хоризонтала, како да отвори и 
затвори уште еден хоризонт Во слава на белото… 
на чиј одар останаа подарените три цвета. 
Остана духовниот проект на Тане, уште една 
не завршена приказна, уште една ненасликана, а 
врежана трага...една голема глуварка за по сле-
ден пат распрсната под неподносливата свет ли-
на на белината.

На крајот на неговиот брановиден уметнички 
и животен пат се јавуваат слики, спомени и 
сништа што умираат и се самотрансфомираат 
во мигот кога визурите од почетокот и од крајот 
на неговата патека  одеднаш ќе се доближат 
и ќе се најдат во светот на слични симболички 
особености.

Создадена во нултиот степен на сликањето, 
антисликата 79  пророчки го претскажа и нултиот 
степен на неговото физичко постоење. Тоа беше 
крај на еден исцрпувачки процес на барање на 
вистината и на слободата, и почеток на летот во 
безграничните хоризонти на духовното небо.

 
…Каде ли се наоѓам
Помеѓу мирот и немирот
Помеѓу смртта и раѓањето… 
(Т. Луловски, Траги)

Секој човек во себе носи некоја тајна, 
многумина умираат без да ја најдат и нема да 
ја најдат, бидејќи кога се мртви, повеќе ја нема 
ниту нејзе ниту нив. Јас умрев и воскреснав 
со драгоцениот клуч на својата последна 
спиритуална касела. Од мене сега зависи дали 
ке ја отворам во отсуство на некоја позајмена 
визија, а потоа  нејзината мистерија да се 
рашири по убавото небо. (Маларме)

make something out of nothing that in the final 
stages will again come down to nothing, almost 
as if he wanted to send it a smile and laugh at the 
black horizontal line, as if he opened and closed 
yet another horizon In celebration of white … and 
in the horizon there lies a stretcher and on the 
stretcher are the three flowers. We were left with 
Tane’s spiritual project, another unfinished story, a 
story left unpainted, but the remnants are there...
that burst for the last time under the unbearable 
light of the whiteness.

Some images, memories and dreams that fade 
away and self-transform when visions from the 
beginning and the end of his journey suddenly 
come closer together and appear in the world of 
similar symbolic properties have emerged at the 
end of his winding artistic and life journey.

The anti-image 79 was created at the zero 
degree of painting and it foresaw the zero degree 
of his physical existence. That signified the end 
of a tiring process of the never ending quest for 
the truth and freedom; at the same time, it was 
the beginning of the flight towards the endless 
horizons in the spiritual sky.

 
…Where am I
Between peace and restlessness 
Between death and birth… 
(T. Lulovski, Traces)

Every man has a secret in himself and many die 
without having found it and won’t discover it because 
once they are dead, it will not exist and neither shall 
they. I am dead and resuscitated with the bejewelled 
key to my last Casket. It’s up to me now to open 
it in the absence of all extraneous impressions 
and its mystery will emerge into a very beautiful sky. 
(Mallarmé)
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Без наслов, 1974, акрилик на платно, 48х48 см
сопст.: Национална галерија на Македонија, Скопје
Untitled, 1974, Acrylic on canvas, 48х48 cm
Owned by: The National Gallery of Macedonia, Skopje
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Во чест на измислениот лекар, 1975, акрилик на платно, 55х64 см
сопст.: приватна, изложено во Национална галерија на Македонија, Скопје
In Honour of the Imaginary Doctor, 1975, Acrylic on canvas, 55х64 cm
Privately owned, exhibited at the National Gallery of Macedonia, Skopje
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Опомена пред тужба, 1975, акрилик на платно, 40х40 см
сопст.: приватна
Warning Before Lawsuit, 1975, Acrylic of canvas, 40х40 cm
Owned by: private

Четка и канче, 1975, акрилик на платно, 98х48 см
сопст.: приватна
Brush and Cup, 1975, Acrylic on canvas, 98х48 cm 
Owned by: private
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Четка и канче, 1975, акрилик на платно, 98х48 см
сопст.: приватна
Brush and Cup, 1975, Acrylic on canvas, 98х48 cm 
Owned by: private
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Отворено писмо, 1976, акрилик на платно, 40х40 см
сопст.: приватна
Open Letter, 1976, Acrylic on canvas, 40х40 cm
Privately owned

Хартија за пакување / амбалажа, 1976, Молив и молив во боја на хартија , 73x49 см
сопст.: Дане Кузмановски
Paperboard / Packaging, 1976, pencil and colored pencil on paper, 73x49 cm
Owned by: Dane Kuzmanovski
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Исушени калинки, 1978, акрилик на платно, 145х145 см
сопст.: приватна
Dry Pomegranates, 1978, Acrylic on canvas, 145х145 cm
Privately owned

Скитник, 1976, акрилик на платно, 150х120 см
сопст.: приватна
Wanderer, 1976, Acrylic on canvas, 150х120 cm
Privately owned
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Бело јаболко, 1975, акрилик на платно, , 80х80 см
сопст.: Владимир Здравев
White Apple, 1975, Acrylic on canvas,  80x80 cm 
Owned by: Vladimir Zdravev
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Јајце и чаша вода, околу 1976, акрилик на платно, 61х51 см
сопст.: Дане Кузмановски
Egg and Glass of Water, circa 1976, Acrylic on canvas, 61х51 cm
Owned by: Dane Kuzmanovski
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Сликата е на изложба, 1980, молив на хартија, 56х52,7 см
сопст.: Владимир Величковски
The Painting is Exhibited, 1980, Pencil on paper, 56х52,7 cm
Owned by: Vladimir Velickovski
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Штекер, 1980, молив на хартија, 73х48 см
сопст.: Викторија Васева Димеска
Plug, 1980, Pencil on paper, 73х48 cm
Owned by: Viktorija Vaseva Dimeska
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Oд циклусот Детски игри, Детски боички, 1981, арш хартија, 
моливи во боја, 76х56 см
сопст.: Емилија Димитрова
From the cycle Children’s Games, Children’s Colouring pencils, 
1981, Arsh paper, coloured pencil, 76х56 cm
Owned by: Emilija Dimitrova

Од циклусот Интервенција во бело, Пеперутки, 1999, арш 
хартија, молив во боја, 76х56 см
сопст.: приватна
From the Cycle Interventions in White, Butterflies, 1999, Arsh 
paper, coloured pencil, 76х56 cm
Privately owned
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Не заборавајте, 1982, молив на хартија, 75,5х55,5
сопст.: приватна
Don’t Forget, 1982, Pencil on paper, 75,5х55,5
Privately owned
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Од циклусот Детски игри, 1989, акрилик и молив на хартија, 76,5х57 см
сопст.: приватна
From the cycle of Children’s Games, 1989, Acrylic and pencil on paper, 76,5х57 cm
Privately owned
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Oд циклусот Детски игри, Трица, 1999, арш хартија, моливи во боја, 76х56 см
сопст.: приватна
From the cycle Children’s Games, Trica, 1999, Arsh paper, coloured pencil, 76х56 cm
Privately owned
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Oд циклусот Детски игри, Бродче, 1999, арш хартија, моливи во боја, 76х56 см
сопст.: приватна
From the cycle Children’s Games, Aeroplane, 1999, Arsh paper, coloured pencil, 76х56 cm
Privately owned
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Oд циклусот Детски игри, Стрела, 1999, арш хартија, моливи во боја, 76х56 см
сопст.: приватна
From the cycle Children’s Games, Arrow, 1999, Arsh paper, coloured pencil, 76х56 cm
Privately owned

Oд циклусот Детски игри, Џамија 3, 1999, арш хартија, моливи во боја, 76х56 см
сопст.: приватна
From the cycle Children’s Games, Dzamija 3, 1999, Arsh paper, coloured pencil, 76х56 cm
Privately owned
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Oд циклусот Детски игри, Џамија, 1999, арш хартија, моливи во боја, 76х56 см
сопст.: приватна
From the cycle “Children’s Games”, Dzamija, 1999, Arsh paper, coloured pencil, 76х56 cm
Privately owned

Интервенција во бело, 1980, молив во боја, 76x56 см
сопст.: Емилија Димитрова
Interventions in White, 1980, Coloured pencil, 76x56 cm
Owned by: Emilija Dimitrova



128



129

Од циклусот Детски игри, 1989, акрилик и молив на платно, 80х45 см
сопст.: приватна
From the cycle of Children’s Games, 1989, Acrylic and pencil on canvas, 80х45 cm
Privately оwned

Од циклусот Детски игри, околу 1989, акрилик и молив на платно, 42х42 см
сопст.: Станимир Неделковски
From the cycle of Children’s Games, 1989, Acrylic and pencil on canvas, 42х42 cm
Owned by: Stanimir Nedelkovski
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Од циклусот Детски игри, 1983, масло на платно, 63х55 см
сопст.: Меѓународна струмичка ликовна колонија
From the Cycle Children’s Games, 1983, Oil on canvas, 63х55 cm
Owned by: The International Strumica Art Colony 
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Од циклусот Детски игри, 1983, акрилик на платно, 90х90 см 
сопст.: Меѓународна струмичка ликовна колонија
From the Cycle Children’s Games, 1983, Oil on canvas, 90x90 cm
Owned by: The International Strumica Art Colony
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Желево, 1979, акрилик на платно 80х100 см
сопст.: Владимир Здравев
Zelevo, 1979, Acrylic on canvas 80х100 cm
Owned by: Vladimir Zdravev
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Мапа на Париз, околу 1980, комб. техн. на платно молив и акрил, 65х55 см
сопст.: приватно
Map of Paris, around 1980, Combined technique of canvas pencil and acrylic, 65х55 cm
Privately owned
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Автопортрет, 1975, акрилик и молив на платно, 29,5х24,5 см
сопст.: приватна
Self-portrait, 1975, Acrylic and pencil on paper, 29,5х24,5 cm
Privately owned

Автопортрет, 1983, акрилик на платно, 80х71 см
сопст.: приватна
Self-portrait, 1983, Acrylic on canvas, 80х71 cm
Privately owned



135

Автопортрет, 1983, акрилик на платно, 80х71 см
сопст.: приватна
Self-portrait, 1983, Acrylic on canvas, 80х71 cm
Privately owned
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Автопортрет, 1983, акрилик на платно, 65х55 см
сопст.: приватна
Self-portrait, 1983, Acrylic on canvas, 65х55 сm
Privately owned
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Автопортрет од блокот, 1983, акрилик и молив на платно, 75х60
сопст.: Владимир Здравев
Self-portrait from the Pad, 1983, Acrylic and pencil on canvas, 75х60
Owned by: Vladimir Zdravev
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Портрет на Ацо Шопов, 1983, акрилик на платно, 65х90 см
сопст.: Друштво на писатели на Македонија, Скопје
Portrait of Aco Sopov, 1983, Acrylic on canvas, 65х90 cm
Owned by: Writers’ Association of Macedonia, Skopje

Без наслов, 1976, акрилик на платно, 150х90 см
сопст.: приватна
Untitled, 1976, Acrylic on canvas, 150х90 cm
Privately owned
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Без наслов III, 1977, акрилик на платно, 152 х 72 см
сопст. приватна
Untitled III, 1977, Acrylic on canvas, 152х72 cm
Privately owned

Без наслов, 1978, молив во боја, 80х44см
сопст.: Музеј на современата уметност, Скопје
Untitled, 1978, Colored pencil, 80х44cm
Owned by: Museum of Contemporary Arts, Skopje
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Без наслов, 1984, акрилик на платно, 100х100 см
сопст.: Музеј на современата уметност, Скопје
Untitled, 1984, Acrylic on canvas, 100х100 cm
Owned by: The Contemporary Arts Museum, Skopje
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79, 1979, акрилик на платно, 80х100 см, (1-3 од триптихот „Не чепкај со валкани раце“)
сопст.: приватна
79, 1979, Acrylic on canvas, 80х100 cm, (1 of 3 from the triptych “Don’t touch with dirty hands”) 
Privately owned
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Систем на среќа, 1980, акрилик на платно, 60х120 см
сопст.: Дане Кузмановски
System of Happiness, 1980, Acrylic on canvas, 60х120 cm
Owned by: Dane Kuzmanovski
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Триптих, 1983, акрилик на платно, 43х107 см
сопст.: Емилија Димитрова
Triptych, 1983, Acrylic on canvas, 43х107 cm
Owned by: Emilija Dimitrova
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Распнување - триптих, 2001, акрилик на платно, 90х270, 3х(90х90) см
сопст.: Меѓународна струмичка ликовна колонија
Crucifixion - triptych, 2001, Acrylic on canvas, 90х270, 3х(90х90) cm
Owned by: The Strumica International Art Colony 
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Прозорец, 1976, акрилик на платно, 145х145 см
сопст.: приватна
Window, 1976, Acrylic on canvas, 145х145 cm
Privately owned
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Прозорец 2  (Желево), 2001, акрилик на платно, 145х145 см
сопст.: приватна
Window 2  (Zelevo), 2001, Acrylic on canvas, 145х145 cm
Privately owned
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Биографија

Танас Луловски е роден на 20 февруари 1940 год., 
во Желево, Леринско, денешна Грција. Основно 
училиште завршува во Бела Црква, Војводина, а 
потоа заминува во Романија каде едновремено ќе 
се запише во гимназија и во уметничко училиште 
(Јаши, Романска Молдавија). По завршување на 
средното училиште во 1961 година заминува 
во Букурешт, каде ќе конкурира и биде примен 
на Факултетот за ликовни уметности. 1967 
година дипломира на Институтот за ликовни 
уметности Николае Григореску во класата на 
проф. Александру Чукуренко. До 1985 год. 
Луловски е слободен уметник. Како стипендист 
на Италијанската влада, 1970-71, специјализира 
сликарство во Рим. Студиски патувања во Париз, 
Амстердам, Мастрихт, Виена, Фиренца, Њујорк, 
Торонто. Од 1985 год., работи како професор по 
сликарство на Факултетот за ликовни уметности во 
Скопје. Починува на 2 август 2006 год., во Скопје.

Самостојни изложби:
1967 – Букурешт, Галерија Калиндеру
1970 – Скопје, Салон на МСУ
1973 – Скопје, Уметничка галерија
1974 – Белград, Дом омладине
1977 – Белград, Салон на МСУ;
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Родното место Желево
Birthplace Zelevo

Танас Луловски со семејството (од лево кон десно): Нуне Јамовски - чичко, 
Васко Луловски - брат, Марија Луловска - сестра, Јана Луловска - мајка, Никола 
Луловски - брат и Танас Луловски  
Tanas Lulovski with his family (from left to right): Nune Jamovski - uncle, Vasko 
Lulovski - brother, Marija Lulovska - sister, Jana Lulovska - mother, Nikola Lulovski - 
brother and Tanas Lulovski

Танас Луловски со ќерката Јана во атељето на Боро Митриќески 
Tanas Lulovski with his daughter Jana in Boro Mitrikeski’s studio

Танас Луловски со колегите Ана Темкова и Душан Перчинков  
Tanas Lulovski with his colleagues Ana Temkova and Dusan Percinkov

Танас Луловски со Родољуб Анастасов
Tanas Lulovski with Rodoljub Anastasov

Танас Луловски со колегите од Факултетот 
за ликовна уметност
Tanas Lulovski with his colleagues from the 
Faculty of Fine Arts
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Танас Луловски со колегите од Факултетот 
за ликовна уметност
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Од перформансот “Во помен на загинатите со незнајни гробови”
From the performace “In memory of the victims laid to rest in unknown tombs”

Амбиент од од полиптихонот “Во слава на белото”
Ambient from the polyptichone “Celebrating the White”

Танас Луловски, 2002
Tanas Lulovski, 2002
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Ш[ирилов], Т[ашко], „Самостојна 
изложба на Танас Луловски – Тане“, 
Вечер, Скопје, 19.6.1970
VII Струмичка ликовна колонија, 
(каталог), Изложбен салон на 
Работнички универзитет, Скопје, 
5-25.11.1970

1971
Абаџиева Димитрова, Соња, „На 
работ на просечноста“, Комунист, 
Скопје, 10.12.1971
Гилевски, Паскал, „Нови димензии 
на ДЛУМ“, За македонцките работи, 
Скопје, 15.12.1971 
Сп[иркоска], О[лга], „Годината 
69 меѓа за ’старата‘ и ’новата‘ 
уметност“, Нова Македонија, Скопје, 
27.12.1971
Станоев, И., „Струмичката колонија“, 
Нова Македонија, Скопје, 20.8.1971
VIII Струмичка ликовна колонија, 
(каталог), Изложбен салон на 
Работнички универзитет, Скопје, 
5-25.11.1971

1972
А., В., „Недеља младе македонске 
културе“, Борба, Београд, 8.2.1972
Абаџиева Димитрова, Соња, 
„Предговор“, во: Современи 
македонски уметници - Млада 
генерација II, (каталог), Музеј на 
современата уметност, Скопје, 27.4-
25. 05.1972, стр. 3
Абаџиева Димитрова, Соња, 
„Врсниците јаваат во насока на 
фигуративното“, Комунист, Скопје, 

27.4.1972, стр. 19
Абаџиева Димитрова, Соња, 
„Скржаво претставување“, Кому-
нист, Скопје, 8.12. 1972
Абаџиева Димитрова, С., „Млада 
генерација (изложба во МСУ)“, Нова 
Македонија, Скопје, 13.5.1972
Абаџиева Димитрова, Соња, „За 
младата генерација на современи 
македонски ликовни уметници“, 
Современост, Скопје, 1972, 5, стр. 
450-451
Аноним, „Македонски ликовни умет-
ници во Романија“, Вечер, Скопје, 
11.4.1972
Аноним, „Луловски во Лајбниц“, 
Вечер, Скопје, 3.6.1972
Аноним, „Poreč, razstava slikarstva in 
kiparstva“, Delo, Ljubljana, 1.8.1972
Аноним, „Луловски патува во 
Лајбниц“, Вечер, Скопје, 22.8.1972
Аноним, „Letos v Gleisdorfu – ne v 
Retzhofu“, Večer, Maribor, 6.9.1972
Аноним, „Возен ред на неделата“, 
Млад борец, Скопје, 14.2.1972
Аноним, „Фестивали“, Политика, 
Београд, 24.12.1972
В., П., „Млада македонска 
генерација“, Политика, Београд, 
12.2.1972
Dragić, Milovan, „Danas se otvara 
Porečki annale“, Vjesnik, Zagreb, 
1.8.1972
Дамјановска, Љупка, „Пролетна 
ликовна сезона“, Културен жувот, 
1972, 4-5, стр. 14
Jungwirth, K. und W. Skreiner, „Djela 
sedme medjunarodne slikarske sed-
mice u Stajerskoj“, Steirischer Herbst 
’72, Graz, 1972
Млада македонска генерација, 
Галерија Дома омладине, Београд, 
7-12.2.1972
Мусовиќ, Б., „Уметноста на младата 
генерација“, Млад борец, Скопје, 
22.5.1972, стр. 2
Петковски, Борис, „Предговор“, во: 
Arta contemporana macedoneana, 
(каталог), Друштво на ликовните 
уметници на Македонија, Скопје, 
1972, стр. 4
Поповић, Марко, „Ана ’васкресава‘ 
портрет“, Политика Експрес, 
Београд, 12.2. 1972
С., В., „Без страхопоштовања према 
традицији“, Политика, Београд, 
9.2.1972, стр. 9
Скрајнер, Вилфрид, „Необичниот 
сензибилитет на Луловски“, Вечер, 
Скопје, 24. 11.1972
Skreiner, Wilfried, „Предговор“, во: 
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Djela sedme međunarodne slikarske 
sedmice u Štajerskoj, (каталог), Nova 
Galerija, Grac, 1972, стр. 3
Spies, Hansjӧrg, „Kunstkombinat im 
Kukuruzland“, Kleine Zeitung, Graz, 
5.9.1972
Ширилов, Т[ашко], „Сликарски 
средби во Лајбниц“, Вечер, Скопје, 
14.10.1972
Ширилов, Ташко, „Во постојан 
подем: Современата македонска 
уметност во Романија“, Вечер, 
Скопје, 29.4.1972, стр. 3
Ширилов, Ташко, „Подем на 
македонската култура во странство“, 
Вечер, Скопје, 28.12.1972
VIII струмичка ликовна колонија 
1971, (каталог), Центар за култура и 
информации, Скопје, 14-22.3.1972
XII Annale Poreč, (каталог), Istarska 
Sabornica, Poreč, 1.8-1.10.1972

1973
Абаџиева Димитрова, С[оња], 
„Надмоќта на младите (Есенска 
изложба на ДЛУМ)“, Нова Македо-
нија, Скопје, 3.1.1973
Абаџиева Димитрова, Соња, 
„Континуиран подем“, Комунист, 
Скопје, 26.1.1973
Абаџиева Димитрова, Соња, 
„Следбениците на Бретон во 
македонското сликарство II. Обид 
за ретроспекција на потсвесното, 
фантастичното и магичното 
во современото македонско 
сликарство“, Разгледи, Скопје, 1973, 
9, стр. 951-969
Абаџиева Димитрова, Соња, 
„Интензивен растеж“, Современост, 
Скопје, 1973, 1, стр. 111-113
Абаџиева Димитрова, Соња, 
„Димензиите на преобразбата“, 
Современост, Скопје, 1973, 10, стр. 
1044-1046
Аноним, „Кој настан, дело или 
личност? Новогодишна анкета на 
’Нова Македонија‘“ [разговор со 
Соња Абаџиева Димитрова], Нова 
Македонија, Скопје, 7.1.1973
Аноним, „Нова средба со 
Мартиноски“, Вечер, Скопје, 
23.1.1973 
Аноним, „Самостојна изложба на 
Танас Луловски“, Нова Македонија, 
Скопје, 19.9. 1973
Аноним, „Изложба во тек – Танас 
Луловски“, Нова Македонија, Скопје, 
27.9.1973
Баришиќ, Ладислав, „Уметник на 
рамнотежа“, Нова Македонија, 

Скопје, 7.10. 1973, стр. 12
Barišić, Ladislav, „Izložbe“, Oko, Za-
greb, 10 listopad 1973, стр. 8
Гилевски, П[аскал], „Бои и облици“, 
Вечер, Скопје, 4.5.1973 
Ѓорѓиевски, Владимир, „Постоење-
то како знак. По повод изложбата 
на Танас Луловски“, Млад борец, 
Скопје, 3.10.1973
Тане [Луловски, Танас], „Песна“, 
во: Танас Луловски – Тане, (каталог), 
Уметничка галерија, Скопје, 1973, 
стр. 1-2
Micacchi, Dario, „Nuovi pittori 
macedoni“, во: 16 pittori macedoni 
contemporanei, Gallerija Giulia arte 
contemporanea, Roma, (каталог), Mu-
seo d’Arte Contemporanea, Skopje, 
1973, стр. 6
Парлиќ, Слободанка, „Богата 
ликовна есен“, Културен живот, 
9-10, Скопје, 1973
Petkovski, Boris, „La pittura mace-
done contemporanea. Appunti 
sulle arti figurative macedoni nel 
XX secolo“, во: 16 pittori macedoni 
contemporanei, Gallerija Giulia arte 
contemporanea, Roma, (каталог), Mu-
seo d’Arte Contemporanea, Skopje, 
1973, стр. 2, 4
Sanader, Slobodan S., Yugoslavian 
contemporary painting & sculpture, 
(каталог), Gallery of contemporary 
art, Novi Sad, 2.6-1.7.1973
Танас Луловски – Тане, (каталог), 
Уметничка галерија, Скопје, 20.9-
5.10. 1973
Ширилов, Т[ашко], „Ликовните твор-
би меѓу работните луѓе (Струмичка 
ликовна колонија)“, Вечер, Скопје, 
7.9.1973 
Ширилов, Т[ашко], „Самостојна 
изложба на Танас Луловски“, Нова 
Македонија, Скопје, 19.9.1973
Ширилов, Т[ашко], „Потрага по 
апсолутната линија“, Вечер, Скопје, 
26.9.1973
7 савремених македонских сликара, 
(каталог), Културно пропагандни 
центар, Врњачка Бања, 1973
Аноним, „Современата македонска 
ликовна уметност во светот во 
постојан подем“, Иселенички кален-
дар, Скопје, 1973, стр. 145-146

1974
Abadžieva Dimiitrova, Sonja, „Tanas 
Lulovski - Tane“, Umetnost, Beograd, 
1974, 37, стр. 121
Аноним, „Кој настан, дело, 
личност?“, Нова Македонија 

(„Културен живот“), Скопје, 6.1.1974, 
стр. 13
Аноним, „Танас Луловски изла-
же у Дому омладине“, Политика, 
Беoград, 2. 4. 1974
Аноним, „На XIV сомборска ликовна 
есен учествуваат седум македонски 
уметници“, Нова Македонија, Скопје, 
13.11.1974
Bassin, Aleksander, „Predgovor“, 
во: Pejzaž u savremenoj umetnosti 
Jugoslavije, (каталог), Narodni muzej, 
Zrenjanin, 24.11.1974-5.1.1975
В[асић], П[авле],„Танас Луловски 
у Дому омладине“, Политика, 
Београд, 2.4.1974
В[асић], П[авле], „Неколико 
значајних ретроспектива“, 
Политика, Београд, 20. 4.1974
Георгиевски, В., „Три генерације“, 
Политика, Белград, 20.4.1974
Ђекић, М., „Савременакретања у 
југословенској ликовној уметности“, 
Политика, Београд, 5.8.1974, стр. 12
Ј., Д., „Отворена ликовна јесен“, 
Дневник, Нови Сад, 24.11.1974
К., Р., „Денови на македонската 
визуелна уметност“, Нова Македо-
нија, Скопје, 31. 7.1974
М., Б., „Акрилици Танаса Луловског“, 
Политика, Београд, 11.4.1974
Protić, Miodrag B., „Predgovor“, во: 
Kretanja u suvremenoj jugoslovenskoj 
likovnoj umetnosti, (каталог), Umet-
nička galerija, Dubrovnik, 2 kolo-
voz-10 listopad, 1974
Величковски, Владимир, „Убава 
иницијатива“, Нова Македонија, 
Скопје, 9.10. 1974
Вукосављевић, М., „Осми мемо-
ријал Надежде Петровић“, Борба, 
Београд, 23.8. 1974
Вукосављевић,. М., „Познати сви 
учесници овогодишње ликовне 
смотре“, Чачански глас, Чачак, 
9.8.1974
Георгиевски, Ванчо, „Три 
генерација“, Политика, (специјални 
додатак), Београд, 1.3.1974, стр. 20
Ј., Д., „Отворена ликовна јесен“, 
Дневник, Нови Сад, 24.11.1974
Јовић, Ђорђе, „Младост на Ликовној 
јесени“, Дневник, Нови Сад, 
10.12.1974
К[узмановски], Р[исто], „Денови на 
македонската визуелна уметност“, 
Нова Македонија, Скопје, 31.8.1974, 
стр. 7
Ladavac, Ivan, „Umjetnici u pet kula“, 
Vjesnik, Zagreb, 2.8.1974
Ladavac, Ivan, „Završen III Likovni 
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susret u Motovunu“, Vjesnik, Zagreb, 
13.8.1974
Mandić, Zdravko, „Predovor“, во: Pe-
jzaž u savremenoj umetnosti Jugoslavi-
je, (каталог), Savremena galerija UK 
Ečka, Zrenjanin, 11-12,1974
Tanas Lulovski, (каталог), Galerija 
doma omladine, Beograd, 2.4-
16.4.1974 
Чекић, М., „Савремена кретања у 
Југословенској ликовној уметности“, 
Политика, Беoград, 5.7.1974
Š., M., „Pejzaž kao likovna tema“, 
Vjesnik, Zagreb, 26.11.1974
VIII Меморијал Надежде Петро-
вић, (каталог), Уметничка галерија 
„Надежда Петровић“, Чачак, 9.1974
XIV Likovna jesen: Trenutak jugoslov-
enskog slikarstva ′74 – Mlada generaci-
ja, (каталог), Gradski muzej, Sombor, 
novembar-decembar, 1974

1975
Абаџиева Димитрова, Соња, „За 
нефигуративното сликарство, 
неговите видови и претставници во 
современата македонска ликовна 
уметност“, Разгледи, Скопје, 1975, 6, 
стр. 637-694
Аноним, „Хроника“, Нова Македо-
нија, Скопје, 31.10.1975
Аноним, „Од Македонија дваесет и 
двајца уметници“, Нова Македонија, 
Скопје, 14.11.1975
Аноним, „Награде ликовним умет-
ницима у Сарајеву“, Политика, 
Београд, 28.11. 1975
Аноним, „Umjetnici Jugoslavije u 
Skenderiji“, Odjek, Sarajevo, 1.12.1975
Аноним, „За најдобрите трудови се 
доделени награди“, Нова Македо-
нија, Скопје, 7.12.1975
Аноним, „Млади сликари из 
Македоније“, Политика Експрес, 
Београд, 13.12.1975
Аноним, „Македонски уметници во 
Белград“, Вечер, Скопје, 22.12.1975
Аноним, „Традиција и дух нове 
генерације“, Борба, Београд, 
30.12.1975  
Bogojević, Aleksandar, „Предговор“, 
во: 6x6. Smotra jugoslovenske umetno-
sti „Mermer i zvuci“, (каталог), Izložbe-
ni salon  „Knjaz Miloš“, Аranđelovac, 
21-27.9.1975
Величковски, Владимир, 
„Освежувачко присуство на 
младите“, Нова Македонија, Скопје, 
7.12.1975
Д., Д., „Македонската култура 
и уметност на југословенски 

план“, Студентски збор, Скопје, 
29.12.1975
Damjanovska, Ljupka, „Makedonski 
umetnici posle 1970“, во: Makedon-
ski mladi umetnici, (каталог), Muzej 
savremene umetnosti, Beograd, 
1975, стр. 1
Жугић, Р., „Највећи ликовни догађај“, 
Побједа, Титоград, 6.12.1975
Лазески, Борко, „Предговор“, 
во: ДЛУМ – Цртеж ′75, (каталог), 
Народна и универзитетска 
библиотека „Климент Охридски“, 
Скопје, 8-26.12.1975
Кадијевић, Ђорђе, „Пејсаж“, Нин, 
Белград, 12.1.1975
Klj[uić], S., „Nagrade na Šetsoj izložbi 
SULUJ“, Vjesnik, Zagreb, 1.12.1975
Krzović, Ibrahim, „Kaleidoskop umjes-
to panorame“, Oslobođenje, Sarajevo, 
13.12.1975
М[аневски], М[иле], „Смотра 
на едногодишните ликовни 
остварувања“, Нова Македонија, 
Скопје, 27.11.1975
М[аневски], М[иле], „Наградите 
– Оправдување на творечкиот 
ангажман“, Нова Македонија, Скопје, 
14.12.1975, стр. 13
Маркуш, Зоран, „Исувише велики 
дијапазон“, Борба, Београд, 
9.10.1975
Н., С., „Песници домовини, делом 
и животом. Са смотре ’Мермер и 
звуци‘“, Борба, Београд, 26.9.1975
Petkovski, Boris, „Предговор“, во: 
Aspects 75, (каталог), The Richard 
Damarce Gallery, Edinburgh, 1974, 
стр. 4
Ш[ирилов], Т[ашко], „Изложба на 
младите уметници од СРМ“, Вечер, 
Скопје, 3. 12.1975
Ш[ирилов], Т[ашко], „ДЛУМ – цртеж 
75“, Вечер, Скопје, 5.12.1975
Ш[ирилов], Т[ашко], „Есенска 
изложба на ДЛУМ“, Вечер, Скопје, 
28-30.11.1975
VI izložba Savezа udruženja likovnih 
umetnika Jugoslavije, (каталог), Col-
legium Artisticum, KSC „Skenderija“, 
Sarajevo, 29.11-29.12.1975

1976
Аноним, „Цртежот ќе патува низ 
републиката“, Вечер, Скопје, 
19.1.1976
Аноним, „Ателје“, Вечер, Скопје, 
3.8.1976
Barišić, Ladislav, „Likovne umjetnos-
ti“, Oko, Zagreb, 29.1.1976
В[асић], П[авле], „Сусрет са 

младим македонским уметницима“, 
Политика, Београд, 10.1.1976
Величковски, Владимир, 
„Импозантна постановка“, Нова 
Македонија, Скопје, 11. 1.1976
Г., М., „Панорама југословенске 
ликовне уметности“, Вечерње 
новости, Београд, 01.11.1976 
Damjanovska, Ljupka, „Makedonski 
umetnici posle 1970“, во: Makedonski 
mladi umetnici, (каталог), Salon Мuze-
ja savremene umetnosti, Beograd, 
12.1975-12.1976
Кадијевић, Ђорђе, „Изазов“, НИН, 
Београд, 18.1.1976
Petkovski, Dr Boris, „Naglaše-
na individualnost“, Oko, Zagreb, 
2-16.12.1976, стр. 123
Popović, Mića, „Ništa kao konstitu-
tivni elemenat likovne umetnosti“, 
Umetnost, Beograd, 1976, 47, стр. 72
Радовић, Даница, „Сви цветови 
света“, Борба, Београд, 28.4.1976
Тањга, М. „Презентирани 
вистинските вредности“, Вечер, 
Скопје, 18.5.1976
Handžić, Izet, „Šesta izložba SULUJ“, 
Umetnost, Beograd, 1976, 47
Ш[ирилов], Т[ашко], „Млада 
југословенска уметност во Тунис“, 
Вечер, Скопје, 3.3. 1976

1977
Абаџиева Димитрова, Соња, „Танас 
Луловски – Тане“, Разгледи, Скопје, 
1977, 4, стр. 364-376
Абаџиева Димитрова, Соња, 
XXXII Изложба на друштвото 
на ликовните уметници од 
Социјалистичка Република 
Македонија, (каталог), Музеј на 
современата уметност, Скопје, 4.11-
4.12.1977
Аноним, „Луловски пред 
белградската публика“, Нова Маке-
донија, Скопје, 25.2. 1977
Аноним, „Причина“, Вечер, Скопје, 
7.3.1977
Аноним, „Впечатоци“, Вечер, Скопје, 
22.3.1977
Аноним, „Тито и Револуцијата во 
делата на македонските ликовни 
уметници“, Нова Македонија, Скопје, 
27.5.1977
Аноним, „Луловски излага во 
Дубровник“, Вечер, Скопје, 6.6.1977
Аноним, „Poreč: razstava slikarstva in 
kiparstva“, Delo, Ljubljana, 1.8.1977
Аноним, „Варијации на една тема“, 
Нова Македонија, Скопје, 11.9.1977
Аноним, „Доделени наградите ’11 
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Октомври‘ за 1977 година“, Нова 
Македонија, Скопје, 8.10.1977
Аноним, „Доделени наградите 
’11 Октомври‘ за 1977 година“, 
Студентски збор, Скопје, 
10.10.1977
Аноним, „Дострели на македонската 
наука и уметност“, Вечер, Скопје, 
11.10.1977
Аноним, „Uspešna predstavitev 
makedonske kulture v Parizu“, Naši 
razgledi, Ljubljana, 4.11.1977
Аноним, „Makedonske republiške 
nagrade“, Delo, Ljubljana, 5.11.1977
Бакевски, Петре, „Добитници на 
наградата 11 Октомври за дострели 
на македонската наука и уметност 
за 1977“, Вечер, Скопје, 11.10.1977
Barišić, Ladislav, „Za Dan ustanka“, 
Oko, Zagreb, 20.10.1977
Barišić, Ladislav, „Generacijske 
dileme“, Oko, Zagreb, 29.12.1977
Bassin, Aleksander, „Pobude ur-
bane sredine“, во: VIII Jesenji salon, 
(каталог), Izložbeni salon doma kul-
ture, Banja Luka, 25.11-25.12.1977, 
стр. 58
Bautović, A., „Bijeg od obmane stila“, 
Slobodna Dalmacija, Split, 27.5.1977
Беќаровски, Насо, (прир.), ДЛУМ 
– Цртеж ′77, (каталог), Народна 
и универзитетска библиотека 
„Климент Охридски“, Скопје, 
8-25.12.1977
Бошњак, Срето, „Слика као 
синтеза“, Књижевне новине, Београд, 
16.3.1977
Васева, Викторија, „Изложба 
на Танас Луловски во Белград“, 
Културен живот, Скопје, 1977, 7-8, 
стр. 25
Васев Димеска, Викторија, 
„Суптилни платна“, Нова Македо-
нија, Скопје, 1.4.1977
Величковски, Владимир, 
„Најцелосно презентирање“, Нова 
Македонија, Скопје, 20.11.1977
Величковски, Владимир, „Без 
позначителни отстапувања“, Нова 
Македонија, Скопје, 16.12.1977
Гилевски, Паскал, „Голема 
инспирација“, Вечер, Скопје, 
28.5.1977
Гилевски, Паскал, „Цртежот 
како дисциплина“, Вечер, Скопје, 
10.12.1977
Дирјан, Лилјана, „Пантомима“, Сту-
дентски збор, Скопје, 22.3.1977
Дирјан, Лилјана, „Голема ликовна 
претстава“, Студентски збор, 
Скопје, 15.11. 1977

Дирјан, Лилјана, „Есенска ликовна 
прошетка“, Културен живот, Скопје, 
1977, 9-10, стр. 37
Dragić, Milovan, „Danas se otvara 
Porečki annale“, Vjesnik, Zagreb, 
1.8.1977
Ђукановић, А. „Продужена изложба 
најбоље признање“, Вечерње 
новости, Београд, 19.10.1977
Ж., М., „Више волим критику од 
похвале“, Политика, Београд, 
4.3.1977
Karakaš, Josip, „Nespokojni sukob 
za slabostima“, Student, Beograd, 
15.3.1977
Клетников, Е[фтим], „Без принцип 
на селекција“, Млад борец, Скопје, 
16.11.1977
Кулафкова, Катица, „Значајна 
и успешна презентација на 
творештвото“, Комунист, Скопје, 
24.10.1977
Кусовац, Никола, „Вера у човека“, 
Политика Експрес, Београд, 
21.3.1977
М[аневски], М[иле], „Масовна 
изложба на ДЛУМ“, Нова 
Македонија, Скопје, 4.11. 1977
Маркуш, Зоран, „Ка властитом путу“, 
Борба, Београд, 9.3.1977 
Маркуш, Зоран, „Реалност нашег 
уметничког тренутка?“, Борба, 
Београд, 16.7. 1977
Momčilović, D., „Pregršt nagra-
da slikarima“, Glas, Banja Luka, 
28.11.1977
П., Ј., „Додељене награде ’11 
Октобар‘“, Политика, Београд, 
9.10.1977
Павловић, Миливоје, „Прави пут је 
онај – тежи“, Rad, Beograd, 1.4.1977, 
стр. 20
Петковски, Борис, „Некои 
карактеристики на ликовниот живот 
1977“, Нова Македонија, Скопје, 
31.12.1977
Петковски, Борис, „Петтото 
Белградско триенале на 
југословенската ликовна уметност“, 
Разгледи, Скопје, 1977, 7-8, стр. 806
Petkovski, Boris, „Pintres Macedo-
niens Contemporains“, во: Pintres Ma-
cedoniens Contemporains, (каталог), 
Musée d′Аrt Contemporain, Skopje, 
1977, стр. 12
Пешић, Душан, „Успешни дани 
македонске културе“, Политика, 
Београд, 17.10. 1977
Pušić, M., Vladimir Malenković, Peti 
beogradski trijenale jugoslovenske 
likovne umetnosti, (каталог), Beograd, 

1.7-30.9.1977, стр. 126 
Р., Г., „Доделени наградите ’11 
Октомври‘ за 1977 година“, Нова 
Македонија, Скопје, 8.10.1977
Ристић, Слободан, „Нове слике 
Танаса Луловског“, Политика, 
Београд, 19.3.1977
Ристић, Слободан, „Сећање на Зору 
Симеоновић-Лазић“, Политика, 
Београд, 19. 3.1977, стр. 6
С., И., „Дела од ликовната колонија 
во Суботица“, Нова Македонија, 
Скопје, 19.2. 1977
Subotić, Irina, „Razgovor“, во: Tanas 
Lulovski, (каталог), Salon Muzeja 
savremene umetnosti, Beograd, 24.2-
14.3.1977
S., Lj., „Dali je Hamlet razočarao“, 
Mladost, Beograd, 21.10.1977
Tanas Lulovski, (каталог), Galerija „Se-
bastijan“, Dubrovnik, 15.5-15.6.1977 
Ч., М., „Моји сапутници или…“, 
Политика Експрес, Београд, 
24.2.1977
Ш[ирилов], Т[ашко], „Танас Луловски 
излага во Белград“, Вечер, Скопје, 
23.2.1977
Ш[ирилов], Т[ашко], „Петар Мазев 
председател на ДЛУМ“, Вечер, 
Скопје, 28.3. 1977
Ширилов, Т[ашко], „Втора варијанта 
на изложбената колекција на МСУ“, 
Вечер, Скопје, 15.6.1977
Ш[ирилов], Т[ашко], „Млада 
генерација III“, Вечер, Скопје, 
17.9.1977
Ш[ирилов], Т[ашко], „Десет 
македонски сликари“, Вечер, Скопје, 
6.10.1977
Ширилов, Т[ашко], „Париски денови 
на македонската култура“, Вечер, 
Скопје, 10. 10.1977
Ширилов, Т[ашко], „Отворена 
изложба на современото 
македонско сликарство“, Вечер, 
Скопје, 14.10.1977
Ширилов, Ташко, „Сега поблиску 
ја чуствуваме Македонија“, Вечер, 
Скопје, 15.10. 1977
Ш[ирилов], Т[ашко], „Гигантска 
изложба на ДЛУМ“, Вечер, Скопје, 
3.11.1977

1978
Abadjieva Dimitrova, Sonja, „Vor-
wort“, во: 16 Zeitgenössische Makedo-
nische Maler, (каталог), Neue galerie 
Am Landesmuseum Joanneum, Graz, 
Skopje Museum der zaeitgenössiss-
che Kunst, 1978, стр. 1, 3
Аноним, „Македонски сликари у Ау-
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стрији“, Политика Експрес, Београд, 
9.3.1978
Аноним, „Makedonski slikari u Austri-
ji“, Novi list, Rijeka, 10.3.1978
Аноним, „Изложба“, Вечерње ново-
сти, Београд, 14.3.1978
Аноним, „Луловски во Лајбниц;, 
Вечер, Скопје, 1978
Аноним, „Изложба на современо 
македонско сликарство во Грац“, 
Нова Македонија, Скопје, 3.3.1978
Аноним, „Наша савремена уметност 
у Западном Берлину“, Борба, 
Београд, 17.9. 1978, стр. 12 
Аноним, „Платна Танаса Луловског“, 
Побједа, Титоград, 7.10.1978, стр. 13
Аноним, „Makedonski slikari u Austri-
ji“, Oslobodjenje, Sarajevo, 9.3.1978
Аноним, „Македонско сликарство у 
Грацу“, Борба, Београд, , 9.3.1978
Аноним, „Сазнајемо“, Sarajevske 
novine, Sarajevo, 21.7.1978, стр. 16
Гилевски, Паскал, „Лирски одраз на 
реалноста“, Вечер, Скопје, 7.10.1978, 
стр. 11
Дамјановска, Љубица, „Академскиот 
сликар Танас Луловски“, (Портрет, 
емитуван на Радио Скопје во 
емисијата „За нашите сонародници 
во странство“, 28.3.1978; податок од 
Редакцијата)
Дирјан, Лилјана, „Сопатници или 
соучесници“, Студентски збор, 
Скопје, 24.10. 1978, стр. 15
Дирјан, Лилјана, „Вреден културен 
настан“, Културен живот, Скопје, 
1978, 1-2, стр. 39
Đorđević, Dragoslav, Likovna jesen 
Sombor, (каталог), Salon muzeja 
savremene umetnosti, Beograd, 
jul-avgust, 1978 
Ѓ[уровска], С[офија], „Изложба на 
Танас Луловски“, Нова Македонија, 
Скопје, 5. 10.1978
Elis, „Blick in gemässigte Zonen“, 
Kleine Zeitung, Graz, 11.3.1978
Ж[ивковић], М[ирјана], „Ликовни 
уметници у Њу Делхију“, Политика, 
Београд, 20.2.1978
Импресии, (каталог), Музеј на 
современата уметност, 5-25.10.1978, 
Скопје
Ј., М., „Колективна слика од 28 
метара“, Политика, Београд, 
8.6.1978, стр. 16
М[еханџиски], В[анчо], „Широка 
и разновидна активност“, Нова 
Македонија, Скопје, 24.3.1978, 
стр. 10
М[еханџиски], В[анчо], „Колективно 
создавање на импозантна слика“, 

Нова Македонија, Скопје, 7.6.1978, 
стр. 7
Мусовиќ, Богдан, „Глуварки“, Млад 
борец, Скопје, 1.11.1978, стр. 18
Petkovski, Boris, „Предговор“, во: 
Savremena makedonska umjetnost, 
(каталог), Dom kulture, Banja Luka, 
1978, стр. 4, 7
Smith, Muldoon, Karapandza, 
Contemporary art from Yugoslavia, 
(каталог), Auckland, 1978 
Урошевиќ, Влада, „Приказна за 
предметите“, Нова Македонија, 
Скопје, 22.10. 1978, стр. 15
Урошевић, Влада, „Прича о 
предметима“, Борба, Београд, 
28.10.1978, стр. 13
Ш[ирилов], Т[ашко], „Шеснаесет ма-
кедонски сликари во Грац“, Вечер, 
Скопје, 10. 03.1978
Ширилов, Т[ашко], „Акцент врз 
младите сликари“, Вечер, Скопје, 
17.3.1978
Ш[ирилов], Т[ашко], „37 творби од 
Танас Луловски“, Вечер, Скопје, 
5.10.1978, стр. 14
Ш[ирилов], Т[ашко], „Самостојна 
изложба на Танас Луловски“, Вечер, 
Скопје, 9. 10.1978

1979
Abadžieva – Dimitrova, Sonja, 
„Предговор“, во: 15 savremenih make-
donskih likovnih umetnika, (каталог), 
Umetnička galerija, Dubrovnik, VI 
1979,  Collegium artisticum, Sarajevo, 
IX. 1979,  Moderna galerija, Ljublja-
na, X 1979,  Paviljon Cvijeta Zuzorić, 
Beograd, XII 1979-I 1980
А[баџиева] Димитрова, Соња, 
„Меѓурепубличко проникнување“, 
Комунист, Скопје, 6.7.1979
Аноним, „Jedinstvo ličnosti i svijeta“, 
Oslobođenje, Sarajevo, 15.9.1979
Denegri, Ješa, „Предговор“, во: 
Tendenze dell′arte Jugoslava d′oggi, 
(каталог), Roma, Valle Giulia, 27 aprile 
– 20 maggio 1979, стр. 48
К., В., „Сликари Југославије Црној 
Гори“, Побједа, Титоград, 9.8.1979 
K., M., „Savremena makedonska um-
jetnost“, Sarajevske novine, Sarajevo, 
16.8.1979
Karaman, Antun, „Предговор“, 
во: Novi oblici figuracije, (каталог), 
Umjetnička galerija Dubrovnik, 25.7-
15.9.1979
Качаревић,, М., „Између традиције 
и савремености“, Ибарске новости, 
Краљево, 2.8.1979, стр. 9
Mesesnel, Janez, „Spopadanja 

in spoznavanja“, Delo, Ljubljana, 
9.10.1979
N., А., „Otvoren stvaralački dijalog“, 
Oslobođenje, Sarajevo, 8.1979
Protić, Miodrag, Denegri Ješa, 
„Предговор“, во: Tendences de l′art 
actuel en Yugoslavie, (каталог), Musees 
Royaux des Beaux-arts de Вelgique, 
22.2-26.3.1979, стр. 77
Protić, Miodrag B., „Предговор“, во: 
Contemporary art from Yugoslavia, 
(каталог), Metropolitan Museum of 
Manila, Manila, Аpril-Јune 1979
С., Г., „Новиот романсиер против 
митот за несвесниот гениј“, Нова 
Македонија, Скопје, 22.2.1979
Сопоћанска виђења – ′79, (каталог), 
Раднички универзитет, Нови Пазар, 
23.11-5.12.1979 
Tišma, Andrej, „Предговор“, во: 
Vidovi savremenog jugoslovenskog 
slikarstva i grafike, (каталог), Galerija 
Matice srpske u Novom Sadu, Polja, 
avgust-septembar 1979, стр. 35 
Chalupa, R., „Slikari Crnoj Gori“, 
Večernji list, Zagreb 3.9.1979
VII. Zagrebačka izložba jugoslovenskog 
crteža, (каталог), Zagreb, svibanj-li-
panj 1979

1980
Аноним, „Танас Луловски застапен 
со три творби“, Вечер, Скопје, 
6.10.1980, стр. 9
Veličkovski, Vladimir, „Предговор“, 
во: 1. Jugoslovenski trienale, Ekologija 
– umetnost, (каталог), Razstavni salon 
Rotovž, Maribor, 21.11-21.12.1980
Vizintin, Boris, „Предговор“, во: VII 
međunarodna izložba originalnog 
crteža, (каталог), Rijeka, 1980, 
стр. 135 
Ћетковић, Ратка, „Драматичност 
израза и облика“, Побједа, Титоград, 
3.5.1980
Ђокић, Душан, „Добар избор“, Књи-
жевне новине, Београд, 15.10.1980, 
стр. 34
Ѓ[уровска], С[офија], „Ликовни 
средби на југот“, 15.4.1980, стр.10
Кусовац, Никола, „Часно место“, 
Политика Експрес, Београд, 
7.2.1980
Куз., Р., „Панорама на современата 
светска уметност“, Нова Македонија, 
Скопје, 3. 10.1980, стр. 10 
Margan, I., Protić M., „Предговор“, во: 
Međunarodna izložba likovnih umet-
nosti, (каталог), Muzej savremene 
umetnosti, Beograd, 1980, стр. 121
Маркуш, З., „Неофицијално 
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репрезентативно“, Борба, Београд, 
8.2.1980
П., Б., „Слике инспирисане 
последицама земљотреса“, 
Политика, Београд, 17.4. 1980
Павешић, Д., „Највећа светска 
смотра цртежа у Ријеци“, Политика, 
Београд, 27.6. 1980, стр. 15
Ристић, Слободан, „Модеран дух и 
дело“, Политика, Београд, год. II- 
бр. 67, 18.10. 1980, стр. 8
С., Н., „Ликовни сусрети ’Игара Југа 
’79‘“, Побједа, Титоград, 16.4.1980
Сп[иркоска] О[лга], 
„Југословенската колекција – израз 
на ликовната актуелност“, Нова 
Македонија, Скопје, 17.10.1980 
Stepanov, Sava, „Предговор“, во: 
Crtež – izazov slici, (каталог), Galerija 
73, Beograd, 9.1980
Trentin, Giorgio, Kržišnik, Veličkovski, 
„Предговор“, во: Giovani artisti Jugo-
slavi, (каталог), Galleria Bevilacqa La 
Masa, Venezia, Settembre 1980

1981
Абаџиева Димитрова, Соња, 
„Предговор“, во: СДЛУЈ ’81., (каталог), 
Музеј на современата уметност, 
Скопје, октомври-ноември 1981
Апостолоски, Михајло, „Предговор“, 
во: XVIII Струмичка ликовна 
колонија, (каталог), 1-20.8.1981
Gothardi Škiljan, Renata, 
„Предговор“, во: VIII zagrebačka izlo-
žba jugoslovenskog crteža, (каталог), 
Kabinet grafike JAZU, Zagreb, 
svibanj-lipanj 1981
Kovačević, Vojin, „Предговор“, во: 
25 godina Umetničke kolonije u Ečki 
’80, (каталог), Savremena galerija UK 
Ečka, Zrenjanin, maj 1981
Rajčević, Balša, „Предговор“, во: 
Klasični slikarski medij i koncept, 
(каталог), Kulturni centar Beograda, 
1981
Simić, Ljiljana, „Предговор“, во: Yugo-
slav drawing: current trends, (каталог), 
Museum of Modern Art, Belgrade, 
Yugoslavia, 1981 
Simić, Ljiljana, „Предговор“, во: Neki 
vidovi jugoslovenskog crteža sedamde-
setih godina, (каталог), Legat Milice 
Zorić i Rodoljuba Čolakovića, Muzej 
savremene umetnosti, Beograd, 
6.8.1981 

1982
Аноним, „Блиц – Изложба на Танас 
Луловски“, Вечер, Скопје, 19.3.1982, 
стр. 11

Аноним, „Slike i crteži T. Lulovskoga“, 
Večernji list, Zagreb, 25.5.1982
Аноним, „Duševan i duhovit Lulovski“, 
Svijet, Zagreb, 28.5.1982
Баришиќ, Ладислав, „Браво Мае-
стро!“, Екран, Скопје, 2.4.1982
Васева Димеска, Викторија, 
„Четиричасовна самостојна 
изложба на Танас Луловски“, 
Културен живот, бр. 6, Скопје, стр. 
48-49 
Величковски, Владимир, „Поетика 
на предметното. Белешка за 
неколкучасовната изложба на 
цртежи на Танас Луловски во 
Уметничката галерија во Скопје“, 
Нова Македонија, Скопје, 28.3.1982, 
стр. 10
Величковски, Владимир, „Почеток 
што ветува. Кон делата од 
Биеналното студио за цртеж во 
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(Веб портал) 20.4.2018 [https://a1on.
mk/archives/883079?utm_source=-
daily.mk&utm_medium=daily.
mk&fbclid=IwAR2ZkO-MeXX9kXek-
2v9AuCEUo_Rq1SCJIykjkvdHR0P-
jMgIqSsgBxS8HzoU; пристапено на 
18 ноември 2018]

Аноним, „Од среда, во МСУ ќе биде 
поставена изложбата ’Македонска 
разгледница’“, Нова ТВ (Веб портал), 
11 септември 2017 [http://novatv.
mk/od-sreda-vo-msu-ke-bide-postav-
ena-izlozhbata-makedonska-raz-
glednitsa/?utm_source=daily.
mk&utm_medium=daily.mk&fbclid=I-
wAR2xzrcI7S989HuV9hGoZZHFzcqW-
49zPl553cdMpBbhY-Y-dQws5hnrALnI; 
пристапено на 18 ноември 2018]

Аноним, „Капитални уметнички дела 
раздадени по кафеани и фирми“, 
Либертас (Веб портал), 21.6.2017 
[https://www.libertas.mk/kapital-
ni-umetnichki-dela-razdadeni-po-kaf-
eani-i-firmi/?utm_source=daily.
mk&utm_medium=daily.mk&fbclid=I-
wAR2nhRivtQsKo9XNpaK_gJEToyFly-
UEL5IVNKYzzbB7yoIDWnAZ3yD4e_2I; 
пристапено на 18 ноември 2018]

City Star Production, „Премиера 
на ’Не чепкај со валкани раце’“, 
Facebook настан, 7 април 2014 
[https://www.facebook.com/
events/766800950004295/; 
пристапено на 18 ноември 2018]

Список на илустрации / List of Illus-
trations:

Танас Луловски, „Варијации на една 
тема“, (илустрација), Нова Македо-
нија, Скопје, 15.9.1974, стр. 14
 
Андреевски, Петре М. „Пофалби 
и поплаки“, (илустрации) – Танас 
Луловски, Мисла, Скопје, 5, 1977

Коцевски, Д., (илустрација), 
15.10.1978, стр. 10

Tanas Lulovski, (илустрација), Naši 
razgledi, Ljubljana, 24.3.1978

Танас Луловски, (илустрација), Нова 
Македонија, Скопје, 15.7.1979, 
стр. 11

Танас Луловски – Тане, 
(илустрација), Нова Македонија, 
Скопје, 25.11.1979, стр 12

Танас Луловски – Тане, 
(илустрација), Политика, Београд, 
1.12.1979, стр. 9

Танас Луловски, (илустрација), Нова 
Македонија, Скопје, 4.10.1981, стр. 8

Аноним, „Što baš rade. Čemu li se 
nadaju, (илустрација), Svijet, Zagreb, 
11, 28.5.1982, стр. 40

Erigon, Посебно издание на Драмски 
Театар, Скопје, (илустрација на 
насловна страна) 2.6.1982

Мисла, ( каталог), (илустрација на 
корица), Издавачка организација 
Мисла, Скопје, 1989

Атанас Луловски, Лик галерија, Нова 
Македонија, 27.1.1993

Глас, (илустрација на насл. стр), 
Скопје, год. III, бр. 15-16 јули-август 
1993

Луловски Танас, (илустрација), 
Нова Македонија („Лик“), Скопје, 
30.3.1994, стр. 12

Луловски Танас, „Прозорец“, 
(илустрација), Нова Македонија 
(„Лик“), Скопје, 26. 2.1997, стр. 14

Денес, год.II, бр 39, 9.7.1998

Танас Луловски сликар, Дело, 
Скопје, 367, 10.11.2000, стр. 10, 11
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Каталошки дел

Портрет на вујко, 1958
молив на хартија, 12х10 см
сопст.: фамилија Јамовски

Ноќта, 1965
масло на платно, 65х60 см
сопст.: приватна

Неорана нива, 1967
масло на платно, 118х40 см
сопст.: фамилија Јамовски

Волшебна светлина, 1967
масло на картон, 40х30 см
сопст.: приватна

Тајното езеро, 1967
масло на платно, 75х45 см
сопст.: приватна

Расцвет, извор, 1968
масло на платно, 120х100 см
сопст.: приватна

Тишина, Мир, 1968
масло на платно, 118х98 см
сопст.: Др. Маријан 
Бошевски
 
Топлиот крај, 1968
масло на платно, 118х98 см
сопст.: приватна

Есен, 1968
масло на платно, 130х160 см 
сопст.: приватна

Тропика, 1968
масло на картон, 41х96 см
сопст.: приватна

Град - ноќе, 1968
масло на платно, 58х46 см
сопст.: Стефан Шашков

Град - дење, 1968
масло на платно, 55х46,5 см
сопст.: Стефан Шашков

Ливада, 1968
масло на платно, 100х120 см
сопст.: приватна

Сонце (Изгрејсонце), 1968
масло на платно, 99х120
сопст.: Др. Маријан 
Бошевски

Островот на сонот, 1969
масло на платно, 116х75,5, 
см
сопст.: Здравко Николовски

Црно и жолто поле, 1969
масло на платно, 80х80 см
сопст.: Национална 
галерија на Македонија, 
Скопје

Утро, 1969
масло на платно, 160х98 см
сопст.: приватна

Старото место, 1969
масло на платно, 100х80 см
сопст.: приватна

Се случи покрај Горатч, 
1969
масло на платно, 118х98 см
сопст.: приватна

Диптих I, II 1969
масло на платно, 120х120 см
сопст.: приватна

Жолтиот извор, 1969
масло на платно, 80х80 см
сопст.: приватна

Пејзаж, 1969
масло на платно, 60х64,3 см
сопст.: Вера Јанева

Островот на сонот, 1969
масло на платно, 116х75 см
сопст.: Здравко Николовски

Црно виножито, 1969
масло на платно, 135х110 см
сопст.: Музеј на 
современата уметност, 
Скопје

Апстрактен пејзаж, 1969/70
масло на платно, 65х100, 
сопст.: приватна 

На бело и црно, 1970
акрилик на платно, 40х35 см
сопст.: Емилија Димитрова

Дрво, 1970
масло на платно, 23х50 см
сопст.: приватна

Во црно бело, 1970
масло на платно (диптих), 
60х65х2 см
сопст.: приватна

Над нивата, 1970
масло на платно, 90х132 см
сопст.: приватна

Пијанство, 1970
масло на платно, 135х110 см
сопст.: приватна

Диптих II, 1970
масло на платно, 110х130 см
сопст.: приватна
Немир, 1970
масло на платно, 60х65 см
сопст.: приватна

Заборавениот крст, 1970
масло на платно, 60х65 см
сопст.: приватна

Диптих, 1970
масло на платно, 200х200 см 
сопст.: Меѓународна 
струмичка ликовна 
колонија

Триптих, 1970
комбинирана техника, 
70х100 см
сопст.: Меѓународна 
струмичка ликовна 
колонија

Негде во просторот, 1970
акрилик на хартија, 70х50 см
сопст.: Универзитетска 
библиотека „Св. Климент 
Охридски“, Скопје

Апстракција, 1970
масло на платно, 65х100
сопст.: приватна

Простор, 1971
акрилик на платно, 100х80 
см.
сопст.: Национална 
галерија на Македонија, 
Скопје

Слика, 1971
масло на платно, 133х90,5 
см
сопст.: Драган 
Младеновски

Траги I, 1971
акрилик на платно, 80х45 см
сопст.: приватна

Три простори, 1971
акрилик на платно, 195х175 
см
сопст.: Меѓународна 
струмичка ликовна 
колонија

Цртеж лирска апстракција, 
1971
комбинирана техника 
на хартија, 37,5х24 (без 
паспарту)/50х35,5 (со 
паспарту)
сопст.: Универзитетска 
библиотека „Св. Климент 
Охридски“, Скопје

Цртеж лирска апстракција 
2, 1971
темпера на хартија, 47х33 
(огнени симболи)
сопст.: Универзитетска 
библиотека „Св. Климент 
Охридски“, Скопје

Предел, 1971
акрилик на платно, 
39,5х39,5
сопст.: Народни музеј Црне 
Горе

Низ ширината, 1972
акрилик на платно, 145х145 
см
сопст.: приватна, изложено 
во Национална галерија на 
Македонија, Скопје

Траги, 1972
акрилик на платно, 153х90 см
сопст.: Владимир Здравев

Меѓи, 1972
акрилик на платно, 145х73 см
сопст.: приватна

Меѓи I, 1972
акрилик на платно, 153х90 
см
сопст.: приватна

Меѓи II, 1972
акрилик на платно, 153х90 см
сопст.: приватна

Прошетка во црно, 1972
акрилик на платно, 40x40 см
сопст.: приватна

Траги II, 1972
акрилик на платно, 153x90 см
сопст.: приватна

Траги III, 1972
акрилик на платно, 145x145 
см
сопст.: приватна

Траги, 1972
молив на хартија, 38,5х34 см
сопст.: Универзитетска 
библиотека „Св. Климент 
Охридски“, Скопје

Оддалечување, 1972
акрилик, 145х145 см 
сопст.: Музеј на 
современата уметност, 
Скопје

Оддалечување II, 1973
акрилик на платно, 65x60 см
сопст.: приватна

Кон долината, 1973
акрилик на платно, 198x153 
см
сопст.: Музеј на 
современата уметност, 
Белград

Летно треперење, 1973
акрилик на платно, 198x153 
см
сопст.: Музеј на 
современата уметност, 
Скопје

Утро, 1973
акрилик на платно, 198x80 см
сопст.: Музеј на 
современата уметност, 
Белград
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Ноќ и илузија, 1973
акрилик на платно, 198x145 
см
сопст.: приватна

Роеви, 1973
акрилик на платно, 145x145 
см
сопст.: приватна

Летаат глуварки, 1973
акрилик на платно, 143x132 
см
сопст.: приватна

Преку / низ ливадата, 1973
акрилик на платно, 145x145 
см
сопст.: Музеј на 
современата уметност, 
Скопје

Освитување, 1973
цртеж, молив на хартија, 
70х42 см
сопст.: Универзитетска 
библиотека „Св. Климент 
Охридски“, Скопје

Предел, 1974 
акрилик на платно, 98х48 см
сопст.: Мемед 
Нурединовски
 
Лист од тетратка, 1974
акрилик на платно, 50х35 см
сопст.: Музеј на 
современата уметност, 
Белград

Без наслов, 1974
акрилик на платно, 48х48 см
сопст.: Национална 
галерија на Македонија, 
Скопје

Без наслов, 1974
молив на грундирано 
платно, 63,3х52,6 см
сопст.: Владимир 
Величковски

Одлетаа, 1974
акрилик на платно, 65х55 см
сопст.: приватна

Летаат I, 1974
акрилик на платно, 145х145 
см
сопст.: Музеј на град 
Сомбор, Сомбор

Летаат II, 1974
акрилик на платно, 145х145 
см
сопст.: приватна

Цигара за цигара, 1974
акрилик на платно, 65х65 см
сопст.: приватна

Од некаде кон некаде, 1974
акрилик на платно, 150х90 см

сопст.: Музеј на 
современата уметност, 
Белград

Четка, 1974
цртеж во молив, 21х9,7 см
сопст.: Дамјан Саздовски

Канта за боја, 1974
цртеж во молив, 22х14 см
сопст.: Дамјан Саздовски

Трње, 1975
акрилик на платно, 180х208 
см
сопст.: приватна 

Во чест на измислениот 
лекар, 1975
акрилик на платно, 55х64 см
сопст.: приватна, изложено 
во Национална галерија на 
Македонија, Скопје

Автопортрет, 1975
акрилик и молив на платно, 
29,5х24,5 см
сопст.: приватна

Четка и канче, 1975
акрилик на платно, 98х48 см
сопст.: приватна

Спротивности I, 1975
акрилик на платно, 65х55 см
сопст.: приватна

Опомена пред тужба, 1975
акрилик на платно, 40х40 см
сопст.: приватна

Бело јаболко, 1975
акрилик на платно, , 80х80 см
сопст.: Владимир Здравев

Бело платно I, 1975
акрилик на платно, 98x45 см
сопст.: приватна

Прекината песна, 1975
акрилик на платно, 80x80 см
сопст.: приватна

Мртви пеперутки, 1975
акрилик на платно, 40x40 см
сопст.: приватна

Сочувани глуварчиња, 1975
акрилик на платно, 145x145 
см
сопст.: приватна

Сметка за топлификација, 
1975
колаж и молив на хартија, 
39,5х39,5 см
сопст.: Универзитетска 
библиотека „Св. Климент 
Охридски“, Скопје

Отворено писмо, 1976
акрилик на платно, 40х40 см
сопст.: приватна

Скитник, 1976
акрилик на платно, 150х120 
см
сопст.: приватна

Прозорец, 1976
акрилик на платно, 145х145 
см
сопст.: приватна

Возен билет, 1976
акрилик на платно, 80х80 см
сопст.: приватна

Кошница на ништожности, 
1976
акрилик на платно, 145х145 
см
сопст.: Умјетничка галерија, 
Бања Лука

Без наслов II, 1976
акрилик на платно, 90х150 см
сопст.: приватна

Бели листови, 1976
акрилик на платно, 90х150 см
сопст.: Музеј на 
современата уметност, 
Белград

Палета, 1976
акрилик на платно, 80х80 см
сопст.: приватна

Пронајдено семе, 1976
акрилик на платно, 40х40 см
сопст.: приватна

Монолија, 1976
акрилик на платно, 
54х 34,5 см
сопст.: приватна

Хартија за пакување / 
амбалажа, 1976
молив и молив во боја на 
хартија, 73x49 см
сопст.: Дане Кузмановски

Телеграма, околу 1976
молив на хартија, 71х51 см
сопст.: Дане Кузмановски

Јајце и чаша вода, околу 
1976
акрилик на платно, 61х51 см
сопст.: Дане Кузмановски

Без наслов, 1976
молив на хартија, 71х41 см
сопст.: Дане Кузмановски

Без наслов III, 1977
акрилик на платно, 152х72 см
сопст.: приватна

Зима, 1978
масло на платно, 38х57 см

сопст.: фамилија Јамовски
Исушени калинки, 1978
акрилик на платно, 145х145 
см
сопст.: приватна

Без наслов, 1978
акрилик на платно, 80х100 см 
сопст.: приватна

П-78, 1978
акрилик на платно, 200х200 
см
сопст.: Национална 
галерија на Македонија, 
Скопје

Без наслов IV, 1978
акрилик на платно, 80х180 см
сопст.: приватна

’Ркулци, 1978
акрилик на платно, 198х145 
см
сопст.: приватна

Без наслов, 1978
молив во боја, 100x65 см
сопст.: Музеј на 
современата уметност, 
Скопје

Желево, 1979
акрилик на платно 80х100 см
приватна сопст.: Владимир 
Здравев

79, 1979
акрилик на платно, 
80х100 см
(1-3 од триптихот „Не чепкај 
со валкани раце“)
сопст.: приватна

Патување, 1979
молив во боја, 50x70 см
сопст.: приватна

Мапа на Париз, околу 1980
комб. техн. на платно молив 
и акрил, 65х55 см
сопст.: приватна

Спротивности, 1980
молив во боја, 70х56 см
сопст.: приватна

Систем на среќа, 1980
акрилик на платно, 60х120 см
сопст.: Дане Кузмановски

Интервенција во бело, 1980
молив во боја, 76x56 см
сопст.: Емилија Димитрова

Сликата е на изложба, 1980
молив на хартија, 56х52,7 см
сопст.: Владимир 
Величковски
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Штекер, 1980
молив на хартија, 73х48 см
сопст.: Викторија Васева 
Димеска

Без наслов, 1980
молив во боја, 76x56 см
сопст.: приватна

Без наслов, 1980
молив во боја, 65x56 см
сопст.: приватна

Без наслов, 1980
молив, 73x49 см
сопст.: приватна

Во име на што, 1980
молив во боја,
сопст.: приватна

Бел лист, 1980
Молив и молив во боја на 
хартија, 77х57
сопст.: Музеј на 
современата уметност, 
Белград

Сликата е позајмена, 1980
Молив и молив во боја на 
хартија, 77х57
сопст.: Музеј на 
современата уметност, 
Белград

Празник, 1981,
молив во боја, 76x56 см
сопст.: приватна

Линија на хоризонтот, 1981
молив во боја, 76x56 см
сопст.: приватна

Приковани / заковани 
крилја, 1981
молив во боја, 76x56 см
сопст.: приватна
Пустош / пустелија, 1981
молив, 76x56 см
сопст.: приватна

Игра со јаже, 1981
молив во боја
сопст.: приватна

Семејно стебло, 1981
молив во боја,
сопст.: приватна

Без наслов, 1981
акрилик на платно, 100х100 
см
сопст.: Меѓународна 
струмичка ликовна колонија

Циклус Интервенција во 
бело:

Инсекти, 1981
арш хартија, молив во боја, 
76х56 см
сопст.: приватна

Крилца, 1981
арш хартија, молив во боја, 

76х56 см
сопст.: приватна

Празнина, 1981
арш хартија, молив во боја, 
76х56 см
сопст.: приватна

Документ, 1981
арш хартија, молив во боја, 
76х56 см
сопст.: приватна

Вилини кончиња, 1999
арш хартија, молив во боја, 
76х56 см
сопст.: приватна

Пеперутки, 1999
арш хартија, молив во боја, 
76х56 см
сопст.: приватна

Бели пеперутки, 1999
арш хартија, молив во боја, 
76х56 см
сопст.: приватна
____________

Циклус Детски игри:

Детски боички, 1981
арш хартија, моливи во боја, 
76х56 см
сопст.: Емилија Димитрова
Тркало, 1981
арш хартија, моливи во боја, 
76х56 см
сопст.: приватна

Стрела, 1999
арш хартија, моливи во боја, 
76х56 см
сопст.: приватна

Вртимушка, 1999
арш хартија, моливи во боја, 
76х56 см
сопст.: приватна

Кленѕа, 1999
арш хартија, моливи во боја, 
76х56 см
сопст.: приватна

Трица, 1999
арш хартија, моливи во боја, 
76х56 см
сопст.: приватна

Полжав, 1999
арш хартија, моливи во боја, 
76х56 см
сопст.: приватна

Не лути се човече, 1999
арш хартија, моливи во боја, 
76х56 см
сопст.: приватна

Делта, 1999
арш хартија, моливи во боја, 
76х56 см
сопст.: приватна
Рскавец-коска, 1999

арш хартија, моливи во боја, 
76х56 см
сопст.: приватна

Пеперутки, 1999
арш хартија, моливи во боја, 
76х56 см
сопст.: приватна

Бродче, 1999
арш хартија, моливи во боја, 
76х56 см
сопст.: приватна

Ластико, 1999
арш хартија, моливи во боја, 
76х56 см
сопст.: приватна

Ластовичка, 1999
арш хартија, моливи во боја, 
76х56 см
сопст.: приватна

Крпенка, 1999
арш хартија, моливи во боја, 
76х56 см
сопст.: приватна

На нишан, 1999
арш хартија, моливи во боја, 
76х56 см
сопст.: приватна

Штракало, 1999
арш хартија, моливи во боја, 
76х56 см
сопст.: приватна

Меур, 1999
арш хартија, моливи во боја, 
76х56 см
сопст.: приватна

Џамија 3, 1999
арш хартија, моливи во боја, 
76х56 см
сопст.: приватна
 
Костени, бадеми, 1999
арш хартија, моливи во боја, 
76х56 см
сопст.: приватна

Дупка и стап, 1999
арш хартија, моливи во боја, 
76х56 см
сопст.: приватна

Авионче, 1999
арш хартија, моливи во боја, 
76х56 см
сопст.: приватна

Џамија, 1999
арш хартија, моливи во боја, 
76х56 см
сопст.: приватна

Џамија 2, 1999
арш хартија, моливи во боја, 
76х56 см
сопст.: приватна
Држави , 1986

арш хартија, моливи во боја, 
76х56 см
сопст.: приватна
 
Џамлии, 1999
арш хартија, моливи во боја, 
76х56 см
сопст.: приватна

Куц – камен, 1986
арш хартија, моливи во боја, 
76х56 см
сопст.: приватна

Друм, 1999
арш хартија, моливи во боја, 
76х56 см
сопст.: приватна

Во бело, 1999
арш хартија, моливи во боја, 
76х56 см
сопст.: приватна

Звура, 1999
арш хартија, моливи во боја, 
76х56 см
сопст.: приватна

Прачка, 1999
арш хартија, моливи во боја, 
76х56 см
сопст.: приватна

Бишка, 1999
арш хартија, моливи во боја, 
76х56 см
сопст.: приватна

Бзз, 1999
арш хартија, моливи во боја, 
76х56 см
сопст.: приватна

Бумбе, 1999
арш хартија, моливи во боја, 
76х56 см
сопст.: приватна
____________

Не заборавајте, 1982
молив на хартија, 75,5х55,5
сопст.: приватна

Портрет на Ацо Шопов, 
1983
акрилик на платно, 65х90 см
сопст.: Друштво на писатели 
на Македонија, Скопје

Циклус Детски игри, 1983
акрилик на платно, 63х55 см
сопст.: Меѓународна 
струмичка ликовна колонија

Циклус Детски игри, 1983
акрилик на платно 90х90 см
сопст.: Меѓународна 
струмичка ликовна колонија

Циклус Детски игри, 1983
акрилик на платно 42х42 см
сопст.: Станимир 
Неделковски
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Триптих, 1983
акрилик на платно, 43х107 см
сопст.: Емилија Димитрова

Автопортрет од блокот, 
1983
акрилик и молив на платно, 
75х60
сопст.: Владимир Здравев

Автопортрет, 1983
акрилик на платно, 65х55 см
сопст.: приватна

Златно јаболко, 1983
акрилик на платно, 40х40 см
опст.: Галерија ММЦ, Нови 
Пазар

Без наслов, 1984
акрилик на платно, 100х100 
см
сопст.: Музеј на 
современата уметност, 
Скопје

Зреење, 1984
акрилик на платно, 
130х140 см
сопст.: Меѓународна 
струмичка ликовна колонија

Цртеж, 1984
молив на хартија, 35х40 см
сопст.: фамилија Јамовски

Циклус Детски игри, 1989
акрилик и молив на платно, 
80х45 см
сопст.: приватна

Циклус Детски игри, 1989
акрилик и молив на хартија, 
76,5х57 см
сопст.: приватна

Цвеќе, 1989
молив во боја на хартија, 
34х38,5 см
сопст.: Дане Кузмановски

Во слава на белото 
(триптих), 2000
акрилик на платно, 
3х(81х81) см
сопст.: приватна

Распнување - триптих, 2001
акрилик на платно, 90х270, 
3х(90х90) см
сопст.: Меѓународна 
струмичка ликовна колонија

Прозорец 2 (Желево), 2001
акрилик на платно, 145х145 
см
сопст.: приватна

Тркало, 2000
метал, 60 см дијаметар
сопст.: приватна

Не евидентирани дела:

Разграничувања, 1972
акрилик на платно, 150х90 см

Летаат
акрилик на платно, 49х34 см

Во чест на измислениот 
лекар (Херпес Зостер), 1975
молив на хартија (2), 54х50 см

Филтер Југославија, 1975
акрилик на платно, 64х54,5 
см

Спротивности, 1975
акрилик на платно, 65х55 см

Бело платно II, 1975
акрилик на платно, 80х80 см

Спротивности II, 1976
акрилик на платно, 80х80 см

Про’ртени компири, 1976
акрилик на платно, 65х55 см

Пат, 2000
платно, варијабилна

Детска топка, 2000
арматура, платно, 200 см 
дијаметар
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Catalogue

Uncle’s Portrait, 1958
Pencil on paper, 12x10 cm
Owned by: Jamovski family

The Night, 1965
Oil on canvas, 65х60 cm
Privately owned

1967
Oil on canvas, 118x40 cm
Owned by: Jamovski family

Magical Light, 1967
Oil on cardboard, 40х30 cm
Privately owned

The Secret Lake, 1967
Oil on canvas, 75х45 cm
Privately owned

Blossom, Spring, 1968
Oil on canvas, 120х100 cm
Privately owned

Silence, Tranquility, 1968
Oil on canvas, 118х98 cm
Owned by: Dr. Marijan 
Bosevski

Warm Region, 1968
Oil on canvas, 118х98 cm
Privately owned

Autumn, 1968
Oil on canvas, 130х160 cm 
Privately owned

Tropika, 1968
Oil on cardboard, 41х96 cm
Privately owned

City – By Night, 1968
Oil on canvas, 58х46 cm
Owned by: Stefan Saskov 

City – By Day, 1968
Oil on canvas, 55х46,5 cm
Owned by: Stefan Saskov 

Meadows, 1968
Oil on canvas, 100х120 cm
Privately owned

The Sun (Sunrise), 1968
Oil on canvas, 99х120
Owned by: Dr. Marijan 
Bosevski

The Island of Dreams, 1969
Oil on canvas, 116х75.5, cm
Owned by: Zdravko 
Nikolovski

Black and Yellow Field, 1969
Oil on canvas, 80х80 cm
Owned by: The National 
Gallery of Macedonia, Skopje

Morning, 1969
Oil on canvas, 160х98 cm
Privately owned

The Old Place, 1969
Oil on canvas, 100х80 cm
Privately owned

It Happened Near Goratc, 
1969
Oil on canvas, 118х98 cm
Privately owned

Diptych I, II 1969
Oil on canvas, 120х120 cm
Privately owned

The Yellow Spring, 1969
Oil on canvas, 80х80 cm
Privately owned

Landscape, 1969
Oil on canvas, 60х64,3 cm
Owned by: Vera Janeva

The Island of a Dream, 1969
Oil on canvas, 116x75 cm
Owned by: Zdravko 
Nikolovski

Black Rainbow, 1969
Oil on canvas, 135х110 cm
Owned by: Museum of 
Contemporary Art, Skopje

Abstract Landscape, 1969/70
Oil on canvas, 65х100
Privately owned

On Black and White, 1970
Acrylic on canvas, 40х35cm
Owned by: Emilija Dimitrova

Tree, 1970
Oil on canvas, 23x50 cm
Privately owned

In Black White, 1970
Oil on canvas (diptych), 
60х65х2 cm
Privately owned

Above the Field, 1970
Oil on canvas, 90х132 cm
Privately owned

Inebriation, 1970
Oil on canvas, 135х110 cm
Privately owned

Diptych II, 1970
Oil on canvas, 110х130 cm
Privately owned

Restlessness, 1970
Oil on canvas, 60х65 cm
Privately owned

The Forgotten Cross, 1970
Oil on canvas, 60х65 cm
Privately owned

Diptych, 1970
Oil on canvas, 200х200cm
Owned by: The Strumica 
International Art Colony 

Тriptych, 1970
Combined technique, 70х100 
cm
Owned by: The Strumica 
International Art Colony 

Somewhere in the space, 
1970
Acrylic on paper, 70х50 cm
Owned by: National 
University Library “St. Cyril 
and Methodius”

Abstract, 1970
Oil on canvas, 65х100
Privately owned

Space, 1971
Acrylic on canvas, 100х80cm
Owned by: The National 
Gallery of Macedonia, Skopje

Painting, 1971
Oil on canvas, 133х90,5cm
Owned by: Dragan 
Mladenovski

Traces I, 1971
Acrylic on canvas, 80х45 cm
Privately owned

Three Spaces, 1971
Acrylic on canvas, 195х175 
cm
Owned by: The Strumica 
International Art Colony 

Drawing lyrical abstraction, 
1971
Combined technique on 
paper, 37,5х24 (without 
mat)/50х35,5 (with mat)
Owned by: National 
University Library “St. Cyril 
and Methodius”

Drawing lyrical abstraction 
2, 1971
Tempera on paper, 47х33 
(fiery symbols)
Owned by: National 
University Library “St. Cyril 
and Methodius”

Area, 1971
Acrylic on canvas, 39.5x39.5
Owned by: National Museum 
of Montenegro

Through the Planes 1972
Acrylic on canvas, 
145х145cm
Privately owned, exhibited 
at The National Gallery of 
Macedonia, Skopje

Distancing, 1972
Acrylic, 145х145 cm 

Owned by: The 
Contemporary Arts Museum, 
Skopje

Traces, 1972
Acrylic on canvas, 153х90 cm
Privately owned by: Vladimir 
Zdravev

Borderlines, 1972
Acrylic on canvas, 145х73 cm
Privately owned

Borderlines I, 1972
Acrylic on canvas, 153х90 cm
Privately owned

Borderlines II, 1972
Acrylic on canvas, 153х90 cm
Privately owned

A Walk in Black, 1972
Acrylic on canvas, 40x40 cm
Privately owned

Traces, 1972
Pencil on paper, 38,5х34 cm
Owned by: National 
University Library “St. Cyril 
and Methodius”

Traces II, 1972
Acrylic on canvas, 153x90 cm
Privately owned

Traces III, 1972
Acrylic on canvas, 145x145 
cm
Privately owned

Distancing, 1972
Acrylic on canvas, 145x145 
cm
Owned by: Museum of 
Contemporary Arts, Skopje

Distancing II, 1973
Acrylic on canvas, 65x60 cm
Privately owned

Towards the Valley, 1973
Acrylic on canvas, 198x153 
cm
Owned by: Museum of 
Contemporary Arts, Belgrade

Summer Trembling, 1973
Acrylic on canvas, 198x153 
cm
Owned by: Museum of 
Contemporary Arts, Skopje

Morning, 1973
Acrylic on canvas, 198x80 cm
Owned by: Museum of 
Contemporary Arts, Belgrade

Night and Illusion, 1973
Acrylic on canvas, 198x145 cm
Privately owned
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Swarms, 1973
Acrylic on canvas, 145x145 
cm
Privately owned

And on Flew the Dandelions, 
1973
Acrylic on canvas, 145x145 cm
Privately owned

Over/ Through the Field, 
1973
Acrylic on canvas, 145x145 cm
Owned by: Museum of 
Contemporary Arts, Skopje

In the Dawn, 1973
Drawing, pencil on paper, 
70х42 cm
Privately owned

Landscape, 1974 
Acrylic of canvas, 98х48 cm
Owned by: Memed 
Nuredinovski, Skopje

A Page from a Notebook, 
1974
Acrylic on canvas, 50х35 cm
Owned by: The 
Contemporary Arts Museum, 
Belgrade

Untitled, 1974
Acrylic on canvas, 48х48 cm
Owned by: The National 
Gallery of Macedonia, Skopje

Untitled, 1974
Pencil on ungrounded 
canvas, 63,3х52,6 cm
Owned by: Vladimir 
Veličkovski

They Are Flying I, 1974
Acrylic on canvas, 145х145 cm
Owned by: The Museum of 
Sombor, Sombor

They Are Flying II, 1974
Acrylic on canvas, 145х145 cm
Privately owned

Chain Smoking, 1974
Acrylic on canvas, 65х65 cm
Owned by: private

From Somewhere to 
Nowhere, 1974
Acrylic on canvas, 150х90 cm
Owned by: The 
Contemporary Arts Museum, 
Belgrade

Brush, 1974
Drawing in pencil, 21х9,7 cm
Owned by: Damjan 
Sazdovski

Paint can, 1974
Drawing in pencil, 22х14 cm
Owned by: Damjan 
Sazdovski

Thorns, 1975
Acrylic on canvas, 
180х208 cm
Privately owned 

In Honour of the Imaginary 
Doctor, 1975
Acrylic on canvas, 55х64 cm
Privately owned, exhibited 
at the National Gallery of 
Macedonia, Skopje

Self-portrait, 1975
Acrylic and pencil on paper, 
29,5х24,5 cm
Privately owned

Brush and Cup, 1975
Acrylic on canvas, 98х48 cm 
Owned by: private
Contradictions I, 1975
Acrylic on canvas, 65х55 cm
Privately owned

Contradictions, 1975
Acrylic on canvas, 65x55 cm
Privately owned

Warning Before Lawsuit, 
1975
Acrylic of canvas, 40х40 cm
Privately owned

White Apple, 1975
Acrylic on canvas,  80x80 cm 
Privately owned by: Vladimir 
Zdravev

White canvas I, 1975
Acrylic on canvas, 98х45 cm
Privately owned

A Song Interrupted, 1975
Acrylic on canvas, , 80х80 cm
Privately owned

Dead Butterflies, 1975
Acrylic on canvas, 40x40 cm
Privately owned

Kept Dandelions, 1975
Acrylic on canvas, 145х145 
cm
Privately owned

Heating Bill, 1975
Collage and pencil on paper, 
39,5х39,5 cm
Privately owned

Open Letter, 1976
Acrylic on canvas, 40х40 cm
Privately owned

Wanderer, 1976
Acrylic on canvas, 150х120 
cm
Privately owned

Window, 1976
Acrylic on canvas, 145х145 
cm
Privately owned

Travel Ticket, 1976
Acrylic on canvas, 80х80 cm
Privately owned

A Box of Trinkets, 1976
Acrylic on canvas, 145х145 cm
Owned by: Art Gallery, Banja 
Luka

Untitled II, 1976
Acrylic on canvas, 
90х150 cm
Privately owned

White Pages, 1976
Acrylic on canvas, 90х150 
cm
Owned by: Museum of 
Contemporary Arts, 
Belgrade

Palette, 1976
Acrylic on canvas, 80х80 cm
Privately owned

A Discovered Seed, 1976
Acrylic on canvas, 40х40 cm
Privately owned

Monolija, 1976
Acrylic on canvas, 54х 34,5 cm
Privately owned

Paperboard/ Packaging, 
1976
Pencil and colored pencil on 
paper, 73x49 cm
Owned by: Dane 
Kuzmanovski

Telegram, circa 1976
Pencil on paper, 71х51 cm
Owned by: Dane 
Kuzmanovski 

Egg and Glass of Water, circa 
1976
Acrylic on canvas, 61х51 cm
Owned by: Dane 
Kuzmanovski 

Untitled, 1976
Pencil on paper, 71х41 cm
Owned by: Dane 
Kuzmanovski 

Untitled III, 1977
Acrylic on canvas, 152х72 
cm
Privately owned

Winter, 1978
Oil on canvas, 38x57 cm
Owned by: Jamovski family

Dry Pomegranates, 1978
Acrylic on canvas, 145х145 
cm
Privately owned
Untitled, 1978
Acrylic on canvas, 80х100 cm
Privately owned

P-78, 1978
Acrylic on canvas, 200х200 
cm
Owned by: The National 
Gallery of Macedonia, Skopje

Untitled IV, 1978
Acrylic on canvas, 80х180 
cm
Privately owned

Thorns, 1975
Acrylic on canvas, 180x208 
cm
Privately owned

Sprout, 1978
Acrylic on canvas198x145 
cm
Privately owned

Untitled, 1978
Coloured pencil, 100x65 cm
Owned by: Museum of 
Contemporary Arts, Skopje

Zelevo, 1979
Acrylic on canvas 80х100 cm
Owned by: Vladimir Zdravev

79, 1979
Acrylic on canvas, 80х100 
cm
(1-3 from the tryptich “Don’t 
touch with dirty hands”)
Privately owned

Journey, 1979
Coloured pencil, 50x70 cm
Privately owned

Map of Paris, around 1980
Combined technique of 
canvas pencil and acrylic, 
65х55 cm
Privately owned 

Contradictions, 1980
Coloured pencil, 70х56 cm
Privately owned

System of Happiness, 1980
Acrylic on canvas, 60х120 
cm
Owned by: Dane 
Kuzmanovski

Interventions in White, 1980
Coloured pencil, 76x56 cm
Owned by: Emilija Dimitrova

The Painting is Exhibited, 
1980
Pencil on paper, 56х52,7 cm
Owned by: Vladimir 
Velickovski

Plug, 1980
Pencil on paper, 73х48 cm
Owned by: Viktorija Vaseva 
Dimeska 
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Untitled, 1980
Coloured pencil, 76x56 cm
Privately owned

Untitled, 1980
Coloured pencil, 65x56 cm
Privately owned

Untitled, 1980
Pencil, 73x49 cm
Privately owned

In the name of what, 1980
Coloured pencil,
Privately owned

White paper, 1980
Pencil and coloured pencil 
on paper, 77x57
Owned by: Museum of 
Contemporary Arts, Belgrade

The painting is Borrowed
Pencil and coloured pencil 
on paper, 77x57
Owned by: Museum of 
Contemporary Arts, Belgrade

Holiday, 1981,
Coloured pencil, 76x56 cm
Privately owned

A Line on the Horizon, 1981
Coloured pencil, 76x56 cm
Privately owned

Pinned/ Chained Wings, 1981
Coloured pencil, 76x56 cm
Privately owned

Devastation/ Wilderness, 
1981
Pencil, 76x56 cm
Privately owned

A Rope Game, 1981
Coloured pencil 
Privately owned

Family Tree, 1981
Coloured pencil,
Privately owned

Untitled, 1981
Acrylic on canvas, 100х100 cm
Owned by: The Strumica 
International Art Colony 
       
From the cicle Interventions 
in White:

Insects, 1981
Arsh paper, coloured pencil, 
76х56 cm
Privately owned
       
Wings, 1981
Arsh paper, coloured pencil, 
76х56 cm
Privately owned

Emptiness, 1981
Arsh paper, coloured pencil, 
76х56 cm
Privately owned
      
Document, 1981
Arsh paper, coloured pencil, 
76х56 cm
Privately owned

Dragonflies, 1999
Arsh paper, coloured pencil, 
76х56 cm
Privately owned

Butterflies, 1999
Arsh paper, coloured pencil, 
76х56 cm
Privately owned

White butterflies, 1999
Arsh paper, coloured pencil, 
76х56 cm
Privately owned
____________

From the cycle Children’s 
Games:

Children’s Colouring pencils, 
1981
Arsh paper, coloured pencil, 
76х56 cm
Owned by: Emilija Dimitrova

Wheel, 1981
Arsh paper, coloured pencil, 
76х56 cm
Privately owned

Arrow, 1999
Arsh paper, coloured pencil, 
76х56 cm
Privately owned

Peg-Top Spinner, 1999
Arsh paper, coloured pencil, 
76х56 cm
Privately owned

Klenza, 1999
Arsh paper, coloured pencil, 
76х56 cm
Privately owned

Trica, 1999
Arsh paper, coloured pencil, 
76х56 cm
Privately owned

Snail, 1999
Arsh paper, coloured pencil, 
76х56 cm
Privately owned

Don’t get mad, 1999
Arsh paper, coloured pencil, 
76х56 cm
Privately owned

Delta, 1999
Arsh paper, coloured pencil, 
76х56 cm
Privately owned

Joints-bone, 1999
Arsh paper, coloured pencil, 
76х56 cm
Privately owned

Butterflies, 1999
Arsh paper, coloured pencil, 
76х56 cm
Privately owned

Dinghy, 1999
Arsh paper, coloured pencil, 
76х56 cm
Privately owned

Lastiko, 1999
Arsh paper, coloured pencil, 
76х56 cm
Privately owned

Swallow, 1999
Arsh paper, coloured pencil, 
76х56 cm
Privately owned

Krpenka, 1999
Arsh paper, coloured pencil, 
76х56 cm
Privately owned

On the mark, 1999
Arsh paper, coloured pencil, 
76х56 cm
Privately owned

Strakalo, 1999
Arsh paper, coloured pencil, 
76х56 cm
Privately owned

Bubble, 1999
Arsh paper, coloured pencil, 
76х56 cm
Privately owned

Dzamija 3, 1999
Arsh paper, coloured pencil, 
76х56 cm
Privately owned

Chestnuts, almonds, 1999
Arsh paper, coloured pencil, 
76х56 cm
Privately owned

A whole and a stick, 1999
Arsh paper, coloured pencil, 
76х56 cm
Privately owned

Aeroplane, 1999
Arsh paper, coloured pencil, 
76х56 cm
Privately owned

Dzamija, 1999
Arsh paper, coloured pencil, 

76х56 cm
Privately owned

Dzamija 2, 1999
Arsh paper, coloured pencil, 
76х56 cm
Privately owned

States, 1986
Arsh paper, coloured pencil, 
76х56 cm
Privately owned

Marbles, 1999
Arsh paper, coloured pencil, 
76х56 cm
Privately owned

Kuc – kamen, 1986
Arsh paper, coloured pencil, 
76х56 cm
Privately owned

Road, 1999
Arsh paper, coloured pencil, 
76х56 cm
Privately owned

In white, 1999
Arsh paper, coloured pencil, 
76х56 cm
Privately owned

Zvura, 1999
Arsh paper, coloured pencil, 
76х56 cm
Privately owned

Stick, 1999
Arsh paper, coloured pencil, 
76х56 cm
Privately owned

Biška, 1999
Arsh paper, coloured pencil, 
76х56 cm
Privately owned

Bzzzzzz, 1999
Arsh paper, coloured pencil, 
76х56 cm
Privately owned

Bumbe, 1999
Arsh paper, coloured pencil, 
76х56 cm
Privately owned
____________

Don’t Forget, 1982
Pencil on paper, 75,5х55,5
Privately owned

Portrait of Aco Šopov, 1983
Acrylic on canvas, 65х90 cm
Owned by: Writers’ 
Association of Macedonia, 
Skopje 

From the cycle Children’s 
Games, 1983
Acrylic on canvas, 63х55 cm
Owned by: The International 
Strumica Art Colony 
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From the cycle Children’s 
Games, 1983
Acrylic on canvas, 90x90 cm
Owned by: The International 
Strumica Art Colony 

From the cycle Children’s 
Games, 1983
Acrylic on canvas, 42x42 cm
Owned by: Stanimir 
Nedelkovski

Triptych, 1983
Acrylic on canvas, 
43х107 cm
Owned by: Emilija Dimitrova

Self-portrait from the Pad, 
1983
Acrylic and pencil on canvas, 
75х60
Owned by: Vladimir Zdravev

Self-portrait, 1983
Acrylic on canvas, 65х55 cm
Privately owned

Golden Apple, 1983
Acrylic on canvas, 40x40 cm
Owned by: Gallery MMC, 
Novi Pazar

Untitled, 1984
Acrylic on canvas, 100х100 cm
Owned by: The 
Contemporary Arts Museum, 
Skopje

Ripening, 1984
Acrylic on canvas, 130х140 cm
Owned by: The Strumica 
International Art Colony 

Drawing, 1984
Pencil on paper, 35x40 cm
Owned by: Jamovski family

From the cycle Children’s 
Games, 1989
Acrylic and pencil on canvas, 
80х45 cm
Owned by: Privately owned

From the cycle Children’s 
Games, 1989
Acrylic and pencil on paper, 
76,5х57 cm
Owned by: Privately owned

Flowers, 1989 
Coloured pencil on paper, 
34х38,5 cm
Owned by: Dane 
Kuzmanovski 

In Celebration of White 
(triptich), 2000
Acrylic on canvas, 3x(81x81) 
cm
Privately owned

„Crucifixion - triptych“, 2001
Acrylic on canvas, 90х270, 

3х(90х90) cm
Owned by: The Strumica 
International Art Colony 

Window 2 (Zelevo), 2001
Acrylic on canvas, 145х145 
cm
Privately owned

Wheel, 2000
metal, 60 cm diameter
Privately owned

Unmarked artworks

Demarcation, 1972
Acrylic on canvas, 150х90 cm 

They are Flying
Acrylic on canvas, 49х34 cm

In Honour of the Imaginary 
Doctor (Herpes Zoster), 1975
Pencil on paper (2), 54х50 
cm

Filter Yugoslavia, 1975
Acrylic on canvas, 64х54,5 cm

Contradictions, 1975
Acrylic on canvas, 65х55 cm

White canvas II, 1975
Acrylic on canvas, 80х80 cm

Contradictions II, 1976
Acrylic on canvas, 80х80 cm 

Sprouted Potatoes, 1976
Acrylic on canvas, 65х55 cm

Road, 2000
Canvas, variable

Children’s Ball, 2000
Reinforcement, canvas, 200 
cm diameter 
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